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วนัน้ีเราจะมาระลึกถึงหลวงปู่ ของเรานะ วนัน้ีเรามาระลึกถึง เพราะวนัน้ีเป็นวนัมรณภาพ 

หลวง-ปู่ ของเราเป็นสังฆรัตนะ เราจะระลึกถึงสังฆรัตนะของเรา ในมงคล ๓๘ ประการบอกว่า 

การไดเ้ห็นสมณะเป็นมงคลอยา่งยิง่ แต่พวกเราลกูศิษยล์ูกหาไดเ้ห็นสมณะดว้ย ไดอุ้ปัฏฐาก

สมณะดว้ย เราเป็นคฤหสัถเ์ราไดเ้คยถวายอาหาร เราไดเ้คยอุปัฏฐากหลวงปู่ ของเรา เราเป็นพระ

เราไดเ้คยสรงนํ้า เราไดเ้คยอุปัฏฐากหลวงปู่ ของเรา หลวงปู่ ของเราเป็นสังฆรัตนะ ในเม่ือเป็น

สังฆรัตนะ ในมงคล ๓๘ ประการ แมแ้ต่การไดเ้ห็นก็เป็นมงคล แต่เราไดจ้บั เราไดลู้บคลาํ เราได้

การบอกกล่าว เราไดก้ารช้ีนาํ ช้ีนาํใหเ้ราประพฤติปฏิบติั เห็นไหม  

ถา้เราเป็นชาวโลกเราก็จะมองไปแต่หนา้ท่ีการงาน การทาํประกอบสัมมาอาชีวะเรา

ประสบความสาํเร็จ อนันั้นเป็นเร่ืองของโลก แต่ไม่มีใครช้ีนาํเขา้มาถึงหวัใจของเรา ในเม่ือเรามี

ความทุกข ์ เรามีความอดัอั้นตนัใจ จะมัง่มีศรีสุขขนาดไหน ในเม่ือมีกิเลสอยูใ่นหวัใจ ในหวัใจ

วา้เหว่ จะมัง่มีศรีสุขขนาดไหนมนัก็เป็นการวา้เหว ่ 

น่ีเป็นสังฆรัตนะ เห็นไหม รัตนะคือแกว้สารพดันึก ส่ิงท่ีเป็นแกว้สารพดันึกมี พระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์เป็นรัตนะใช่ไหม เป็นพระรัตนตรัย ส่ิงน้ีเป็นคุณสมบติัของเราไง แต่ของเรา

น่ีเราศึกษาธรรมกนั เราศึกษาขนาดไหนมนัก็เหมือนกบัทะเลหลวง ถา้ในทะเลหลวงนั้น เราลง

ไปในทะเล เรามีเรือของเราลาํหน่ึงล่องอยูก่ลางทะเล เห็นไหม น่ีวฏัฏะ การดาํรงชีวิตของเราใน

ปัจจุบันนีเ้ราอยู่ท่ามกลางทะเลหลวง เราจะไปทางไหนเรากไ็ม่เข้าใจ เพราะเราไม่รู้ตําแหน่งทีอ่ยู่

ของเรือว่าอยู่ทีไ่หน แล้วเรากว็นอยู่ในอ่างน้ัน เห็นไหม 
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แต่เพราะมีสังฆรัตนะ เพราะมีครูบาอาจารยข์องเราเป็นหางเสือ หางเสือนั้นจะทาํใหเ้รือนั้น

เขา้หาฝ่ัง ส่ิงท่ีจะเขา้หาฝ่ัง เห็นไหม เราศึกษาตาํรามากนัพอสมควร เราศึกษามาว่า เรารู้ธรรมของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เหมือนกนัทั้งหมดเลย แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เห็น

ไหม เป็นธรรมและวนิยั ในปัจจุบนัน้ี ก่ึงพุทธกาล ศาสนาเจริญรุ่งเรืองอีกหนหน่ึง ปัจจุบนัน้ี

ศาสนาเจริญรุ่งเรือง เจริญรุ่งเรืองเพราะใคร เจริญรุ่งเรือง เห็นไหม  

ในทะเล นํ้าทะเลนั้นมีสารพิษ เขาเล้ียงสัตวน์ํ้ ากนั ถา้นํ้าทะเลนั้นมีสารพษิ สัตวน์ํ้ าก็

ดาํรงชีวิตไม่ได ้ น้ีก็เหมือนกนั ธรรมและวนิยัเป็นอนัหน่ึง แต่สัตวใ์นทะเลนั้นจะไม่ยอมเช่ือฟัง

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง สตัวท์ะเลก็ทาํลายกนัอยูใ่นทะเลนั้น เห็นไหม 

เหมือนกบัว่าเราเป็นบริษทั ๔ แต่เราอยูใ่นศาสนา อยูเ่หมือนกบัอาศยัศาสนานั้น แต่เราไม่เขา้ใจ 

แลว้เราไม่ยอมรับสัจจะความจริงอนันั้น  

พระจอมเกลา้ฯ ถึงมาพยายามฟ้ืนฟูศาสนาไง พยายามทาํใหน้ํ้ านั้นสะอาด ทาํใหน้ํ้ านั้นไม่มี

