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ณ วดัสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมนะ ฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้กวา่จะมาตรัสรู้แต่ละพระองค ์ ตอ้งสร้างสมบุญญาธิการมาอยา่งมหาศาล สร้างบุญญาธิ
การมานะ ยงัตอ้งมาประพฤติปฏิบติัอีก เพราะการสร้างบุญญาธิการมาน่ีเป็นเร่ืองของวฏัฏะ เร่ือง
ของวฏัฏะคือการท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ โดยสจัจะความจริงของเขา คนสร้างคุณงามความดีมา
มหาศาลตอ้งไดคุ้ณงามความดีแน่นอน ส่ิงท่ีไดแ้น่นอนนั้น แต่ถา้พดูถึงถา้ท าคุณงามความดี เห็น
ไหม กระแสมนัส่งต่อกนั ถา้ท าคุณงามความดีต่อไปกต่็อไป 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ีไดรั้บพยากรณ์แลว้วา่จะตอ้งตรัสรู้ธรรม ถึงวา่ ท า
คุณงามความดีต่อไป แต่กต็อ้งประพฤติปฏิบติัจนถึงชาติสุดทา้ย ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ไม่บรรลุธรรม ถา้ไม่บรรลุธรรม จิตน้ีกต็อ้งไปในวฏัฏะ ท าคุณงามความดี คุณงามความดีกต็อ้ง
ส่งต่อไปโดยสจัธรรมของเขา น่ีคือสจัธรรมของเขาโดยสจัจะความจริง คือธรรมท่ีมีอยู ่

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เหมือนกบัไก่ตวัแรกทะลุเปลือกไข่ของอวิชชาออกมา
ไง การทะลุเปลือกไข่ของอวชิชาออกมาอนัน้ีเป็นบุคลาธิษฐาน ไม่ใช่สจัจะความจริงอนันั้น การ
บรรลุธรรมเป็นตวัอริยสจั ส่ิงท่ีเป็นอริยสจัคือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สร้างบุญญาธิการ
มาอยา่งน้ีแลว้ถึงคน้ควา้ออกมาจนเป็นขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เอง องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ไดปั้กธงธรรมในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นผูท่ี้วา่พน้จาก
กิเลสทั้งหมด เห็นไหม ธงธรรมอนัน้ีปักลงในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดย้กธง
น้ีข้ึนแลว้ไง 
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ธงน้ีนอนอยู ่ ลม้ลุกคลุกคลานอยู ่ แนบอยูไ่ปกบัดิน เห็นไหม ส่ิงสจัจะมีอยู ่ เหมือนกบัส่ิง
ท่ีวา่ของในโลกน้ีมีอยู ่ แต่คนไม่เห็นคุณค่าของมนัจะไม่เห็นคุณค่าของมนัเลย แต่พอเห็นคุณค่า
ของมนั ส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์กบัโลก อยา่งเช่น ถา้สมยัโบราณ สมยัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ น ้ ามนัจะมีคุณค่าไหม เพราะเคร่ืองยนตก์ลไกยงัไม่เกิดในสมยันั้น ส่ิงท่ีสมยันั้น ส่ิง
วิทยาศาสตร์อยา่งน้ียงัไม่เกิด น ้ามนักมี็อยูใ่นโลกแลว้ แต่ไม่เป็นประโยชน์กบัในสมยัพทุธกาล แต่
ในสมยัปัจจุบนัน้ี พอมีเคร่ืองยนตก์ลไกข้ึนมา น ้ามนัจะมีคุณค่ามาก พลงังานอนัน้ีมีมาก ส่ิงน้ีมีอยู่
แลว้ แต่ไม่มีใครสามารถใชป้ระโยชน์มนัได ้เพราะไม่ใช่คราว ไม่ใช่เวลาของมนั  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทะลุออกมาจากเปลือกไข่ของอวิชชา ปักธงในหวัใจของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ีเป็นสถานะไง 
เป็นสถานะคือภาวะของใจดวงนั้น ส่ิงท่ีภาวะใจดวงนั้น ปักธงอนัน้ีข้ึนมาถึงมีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ กบัมีพระธรรม ส่ิงท่ีมีพระธรรมนะ แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เทศน์
ธมัมจกัฯ  

ส่ิงท่ีเทศน์ธมัมจกัฯ เทฺวเม ภิกฺขเว ทางท่ีวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พยายาม
คน้ควา้อยูอ่ยา่งน้ี ๒ ขา้ง กามสุขลัลิกานุโยค กบั อตัตกิลมถานุโยค ส่ิงนั้นภิกษุไม่ควรเสพ น่ีมีคน
ช้ีน าอยูแ่ลว้นะ เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมีความเห็น มีความรู้อยา่งน้ีไง น่ีปักธง
ข้ึนมาได ้แต่ธงน้ียงัไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ 

เพราะวา่พอพดูถึง สจัจญาณ กิจจญาณ กตญาณ ส่ิงท่ีเกิดข้ึน สจัจะความจริงอนัน้ีเกิดข้ึน 
เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้อนัน้ี ส่ิงท่ีเป็นสจัจะน้ีคือภาวนามยปัญญา ส่ิงท่ีจะ
เกิดภาวนามยปัญญาน้ีคือตอ้งคน้ควา้ข้ึนมาจากหวัใจ น่ีภาวนามยปัญญา ส่ิงท่ีมีอยูคื่อสภาวธรรมท่ี
เกิดข้ึนกระทบกบัใจน้ี ส่ิงน้ีมีอยู ่ ความสุข ความทุกขมี์อยู ่ ความร่ืนเริง ความเศร้าหมองผอ่งใสใน
หวัใจนั้นมีอยู ่ เพราะเขาสามารถท าสมาธิได ้ เพราะจิตใจน้ีมนัเป็นสภาวะแบบนั้น ส่ิงท่ีสภาวะ
แบบนั้นมนัมีความเจริญ มีความเส่ือมของมนัโดยธรรมชาติของมนั ส่ิงท่ีเจริญแลว้เส่ือมโดยสภาพ
ของมนันั้นมนัไม่เป็นความจริงข้ึนมา 

จนถึงวา่ สจัจะความจริงเกิดข้ึนจากหวัใจดวงนั้น น่ีปักธงข้ึนมาส่วนหน่ึง แลว้เทศนอ์นตัต
ลกัขณสูตรข้ึนมา ถึงพน้จากกิเลสไง น่ีพระปัญจวคัคียก์ปั็กธงในหวัใจของพระปัญจวคัคียน์ะ 
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เทศน์สอนยสะ แลว้กเ็ทศน์บริวารยสะ จนได ้ ๖๐ องคใ์ช่ไหม พร้อมทั้งองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ เป็น ๖๑ องค ์ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ พระท่ีพน้จากกิเลสน้ีพน้บ่วงของมาร ทั้งๆ ท่ีวา่
เป็นทั้งของโลกดว้ย เป็นทั้งของทิพยด์ว้ย แลว้ใหอ้อกเผยแผส่จัธรรม เพือ่ไดร้ื้อสตัวข์นสตัว ์สตัว์
โลกน้ีมีความเร่าร้อนมาก ตอ้งการท่ีพึ่งท่ีอาศยั ใหแ้ยกออกไปคนละทาง อยา่ไปซอ้นทางกนั 
เพราะการซอ้นทางกนัจะเสียผลประโยชน์ของโลกเขา 

เวลาพระออกเผยแผธ่รรมในสมยัพทุธกาล จะกราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ดว้ย
หวัใจ ดว้ยความรู้สึก เพราะพน้ทุกข ์เพราะมีคนผูช้ี้น า เพราะกระเสือกกระสนมาพอแรงแลว้ แลว้
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ช้ีทางให ้ ถึงไม่สวนกระแสองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไง 
เพราะมีธรรมในหวัใจ ธรรมในหวัใจน้ีเกิดข้ึนมาจากความเป็นไปของสจัจะอนันั้นไง  

สจัจะอนันั้นนะ พระอสัสชิไปสอนพระสารีบุตร “องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอน
วา่ ธรรมทั้งหลายยอ่มมาแต่เหตุ ถา้จะดบัผลของทุกขน์ั้นตอ้งยอ้นกลบัไปท่ีเหตุ ดบัท่ีเหตุนั้น” มนั
มีสจัจะ มีความจริงในหวัใจนั้น มนัมีการกระท าไง ส่ิงท่ีในหวัใจนั้นมีการกระท า การกระท าส่ิงน้ี
ใครจะบอกเราได ้ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม จะเป็นไปไม่ไดน้ะ 

ถา้ศาสนาน้ีไม่มี จะมีพระปัจเจกพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้กต็อ้งสร้างวาสนาบารมีมา ถึง
จะเป็นพระปัจเจกพทุธเจา้ได ้ ส่ิงท่ีพระปัจเจกพทุธเจา้ เพราะมีสร้างอ านาจวาสนา อ  านาจวาสนา
คือการสละไง การสละ การสร้างบารมีธรรม บารมีไง อินทรียแ์ก่กลา้ จนยอมรับสภาวธรรมอนัน้ี
ได ้ถา้อินทรียไ์ม่แก่กลา้ ความเห็นจากภายในจะไม่เช่ือส่ิงน้ีนะ 

สมยัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เผยแผธ่รรมอยู ่ เห็นไหม พระสาวกมาบวชใน
ศาสนาน้ีมหาศาลนะ ผูท่ี้เป็นธรรมกจ็ะเป็นธรรม ผูท่ี้เป็นกิเลสกจ็ะสร้างแต่ความยุง่เหยงิในศาสนา 
ดูอยา่งพระโสณะนะ พระกจัจายนะออกไปเผยแผธ่รรมอยูใ่นชนบทประเทศ แลว้เวลาองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้บญัญติัไว ้ รองเทา้ชั้นเดียวไง มนัเดินบนภูเขานะ หินปูนมนับาด ให้
พระโสณะมาขอองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ 

ท าไมท่านเป็นพระอรหนัต ์ ท าไมท่านไม่ซอ้น ไม่ท า? เพราะท่านฝืนธรรมวินยัขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไม่ไดไ้ง ท่านท าไม่ได ้ เพราะหวัใจของท่านเคารพองคส์มเดจ็พระ
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สมัมาสัมพทุธเจา้ แมแ้ต่วา่ใส่รองเทา้หนงัชั้นเดียวแลว้เดินอยูใ่นชนบทประเทศ ในภูเขา มนับาด
เทา้กท็นนะ แลว้ขอใหพ้ระโสณะมาขอพรองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ในชนบทประเทศ 
ขอใหใ้ส่รองเทา้หลายชั้นไดไ้หม แลว้ขอเวลาท่ีจะบวชในชนบทประเทศ ศาสนาเผยแผไ่ปมนัยงัมี
การบวชนอ้ย กวา่จะรอพระใหค้รบ ๑๐ องคน่ี์รอถึง ๓ ปีนะ กวา่พระโสณะจะไดบ้วช บวชเณร
ก่อน แลว้ถึงมาบวชพระ กวา่จะบวชพระน่ีถึงบอกวา่ ชนบทประเทศขอให ้๕ องคก์บ็วชได ้

เห็นไหม ไม่ฝืนนะ ไม่สวนกระแสองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะใจเป็นธรรม ใจ
เป็นธรรมเพราะเห็นการกระท าของใจดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้นมีการกระท า มีสจัจญาณ กิจจญาณ 
มีกตญาณ ญาณหยัง่เกิดข้ึนในหวัใจน้ีมนัจะเกิดข้ึน มนัเป็นความลึกลบัมหศัจรรยม์าก ส่ิงท่ีเป็น
ความลึกลบัมหศัจรรย ์ น่ีกราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ดว้ยหวัใจ พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆร์วมอยูใ่นหวัใจดวงน้ี ในหวัใจดวงน้ีจะฟังองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ น้ีคือ
ธรรมจกัร คือภาวนามยปัญญาในศาสนาพทุธของเรานะ 

แต่เวลาพระมาบวช เห็นไหม ส่ิงท่ีเขามาบวชนั้น พวกฉพัพคัคียส์ร้างปัญหามาก สร้าง
ปัญหานะ บวชเขา้มาในศาสนา เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บญัญติัวินยัเร่ืองรองเทา้นะ 
เดิมหา้มใส่รองเทา้ แต่เพราะเร่ืองพระโสณะถึงใหใ้ส่รองเทา้ เพราะพระโสณะเหมือนกนั แต่คน
ละโสณะนะ น่ีอยูใ่นสมยัพทุธกาล เป็นลกูเศรษฐี แลว้เทา้น้ีบางมาก เวลาเดินจงกรม เดินจงกรมอยู่
จนเลือดออกนะ ฝ่าเทา้น่ีเลือดแดงไปหมดเลย  

จนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ออกตรวจวดัไปเห็นเขา้ “น้ีท่ีเชือดโคของใคร” 

ส่ิงน้ีแดงไปหมดเลยนะ “น่ีท่ีเชือดโคของใคร” 

พระโสณะเดินจงกรมอยู ่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงบอกใหม้ชัฌิมาปฏิปทา ท า
แต่ความสมควรของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัท่ีหวัใจ เพราะเกิดมามีอ  านาจวาสนา ท าทางสายกลาง จน
พระโสณะพน้จากกิเลสไดเ้หมือนกนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เห็นวา่พระโสณะมีอ านาจ
วาสนาขนาดนั้น ถึงอนุญาตรองเทา้ไง ใหใ้ส่รองเทา้ไดน้ะ น่ีเร่ิมจากมีรองเทา้ข้ึนมา 