สารพษิ เห็นไหม ฟ้ืนฟูข้ึนมา แลว้องคห์ลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์มาคน้ควา้อยา่งน้ี หลวงปู่ มัน่ 

หลวงปู่ เสาร์ ไดห้างเสือมาจากไหน? ไดห้างเสือมาจากท่ีท่านไดพ้ยายามสร้างสมบุญญาธิการ

ของท่านมา ท่านสร้างบุญญาธิการนะ เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ เห็น

ไหม ท่านปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่านปรารถนาของท่านมา ท่านมีจริต

นิสัย การคน้ควา้ของท่าน เห็นไหม 

ดูสิ ดูอยา่งองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิด

เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ออกแสวงหาอยู ่ ๖ ปี น่ีขนาดบารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

ขนาดนั้นนะ หลวงปู่ มัน่ท่านก็สร้างปรารถนาของท่านมาเหมือนกนั แต่ขณะท่ีว่าท่านมาพลิก

ของท่านไง มาพลิกของท่านอยา่งนั้นถึงจะเป็นหางเสือของพวกเรา สังฆรัตนะของหลวงปู่ เรา ส่ิง

ท่ีประพฤติปฏิบติัมา ปฏิบติัมากบัใคร ในเม่ือการประพฤติปฏิบติัมาของตวั ก็ตอ้งคน้หาของ

ตวัเองไง คน้ควา้หาของตวัเอง แต่คน้ควา้หาขนาดไหน ถา้มนัมีผูช้ี้นาํนะ มีหางเสือนะ เรือนั้นจะ

แล่นเขา้ฝ่ัง  

ถา้ไม่มีหางเสือนะ เรือนั้นจะแล่นอยูใ่นกลางทะเลนั้น แลว้ก็วนเวียนอยูใ่นกลางทะเลนั้น 

ถา้อยูใ่นกลางทะเลนั้น เห็นไหม ส่ิงนั้นมนัก็เป็นผลของการเกิดและการตายในวฏัฏะนะ เรา

ประพฤติปฏิบติัมนัเป็นความมัน่หมายของเราว่าเราประพฤติปฏิบติั แต่ผลท่ีเกิดข้ึนมามนัจะสม

©2015 www.sa-ngob.com 



สังฆรัตนะ ๓ 

 

ความปรารถนาของเราไหม ถา้ไม่สมความปรารถนา มนัไปสมความปรารถนาของใครล่ะ? มนั

ไปสมความปรารถนาของกิเลสไง กิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจน่ี ส่ิงน้ีมนัสมความ

ปรารถนา เพราะว่าผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะพน้ออกไปจากกรงของพญามจัจุราช เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็น

พญามจัจุราช พญามาร ส่ิงน้ีควบคุมสัตวโ์ลกอยูใ่นวฏัฏะน้ี เขาเป็นเจา้อาํนาจ แลว้มนัอยูท่ี่ไหน

ล่ะ?... 

พญามารน่ีมอียู่แล้วในจติปฏสินธิ! ไม่ใช่วญิญาณทีเ่ราคดิกนัว่า จติเป็นสภาวะความรับรู้น่ี

หรอก จติทีเ่ป็นสภาวะรับรู้น่ีเป็นเหยือ่! เป็นส่ิงทีว่่าส่งออกมาเป็นอายตนะแล้ว เห็นไหม...  

ขนัธ์ไม่ใช่จติ จติไม่ใช่ขนัธ์ 

ในเมือ่จติไม่ใช่ขันธ์ จติน่ี...ปฏสินธิจติอยู่ในหัวใจของเรา เราเกดิเราตายน่ี...พญามารอยู่ที่

น่ัน แล้วพอมารอยู่ทีน่ั่นกบ็ังคบับัญชานะ บังคบับัญชาให้สัตว์โลกเกดิตายไปในวฏัฏะน้ัน บังคบั

บัญชาเพราะมนัมเีช้ือไขของเขา เราไปยอมจาํนนกบัส่ิงทีว่่าเขามเีหมอืนกบัสายบังคบับัญชาของ

อวชิชาไง ในเมือ่เรายอมจาํนนกบัสายการบังคบับัญชาของอวชิชา คอืจติปฏสินธิตัวนี!้ มนัมี

ความรู้สึกของมัน มนัมพีลงังานของมนั เป็นพลงังานของอวิชชา ทาํให้เกดิให้ตายในวฏัฏะ เห็น

ไหม ส่ิงนีเ้ป็นส่ิงทีว่่ามอีาํนาจเหนือสัตว์โลกทั้งหมดตั้งแต่พรหมลงมา เว้นไว้แต่อนาคาขึน้ไป 

พรหม ๕ ช้ันน้ันเท่าน้ัน ส่ิงนีอ้ยู่ใต้อาํนาจของอวชิชาทั้งหมด อยู่ในความจาํนนของเขา เห็นไหม 

 ส่ิงน้ี... แลว้ประพฤติปฏิบติัส่ิงน้ีมนัเจืออยูใ่นหวัใจ ส่ิงท่ีเจืออยูใ่นหวัใจคืออวิชชา มนัเจือ

อยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้! ในการประพฤติปฏิบติัของเรา เพราะการประพฤติปฏิบติัน่ีปฏิบติัโดยท่ีมี

กิเลสเจือปนไปตลอด การปฏิบติับูชาน้ีเราคิดว่าเราปฏิบติัแลว้กิเลสมนัจะยอมใหเ้ราฆ่ามนัเหรอ? 

ในความรู้สึกของเรา เห็นไหม ในความรู้สึกของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ตอ้งการประพฤติปฏิบติัเพื่อ

จะชาํระกิเลสในหวัใจของตวั แลว้กพ็ยายามจะคน้ควา้ พยายามรักษาหวัใจของตวั พยายามจะทาํ

ใหถึ้งท่ีสุดแห่งทุกข ์เห็นไหม 

แลว้หางเสืออยูไ่หนล่ะ? หางเสือคือความถกูตอ้งไง มรรคญาณอนัความถูกตอ้งนั้น ความ

ดาํริชอบ งานชอบ เพียรชอบ แลว้เวลาเราอุปัฏฐากกบัครูบาอาจารยเ์รา เห็นไหม เราไดอุ้ปัฏฐาก 

เราไดส้ร้างสมบุญญาธิการมา การไดเ้ห็นสมณะ เห็นเฉยๆ ยงัเป็นบุญกุศลเลย แลว้เราอุปัฏฐาก 

เราอุปัฏฐากนะ เราไดจ้บัตอ้ง เราไดรั้บคาํเตือนสติมาตลอดเวลาว่า... 
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“การประพฤติปฏบิัติต้องให้ตั้งสติก่อน”  

หางเสือน่ี ถา้เป็นส่ิงท่ีหางเสือมีคือ ถา้ไม่มีสติ ไม่มีเชือก ไม่มีโซ่ ไปดึงหางเสือ แลว้คอยคดั

ใหเ้รือเขา้ฝ่ังน่ี ตัวสตินีค้อืตัวโซ่ไง ตัวโซ่ตัวเชือกทีจ่ะไปดงึหางเสือ ไปบังคบัให้หางเสือน้ันหันไป

ทางซ้ายและทางขวา เห็นไหม ถงึต้องมสีต ิครูบาอาจารย์จะยํา้ตลอดว่า “ต้องมสีต”ิ ถ้าไม่มสีติ 

การประพฤติปฏบิัติสักแต่ว่าเหมอืนเคร่ืองยนต์กลไก  

เคร่ืองยนตก์ลไกในปัจจุบนัน้ี เห็นไหม คอมพิวเตอร์น่ีเขารู้ดีกว่าเรา เขาจาํไดก้วา่เรา เขา

รับรู้ไปทั้งหมด อินเตอร์เน็ตไปไดท้ัว่โลก รับรู้ต่างๆ เขารู้หมด รู้กว่าเรา ดีกว่าเรานะ กดไปท่ีไหน

ตอบสนองมา ถา้เขาไม่ชาํรุดนะ แลว้เขาไดอ้ะไร? เขามีความรู้สึกอะไร? เขาแกกิ้เลสของเขาได้

ไหม? เขาไม่มีชีวิต เขาไม่มีความรู้สึก เขาเป็นเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองยนตก์ลไกอนัหน่ึง  

แต่หวัใจของเรามีความรู้สึกน่ะ เรามีความกระทบ เรามีส่ิงท่ีสะสม ทาํคุณงามความดีก็

สะสมลงท่ีจิต ทาํความชัว่อกุศลกส็ะสมลงท่ีจิต จะเช่ือไม่เช่ือจะปฏิเสธอยา่งไรก็แลว้แต่ ส่ิงน้ีเป็น

ความจริงของเขา ส่ิงท่ีเป็นความจริงของเขาน้ีมนัจะสะสมลงไปท่ีหวัใจ แลว้เรามีส่ิงใดสะสมใน

หวัใจ ถา้เราไม่มีอาํนาจวาสนา หน่ึง...ไม่ไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ตอ้งเกิดตกนรกอเวจีไปตามแต่ประสา

สัตว ์เห็นไหม ถา้ยงัมีทาํบาปอกุศลอยูจ่ะเจอสภาวะแบบนั้น จะทาํชัว่ขนาดไหน จะปฏิเสธขนาด

ไหน แต่เวลาเป็นสภาวะแบบนั้นตอ้งเป็นอยา่งนั้น แต่สภาวะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเรายงัมีกิเลส

อยูใ่นหวัใจ ใครจะควบคุมส่ิงน้ีไม่ได ้มนัจะเป็นไปตามอาํนาจของมนั  

แต่ถา้มีธรรมะ เห็นไหม มีหางเสือ มีครูบาอาจารยข์องเราคอยช้ีนาํ คอยใหส้ติ คอยยบัย ั้ง เรา

ก็เบ่ือนะ ในสมยัพุทธกาล เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพาน มีพระผูเ้ฒ่าองคห์น่ึง