พระฉพัพคัคีย ์พอพระพทุธเจา้อนุญาต เห็นไหม ท ารองเทา้ ประดบัรองเทา้ ทั้งปิดหนา้ ปิด
หลงั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตอ้งอนุบญัญติันะ...ส่ิงน้ีกห็า้ม ส่ิงน้ีกห็า้ม หา้มมาตลอด จน
เหลือหนงัชั้นเดียวไง ใหเ้ป็นหูคีบ แลว้เหลือหนงัชั้นเดียว จนพระกจัจายนะออกไปชนบทประเทศ 
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มีปัญหาข้ึนมา พอมีปัญหาข้ึนมาน่ีจะขอพรก่อนวา่ ถา้ชนบทประเทศ ขอใหเ้ป็นอยา่งนั้นนะ น่ีผูท่ี้
เขา้มาเป็นธรรม จะไม่สวนกระแส 

แต่ถา้ผูท่ี้ไม่เป็นธรรม น่ีหอ้ยโหนกระแสนะ ในเม่ือปักธงไม่ได ้ ยงัหอ้ยยงัโหนกระแส วา่
จะปกป้องครูบาอาจารยน์ะ...ปกป้องไปท่ีไหน ในเม่ือหวัใจของตวัเองไม่มีธรรมในหวัใจ ถา้มี
ธรรมในหวัใจนะ มนัตอ้งฟัง จะฟัง จะไม่สวนกระแสนะ 

เวลาร่มธงนะ รมธงของครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยจ์ะมีธรรมในหวัใจนะ ดูสิ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้เผยแผธ่รรมมาขนาดน้ี เผยแผธ่รรมมาเพือ่สตัวโ์ลก เพื่อร้ือสตัวข์นสตัว ์ ผูท่ี้
ซ่ือตรงต่อตวัเอง ผูท่ี้จะประพฤติปฏิบติั กลบัจะไดธ้รรมอนัน้ีข้ึนมา ไดธ้รรมอนัน้ีข้ึนมาเพราะส่ิงท่ี
เป็นธรรมมนัเหนือโลกนะ 

โลกน้ีเป็นเร่ืองของโลกเขา สมยัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เวลาเขาถวายทานกนันะ 
เป็นพระหา้พนั พระก่ีพนั เป็นหม่ืน เป็นแสน กรั็บบิณฑบาตของเขาได ้ ผา้ผอ่นแพรพรรณ เวลา
พี่สาวของพระปเสนทิโกศลตายลง ทรัพยส์มบติัทั้งหมดถวายพระทั้งหมดนะ  

เขาวา่ คร้ังพทุธกาลน่ีผา้นอ้ย คร้ังพทุธกาลอตัคดัขดัสน 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ระหวา่งท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมน่ีโลกจะขาดแคลนไดอ้ยา่งไร คนมีบุญกศุลขนาดนั้นมาเกิดนะ ส่ิงนั้นมี
มากมาย มีมหาศาล แต่มนักเ็ป็นธรรมนะ เป็นธรรมเพราะอะไร เพราะครูบาอาจารยเ์ป็นธรรมจะ
ใหส่ิ้งน้ีเป็นธรรมเพื่อเจือจานกบัในสงัคมของสงฆไ์ง 

ส่ิงท่ีสงัคมของสงฆ ์ เห็นไหม ดูอยา่งพระเทวทตัสิ พระเทวทตักม็าบวชในศาสนา
เหมือนกนั เป็นลกูกษตัริยเ์หมือกนั ส่ิงท่ีเป็นลกูกษตัริยข้ึ์นมาน่ีจะตอ้งการปกครองสงฆ ์ อยาก
ปกครองสงฆ ์อยากใหญ่ ความเป็นใหญ่เพราะอะไร เพราะธรรมเกิดไม่ได ้ในเม่ือเป็นโลกียะ ฌาน
โลกีย ์ เหาะเหินเดินฟ้าไดข้นาดไหน มนัไม่เกิดธงธรรมข้ึนมาในหวัใจ มนัไม่สามารถหาท่ีปักได้
ไง 

เวลาไม่สามารถหาท่ีปักธงได ้ธงปักในหวัใจนั้นไม่ได ้มีกิเลส มีอวิชชาอยู ่ความคิด ความ
ตณัหาความทะยานอยาก ส่ิงท่ีเป็นความทะยานอยาก เห็นไหม สวนกระแสองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ น่ีขอใหส้งฆอ์ยูป่่าเป็นวตัร ขอใหส้งฆฉ์นัอาหารมงัสวิรัติตลอดไป ตลอดชีวิต 
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ส่ิงท่ีตลอดชีวิตน่ีมนักเ็หมือนกบัเร่ืองของโลก โลกเขาเป็นอยา่งน้ี โลกเป็นวตัถุ โลกเป็นส่ิงท่ียดึ
มัน่ถือมัน่ ส่ิงท่ียดึมัน่ถือมัน่  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ เวลาตรัสธุดงควตัรมา เป็นส่ิงท่ีพระเทวทตัขออยู่
ในธุดงควตัรทั้งหมด แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เปิดกวา้งใหก้บัคนท่ีมีจริต คนท่ีมีนิสยั 
คนท่ีมีอ  านาจวาสนา คนท่ีมีอ  านาจวาสนานะ หวัใจจะละเอียดอ่อนมาก เห็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน ์
กบัเห็นส่ิงท่ีเป็นโทษ  

แต่คนท่ีหยาบจะไม่เห็นเร่ืองเป็นประโยชน์เป็นโทษเลย เห็นแต่ความสุข ความมกัง่ายของ
ตวั เห็นแต่ความอยากใหญ่ของตวั เห็นแต่ตณัหาความทะยานอยากปิดกั้นหวัใจนะ มนัจะสวน
กระแส มนัจะยดึมัน่ ส่ิงนั้นเพื่อตอ้งการยกยอ่งตวัเองใหต้วัเองมีอ  านาจวาสนาข้ึนมาไง ส่ิงท่ียก
ยอ่งตวัเองมนัเป็นเร่ืองของกิเลสทั้งหมด 

เราท าคุณงามความดี ดีคือดี ถา้คุณงามความดีน่ีกล่ินของศีล กล่ินของธรรมมนัหอมทวน
ลมนะ คนดีน่ีเขาศรัทธา เขากราบไหว ้ เขามีพอใจ เขาอยากฟังธรรมจากคนดีนะ เขาไม่อยากฟัง
ธรรมจากผูท่ี้มีกิเลสหรอก เพราะอะไร  

เพราะในสมยัพทุธกาลนะ มีฤๅษีชีไพร เวลาฤๅษีชีไพรเขาบูชาไฟ เวลาเขาบูชาไฟนะ เขา
บูชาไฟของเขา แลว้เวลาเขาตอ้งจากท่ีนัน่ไป เขาใหล้กูศิษยเ์ขารักษาไฟไวน้ั้นไง รักษาไฟนะ ลกู
ศิษยรั์กษาไฟ เดก็นั้นรักษาไฟของฤๅษี เพราะเขาเคารพไฟ เขาบูชาไฟ ออ้นวอนเอาไง ส่ิงท่ีบูชา
ไฟ แลว้เวลาตอ้งไปธุระ ใหล้กูศิษยเ์ฝ้า บอกนะวา่ใหรั้กษาไฟไวใ้หใ้ส่ฟืนไว ้ เดก็ลกูศิษยก์เ็ล่น
เพลิน พอไฟดบั ส่ิงท่ีไฟดบั แลว้กลบัมาเด๋ียวอาจารยจ์ะเอด็ พยายามจะจุดไฟกจุ็ดไฟไม่เป็น 

ไฟ เขาเอาไมม้าสีกนั สีกนัจนมนัร้อน มนัจะเกิดเป็นไฟ แลว้มีเช้ือไฟติดไฟนั้นเป็นไฟ น่ีสี
ขนาดไหน เดก็มนัไม่มีความสามารถ มนัสีไม่ไดไ้ง แลว้ไฟอยูไ่หนล่ะ ท าไมครูบาอาจารยติ์ดไฟ
ได ้ ท าไมเราติดไฟไม่ได ้ น่ีดว้ยความไม่มีปัญญา เห็นไหม เอามีดมาผา่ไมน้ั้นนะ หาไฟ จะหาไฟ
ในไมน้ั้น วา่ไฟอยูใ่นไมน้ี้ เกิดเวลาอาจารยสี์มนัจะมีไฟข้ึนมา น่ีเราสีกไ็ม่มีไฟ แลว้ไฟมนัอยูไ่หน 
สงสยั เอามีดผา่หาไฟ หาไม่เจอหรอก น่ีมนัไม่มีปัญญาไง  

ส่ิงท่ีเป็นปัญญามนัจะไปรักษาอะไรได ้ ในเม่ือรักษาไม่ได ้ ในเม่ือปัญญาไม่เกิด มนักเ็ป็น
ฤๅษีชีไพร การเป็นฤๅษีชีไพร เห็นไหม ท าความสงบของใจเท่านั้น ส่ิงท่ีท าความสงบของใจ ถา้
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ฤๅษีชีไพรท าความสงบของใจแลว้กอ็อ้นวอนรักษาไฟ เคารพไฟไง เพราะเคารพตวัเองไม่ได ้ ใน
เม่ือหวัใจไม่เกิดธรรม ส่ิงท่ีธรรมน้ีเกิดข้ึนไม่ได ้ส่ิงน้ีเกิดข้ึนแลว้เผยแผม่าตลอดนะ 

ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก เราเกิดในสมยัปัจจุบนัน่ีเราวา่วิทยาศาสตร์เจริญ ทุกอยา่งโลกน้ี
เจริญ ศาสนาตอ้งเจริญแบบโลก...เราจะไปต่ืนเตน้ไปกบัโลกเขาท าไม ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองของโลกมนั
ตอ้งมีการเกิดการตาย ใครจะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนมนักเ็ป็นเหยือ่ของวฏัฏะทั้งนั้นล่ะ ตอ้งเกิด
ตอ้งตายในวฏัฏะทั้งนั้น เรายงัเพลินไปกบัวฏัฏะ เรากต็อ้งอยูใ่นวฏัฏะตลอดไป 

แต่ถา้เราสละออก น่ีเนกขมัมบารมี เราพยายามคน้หาเวลาของเรา คน้ควา้หานะ เวลาเป็น
ของเรา เราเกิดมาน่ีลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ๒๔ ชัว่โมงน้ีกเ็ป็นของเรา แต่เราไปอยูใ่น
โลก เรากต็อ้งใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์กบัโลก เพื่อหาส่ิงเป็นหนา้ท่ีการงานของเรา หนา้ท่ีการงาน
ของโลก ถา้เราอยูก่บัโลกมนักเ็ป็นหนา้ท่ีการงาน คนจะดีหรือเลวอยูท่ี่ความรับผดิชอบ ถา้อยูท่าง
โลกรับผดิชอบ อยูท่างโลกกจ็ะประสบความส าเร็จทางโลก 

อยูท่างธรรมนะ ความส าเร็จทางโลก เราเกิดมาแลว้เรามีสติปัญญา เราจะยอ้นกลบัมา น่ี
เนกขมัมบารมีเกิดจากตรงน้ี ถา้เนกขมัมบารมีเกิดข้ึนมา เวลาการประพฤติปฏิบติัของเรากจ็ะมี
ข้ึนมา เร่ืองของโลกเป็นแบบน้ีอยูแ่ลว้ น่ีธรรมเหนือโลกนะ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปักธงธรรมจกัรในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ได ้ ครูบาอาจารยท่ี์มีธรรมในหวัใจจะฟังองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ จะกราบธรรม
ดว้ยเตม็หวัใจนะ แลว้เผยแผม่าจนถึงท่ีสุด ศาสนามนักเ็รียวแหลมไปธรรมชาติของกิเลสตณัหา 
ในเม่ือผูท่ี้มีกิเลสตณัหากเ็อาความรู้ความเห็นของตวัวา่น่ีเป็นธรรม น่ีโปฐิละๆ เวลาสอน เห็นไหม 
บาลีไดห้มด จ าไดห้มดเลย “ใบลานเปล่าๆ” ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มีชีวิตอยู ่ มนั
กมี็ใบลานเปล่าอยูแ่ลว้ แลว้สืบต่อกนัมา สืบต่อกนัน่ีศาสนากเ็รียวแหลมมา  

ถึงจุดหน่ึง เราเกิดท่ามกลางก่ึงกลางพทุธศาสนา องคห์ลวงปู่ มัน่พยายามคน้ควา้ เวลาองค์
หลวงปู่ มัน่ออกประพฤติปฏิบติั เห็นไหม มีศรัทธา มีศรัทธาเพราะสร้างอ านาจวาสนามา คนมี
อ านาจวาสนา ถึงจุดหน่ึงแลว้มนัจะตอ้งคน้ควา้เนกขมัมบารมีเพื่อจะคน้ควา้หาไง หาสัจธรรม จะ
หาสจัธรรมในหวัใจ  
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คนเกิดคนตายทุกคนเป็นทุกข ์ส่ิงท่ีเป็นทุกข ์ทุกคนกอ็ยากจะแสวงหาทางออก แลว้เราเกิด
ท่ามกลางพทุธศาสนา พทุธศาสนาสอนเร่ืองพน้ทุกขน์ะ ในศาสนาพทุธของเราน้ี “สุภทัทะ เธอ
อยา่ถามใหม้ากไปเลย ในศาสนาไหนไม่มีมรรค ในศาสนานั้นไม่มีผลหรอก จะไม่มีรอยเทา้บน
อากาศ ส่ิงท่ีเป็นรอยเทา้ตอ้งอยูบ่นพื้นดิน”  