บอกว่า “องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปน่ะดีแลว้ เพราะองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้มีชีวิตอยู ่ทาํอะไรผดิก็คอยเอด็ คอยว่า คอยบญัญติัธรรมวินยั คอยบงัคบั บดัน้ี 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ เราจะไดอ้ยูสุ่ขสบายไง” เห็นไหม ในเม่ือ

พญามารในหวัใจมีสภาวะแบบนั้น มนัก็ยงัมีความเห็นอยา่งนั้น ทั้งๆ ท่ีผูท่ี้มีธรรมในหวัใจสลด

สังเวชมากนะ  

แมแ้ต่องคศ์าสดาจะตอ้งปรินิพพานไป เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกพระ

อานนท ์ เห็นไหม พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนันะ แลว้เป็นผูท่ี้ยงัตอ้งศึกษาอยู่ พอองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน “ดวงตาของโลกดบัแลว้” มีความเสียใจมาก พยายามออ้น
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วอนอาราธนาใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดาํรงชีวิตต่อไป เพื่อไดเ้ป็นดวงตาของพระ

อานนทน์ะ ไดใ้หพ้ระอานนทมี์ทางกา้วเดินต่อไป  

“อานนทเ์ราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายก็

ตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา แมแ้ต่ตถาคตก็จะตอ้งปรินิพพานไป”  

เห็นไหม แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีฤทธ์ิมาก เวลาแสดงฤทธ์ิ ท่านมีฤทธ์ิมาก 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกแสดงฤทธ์ิต่อเม่ือจะไดป้ระโยชน์ เห็นไหม ไปทรมาน

ชฎิล ๓ พี่นอ้งก็อาศยัฤทธ์ิ ปราบพญานาค ปราบทุกอยา่ง ปราบใหอ้ยูใ่นอาํนาจขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะเขามีวุฒิภาวะขนาดนั้น เขาบชูาอยา่งนั้น เขาหลงใหลในส่ิงนั้น เขา

ว่าส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด เขาบชูาส่ิงนั้น แลว้เขาถือตวัถือตนของเขาว่าเขามีอาํนาจ เขา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัพิเศษไง  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า คุณสมบติัพิเศษของเขาอยูใ่ตอ้าํนาจฤทธ์ิเดชของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งหมดเลย แลว้เวลาฤทธ์ิขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

เห็นไหม “ตาเป็นของร้อน รูปเป็นของร้อน” เทศนาว่าการอาทิตตปริยายสูตรนะ ส่ิงท่ีเป็น

คุณสมบติัพิเศษต่างๆ มนัอยูใ่นตวัเราต่างหาก มนัอยูใ่นหวัใจท่ีผอ่งแผว้น้ี ถ้าหัวใจทีผ่่องแผ้วนี้

ชําระกเิลสออกไปจากหัวใจ ส่ิงนีต่้างหากเป็นคุณวเิศษ ไอคุ้ณวิเศษอยา่งนั้นเป็นคุณวิเศษของโลก 

หลงใหลไปในโลก เห็นไหม น่ีเวลามีฤทธ์ิ มีฤทธ์ิขนาดนั้นนะ  

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ใชอ้ยา่งนั้น ท่านใชต่้อเม่ือเป็นประโยชน์ เห็นไหม 

แต่ธรรมและวินยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการมาน่ี เพื่อร้ือสัตวข์นสัตว ์ ฤทธ์ิ

อนัน้ีต่างหากสาํคญั! สาํคญัเพราะอะไร? เพราะมนัเป็นปัญญา แต่ความเขา้ใจของเรา เห็นไหม 

โลกียปัญญาน่ี ทุกคนว่ามีปัญญา ตอนน้ีทุกคนว่ามีปัญญาหมดนะ  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษามากบัตกัสิลา เป็นกษตัริย ์ ส่ิงท่ีเตรียมตวัเป็น

กษตัริย ์ ปัญญาจะมีขนาดไหน โลกท่ีมีขนาดไหน พระเจา้สุทโธทนะตอ้งใหเ้รียนทั้งหมด เรียน

มาอยา่งนั้นเวลาออกไปเห็นยมทูตทั้ง ๔ สลดใจมากนะ เพราะปัญญาอยา่งน้ีไม่เขา้ใจเร่ืองการเกิด 

การแก่ การเจบ็ การตาย ไม่เขา้ใจเลย แลว้นึกว่าไม่มีอีกดว้ย พอไปเห็นเขา้อยา่งนั้นมนัสะเทือน

หวัใจนะ ว่าปัญญาท่ีเรียนรู้มามหาศาลมนัไม่ช่วยอะไรเราไดเ้ลย เรียนมาขนาดไหนเราก็ตอ้งตาย

ไปขา้งหนา้แน่นอน เราก็เป็นคนหน่ึงหรือท่ีจะตอ้งตาย เห็นไหม สลดสังเวชมากจนออกมา
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ประพฤติปฏิบติั มาคน้ควา้โลกุตตรปัญญา ส่ิงทีเ่ป็นโลกตุตรปัญญา เป็นภาวนามยปัญญา กว่าจะ

ได้มาแสนทุกข์แสนยาก เพราะส่ิงนีม้นัเป็นส่ิงทีอ่ยู่ภายใน ทวนกระแสของโลก  

ปัญญาอยา่งน้ีโลกไม่มี ปัญญาอยา่งโลก โลกตอ้งศึกษาไป เห็นไหม ตอนน้ีว่าแข่งขนัทาง

ปัญญา แข่งขนัไปหาทุกข!์ แข่งขนัไปหาส่ิงท่ีมาทาํใหว้ิตกกงัวล รู้ขนาดไหนก็สงสยั! รู้ขนาด

ไหนก็กงัวล! รู้ใต้กฎของพญามารนี ้รู้ขนาดไหนมแีต่ความทุกข์ไปขนาดน้ัน เพราะยิง่รู้มากกก็ลวั

ความรู้น้ีจะโดนเขาลบหลู่ เห็นไหม ใครยิง่รู้มาก...ยิง่ถือปัญญาของตวั ทิฏฐิมานะสูงจรดฟ้า! ทั้งๆ 

ท่ีตวัเองก็ทุกขน์ะ 

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เห็นการเกิด การแก่ การเจบ็ การตายอยา่งนั้น ถึงหนั

กลบัมาคน้ควา้ออกประพฤติปฏิบติัจนถึงท่ีสุด เห็นไหม น่ีดวงตาของโลก ส่ิงท่ีเป็นวิชาการ

ทางโลกุตตรธรรมน่ี วิชาการคือเท่าทนัตวัเอง รู้เท่าทนัตวัเองน้ีเป็นสมถะ เป็นโลกียปัญญานะ 

ความรู้เท่าทนัตวัของเราเองน่ีมนัสงบระงบั สงบระงบัจากท่ีมนัฟุ้งซ่านออกไปกินเหยือ่ใน

อายตนะ มนักลบัมาเป็นอิสระของตวัมนัเอง ถา้มีสติ! ถา้ขาดสติเป็นมิจฉาทั้งหมดเลย! ถา้มีสติ

มนัจะยอ้นกลบัมาเป็นตวัของตวัมนัเอง แลว้ยกข้ึนวิปัสสนา ในกรรมฐาน ๕ นะ เกสา โลมา นขา 

ทนัตา ตโจ น่ี มนัติดท่ีไหนคน้ควา้ท่ีนัน่  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ดว้ยอาสวกัขยญาณมาระดบันั้น เห็นไหม ปัญญา

อยา่งน้ีต่างหาก ปัญญาท่ีจะพน้ออกจากกิเลส องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เอาส่ิงน้ีร้ือสัตว์

ขนสัตว!์ ส่ิงท่ีร้ือสัตวข์นสัตว ์ร้ือจากหวัใจ เพราะสัตวท่ี์ตายมาแลว้จะเอาภาชนะส่ิงใดไปร้ือสตัว์

ขนสัตว ์สัตวใ์นตึกรามบา้นช่องท่ีสูงๆ นั้นน่ะ เป็นร้อยเป็นพนัน่ะ ใครเอาอะไรไปร้ือมนั มนัไป

นอนจมกนัอยู่นัน่ เห็นไหม การร้ือสัตวข์นสัตวน่ี์เป็นนามธรรม เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเทศนาว่าการ เป็นดวงตาของโลก ส่องโลกอยูเ่ห็นไหม พระอานนทเ์ศร้าใจ

มากเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะตอ้งปรินิพพานนะ  

“อานนท ์แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้จะตอ้งปรินิพพานไป”   

มีพระพุทธ พระธรรม เห็นไหม ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา 

แลว้ถา้ศึกษา ถา้ร้ือสัตวข์นสัตว ์สัตตะน่ีเป็นผูข้อ้ง ถา้พน้ออกไปจากกิเลส เห็นไหม สังฆรัตนะ

เกิดตรงน้ีไง พระรัตนตรัยแกว้สารพดันึกน้ี เราไดอุ้ปัฏฐาก เราไดค้ ํ้าจุนมา ส่ิงน้ีตอ้งมาสะสมใน

ใจของเรา เราถึงไดมี้อาํนาจวาสนา เราถึงเกิดมาเป็นชาวพุทธ เพราะส่ิงท่ีโลกเขา...ส่ิงท่ีเป็นวตัถุ
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เป็นสมบติัของโลกมนัจบัตอ้งได ้แลว้มนัเขา้กบักิเลสตณัหา มนัเป็นเหยือ่ล่อแลว้โลกก็ติดมนัไป 

เห็นไหม แต่ถา้ปัญญาจะเขา้มาสละมนัแสนยาก การสละนะ การสละสละตั้งแต่หวัใจ ถา้หวัใจ

เราไม่เคยคิดสละไม่คิดฉุกใจ เราจะไม่หนัหนา้เราเขา้มาในอาราม ในท่ีอยูข่องผูท่ี้มีปัญญา ในท่ี

อยูข่องสังฆรัตนะ ท่ีเราเขา้มาน่ีเพราะเรามีศรัทธา เรามีความเช่ือ เป็นสายบุญสายกรรม เราถึง

ยอ้นกลบัมา...  