ธงจะปักท่ีไหน ศึกษาธรรมข้ึนมาน่ีจิตน้ีเป็นนามธรรม เกิดมามีกายกบัใจๆ ในศาสนาวา่
อยา่งนั้น เราศึกษาธรรมมาขนาดไหนเรากมี็ความลงัเลสงสยั เพราะเรามีกิเลสในหวัใจ แลว้
พยายามคน้ควา้ เห็นไหม หลวงปู่ มัน่พยายามคน้ควา้อยา่งน้ีข้ึนมา คน้ควา้ธรรมนะ จะ
ปรึกษาหารือกบัใครทุกคนกเ็ปิดต ารา ส่ิงทีเปิดต ารามนักตี็ความ ส่ิงท่ีตีความกคื็อกิเลสตีความไป
กบัธรรมะอนันั้น ธรรมะนั้นไม่บริสุทธ์ิหรอก 

ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ในเร่ืองของปริยติันะ วิชาการทางโลกเขาเจริญมากสมยัปัจจุบนัน้ี เรา
บอกวา่เราตอ้งรู้วิชาการเพื่อเราจะส่ือความหมายกบัโลก ขอใหเ้รามีธรรมในหวัใจเถิด เวลาสตัว์
นะ สตัวเ์ดรัจฉานมนักรู้็สุขรู้ทุกขน์ะ มนัมองกนัดว้ยสายตา มนัจะรู้วา่สุขวา่ทุกข ์มนัจะพอใจและ
ไม่พอใจ คนเราจะคิดเกร้ียวกราด คนเราจะมีเมตตาหรือไม่เมตตา มนัออกมาจากสายตา สตัวม์นัรู้
วา่ใครเป็นมิตร ใครเป็นศตัรูกบัมนั 

น่ีกเ็หมือนกนั ท าไมเราตอ้งไปห่วงเร่ืองโลกล่ะ ถา้ไปห่วงเร่ืองโลก ศาสนาน้ีจะตอ้งเจริญ 
ศาสนาน้ีตอ้งเทียบเคียงทางโลก...โลกเป็นเร่ืองของโลกเขา ส่ิงท่ีโลกเจริญนั้นมนัเป็นกาลเป็นเวลา
ของโลกท่ีมนัแปรสภาพไป เป็นอจินไตย โลกน้ีเป็นอจินไตยในอจินไตย ๔ โลกน้ีจะแปรสภาพ
ตลอดไป  

เราจะหวงัวา่เม่ือนั้นๆ มนัจะสมกบัการประพฤติปฏิบติัของเรา มนัอยูท่ี่เราแสวงหา มนัอยู่
ท่ีเราพอใจเราจะออกวิเวกหรือเปล่า มนัอยูท่ี่การเราออกวิเวก วิเวกจากภายนอก เห็นไหม วิเวกจาก
ภายใน ใจเราวิเวกหรือเปล่า ใจเราเป็นธรรมหรือเปล่า เราบวชมาเพื่ออ  านาจวาสนา เพื่อการ
ประพฤติปฏิบติั เพื่อช าระกิเลสในหวัใจของเรา หรือเราบวชมาเพื่อตอ้งการยศถาบรรดาศกัด์ิ
อ  านาจวาสนา  

ถา้เป็นปริยติั ตีความกนัไปอยา่งนั้นนะ ใครจ าไดม้าก ใครท่องไดเ้ก่ง แลว้กจ็ะตีความกนั 
ส่ิงท่ีตีความกมี็แง่มุมท่ีจะตอ้งใหโ้ตเ้ถียงกนัไม่มีท่ีส้ินสุด เป็นไปไม่ไดท่ี้จะมีท่ีส้ินสุด เพราะอะไร 
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เพราะมนัการส่งออก เราจะวิจารณ์อะไร แมแ้ต่ปัญหาปัญหาเดียวเราตั้งข้ึนมา มนัจะมีแง่มุมของ
มนัต่างๆ มหาศาลเลย ส่ิงท่ีเป็นสุขเป็นทุกขม์นัเป็นท่ีเร่ืองของหวัใจต่างหาก ธรรมมนัอยูท่ี่น่ีไง  

ความส าคญัของธรรมคือความเขา้ไปแกปั้ญหาเร่ิมตน้ของการเกิดและการตาย ส่ิงท่ีการ
เกิดและการตายน้ี ถา้ปักธงอนัน้ีได ้ เห็นไหม ปักธงอนัน้ีได ้ กิเลสมนัตอ้งตาย ถา้ตรงกิเลสมนัจะ
ตาย มนัตายมนักต็ายดว้ยวิธีการใด ส่ิงท่ีจะท าใหกิ้เลสตาย ส่ิงน้ีต่างหากท่ีคน้ควา้แลว้หาไม่เจอ ส่ิง
ท่ีหาไม่เจอ น่ีถึงวา่ตอ้งมีภาคปฏิบติั ถา้ไม่มีภาคปฏิบติั ศาสนาน้ีจะไม่แสดงตวัออกมา ศาสนาน้ีมี
แต่วิชาการ มีแต่ทฤษฎีท่ีการคาดหมาย มีแต่แผนท่ีด าเนิน แต่คนไม่สามารถอ่านแผนท่ีนั้นไดท้ะลุ
ปรุโปร่งเหมือนกบัองคห์ลวงปู่ มัน่ท่ีไดปั้กธงธรรมในหวัใจไง 

หลวงปู่ มัน่ปักธงในหวัใจแลว้น่ี ส่ิงต่างๆ น้ีเป็นเร่ืองของโลก เป็นเร่ืองของวฏัฏะ ความ
เป็นไปของโลกจะเป็นสภาวะแบบน้ี เร่ืองของโลก เขา้ใจไง ถา้เขา้ใจในหวัใจเรา เขา้ใจของหวัใจ
เราจะเขา้ใจทั้งหมด  

โลกภายนอก โลกภายใน โลกนอก เห็นไหม น่ีความเป็นไปของโลก “รู้แจง้โลกนอกโลก
ใน” ถา้รู้แจง้โลกในมนัจะแจง้ตรงไหน มนัมืดบอด ส่ิงท่ีมืดบอดมนักไ็ม่เห็นท่ีจะปักธงใช่ไหม แต่
ถา้ท าสัมมาสมาธิเขา้มา จิตมนัสงบ ท่ีปักธงมนัอยูต่รงน้ีไง ส่ิงท่ีมีความสงบข้ึนมา เราไม่ใช่ฤๅษีชี
ไพรน่ี เราจะตอ้งแต่ท าความสงบ เหาะเหินเดินฟ้า บูชาไฟ ไม่มีปัญญา ส่ิงท่ีไม่มีปัญญามนัจะเกิด
ธงข้ึนมาไดอ้ยา่งไร มนัมีแต่ดา้มธง แต่ตวัธงไม่เห็น ไม่มีตวัธง  

ถา้มีตวัธงข้ึนมาน่ีจะเกิดมคัคา มรรคน้ีจะมีหมุนข้ึนมา ความมคัคา ความช าระกิเลสช าระ
อยา่งไร ภาวนามยปัญญาเกิดอยา่งไร? เกิดไดเ้ฉพาะภาคปฏิบติั เพราะมนัเป็นสจัจะ มนัเป็นปัจจตั
ตงั ส่ิงท่ีเป็นปัจจตัตงัเพราะความทุกขค์วามสุขมนัอยูท่ี่ใจเรา เราจะแบกหามขนาดไหนมนักเ็ป็น
ความสุขความทุกขใ์นใจของเรา ใครจะไม่มีส่วนแบ่งจากความสุขความทุกขจ์ากใจเรา เวน้ไวแ้ต่มี
แต่ส่วนเสริมไง  

นินทาสรรเสริญอนันั้นมนัท าใหใ้จเราพองข้ึนมาได ้ ท าใหใ้จเราแฟบข้ึนมาได ้ ทั้งๆ ท่ีเขา
ไม่มีสิทธ์ิกบัใจของเรานะ ใจของเรามนัเป็นอิสรภาพของเรา เป็นเสรีภาพของเราท่ีเราจะรักษาใจ
ของเรา ท าไมตอ้งเอาใจของเราไปใหเ้ขาเหยยีบย  า่ท าลายล่ะ เอาใจของเราไปเหยยีบย  า่ท าลาย
เพราะเราไปแคร์กบัความรู้สึกของเขา เราไปแคร์กบัความรู้สึกต่างๆ  



ธงธรรม ๑๐ 

©2012 www.sa-ngob.com 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก การประพฤติปฏิบติัน้ีใหเ้หมือนนอแรด ไปเหมือน
นอแรด ไปผูเ้ดียว เอาใจของใจไวใ้นอ านาจของตนไดเ้ม่ือไร นั้นน่ะเป็นผูป้ระเสริฐ ส่ิงท่ีเป็นผู้
ประเสริฐ เห็นไหม สภาวธรรมประเสริฐ ประเสริฐตรงน้ีไง ประเสริฐในการภาคปฏิบติั ถา้มีการ
ประพฤติปฏิบติัน้ี ศาสนาจะแสดงตวั ถา้ไม่มีการประพฤติปฏิบติันั้น มนัมีแต่เพล้ีย เพล้ียน้ีเกาะกิน
ศาสนานะ ท าลายศาสนาจนเรียวแหลมมา จนพระจอมเกลา้ฯ ตอ้งมาฟ้ืนฟ ู เพราะวา่มนัทฤษฎีไป
อยา่งหน่ึง การประพฤติปฏิบติั การกระท าไปอยา่งหน่ึง  

คนเรานะ ทฤษฎีอยา่งหน่ึง คือแผนท่ีด าเนินช้ีไปทางหน่ึง... 

...แลว้เราลงไปทางใต ้เราจะเขา้ถึงกรุงเทพฯ ไหม? มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก กรุงเทพฯ น่ีเรา
ตอ้งข้ึนไปทางทิศเหนือ แต่เราจะไปกรุงเทพฯ เราหนัหวัรถเราลงไปทางใต ้ แลว้เราบอกเราจะไป
กรุงเทพฯ น่ีในเม่ือแผนท่ีด าเนินช้ีไปทางเหนือ พระจอมเกลา้ฯ ถึงไดม้าร้ือคน้ข้ึนมา แลว้หลวงปู่
มัน่เอาส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองด าเนิน เพราะมีศรัทธา มีความเช่ือนะ ส่ิงท่ีมีศรัทธา มีความเช่ือ แลว้พยายาม
คน้ควา้ คน้ควา้เพราะยอ้นกลบัไง  

๑. จะเป็นคนท่ีมีอ  านาจวาสนา อินทรียแ์ก่กลา้รองรับสภาวะแบบน้ี  

แต่ผูท่ี้จะโบกธงนะ ปักธงแลว้โบกธง โบกธงใหผู้ท่ี้มีธรรมนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้โบกธงธรรม โบกใหอ้คัรสาวกต่างๆ เผยแผศ่าสนา เทวดาฟ้าดินต่างๆ แลว้ไดรั้บ
ผลประโยชน์จากศาสนา มีความร่มเยน็เป็นสุขนะ ส่ิงท่ีร่มเยน็เป็นสุขเพราะใจท่ีไม่เบียดเบียนคน
อ่ืน มนัไม่เบียดเบียนตนเอง จะเบียดเบียนคนอ่ืนไดอ้ยา่งไร มนัจะเป็นสจัธรรม มนัเป็นความจริง
นะ  

เร่ืองของโลกมนัเป็นเร่ืองของปัจจุบนัน้ีเด๋ียวน้ี แต่เร่ืองของธรรมน่ีมนัสมัผสัไปในวฏัฏะ 
วฏัฏะ คือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยอ้นเขา้ไปอดีตชาติ ชาติท่ีก่อนจะเป็นองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ เป็นพระเวสสนัดรนะ ยอ้นกลบัไป ๑๐ ชาติ แลว้ยอ้นกลบัไปไม่มีท่ีส้ินสุด น่ีผล
ของวฏัฏะมนัเป็นแบบน้ี  

สภาวธรรมน่ีอธิบายวฏัฏะ แลว้ใหว้ฏัฏะเวยีนมาจนเป็นจริตนิสยั จนแกไ้ขส่ิงน้ีไง แต่โลก
มีปัจจุบนัน้ีเท่านั้น แลว้เอาปัจจุบนัน้ีเป็นใหญ่ ส่ิงท่ีเอาปัจจุบนัน้ีเป็นใหญ่ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้วางธรรม โบกธงมาจนมาถึงปัจจุบนั แลว้โบกธงมาถึงคราวหน่ึง มนัเลือน
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หายไป น่ีเป็นพนัๆ ปีนะ ส่ิงท่ีเป็นพนัๆ ปี ยกส่งทอดมาเป็นชั้นๆ จากชุมชนชุมชนหน่ึงไปอีก
ชุมชนหน่ึงๆ เป็นประเทศ เป็นเขต เป็นแดนข้ึนมา  