ส่ิงท่ียอ้นกลบัมา กลบัเขา้ไปในวดัไม่สนุกร่ืนเริงเหมือนโลกเลย โลกออกไปขา้งนอกมีแต่

ความสนุกเพลิดเพลินในโลก มีแต่เคร่ืองล่อใหกิ้เลสมนัอ่ิมเอมประสาของมนันะ แลว้ก็บอกว่า 

“มีความสุข..ความสุข” แต่เวลากลบัไปถึงเรือนของตวั ไปเศร้าหมอง ไปทุกขร์ะทมในหวัใจ แก้

กนัไปอยา่งนั้น แต่เราไปในวดัในวา เห็นไหม ถือพรหมจรรย ์ศีล ๘ ก็ไม่มีเคร่ืองขบักล่อมอยูแ่ลว้ 

ส่ิงน้ีอยูไ่ม่ไดเ้พราะอะไร? เพราะมนัเป็นอาหารท่ีแสลงไง อาหารท่ีแสลงกินเขา้ไป มนัตอ้งมีผล

ทางร่างกายแน่นอน  

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีโลกเขาว่าเป็นประโยชน์ มนัแสลงกบัธรรมนะ มนัแสลงกบัธรรมแลว้

ธรรมไปกวา้นมนัมาทาํไม ส่ิงน้ีเห็นไหม สงัฆรัตนะของเราน่ีพยายามจะเตือนตรงน้ีไง เกาะ เคาะ 

เก่ียวตรงน้ีเพราะอะไร? เพราะเราไม่มีกาํลงัพอท่ีจะต่อตา้นกบักิเลสตณัหาความทะยานอยากใน

ใจของเรา กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเรามนัมีอยูแ่ลว้ เห็นไหม  

ดูสิ ครูบาอาจารยข์องเราท่านบอกว่า “เวลากาํหนด เร่ิมตน้ใหม่ๆ อกแทบแตก..อกแทบ

แตก” เพราะอะไร? เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นความเคยชิน เคยชินไม่ใช่แต่ชาติน้ี มนัเคยชินมาตั้งแต่ไม่มี

ตน้ไม่มีปลาย จตินีเ้กดิและตายมาตลอด ส่ิงทีเ่กดิและตาย วฏัฏะนีย้าวไกลมาก เหมอืนทะเล

หลวงทีเ่รามเีรือที่ไม่มหีางเสือ มนัต้องเวยีนไปตามน้ัน แล้วตาบอดนะ เรือจะไปกระทบกบัเรือใด

กแ็ล้วแต่ ไปกระทบส่ิงโสโครก ไปกระทบอะไร กระทบกแ็ตก แตกแล้วกจ็มนํา้ตาย น่ีกเ็หมอืนกนั  

การเกดิและการตายแต่ละภพแต่ละชาติมนักเ็ป็นสภาวะแบบน้ัน แล้วไม่รู้... ไม่รู้เลย...  

ส่ิงทีไ่ม่รู้เพราะอะไร?  

เพราะอวชิชามนัปิดไว้ไง เกดิกีช่าติ..กีช่าต ิกไ็ม่รู้...  

แต่เวลาจิตสงบเขา้ไปนะ กาฬเทวิลไม่ใช่พระอรหนัต์ ไม่ใช่พระอริยบุคคลเลย แต่เขา

สามารถรู้อดีตชาติได ้๔๐ ชาติ เห็นไหม แสดงว่าจตินี ้ปฏสินธิจติ จติ ตัวภวาสวะตัวภพ ถ้าเข้า
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ไปถงึข้อมูลของเขา จะไปเห็นข้อมูลของจตินี ้มนัเคยซับสมมาเหมอืนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เลย 

ถา้มนัมีโปรแกรมอยู ่ เวลาเคร่ืองปกติมนัจะคียอ์อกมาไดห้มดเลยว่าส่ิงนั้นมีอะไร แต่ในเม่ือจิต

มนัสงบนะ ไม่ใช่พระอริยเจา้นะ! กาฬเทวิลน่ี เจา้ชายสิทธตัถะเพิ่งเกิดดว้ย อยูบ่นพรหมน่ะระลึก

อดีตชาติได ้๔๐ ชาติ  

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือหวัใจท่ีเราเป็นตาบอด เรือเราไม่มีหางเสือ เพราะอะไร เพราะเรา

ขาดสังฆรัตนะ เราขาดผูช้ี้นาํ เราก็เวียนไปในโลก เรือกระทบกบัส่ิงโสโครก กระทบกบัส่ิงท่ี

เป็นไปในโลกก็จมนํ้าตาย..จมนํ้าตาย แลว้ก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ กาฬเทวิลยอ้นกลบัไปอดีตชาติ ๔๐ 

ชาติ ส่ิงท่ียอ้นอดีตชาติส่ิงน้ีมีอยู ่ส่ิงท่ีมีอยูเ่หมือนกนั เหมือนกบัจิตเรา มนัเป็นการพิสูจน์นะ เวลา

เราศึกษาไปว่า “มีปัญญามาก มีความรู้มาก” ศึกษาไปขนาดไหนก็งง ก็ลงัเล ก็สงสัย แลว้ไม่เคย

ประพฤติปฏิบติันะ ไม่เคยพิสูจน์ เวลาจะทา้ทายโลกนะ กิเลสมนับอกว่า “เรามีปัญญามาก เราน่ี

เก่งมาก วิทยาศาสตร์ตอ้งพิสูจน์ได”้ ส่ิงท่ีพิสูจน์ได ้ทดลองซํ้ าซาก ซํ้ าแลว้จะเป็นอยา่งนั้น น่ีเป็น

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  

ทฤษฎีวิทยาศาสตร์น่ีเปล่ียนแปลงมาตลอดนะ ส่ิงใดท่ีคิดคน้ไดดี้กว่า ส่ิงใดดีกว่าจะลบลา้ง

ทฤษฎีเก่าๆ มาตลอดเลย ส่ิงน้ีมนัป็นสมมุติข้ึนมาอนัหน่ึงนะ สมมุติ!!...ไม่ใช่บญัญติั บญัญติัคือ

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเรากล่าวทาํวตัรสวดมนตก์นัอยูน่ี่ น่ีบญัญติั...  

สมมุติบัญญตัิแล้วเป็นวมุิตติ!! ถ้าใจมนัรู้จริง มนัจะเข้ามาจากภายในหัวใจอกีอนัหน่ึง  

เห็นไหม ทาํไมไม่พิสูจน์? เวลาทา้ทายเขาใหพ้ิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์...ทา้ทายมาก! แต่เวลา

ทา้ทายพิสูจน์ทางจิต ทาํไมไม่ทาํ?! ทาํไมไม่ลองพิสูจน์ว่า จิตน้ีมีการเกิดและการตาย จิตน้ีสะสม

มาจนเรามีศรัทธาและความเช่ือ เรามีความเช่ือ เราถึงยอ้นกลบัมาในอารามในวดัในวา ในท่ีอยู่

ของผูท่ี้มีปัญญาไง ในท่ีอยูข่องผูท่ี้เป็นสังฆรัตนะของเราไง แลว้เราไดอุ้ปัฏฐาก เราไดฟั้งธรรม 

เห็นไหม  

ท่านพยายามติดหางเสือใหเ้รานะ เพียงแต่เราไม่รู้ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนน่ีเป็นท่ีพึ่ง

แห่งตน ตนถา้เตือนตนได ้ตนถา้มีความรู้สึกว่าผดิพลาดได ้ตนจะแกไ้ขตน แต่ตนไม่มีท่ีพึ่งแห่ง

ตน! แมแ้ต่หวัใจอยูก่บัร่างกายน่ี แลว้ก็ปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธน่ี แลว้จะประพฤติปฏิบติั จะ

เอาตวัออกจากกิเลสใหไ้ด ้แต่มนัไม่มีหางเสือ 
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 แลว้เวลาครูบาอาจารยท่์านมีเมตตามาก เพราะอะไร? เพราะพ่อแม่กบัลูก พ่อแม่จะรักลูก

มาก เพราะอะไร เพราะพ่อแม่อยูใ่นโลกมาก่อนลูก เพราะลูกเพิ่งเกิดมานึกว่าสังคมน้ีสะอาด

บริสุทธ์ิผอ่งใส เดก็น่ีจะขออะไรใครก็ให ้จะไปท่ีไหนเขาปรารถนา เขากใ็หแ้ต่ความรักอุม้ชู มนั

ก็คิดว่าโลกน้ีสะอาด โลกน้ีเหมือนผา้ขาวไง แต่พ่อแม่เผชิญกบัโลกมา...รู้นะ เหมือนกนัเลย 

เหมือนกบัสังฆรัตนะของเราน่ี กว่าท่านจะประพฤติปฏิบติัมาน่ี กิเลสในหวัใจ...คนเกิดนะมีกิเลส

ทั้งหมดเลย สัตวท่ี์เกิดมายงัเวียนตายเวียนเกิดในโลกน้ียงัมีกิเลสอยู ่ แมแ้ต่พระโสดาบนัก็ยงัตอ้ง

เกิดตอ้งตายอยู่ พระอนาคาตอ้งไปเกิดบนพรหมนะ ส่ิงท่ีมีเช้ือไขอนัน้ีมนัยงัพาเกิดพาตายอยู ่ 

แลว้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเขา้ไปทาํลายมนัเป็นชั้นเป็นตอนน่ี พ่อแม่น่ีเขา้ไปเผชิญกบักิเลส

เหมือนกบัผูท่ี้เป็นพ่อเป็นแม่เรา อยูก่บัสังคมโลกน่ะ ผา่นวิกฤติของสังคมมาก่ีรอบ ส่ิงท่ีเป็นความ

ทุกขค์วามยากในสังคมน่ี...ขนาดไหน? การดาํรงชีวิต การประกอบสัมมาอาชีวะมนัจะประสบ

ความสาํเร็จหรือมนัจะมีอุปสรรค มนัผา่นมามหาศาลเลย คนเขามาทาํลายเราก็มี คนเขามา

ส่งเสริมเรา เขาเมตตาเรา เขามาแนะนาํเรากมี็ น่ีไง คนท่ีเขาไม่แนะนาํส่งเสริมเรา เห็นไหม ธรรม