จนในปัจจุบนัน้ี ศาสนาจะเจริญท่ีน่ีไง เจริญในภูมิภาค ในภูมิภาคคือในส่ิงท่ีวา่สมดุล มี
ฤดูกาล ส่ิงต่างๆ สมบูรณ์ แลว้หลวงปู่ มัน่คน้ควา้น่ีเพราะอะไร เพราะสร้างอ านาจวาสนาส่ิงน้ีมาไง 
แลว้สร้างธรรมข้ึนมาน่ี คน้ควา้ส่ิงน้ีข้ึนมาแลว้โบกธงนะ สร้างลกูศิษยล์กูหานะ 

หลวงปู่ มัน่บอกกบัครูบาอาจารยม์าวา่ ถา้หลวงปู่ มัน่ดบัขนัธ์นะ ใหพ้ึ่งหลวงปู่ ขาว 

สมยัท่ีวา่หลวงปู่ มัน่โบกธงน่ีนะ พระผูท่ี้ประพฤติปฏิบติักมี็หลายองค ์ ท าไมหลวงปู่ มัน่
ฝากไวก้บัหลวงปู่ ขาว แลว้หลวงปู่ มัน่บอกวา่ “จะมีพระหนุ่มองคห์น่ึง จะเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั 
แลว้จะเป็นผูท่ี้ท าประโยชน์กบัศาสนามหาศาลเลย” น่ีหลวงปู่ มัน่โบกธง แลว้ผูท่ี้เดินตามหลวงปู่
มัน่จะเป็นประโยชนก์บัเร่ืองศาสนา เร่ืองศาสนาคือธรรมภาคปฏิบติั เพราะธรรมภาคปฏิบติัจะ
เขา้ใจหลกัความจริงของศาสนา แลว้เอาศาสนาน้ีข้ึนปักธงในหวัใจได ้ 

ถา้ปักธงในหวัใจได ้ เห็นไหม การโบกธงนั้น เราจะเช่ือฟังธงนั้นไหม ถา้เราเช่ือฟัง ดูใน
กองทพั เวลาเขารบ เขาจะดูสญัญาณธง ถา้ธงโบกทางไหน ผูท่ี้เป็นแม่ทพั ผูท่ี้เป็นกองทพัจะไป
ตามธงนั้น จะเขา้ใจสจัจะธงนั้น จะเขา้ใจสจัจะธงนั้นเพราะเหตุใด เพราะวา่เขา้ใจธงนั้นเพราะมีสจั
ธรรมในหวัใจ ส่ิงท่ีมีสจัธรรมในหวัใจนะ ถา้ในหวัใจเรามีสจัจะ มีความจริง มีมคัคาท่ีเคร่ือง
ด าเนินช าระกิเลส ส่ิงท่ีช าระกิเลส  

ไม่ใช่ลกูศิษยข์องฤๅษีชีไพรท่ีวา่เฝ้าแต่ไฟไง ผา่ฟืนนะ ผา่ฟืนเพือ่จะหาไฟกไ็ม่เป็น หาไฟ 
จุดไฟกไ็ม่เป็น แลว้จะไปอ่านธงของหลวงตาท่ีโบกสะบดัเร่ืองการรักษาธรรมและวินยัไดอ้ยา่งไร 
รักษาธรรมและวินยั ในเม่ือธรรมและวินยัน้ีเป็นปักธงข้ึนมาในหวัใจ มนัจะมีเคารพรักนะ แลว้ครู
บาอาจารยท่ี์มีธรรมในหวัใจ มนัจะเขา้ใจเร่ืองการโบกธงนั้นไง ถา้ธงนั้นเคล่ือนไปทางไหน 
กองทพัใหเ้คล่ือนไปทางนั้น เคล่ือนไปทางนั้น มนัเป็นเป็นความราบร่ืนกบัศาสนา ถา้ศาสนาโบก
ธงแลว้ธงนั้นจะราบร่ืนไง 

ไม่ใช่ทวนกระแสนะ ในเม่ือเราอ่านภาวะธงนั้นไม่ออก แลว้เรากย็งัเขา้ใจวา่เราเป็นคนท่ีวา่
จะปกป้องครูบาอาจารยน์ะ เราจะปกป้อง เราจะรักษาครูบาอาจารย ์ มนัจะเหน่ียวธงนั้น มนัจะ
ท าลายธงนั้นนะ ธงนั้นมนัจะเหยยีบจนจมดินนะ จมดินเพราะอะไร เพราะตวัเองเป็นส่ิงท่ีวา่เป็น
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ไส้ศึก ตวัเองเห็นไหม กรุงศรีอยธุยาเสียเพราะอะไร? กรุงศรีอยธุยาเสียเพราะไส้ศึก เพราะเกลือ
เป็นหนอน ส่ิงท่ีเกลือเป็นหนอนท าใหก้รุงศรีอยธุยาตอ้งแตกนะ แต่กรุงศรีอยธุยา เวลาท่ีวา่กษตัริย์
กธ็งไม่มัน่คง ธงกค็ลอนแคลน ผูท่ี้อ่านธงกไ็ม่เขา้ใจ มีไส้ศึกกดักร่อนอยูใ่นนั้นต่างหาก 

น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือใจสร้างศาสนา ในเม่ือจะปกป้องธรรมและวินยั ถา้เราจะปกป้อง
ธรรมวินยั ครูบาอาจารยโ์บกธง ถา้เราอ่านธงนั้นออก โบกดว้ยวิธีอะไร? โบกดว้ยการเทศนาวา่
การ เห็นไหม ภยัของศาสนาเกิด ส่ิงท่ีภยัของศาสนาเกิดเพราะเขาจะเอาโลกมาเป็นใหญ่ เอาโลก
มาครอบคลุมธรรม ใหธ้รรมน้ีอยูใ่ตอ้  านาจวาสนาของโลก แต่ผูท่ี้เป็นโลกบวชมาในศาสนา แต่
หวัใจเป็นโลก มีความเห่อเหิมไปตามกระแสโลกนะ 

ศาสนาจะเจริญตอ้งมีการเผยแผธ่รรมใหค้นเขาเขา้ใจ ใหค้นเขาศรัทธาในศาสนาพทุธ  

ศาสนาพทุธจะเผยแผน่ะ เด๋ียวน้ีใชเ้ทคโนโลยตีวัเดียวกไ็ด ้ มนัไปไดท้ัว่โลกอยูแ่ลว้ แต่เขา
ศึกษาจริง เขาศรัทธาจริง เขาจะคน้ควา้ เขาจะหาเขา้มา แลว้คน้ควา้เขา้มาท่ีไหนล่ะ ถา้เขาศึกษา
ศาสนา เขากต็อ้งคน้ควา้เขา้มาท่ีใจของเขา เขามีการศึกษานะ เขาเขา้ใจสจัธรรมความจริง เขาไม่
ตอ้งการธงเป็นศีลธรรมจริยธรรมหรอก 

เวลาเผยแผธ่รรม เห็นไหม เร่ืองศีลธรรม เร่ืองประเพณี เร่ืองวฒันธรรม ส่ิงท่ีเป็นประเพณี
วฒันธรรมอยูใ่นเมืองไทยน่ีเขาอยากดูอยากเห็น เขามาเมืองไทยได ้ เขาเห็นได ้ แต่เวลาไปเผยแผ่
ธรรมของเขา เขาตอ้งการความสงบของใจ เขาตอ้งการท าสัมมาสมาธินะ ฤๅษีชีไพรเขายงัสามารถ
ท าความสงบของเขาได ้ เราเป็นผูท่ี้เป็นพระไปเผยแผธ่รรม เรารู้จกัสมาธิไหม เรารู้จกัความสงบ
ของใจไหม เรารู้จกัวธีิการของใจไหม เราเห็นธรรมจกัรหรือเปล่า  

ในเม่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะปักธงเป็นธงธรรมจกัร ถา้ธงธรรมศีลธรรม 
จริยธรรม มนัมีอยูแ่ลว้ ธรรมมีโดยดั้งเดิม ส่ิงท่ีสภาวธรรม ความสุข ความทุกขม์นัมีอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีมี
อยูแ่ลว้ เวลามีความสุข เขากห็าของเขาได ้ ในลทัธิศาสนาต่างๆ เขากว็า่เขากมี็ธรรม แต่ธรรมของ
เขา ธรรมของผูท่ี้มีกิเลส เห็นไหม ในเม่ือศาสดามีกิเลสกเ็ป็นการจินตนาการ เป็นการวางธรรม
โดยจินตนาการอยา่งนั้น มนักเ็ป็นเร่ืองของโลก มนักเ็ป็นเหยือ่ของวฏัฏะ ส่ิงท่ีเป็นเหยือ่ของวฏัฏะ  

เราเป็นชาวพทุธ เราเป็นลกูศิษยข์องครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยจ์ะปกป้องพทุธศาสนานะ 
เวลาโบกธงโดยเทศนาวา่การ เวลาเทศนาวา่การน่ีโบกธงแลว้นะ โบกธงใหเ้ราเขา้ใจตาม
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สภาวธรรมอนันั้น ท าไมเราไม่มีหูไม่มีตา ถา้เราไม่มีหูไม่มีตา เราไม่เช่ือมัน่ธรรมของครูบา
อาจารยเ์รา ๑ เราไม่เช่ือค าพยากรณ์ของหลวงปู่ มัน่ ๑  

หลวงปู่ มัน่บอก จะมีพระหนุ่มองคห์น่ึงมาประพฤติปฏิบติั แลว้พระหนุ่มองคน์ั้นจะเป็นผู ้
ท่ีท  าประโยชน์ใหก้บัศาสนามหาศาล เพราะป้องกนัศาสนาไง ตอ้งป้องกนัธรรมและวินยัขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ  

ในสมยัพทุธกาล พระนาคเสนแกไ้ขมิลินทปัญหา พระเจา้มิลินทน้ี์เป็นกษตัริย ์ แต่มีทิฏฐิ
มาก มีปัญญามาก จะโตต้อบธรรมะน่ีไม่มีใครแกส่ิ้งน้ีไดเ้ลย เพราะอะไร เพราะพระเจา้มิลินทจ์ะมี
ปัญญาตอ้นนะ ตอ้นเอาจนพระน่ีจนตรอกหมด จนตอ้งไปเอาพระนาคเสนมาบวช แลว้พระนาค
เสนจะมาแกไ้ขส่ิงน้ี เชิดชูศาสนา จนพระเจา้มิลินทศ์รัทธาในศาสนา ในเม่ือศรัทธาในศาสนาจะ
คุม้ครองศาสนา จะส่งเสริมศาสนา เห็นไหม ถา้คุม้ครองศาสนา ส่งเสริมศาสนา มนักเ็ป็นธรรม ถา้
เป็นธรรมมนักเ็ป็นประโยชน์ น่ีปักธงในหวัใจของพระนาคเสนไดก่้อน แลว้พระนาคเสนก็
พยายามจะปักธงในหวัใจของพระเจา้มิลินท ์เพราะสร้างสมส่ิงน้ีข้ึนมา 

แต่ในปัจจุบนัน้ีมนัเป็นกระแส มนัไม่มีตวัตนนะ เป็นกระแสของโลกแลว้เรากต่ื็นไปกบั
โลก น่ีโลกเขาเจริญ สหประชาชาติเขาให้ศาสนาพทุธน้ีมีวนัส าคญัในศาสนา เรากดี็ใจต่ืนเตน้ไป
กบัเขาวา่น่ีเป็นผลงานในการเผยแผธ่รรม ในเม่ือเขาเป็นโลก ส่ิงท่ีเขาเป็นโลก สหประชาชาติเขา
จะตั้งกฎอะไรกไ็ด ้ เวลาเขาท าบุญกศุลกนั เห็นไหม ผูล้ี้ภยั เวลาเขามีช่วยเหลือกนั วา่ส่ิงน้ีเป็น
ธรรม...ส่ิงน้ีเป็นธรรม แต่ธรรมของโลกเขา การช่วยเหลือ การเจือจานกนัมนัเป็นธรรมอยูแ่ลว้  

แต่เราเป็นชาวพทุธ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ เราท าบุญจะตอ้งเน้ือนาบุญ 
เราเน้ือนาบุญ เน้ือนาท่ีไหนมนัมีคุณประโยชน์ เราหวา่นขา้วไปเน้ือนา เราจะไดข้า้วมหาศาลเลย 
แลว้เราจะหวา่นขา้วไปบนตึกสูงๆ เห็นวา่เขาส่งเสริมเรา เราส่งเสริม เราจะไปหวา่นขา้วอยา่งนั้น 
ท าไมเราไพล่ไปคิดอยา่งนั้นล่ะ วา่โลกเป็นใหญ่ เราจะเผยแผธ่รรมเร่ืองของโลก น่ีความเห็นของ
โลกมนัจะเป็นกระแสไปอยา่งนั้น แลว้ไปเช่ือเขาไดอ้ยา่งไร น่ีเหมือนกบัลกูศิษยฤ์ๅษีชีไพร ไม่ใช่
ลกูศิษยข์องพระพทุธเจา้  

ลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เนน้กลบัมาท่ีเน้ือนาบุญ เพราะเราไม่เห็นเน้ือ
นา เราไม่เคยเห็นใจของเรา เราจะปักธงของเรา เห็นไหม ท าความสงบเขา้มาน่ีมนัเห็นท่ีปักธง
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ตรงไหน? มนัไม่เห็นท่ีปักธง เพราะไม่มีสติ ส่ิงท่ีไม่มีสติ เพราะไม่มีสติกค็วบคุมใจไม่ได ้ เน้ือนา
บุญถึงไม่รู้จกัเน้ือนาบุญเป็นอยา่งไรไง 

เกิดข้ึนมากมี็กายกบัใจๆ กว็า่มีกายกบัใจ แต่ไม่เคยเห็นกาย ไม่เคยเห็นใจ เห็นแต่สภาวะ
เป็นสมมุติอยูอ่ยา่งน้ี ธาตุ ๔ มนัเป็นกายหรือ มนัรวมตวัข้ึนมาเกิดจากครรภข์องมารดาดว้ยกระแส
ของกรรม เรากไ็ดร่้างกายมาอนัหน่ึง แลว้กายกบัใจกตี็ความวา่กายกบัใจเป็นอยา่งน้ี น่ีมนัเป็น
โลกีย ์ มนัเป็นความเห็นของโลก เพราะความเห็นของโลกกเ็ป็นเหยือ่ของโลก ท าคุณงามความดี 
ไดช่้วยเหลือสหประชาชาติ ไดช่้วยเหลือทั้งโลก เราบริจาคทานแลว้ไดช่้วยเหลือโลกทั้งหมด โลก
ทั้งหมดมนักเ็ป็นทาน ส่ิงท่ีเป็นทานมนักข็บัเคล่ือนตลอดไป  

แต่ถา้เราท าบุญ เวลาหลวงตาออกมาช่วยชาติ เราช่วยชาติ เห็นไหม หลวงตาบอกวา่ ช่วย
ชาติดว้ยตอ้งการหวัใจของสตัวโ์ลก สตัวโ์ลกท าบุญกศุลเขา้ถึงหวัใจ หวา่นไปเน้ือนาไง ในเม่ือปัก
ธงธรรมในหวัใจของหลวงตาแลว้ หลวงตามีธรรมจกัร ธงธรรมจกัรเกิดข้ึน เกิดข้ึนเพราะวา่หลวง
ปู่ มัน่บอก บอกวา่ ถา้พระผูใ้หญ่ใหพ้ึ่งหลวงปู่ ขาว เพราะหลวงปู่ ขาวไดคุ้ยธรรมกบัหลวงปู่ มัน่แลว้ 
หลวงปู่ ขาวถึงเป็นพระผูน้ าในพระท่ีวา่มีอายพุรรษามาก  

แต่พระท่ีมีอายพุรรษานอ้ยใหฟั้งหลวงตานะ เพราะหลวงตามีคุณธรรมดีทั้งภายนอกและ
ภายใน ภายนอกคือเร่ืองของโลก เร่ืองของโลกคือขอ้วตัรปฏิบติั ส่ิงท่ีขอ้วตัรปฏิบติัน้ีตอ้งเป็นผูน้ า
ไง น าใหป้ระพฤติปฏิบติัมา ส่ิงท่ีเป็นผูน้ าน้ีภายนอก ภายในคือหวัใจ เพราะถึงท่ีสุดแลว้หลวงตา
เอาตวัรอดไดไ้ง เอาตวัรอดได ้ปักธงอนัน้ีได ้

แลว้โบกธงอยูน่ี่ท าไมมนัสวนกระแสล่ะ ถา้สวนกระแส แสดงวา่ไม่เคารพธรรม ไม่เคารพ
นะ ไม่เคารพครูบาอาจารยข์องตวั ไม่เคารพพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ไม่เคารพองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ไปเคารพกระแสโลก ไปเคารพส่ิงต่างๆ ท่ีโลกเขาวา่ส่ิงน้ีเจริญๆ แลว้เราก็
เจริญไปตามกระแสโลก 

โลกมนัออกกฎหมายได ้ กฎกติกาของสหประชาชาติมนักแ็กไ้ขได ้ ปัจจุบนัน้ีเขายกยอ่ง
ขนาดไหน เขาจะเปล่ียนแปลงเม่ือไรกไ็ด ้ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง เห็นไหม แต่ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เปล่ียนแปลงไดไ้หม? มนัเปล่ียนแปลงไม่ได ้เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้บญัญติัธรรมวินยัไวเ้พื่อจะใหเ้รากา้วเดิน ใหเ้รากา้วเดินไม่ขดักบัอดีตไม่ขดักบัอนาคตนะ 
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ขดักบัอดีตอนาคต หมายถึงวา่ ตั้งแต่อดีตมา แลว้อนาคตต่อไป น่ีจะไม่ขดักบัส่ิงน้ี ไม่ขดักบัส่ิงน้ี
มนัถึงพน้ไปจากกิเลสไดท้ั้งหมด 

แต่ถา้เป็นโลก มนัขดัไปทั้งหมด ขดัไปทุกๆ อยา่ง เพราะวา่อะไร เพราะมนัขวางไปหมด น่ี
เราสร้างกฎหมายเพราะอะไร เพราะปุถุชน คนเป็นปุถุชนเป็นเร่ืองของคฤหสัถ ์ แลว้เราจะไปฟัง
คฤหสัถไ์ดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีคฤหสัถน์ะ มนัความเห็นส่วนหน่ึง เพราะเด๋ียวน้ีเป็นประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยคือวา่ประชาชนเป็นใหญ่ ความเห็นของประชาชน ความเป็นสร้างกระแสข้ึนมา 
แลว้เราจะไปสวนกระแส ส่ิงท่ีเป็นสวนกระแส เห็นไหม กฎหมายกคื็อกฎหมาย แต่เราไม่ยอมรับ
ความเป็นไปเพราะไม่เป็นธรรม ส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมเพราะไม่ถกูตอ้งตามความเป็นจริงอนัหน่ึง 
เพราะถึงกฎหมายกเ็ขียนกฎหมายเพื่อตวั 

ท าไมไปเช่ือเขา ไปเช่ือเขาเพราะอะไร เพราะใจมนัเป็นกิเลส ถา้ใจเป็นธรรมนะ ส่ิงท่ีเป็น
โลก เรากเ็ขา้ใจเร่ืองของธรรมและของโลกอยูแ่ลว้ในหวัใจของเรา แลว้ใจของครูบาอาจารยท่ี์เป็น
ธรรม แลว้โบกธงดว้ยค าเทศนาวา่การนะ ใหห้มู่พระสามคัคีกนั ใหห้มู่พระรักษาธรรมและวินยั
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางธรรมไวจ้นพวก
เราปักธงกนัไดน้ะ 

หลวงปู่ มัน่ปักธง ธงในท่ามกลางประเทศไทย แลว้ครูบาอาจารยเ์ราปักธงกนัมาตลอดนะ 
ปักธงน้ีมนัอยูใ่นการประพฤติปฏิบติัไง ถา้เราประพฤติปฏิบติั เราจะหาท่ีปักธงได ้ ไปถามเขา ท่ี
ปักท่ีไหน เขาไม่เขา้ใจหรอก แลว้เขาถามยอ้นกลบัมาพวกเราวา่ พวกในวงปฏิบติัวา่ปักท่ีไหน 

ถา้ใครไม่ท าสมัมาสมาธิ ไม่ท าความเห็นของใจเขา้มา จะปักท่ีไหนล่ะ? 

มนัเห็นท่ีปักไม่ได ้ในเม่ือปักธงไม่ได ้จกัรมนักไ็ม่เคล่ือน ในเม่ือจกัรไม่เคล่ือน มนักถึ็งวา่ 
ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ ทุกขด์บัไป มนักเ็ป็นนกแกว้นกขนุทอง ผูใ้ดเห็นทุกขล่์ะ ทุกขเ์กิดข้ึนมา
อยา่งไร น่ีถา้ทุกขเ์กิดข้ึน เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ เวลาพดูถึงการวางธรรมวนิยั 
เวลาพระองคุลิมาลจะฆ่าแม่นะ ถึงจะฆ่าแม่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ธรรมและวินยัน้ีเปิด
ช่องไวใ้หห้มด น่ีเปิดช่องไว ้แต่อนนัตริยกรรม ส่ิงท่ีเป็นอนนัตริยกรรมจะปิดกั้นมรรคผล ส่ิงท่ีปิด
กั้นมรรคผล... 
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...จนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มายบัย ั้งก่อนนะ ใหอ้งคุลิมาลไล่กวดจะฆ่าองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะตอ้งการน้ิวมือไง จนองคุลิมาลตามไม่ทนันะ 

“สมณะหยดุก่อน สมณะหยดุก่อน” 

“เราหยดุแลว้ เธอต่างหากไม่หยดุ” 

องคุลิมาลฆ่าคนมา ๙๙๙ ศพ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้โบกธง ท าไมองคุลิมาลยอม
วางดาบ วางดาบเด๋ียวนั้นเลย กราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ขอบวชนะ พระองคุ
ลิมาลเป็นพระอรหนัตอ์งคห์น่ึง  

ท าไมเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้โบกธง ท าไมผูท่ี้เขามีความคิดขนาดนั้นเขายงั
วางอาวธุได ้ ยงัสละทิฏฐิมานะของเขา เขายงักลบัมา แต่ท าไมครูบาอาจารยเ์ราโบกธงอยู่
ตลอดเวลาใหรั้กษาธรรมวินยั ทั้งๆ ท่ีวา่ องคุลิมาลน้ีเป็นคฤหสัถ ์เป็นโจรป่า แต่ลกูศิษยล์กูหาของ
ครูบาอาจารยเ์ราเป็นพระนะ บวชเป็นพระ แลว้ปฏิญาณตนวา่เป็นลกูศิษยด์ว้ย แลว้จะปกป้องไง  

การจะปกป้องครูบาอาจารยต์อ้งท าส่ิงท่ีครูบาอาจารยช้ี์น า โบกธงแลว้เราท าส่ิงนั้นใหส้ม
ประโยชน ์ครูบาอาจารยเ์ราจะมีความร่ืนเริง มีความร่ืนเริงในธรรมนะ ความร่ืนเริงเพราะวา่ผูท่ี้ส้ิน
กิเลสแลว้จะไม่มีส่ิงใดไปเติมหรือไปลดพร่องส่ิงนั้น แต่การปกป้องแบบพระนาคเสนปกป้อง
ศาสนานะ พระนาคเสนกเ็ป็นพระอรหนัต ์ ท าไมพระนาคเสนตอ้งมาโตว้าทีกบัพระเจา้มิลินทล่์ะ? 
กโ็ตว้าทีเพื่อใหศ้าสนาน้ีเจริญรุ่งเรืองมาไง 

น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือครูบาอาจารยข์องเราปกป้องศาสนาเพื่อวางแนวทางธรรมวินยัใหเ้รา
กา้วเดินไง ผูท่ี้มีธรรมจะซ้ึงในส่ิงน้ีๆ เพราะทุกคนเวลาป่วยไขข้ึ้นมากต็อ้งการยารักษาตวัเอง แต่น่ี
ยามนัมีอยู ่แต่โรคจะครอบง า ส่ิงท่ีโรคครอบง าเพราะท ายาน้ีใหด้อ้ยค่าลง  

ส่ิงท่ีดอ้ยค่าลงเพราะวา่มนุษยเ์กิดมาแลว้ตอ้งเช่ือกฎหมาย ตอ้งเคารพกฎหมาย กฎหมาย
โลก ส่ิงท่ีมนัแปรปรวน มนัแปรปรวนไดต้ลอด มนัเปล่ียนแปลงไดท้ั้งนั้น ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง เห็น
ไหม ถา้ผูท่ี้มีอ  านาจ ถา้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นของเขาเขากท็  าลายตรงนั้นหมด ถา้ผูมี้อ  านาจมี
สมัมาทิฏฐิ ถึงมีสมัมาสทิฏฐิเขากไ็ม่เขา้ใจเร่ืองของธรรม เพราะเขาเป็นคฤหสัถ ์เขาเป็นโลก เขาจะ
มารู้เร่ืองธรรมเป็นไปไม่ได ้ 
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ส่ิงท่ีเป็นธรรม มนัธรรมอยูใ่นหวัใจของพระผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัต่างหาก ในเม่ือพระท่ี
ประพฤติปฏิบติัน้ีเป็นดวงตาของโลกนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะปรินิพพาน พระ
อานนทเ์ป็นพระโสดาบนัดว้ย “ดวงตาของโลกดบัแลว้” เรายงัมีกิเลสตณัหาอยู ่ตอ้งการผูช้ี้น า เห็น
ไหม พระอานนทย์งัถึงกบัร้องไหห้ลัง่น ้ าตาวา่ตอ้งการผูช้ี้น านะ แลว้เราจะไปใหก้ระแสของโลก
ช้ีน าเราน่ี เราน่าสลดสงัเวช น่าสลดสงัเวชส าหรับผูท่ี้เป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส พทุธชิโนรสท่ีวา่
จะปกป้องศาสนา 

เวลาปกป้องศาสนามนัเป็นการเหน่ียวร้ังท าลายศาสนาโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก
ของตวัโดยท่ีตวัไม่เขา้ใจเลย เราจะไม่เขา้ใจเร่ืองกิเลสตณัหาของตวั เราเขา้ใจวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม...
ส่ิงนั้นเป็นกิเลส ถา้ส่ิงนั้นเป็นธรรมน่ีธงอยูไ่หน จกัรอยูไ่หน ความเขา้ใจของครูบาอาจารยท่ี์เวลา
เทศนาวา่การคือการโบกธงของครูบาอาจารย ์ เห็นไหม “ส่ิงน้ีเป็นภยัๆ” ถา้ส่ิงน้ีเป็นภยั เราตอ้ง
ปกป้อง เราตอ้งรักษา ถา้เราปกป้องรักษา เราตอ้งร่วมมือการกระท าในส่ิงท่ีวา่ครูบาอาจารยช้ี์น า  

แต่น้ีท าไมเราขวาง ขวางครูบาอาจารย ์ เราจะปกป้องครูบาอาจารยโ์ดยวา่ครูบาอาจารยน้ี์
จะตอ้งฟังกระแสโลก ฟังกระแสโลก ส่ิงท่ีฟังกระแสโลก เวลาอภิวตัน์ไปตามโลกนะ กระแสโลก
คือเร่ืองของความเป็นไป เจบ็ไขไ้ดป่้วย เร่ืองของโลกมนัเป็นเร่ืองของกระแสโลก ถา้เร่ืองของ
กระแสโลก เราเกิดมาจากโลกไง เกิดมาจากครรภข์องมารดานะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
เกิดมาจากกาม เพราะเกิดมาจากครรภข์องมารดา เกิดมาจากกาม กามท่ีอยูใ่นโลกน้ี เกิดมาจากโลก 
แต่จะสละโลกน้ีออกไป  

ไม่ใช่เกิดมาจากโลกแลว้คุกเข่ายอมจ านนกบัโลก ยอมจ านนกบัโลกวา่โลกน้ีเป็นใหญ่ๆ 
โลกน้ีเป็นใหญ่ไปไม่ได ้ โลกน้ีเป็นอจินไตย ส่ิงท่ีเป็นอจินไตยมนัจะแปรสภาพ มนัจะ
เปล่ียนแปลงไปตลอด แลว้เราจะไปเอาโลกเป็นใหญ่ ในหวัใจท าไมไม่มีธรรม ในหวัใจไม่เป็น
ธรรมเลยหรือ ถา้ในหวัใจเป็นธรรมมนัจะสะเทือนหวัใจมากนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้จะปรินิพพาน ใจของผูท่ี้เป็นธรรมนะ น่ีสลดสังเวชมาก 

แต่ใจของผูท่ี้มีกิเลส “องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้น่ีสมควรแลว้ล่ะ 
เพราะอะไร เพราะจะไดไ้ม่มีคนคอยติคอยเตือนเราไง” น่ีกิเลสมนัอยากสะดวก กิเลสมนัอยาก
สบาย กิเลสมนัอยากจะสวนกระแสตลอด สวนกระแสแมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
แลว้น่ีของครูบาอาจารยเ์ราช้ีน าอยูอ่ยา่งน้ี แลว้มนัสวนกระแสครูบาอาจารยเ์ราไดอ้ยา่งไร ถา้มนั
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สวนกระแสครูบาอาจารยเ์รา แลว้เป็นลกูศิษยข์องครูบาอาจารยไ์ดอ้ยา่งไร ถา้เป็นลกูศิษยข์องครู
บาอาจารยม์นัตอ้งเช่ือครูบาอาจารยเ์พราะอะไร  

เพราะท าไมครูบาอาจารยเ์รากราบพระพทุธ พระธรรม พระสงฆด์ว้ยหวัใจ เวลากราบพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ กราบดว้ยหวัใจ เพราะหวัใจเคารพรักมาก เพราะธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราถึงไดมี้ศรัทธา เราถึงไดท้ าบุญกศุลกนั แลว้มาเกิดพบพระพทุธศาสนา 
เพราะครูบาอาจารยข์องเรามีธรรมในหวัใจ สามารถช้ีเหลือบ ช้ีมุม ช้ีส่ิงท่ีกิเลสตณัหามนัแอบซ่อน
อยูใ่นหวัใจของเรา เราจะไม่เห็นกิเลสตณัหาของเราเลย เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา กิเลสตณัหา
มนัจะซ่อนอยูต่ามเหลือบตามมุมในหวัใจของเรา แลว้กส็ร้างภาพใหเ้ราเห็นสภาวะของความ
เป็นไปของธรรม ของธรรมนะ มนัไม่ใช่ของภาวนามยปัญญา  

ถา้ของภาวนามยปัญญา เราจะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงตลอด ความเป็นจริงของธรรม
ท่ีมนัเคล่ือนไปโดยภาวนามยปัญญา น่ีในภาคปฏิบติั ภาวนาเป็นแลว้จะซ้ึงใจมาก แลว้จะกราบ
ธรรมโดยความดูดด่ืม เพราะอะไร เพราะความเป็นไปอยา่งน้ีมนัลึกลบัมหศัจรรยม์าก ความคิด
ของเราเร่ิมตั้งแต่... 

...เป็นขั้นขั้นหน่ึงของอนาคา ผา่นขั้นของสกิทาคา ผา่นขั้นของโสดาบนั ออกมาถึงเป็น
ความคิดปกติ มนัมีคตัเอาทใ์หต้ดัตอนไดถึ้ง ๔ ขั้นตอน ความ ๔ ขั้นตอนน่ีความหยาบละเอียด
ของความคิดท่ีมนัเล่ือนออกมาในความเห็นของเรา มนัเห็นสภาวะแบบนั้น แลว้เวลาเหลือบกิเลส
มนัหลบซ่อน มนัสร้างค่ายกลอยูใ่นระหวา่งประตูขั้นตอนท่ีความคิดมนัไหลออกมา น่ีเราเห็น
สภาวะแบบใด  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม นางตณัหา นางอรดี ไปบอกกบัพอ่ วา่
พอ่ท าไมคอตก เห็นพอ่ทุกขย์ากมาก พญามารมีความทุกขม์าก เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้พน้จากมือไปแลว้ แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะร้ือสตัวข์นสตัว ์ จะพาสตัวโ์ลก
พน้ออกไปจากวงัวนของการควบคุมของมาร มารมีความทุกขร้์อนมาก  

นางตณัหา นางอรดี ถามวา่ “พอ่ทุกขเ์พราะอะไร”  

“ทุกขเ์พราะวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะหลุดจากมือเราไป”  
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ลกูสาวบอกวา่ “ไม่เป็นไร จะไปยัว่ยวน จะไปดึงใหอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
กลบัมาอยูใ่นการครอบง าของมาร” 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ฆ่าแมแ้ต่พอ่นะ “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา 
บดัน้ีเธอจะเกิดจากใจของเราไม่ไดอี้กแลว้ เราเห็นนายช่างผูท่ี้สร้างเรือนอยูใ่นหวัใจของเรา บดัน้ี
นายช่างน้ีจะสร้างเรือนในหวัใจเราไม่ไดอี้กเลย” 

น่ีปักธงไดข้นาดนั้นนะ ความคิดความเห็นมนัขนาดท่ีวา่เล่ือนออกมาจากภายนอก แลว้
ความคิดความเห็นอยา่งน้ี เราประพฤติปฏิบติั เราเห็นเหลือบ เห็นมุม แลว้ครูบาอาจารยค์อยช้ีน า
อยา่งน้ี ท าไมเรากราบครูบาอาจารย ์ท าไมเราไม่เช่ือครูบาอาจารยข์องเรา ในเม่ือครูบาอาจารยข์อง
เราช้ีมุมขนาดท่ีวา่เห็นเหลือบเห็นความคิดในหวัใจของเรามนัซุกซ่อนมาอยา่งไร  

มาร ลกูของมาร นางตณัหา นางอรดี เห็นไหม ลกูของมาร หลานของมาร มนัซุกซ่อนอยู่
ในหวัใจของเรา น้ีมนัแสดงวา่ไม่ไดท้  าลายกิเลสเลย ไม่ไดเ้ห็นมาร ไม่ไดท้  าลายลกูหลานของมาร 
ไม่ไดท้  าอะไรเลย ถึงไม่กราบ ไม่ฟังครูบาอาจารย ์ ถึงสวนกระแสครูบาอาจารยไ์ดไ้ง เพราะสวน
กระแสครูบาอาจารย ์ เพราะไม่เช่ือส่ิงน้ี ถา้เห็นสภาวะความเป็นไปของลกู หลาน เหลนของมาร 
แลว้มนัช าระมารมาแต่ชั้นเดียวนะ  

แมแ้ต่พระอานนทย์งัสลดสงัเวช แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะปรินิพพาน 
ร้องไห ้ ทุกขย์ากมาก “ดวงตาของโลกดบัแลว้ ดวงตาของโลกดบัแลว้” แต่น้ีครูบาอาจารยข์องเรา
ยงัอยูน่ะ ครูบาอาจารยเ์ราพยายามช้ีน าอยูน่ะ ช้ีน าน่ีเราอยูใ่ตร่้มธงของครูบาอาจารยเ์รา ใตร่้มธงน้ี
จะปกป้องคุม้หวัเราอยูแ่ลว้ ปกป้องคุม้หวัเรา ถา้เราปกป้องคุม้หวัเรา เราจะท าส่ิงใด  

เราจะไปต่ืนเตน้กบัส่ิงกระแสของโลก โลกมนัเปล่ียนแปลงตลอด อยูไ่ม่นานหรอก น้ีมนั
ตอ้งแปรสภาพไป ไม่มีส่ิงใดคงท่ี โลกน้ีเป็นอนิจจงัทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงั สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 
สภาวธรรมในใจของเรากเ็ป็นอนตัตา ส่ิงท่ีเป็นอนตัตามนัเป็นอนตัตาโดยธรรมชาติของมนั แต่เรา
ไม่เห็นความเป็นอนตัตาของมนัเอง เราไม่สามารถใชป้ระโยชนก์บัความเป็นไปของสภาวธรรมท่ี
มนัเกิด สภาวธรรมนะ ไม่ใช่ภาวนามยปัญญา ไม่ใช่อริยสจั 

ถา้เป็นอริยสจั มนัถึงเห็นเหลือบเห็นมุมของมนั เห็นเหลือบเห็นมุมของมนัท่ีวา่กิเลสมนั
ซ่อนอยูต่รงไหน กิเลสมนัผกูมดัอยา่งไร สงัโยชนม์นัผกูระหวา่งขนัธ์กบัจิต ระหวา่งกายกบัใจ มนั
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ผกูพนักนัอยา่งไร น่ีแลว้เรากไ็ม่เห็น เราเห็นสภาวะเกิดดบั แลว้มนักส็ร้างภาพใหเ้รา แลว้ครูบา
อาจารยจ์ะคอยช้ีน าตรงน้ีไง “ส่ิงน้ีนะ กิเลสมนัอยูต่รงนั้นนะ กิเลสมนัอยูต่รงนั้น ตอ้งท าลายมนั
อยา่งนั้นนะ” 

ครูบาอาจารยเ์ล้ียงหวัใจเรามา ทะนุถนอมกล่อมเกล้ียงเล้ียงเรามา เราไดเ้จริญงอกงามมา
จากครูบาอาจารยท่ี์เล้ียงหวัใจเรามา เราถึงเรียกกนัวา่ “พอ่แม่ครูจารย”์ แลว้ท าไมเราไม่ยอมฟังสจั
ธรรม ท าไมเราไม่ฟังการโบกสะบดัของธงอนันั้น ธงอนันั้นโบกสะบดันะ โบกสะบดัไปตลอด ถา้
เราเขา้ใจอยา่งนั้น เราจะยอมรับส่ิงน้ีไง ถา้เรายอมรับส่ิงน้ี เราจะกราบครูบาอาจารยข์องเราดว้ย
หวัใจ แลว้จะยอ้นกลบัมาท าลายกิเลสท่ีมนัอหงัการไง 

กิเลสมนัอหงัการนะ มนัเหยยีบย  า่ มนัท าลาย มนัเหยยีบย  า่แลว้มนัท าลายดว้ย ท าลายใหธ้ง
นั้นล่มลง ถา้ธงนั้นล่มลง ธรรมและวินยัน้ีกจ็ะหมองเศร้า ความหมองเศร้าของธรรมวินยั เพราะไม่
มีคนท่ีปกป้องมนัไง ถา้เราปกป้องธรรมวินยัน้ี เราปกป้องนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
บอกวา่ “ใหส้ละอวยัวะเพื่อรักษาชีวิต” น่ีเป็นธรรมนะ เป็นธรรมเพราะอะไร เพราะวา่การเราเสีย
อวยัวะส่วนหน่ึง แต่เรายงัมีชีวิตอยูไ่ง “เราตอ้งรักษาชีวิตเพื่อรักษาธรรม” เราจะสละชีวิตเพื่อรักษา
ธรรมเพราะเหตุใด  

เพราะถา้เราสละชีวิตของเราไป เห็นไหม ธรรม สภาวธรรมคือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัโลก 
ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์กบัโลก ถา้เราสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม กิเลสเวลามนัสละชีวิตน่ีมนัตอ้งตายไป 
เพราะเวลากิเลสมนัจะหลอกลวง มนัจะอาศยัค าวา่ “ตาย” ใหเ้รากลวัมนั แต่ถา้เราสละชีวิตเพื่อ
รักษาธรรมไดน่ี้มนัจะสละกิเลสได ้ ถา้สละกิเลสได ้ ในเม่ือเราสละกิเลสได ้ แต่น้ีเราไปหลงกิเลส 
เราไปเช่ือกิเลส เรากลวัแต่วา่ชีวิตเราจะโดนกระทบกระเทือน เราจะไปกลวัแต่ส่ิงอ  านาจวาสนา
ของเราจะกระทบกระเทือน แลว้เราไปเกาะกระแสโลกไง 

ท าไมเราท้ิงครูบาอาจารยเ์ราไปล่ะ ท าไมเราปล่อยท้ิงครูบาอาจารยใ์หเ้ราทุกขล์  าบาก ทุกข์
ล  าบากดว้ยกระแสโลกนะ ไม่ใช่ทุกขล์  าบากดว้ยการรับส่ิงท่ีสะเทือนใจดวงนั้น เพราะใจดวงนั้น
ปักธงแลว้ ถา้ไม่ปักธง จะไม่รู้สภาวะของโลก โลกนอกและโลกใน รู้แจง้โลกนอก โลกภายนอก
คือกระแสของโลกมนัพดัแรง ลมการเมือง ลมความเป็นไปของโลกมนัพดัแรง เวลามนัพดักระแส
โลกมาน่ี ส่ิงน้ีเราไม่เห็นนะ  
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สงัเกตไดไ้หม เม่ือเราท าการเกษตรกนั เวลาส่ิงท่ีวา่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ออกมา เราวา่เรา
ตอ้งการผลผลิตท่ีมีมาก เราตอ้งการความสะดวกตอ้งการสบาย เราตอ้งการส่ิงท่ีวา่มนัเป็น
ประโยชน์กบัเรา เขากโ็ฆษณาชวนเช่ือวา่ส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน์ เราท าการเกษตรเราจะไดผ้ล
มหาศาล น่ีเขาเอาประโยชน์ไปแลว้รอบหน่ึงนะ จนถึงปัจจุบนัน้ีเขาเองต่างหากตอ้งการผลผลิตท่ี
ไม่มีส่ิงเจือปน ตอ้งใหเ้ป็นเกษตรอินทรีย ์

เขาทั้งนั้นนะ กระแสโลกทั้งนั้นเลย กระแสโลกยคุหน่ึงกบ็อกวา่การท าการเกษตรน้ีตอ้งใช้
ปุ๋ยใชต่้างๆ เพื่อใหก้ารเกษตรน้ีเล้ียงตวัเองได ้ตอ้งการต่างๆ น่ีกก็ระแสโลก แลว้พอถึงจุดหน่ึง เขา
อีกนัน่แหละบอกวา่ตอ้งท าเป็นเกษตรอินทรียน์ะ เพื่อไม่ใหมี้ส่ิงเจือปนในส่ิงของเขา น่ีเราจะเช่ือ
อยา่งน้ีไปไดอ้ยา่งไร 

ท าไมเราไม่เช่ือธรรมของเราล่ะ ท าไมเราไม่เช่ือครูบาอาจารยข์องเรา ถา้เราเช่ือครูบา
อาจารยข์องเรา เห็นไหม เราสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม รักษาธรรมอนัน้ีมนัเป็นสจัจะ มนัเป็นความ
จริงอยู ่ มนัจะไม่มีส่ิงใดเขา้มาสะเทือนตรงน้ีไดเ้ลย แลว้มนัเป็นเร่ืองของการเกิดและการตาย มนั
เก่ียวกบัศาสนา เก่ียวกบัวฏัฏะ เก่ียวกบัการเกิดและการตาย เก่ียวกบัระบบชีวิต 

แต่โลกมนัเป็นปัจจุบนัน้ีเท่านั้น ใครท าดีท าชัว่ขนาดไหนไวก้บัโลกแลว้กต็ายไป มนักมี็
บุญและบาปตามจิตดวงนั้นไป แต่เร่ืองโลกกมี็เท่านั้น เราท าประโยชน์ เราตอ้งการมีช่ือไวใ้น
ประวติัศาสตร์ เราตอ้งการส่ิงต่างๆ ไวใ้หเ้ขาเคารพนบนอบเรา เราหลงไปกบักระแสโลก มนัก็
เท่านั้นน่ะ เพราะกระแสโลก เห็นไหม การเกิดและการตาย เวียนเกิดเวียนตาย กเ็ราส่ิงท่ีเราสร้าง
ไว ้ เราสร้างไวเ้ลว เรามาเกิดในอีกชาติหน่ึงเราจะมารับผลเลวอนันั้น เรากไ็ม่รู้เลยวา่เราสร้างของ
เราไวน้ะ  

แต่ถา้เราสร้างคุณงามความดี จะเป็นสภาวธรรม “สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม” สละชีวิตเพื่อ
รักษาธรรม เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นเคร่ืองปฏิปทาด าเนินของหวัใจท่ีมนัท าใหใ้จดวงน้ีช าระกิเลส
ออกไปจากใจได ้ น่ีศาสนามนัอยูต่รงน้ี ศาสนามนัเร่ืองของหวัใจ ศาสนามนัเร่ืองของธรรม 
สภาวธรรม สภาวธรรมคือภาวะความรู้สึก ส่ิงท่ีภาวะความรู้สึกอนัน้ี แลว้เราเคล่ือนออกไปกระแส
โลก ตามโลกไปทั้งหมดเลย การศึกษากศึ็กษาเร่ืองของโลก 
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ขนาดวา่พระออกธุดงคน์ะ แลว้เอาเร่ืองของต่างเมืองมา
พดูกนัในสมยัพทุธกาล องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ “ติรัจฉานวิชา” วิชาท่ีท าใหเ้น่ิน
ชา้ ส่ิงท่ีท าใหเ้น่ินชา้ เพราะกิเลสมนัจะเขม้แขง็ข้ึนมา  

ในการประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา เหมือนโลกเลย ถา้คนมีไฟ การประพฤติปฏิบติัมนัจะ
มีคุณค่าข้ึนมา ถา้คนหมดไฟ เห็นไหม สกัแต่วา่ท า ถา้สกัแต่วา่ท า ไม่มีสติ ถา้ขาดสติ การประพฤติ
ปฏิบติันั้นเป็นสกัแต่วา่ท า เห็นไหม น่ีตอ้งมีสติ มคัคามนัเกิดเกิดตรงน้ี มคัคา ความเห็นชอบ 
สมัมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ ถา้มิจฉาทิฏฐิมนัยงัเป็นมรรคท่ีเป็นมิจฉา ถา้เป็นสมัมาทิฏฐิมนัถึงจะเป็น
ปัญญาข้ึนมา แลว้เป็นฤๅษีชีไพรอีกต่างหาก เป็นผูท่ี้ผา่ไมเ้พื่อจะหาไฟ ไม่เขา้ใจอะไรเลย 

ถา้มีความเขา้ใจอยา่งน้ีมนัจะเขา้ใจเร่ืองกระแสหลวงตาโบกธง ถา้หลวงตาโบกธง เรา
เคล่ือนตามไปตามธงนั้น มนัจะมีความเขา้ใจ มนัจะมีความซ้ึงใจ น่ีมนัไม่ซ้ึงใจแลว้มนัต่อตา้น มนั
สวนกระแส มนัท าลายส่ิงต่างๆ ท าลายความเห็น ความการกระท านั้น ส่ิงท่ีกระท านั้นกองทพันั้น
เรรวนไปหมดเลย  

ถา้กองทพัเรรวนไปเพราะส่ิงท่ีวา่บุคคลในกองทพันั้นอ่านธง อ่านการเคล่ือนไหว อ่านการ
โบกของหลวงตาไม่ออก แต่ความจริงแลว้มนัอ่านออก แต่มนัตีความ มนัตอ้งการ กิเลสมนัก็
ตอ้งการบีบบ้ี บีบบ้ีในเร่ืองของกิเลส แต่ในสจัจะการกระท าอา้งวา่ตวัเองปกป้อง เอาค าหวานไง 
บอกวา่ เขาเอาค าหวานออกมาล่อเหยือ่ แลว้เรากติ็ดในค าหวานของเขา เห็นไหม ส่ิงนั้นหลอกลวง
ใหเ้ราเขา้ไปติดกบั แลว้เรากจ็ะตอ้งตายไปกบัส่ิงนั้นไง น่ีกระแสโลก 

พระนาคเสนต่อสู้กบัพระเจา้มิลินทเ์พื่อสจัธรรม แต่หลวงตาจะปกป้องศาสนานะ ปกป้อง
ศาสนาจากกระแสโลก กระแสโลกจะกลบกลืน กลืนกินศาสนา กลืนกินดว้ยการปกป้องให้
ศาสนาน้ีเป็นแค่พิธีกรรม ถา้ในเม่ือศาสนาเป็นพิธีกรรม แค่ประกอบพิธีกรรมเท่านั้น น้ีกเ็ป็น
ศาสนาพทุธ ความเห็นของเขาเท่านั้นนะ แลว้เรากม็าใชปั้ญญากนั วิเคราะห์วิจยักนัตามกระแส
โลก เห็นไหม โลกน้ีจะเจริญ ปัญญาจะเจริญ 

ปัญญาเจริญขนาดไหน กิเลสมนัพาใช ้กิเลสมนัเหนือปัญญาอนันั้น ปัญญาของโลกน่ีกิเลส
ลว้นๆ ส่ิงท่ีเป็นกิเลส ถา้เป็นคนท่ีมีปัญญามาก มีการศึกษามาก ตอ้งโลกน้ีตอ้งเจริญ โลกน้ีตอ้งไม่
มีการเบียดเบียนกนัสิ 
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เวลากระแสของผูท่ี้ดอ้ยกวา่ เห็นไหม จะท าส่ิงนั้นผดิๆๆๆ ผดิหมด แต่ถา้ผูท่ี้มีอ  านาจท า
เหมือนกนั ท าเหมือนท่ีวา่เขาวา่ผดิเลย แต่ตวัเองท าได ้ น่ีส่ิงความจ าเป็นไง ความจ าเป็นของพื้นท่ี 
ความจ าเป็นของสภาวกรรม ส่ิงท่ีวา่สภาวกรรมเกิดข้ึน ทุกคนเขา้ใจทั้งนั้นน่ะ เพียงแต่วา่กระแส
ของใคร หมดัของใครใหญ่กวา่ไง แลว้เราไปตามกระแสนั้นไดไ้หม ถา้เราตามกระแสไม่ได ้เพราะ
น้ีเร่ืองของโลก เป็นการปกครอง น้ีเป็นเร่ืองของการเมืองเขา  

แต่หนา้ท่ีของพระ หนา้ท่ีของพระผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งแสดงสจัจะความจริงไง 
แสดงสจัจะความจริงเร่ืองของสภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนกบัหวัใจ ในเม่ือสภาวะเกิดข้ึนกบัหวัใจ ในเม่ือ
ธงน้ีปักอยูใ่นหวัใจของผูท่ี้เป็นบุรุษอาชาไนยท่ีก าลงัปกป้องอยูอ่ยา่งน้ี แลว้ท าไมการแสดงออก
ของเรามนัถึงขดัแยง้กนั ถา้การแสดงออกมามนัขดัแยง้กนั มนัแสดงวา่ความคิดเห็นมนัตอ้งตรง
ขา้ม ถา้ความคิดเห็นตรงขา้ม มนัเป็นธรรมไปไดอ้ยา่งไร มนักเ็ป็นกิเลสลว้นๆ  

ถา้เป็นกิเลสลว้นๆ แลว้ส่ิงน้ีมนัมาท าลายกนั ท าลายในวงศาสนา ท าลายในการประพฤติ
ปฏิบติั ท าลายนะ ท าลายในการประพฤติปฏิบติั เพราะวา่มนัมีการประพฤติปฏิบติัแต่รูปแบบ แต่
หวัใจน้ีเป็นฤๅษีชีไพร หวัใจน้ีเป็นลกูศิษยข์องฤๅษี แมแ้ต่ไฟกย็งัไม่รู้วา่มาจากไหน แมแ้ต่ความ
สงบของใจยงัท าไม่ไดเ้ลย ในเม่ือความสงบของใจไม่มี ไม่รู้จกัสภาวะของใจ แลว้มนัจะไปรู้จกั
มรรคตรงไหน 

มรรคมนัจะเกิดข้ึนมาจากมีการพื้นฐานน้ีก่อน ถา้มีพื้นฐานน้ีข้ึนมา เห็นไหม ท าไมเจา้ชาย
สิทธตัถะไปเรียนกบัอาฬารดาบส ไดส้มาบติั ๘ ส่ิงท่ีเป็นสมาบติัมีความร่มเยน็เป็นสุขขนาดไหน 
ส่ิงท่ีมีความร่มเยน็เป็นสุขขนาดนั้น มีความสุขมาก สุขขนาดไหนกแ็ลว้แต่มนัเป็นโลกียะ ส่ิงท่ี
เป็นโลกียะ สุขขนาดไหนมนักต็อ้งเส่ือม ส่ิงท่ีเส่ือมมนักเ็วียนไปในวฏัฏะ เห็นไหม วฏัฏะน้ีเวียน
ไป มนัถึงเป็นเหยือ่ แมแ้ต่การประพฤติปฏิบติัมนักย็งัมาเป็นเหยือ่ ในเม่ือมีขนาดวา่มีครูบาอาจารย์
โบกธงไหวๆ อยูใ่หเ้รากา้วเดินนะ 

มนัถึงวา่ เราเกิดท่ามกลางพทุธศาสนา เกิดท่ามกลางครูบาอาจารยท่ี์ปักธงได ้เกิดท่ามกลาง
ครูบาอาจารยท่ี์โบกธงไหวๆ ใหเ้รากา้วเดินตาม มนัตอ้งยอ้นกลบัมาวา่เรามีอ  านาจวาสนาจริงหรือ
เปล่า ถา้เรามีอ  านาจวาสนาของเราจริง เราตอ้งมีความฉุกคิด เราตอ้งมีสมัมาทิฏฐิ เราตอ้งมีความ
เห็นชอบ ความเห็นชอบของเรา ถา้ในหวัใจของเรายงัมีกิเลสอยู ่ เราจะตอ้งฟังครูบาอาจารย ์ เราจะ
กราบครูบาอาจารยโ์ดยหวัใจของเรา ถา้เราฟังครูบาอาจารย ์ แลว้เราเดินตามครูบาอาจารยไ์ป เห็น
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ไหม น่ีผูช้ี้น า ส่ิงท่ีเป็นปฏิปทาเคร่ืองด าเนิน ถา้ปฏิปทาเคร่ืองด าเนินมีอยู ่ ส่ิงท่ีการประพฤติปฏิบติั
มีอยู ่

หลวงตาท่านห่วงมาก “ขอใหมี้การประพฤติ ขอใหมี้การปฏิบติั” ถา้มีการประพฤติ มีการ
ปฏิบติัอยู ่ มนัจะมีผลไง ท่านถึงแบกโลกแบกหมู่คณะ แบกพระแบกเณรทั้งหมด ท่ีไหนมีการ
ประพฤติปฏิบติั จะไปดูแล ท่ีไหนมีการประพฤติปฏิบติั ท่านจะส่งเสียปัจจยั ๔ ท่านจะดูแล แต่
การดูแลของท่าน ดแูลของผูมี้ธรรม ดูแลแบบใตดิ้น ดูแลแบบไม่ตอ้งการช่ือเสียง ดูแลแบบไม่
ตอ้งการส่ิงใด 

พระนาคเสนรักษาศาสนามาส่วนหน่ึง หลวงตาจะรักษาศาสนาต่อไป ถา้รักษาศาสนา
ต่อไป รักษาศาสนาดว้ยการใหมี้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ถา้มีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั มีเหตุ ผลมนัมาเอง 
ผลมนัจะเกิดข้ึน แต่ถา้มนัไม่มีเหตุ แลว้ผลมนัจะเกิดมาจากไหน ในเม่ือผลมนัไม่มีท่ีเกิดมา แลว้
ศาสนามนัจะอยูต่รงไหนล่ะ น่ีวงปฏิบติัถึงตอ้งพยายามสร้างท่ีประพฤติปฏิบติัมาเพื่อจรรโลง
ศาสนา เพื่อสร้างเหตุ 

หนา้ท่ีของเราคือการสร้างเหตุ สร้างปฏิปทาเคร่ืองด าเนิน แลว้ใหผู้ท่ี้ประพฤติปฏิบติักา้ว
เดินตามนั้นไป ถา้มีเหตุ สร้างเหตุอยา่งเดียว ผลคือของเขา ผลกคื็ออ านาจวาสนาของเขา ๑ ผลกคื็อ
การเขาช าระกิเลส ท าลายกิเลสของเขาออกไปจากใจของเขา ๑ น้ีคือผลงานของเขาทั้งหมด  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกกบัผูป้ระพฤติปฏิบติัวา่ ใหป้ระพฤติปฏิบติั ไม่ตอ้งมี
ลบัลมคมในกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกพระ
อานนทไ์ว ้“อานนท ์ไม่มีก ามือในเรา” ในการประพฤติปฏิบติั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค น้ีสมบรูณ์
แบบมาก มคัคาในธุดงควตัร มคัคาในพระไตรปิฎกน้ีสมบูรณ์มาก “เราไม่มีก ามือ ไม่มีความลึกลบั 
ไม่มีเคลด็ ไม่มีความเป็นไปของความเป็นส่วนตวักบับุคคลผูใ้ด ไม่มีความเป็นส่วนตวักบับุคคล
ผูใ้ด ไม่มีก ามือในองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้” ธรรมมาสภาวะแบบนั้น 

แต่เวลาประพฤติปฏิบติัไป มนัมีเคลด็ท่ีวา่ ขณะท่ีครูบาอาจารยบ์อก ช้ีน าท่ีวา่มนัอยูใ่น
เหลือบในซ่อน นั้นคือเคลด็ เคลด็เพราะครูบาอาจารยท่์านเห็นสภาวะแบบนั้นมาก่อน เหมือนกบั
คนเดินผา่นท่ีมืดไป แลว้เปิดไฟฉายไวใ้หเ้รา เราจะเดินตามไฟฉายนั้นหรือไม่เดินตามไฟฉายนั้น 
ถา้ในท่ีมืดนั้นเปิดไฟฉายใหเ้ราเดินตาม เราเห็นความสวา่งจากไฟฉายนั้น แลว้เห็นเคลด็ลบัของ
มนั เคลด็ลบัของมนั  
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูอยา่งน้ีกจ็ริง แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดู
ในพระไตรปิฎกนั้นจะเป็นเหตุ เหตุคือมรรคทั้งหมด ผลคือใหใ้จนั้นเป็นเอง ผลคือเกิดข้ึนมาจาก
ใจนั้น น่ีการประพฤติปฏิบติั แลว้มนัจะเคารพครูบาอาจารยม์าก 

เคารพครูบาอาจารยเ์พราะเราเกิดมาจากท่าน เราไดก้  าเนิดเกิดมาจากหวัใจ ถา้ใครปักธงได้
นะ ใครปักธงไดจ้ะเป็นอ านาจวาสนาของบุคคลคนนั้น บุคคลคนนั้นสามารถปักธงในหวัใจของ
บุคคลคนนั้นได ้จะเป็นสมบติัของบุคคลคนนั้น บุคคลคนนั้นจะมีความสุขความร่มเยน็ ๑ 

บุคคลคนนั้นจะเกิด...จากวฏัฏะไม่มีท่ีส้ินสุดจะหดสั้นเขา้มา จาก ๗ ชาติ จาก ๓ ชาติ จาก
ชาติปัจจุบนัน้ี จะไม่ตอ้งเกิดอีกเลย จะตอ้งเห็นสภาวะแบบน้ีหมด เพราะมนัเป็นภาวนามยปัญญา 
มนัเกิดข้ึนมาจากการประพฤติปฏิบติั มนัถึงเห็นการปักธงไง เห็นธงปักลงไปท่ีในภวาสวะ คือภพ
ของใจ คือตอของจิต น่ีธงปักลงไปตรงนั้น  

“ธงธรรมจกัร” ธรรมจกัรคือมรรคญาณ เวลาเป็นธรรมธาตุแลว้ พน้จากธง พน้จากทุกอยา่ง 
พน้ไปทั้งหมด เพราะจิตดวงนั้นพน้ออกไปจากกิเลส แต่เวลาแสดงธรรมออกมาน่ีอาศยัสมมุติ 
อาศยัส่ิงท่ีเป็นขนัธ์ ส่ิงท่ีวา่เป็นการส่ือความหมายกบักระแสของโลก 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสดงธรรมกบัพวกเทวดา น่ีภาษาใจกมี็ ความระลึกรู้ 
นึกข้ึนมาจากใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ จะเทศนาวา่การไปโดยไม่ตอ้งใชเ้สียงเลย น่ี
เป็นเร่ืองของจิตวิญญาณ เห็นไหม แต่ในสมมุติโลกเรา ภาษา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่างๆ จากสญัญา จาก
ขนัธ์ ความจ าอนัน้ี สมมุติอนัน้ี ใชส่ิ้งน้ีออกไป น้ีคือกระแสโลก 

โลกกย็งัมีอยู ่ในเม่ือยงัไม่ตาย โลกมีอยูเ่พราะมีขนัธ์ มีธาตุมีขนัธ์อยู ่กย็งัส่ือความหมายไป
กบักระแสโลกเขา เห็นไหม หลวงตาถึงตอ้งแบกโลก แบกโลกไวเ้พื่อใหมี้เหตุ แลว้ผลผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัจะเป็นความจริงอนันั้น 

แต่ในการประพฤติปฏิบติัตอ้งใหเ้ป็นสมัมาทิฏฐิ อยา่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ถา้เป็นมิจฉาทิฏฐิ
ข้ึนมา เห็นไหม ในคร้ังพทุธกาล ในคร้ังองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กมี็พระท่ีวา่เป็นสมัมา
เป็นมิจฉา อยูม่าในสงัคมหมู่ใดกมี็ ในสงัคมของหลวงปู่ มัน่กมี็ ในสงัคมหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม ส่ิงท่ี
เป็นสมัมาทิฏฐิกจ็ะเชิดชูองคห์ลวงปู่ มัน่ ส่ิงท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิกแ็อบกแ็ฝงกท็  าลายมาตลอด  
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น่ีไง สมยัปัจจุบนัน้ีกมี็ ในเม่ือหลวงตาโบกธงปกป้องพทุธศาสนา โดยกระแสของโลก จะ
ไม่ใหก้ระแสของโลกกลืนธรรมไป มนัจะเป็นชัว่คร้ังชัว่คราว ในกาลไหนกแ็ลว้แต่ เพราะศาสนา
น้ี  ๕,๐๐๐ ปีกจ็ะหมดไป หมดไปจากความเขา้ใจ หมดไปจากความเคารพความเล่ือมใสของสตัว์
โลก แต่ธรรมไม่เคยหมดไป ส่ิงน้ีมีอยูเ่พราะพระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้ธรรมอนัน้ีต่อไป
ขา้งหนา้ ทีน้ี ในการปกป้องน้ีกป็กป้องเพื่อสตัวโ์ลกเหมือนกนั 

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เวลาเราประพฤติปฏิบติั เรามีความลงัเลสงสยั เวลาประพฤติปฏิบติัไป
มีความลงัเลสงสยั มีความกระทบ มีความเป็นไปของใจ เรากว็า่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ...ส่ิงน้ีเป็นธรรม 
แต่ไม่ใช่ภาวนามยปัญญา ส่ิงท่ีเป็นภาวนามยปัญญาจะเกิดความเป็นไปจากใจ จะกา้วเดินออกไป
จากใจ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ เวลาประสบจากวิมุตติสุขมาแลว้ 
เทศน์ธมัมจกัฯ จกัรน้ีไดเ้คล่ือนแลว้ แมเ้ทวดายงัส่งต่อกนัข้ึนไปๆ ธรรมจกัรน้ีไดเ้คล่ือนแลว้ ไม่มี
ใครสามารถจะยอ้นกลบัได ้ ไม่มีใครสามารถยอ้นกลบัไดเ้พราะใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ปักธงแลว้ ใครจะยอ้นกลบัส่ิงน้ีไม่ได ้ เพราะใครประพฤติปฏิบติัแลว้ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้จะรู้สภาวะทั้งหมด 

เวลาครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัมา เห็นไหม ธงน้ีไดปั้กแลว้ จกัรน้ีเคล่ือนกลบัไม่ได้
อีกเลย เป็นอฐานะ เป็นไปไม่ไดท่ี้ส่ิงน้ีเกิดข้ึนแลว้จะเส่ือม ถา้เป็นสภาวธรรมนัน่น่ะ เกิดเจริญแลว้
เส่ือมๆ สภาวะแบบนั้นเจริญไดแ้ลว้เส่ือมได ้แต่ถา้เป็นอกปุปธรรม ส่ิงท่ีเป็นอกปุปธรรมคือปักธง
แต่ละชั้นแต่ละตอนข้ึนไป ส่ิงน้ีไม่มีวนัเส่ือม เส่ือมเป็นไปไม่ได ้ ถา้เส่ือมแลว้สภาวะจิตมนักต็อ้ง
เคล่ือนไปตามวฏัฏะสิ ในเม่ือสภาวะจิตมนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนั มนัจะไม่เส่ือม มนัจะเคล่ือนไป
ในวฏัฏะไม่ได ้ส่ิงท่ีเคล่ือนไปในวฏัฏะไม่ได ้เห็นไหม ตั้งแต่ ๗ ชาติหดสั้นเขา้มาๆ จนถึงท่ีสุด ไม่
มีการเกิดและการตาย 

ส่ิงท่ีไม่มีการเกิดและการตายจะเป็นประจกัษ ์ จะเป็นพยานกบัใจผูท่ี้ปักธงได ้ ส่ิงน้ีจะเห็น
ข้ึนมาดว้ยเป็นปัจจตัตงั เห็นเฉพาะ เห็นเตม็หูเตม็ตาของใจดวงนั้น น่ีฆ่ากิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเขา้
มาอยา่งไร แลว้กิเลสตายอยา่งไร น้ีถึงจะซ้ึงในครูบาอาจารยน์ะ กราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ดว้ยหวัใจ กราบครูบาอาจารยข์องเราเตม็หวัใจ เอวงั 