เวลาเกิดในหวัใจ เกิดเป็นคร้ังเป็นคราว เห็นไหม แต่กิเลสอวิชชามนัทาํลายหวัใจ ส่ิงน้ีมนัทาํลาย

เราก็มี แลว้พ่อแม่ของเรา สังฆรัตนะของเราน่ี ส่ิงน้ีท่านประสบมา จะเป็นสังฆรัตนะ เห็นไหม  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ธรรมมีอยูแ่ลว้..มีอยูแ่ลว้ อยูท่ี่ไหน? องค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมถึงมีพระพุทธ พระธรรม ส่ิงท่ีเป็นพระพุทธ พระธรรม 

เห็นไหม ฆราวาสท่ีถึงรัตนะสองก่อน เห็นไหม แลว้พอไปเทศนาว่าการน่ี พระอญัญาโกณ

ฑญัญะบรรลุธรรมอยา่งน้ี “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา” แต่ความเห็นของพระอญัญา

โกณฑญัญะนะ เห็นอาการของใจนะ คือขนัธ์ คือเร่ืองสักกายทิฏฐิ ทิฏฐิความเห็นผดิของใจ ส่ิงท่ี

เกิดข้ึนคือเกิดความยดึไง ส่ิงท่ีเป็นธาตุ เห็นไหม สักกายทิฏฐิ เพราะพิจารณากาย กายน่ีเราไปยดึ

มนั น่ีความเห็นผดิ เห็นไหม เพราะเห็นผดิ มนัไม่ยอมให้เป็นธรรมดาไง แต่ถ้ามนัเห็นถูกมนัเป็น

ธรรมดา แล้วจตินีก้ไ็ม่ไปเกีย่วมนั ปล่อยมันเข้ามา เห็นไหม ส่ิงทีป่ล่อยเข้ามา...  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมกีารเกดิขึน้เป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายต้องดบัไปเป็นธรรมดา”  

แต่ธรรมดาของจติทีไ่ปยดึสิ ไม่ใช่ธรรมดาของโลก เห็นไหม น่ี เรากเ็ข้าใจ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมี

การเกดิขึน้เป็นธรรมดา” เรากเ็ห็นส่ิงทีเ่ป็นธรรมชาติทีม่นัแปรปรวนไปเป็นธรรมดา แล้วเราได้

อะไรล่ะ? เราได้แต่สัญญาไง เราได้แต่ความจาํไง น่ีไม่มหีางเสือ ไม่มสีติ ไม่เข้าถงึหลกัของใจ ไม่
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เข้าถงึตัวจติปฏสินธิ ไม่เข้าถงึความรู้สึก เห็นไหม กเิลสมนัอยู่ทีจ่ติใต้สํานึก มนัอยู่ในหัวใจ มนัอยู่

ทีภ่วาสวะ มนัอยู่ที่อนุสัย มนัไม่ได้อยู่ที่ขนัธ์หรอก แต่อาศัยทีม่นัออกมากนิเหยือ่ เรารู้ได้แค่น้ัน 

แลว้เราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เป็นผูท่ี้ยงัเป็นเดก็อ่อนเป็นเดก็นอ้ยอยูน่ี่ ทาํส่ิงน้ีไดก้็นบัว่า

เก่งแลว้ เห็นไหม เวลาพระอญัญาโกณฑัญญะเห็น... “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกดิขึน้เป็นธรรมดา ส่ิง

ทั้งหลายต้องดบัไปเป็นธรรมดา” น่ี สังฆรัตนะเกดิก่อน พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆ์องค์แรก

ของโลกไง ส่ิงทีอ่งค์แรกของโลกเพราะอะไร? เพราะรู้ธรรม ธรรมคืออะไร?  

ธรรมคอืสัจจะความจริง ธรรมคอือริยมรรค!  

สภาวธรรม ธรรมชาติน่ี ส่ิงทีเ่ป็นธรรมชาติทีรู้่ธรรม..รู้ธรรม ธรรมชาติเป็นธรรม 

ธรรมชาติเป็นธรรมอนัหน่ึง! แต่เป็นธรรมทีว่่าส่ิงทีเ่หมอืนกบัภาชนะรองรับไง เหน็ไหม มนั

หมุนเวยีนเป็นธรรมชาติของมนั ภาชนะนะ ภาชนะไม่ใช่ตัวจริง ตัวจริงคอืตัวจติต่างหาก ตัวที่

ไปรู้เขา รู้ธรรมชาติน่ะ ตัวจติไปรู้ธรรมชาติ ไปรู้ธรรมะไง รู้ธรรมะ เห็นไตรลกัษณ์ เหน็ไหม มนั

แปรสภาพของมัน เห็นเป็นธรรมดามนักป็ล่อยเป็นธรรมดา น่ีสงฆ์เกดิขึน้อย่างนี้  

ในเม่ือสังฆะเกิดข้ึนอยา่งน้ี สังฆรัตนะของเราน่ีผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านวกิฤติในหัวใจนะ 

หัวใจน่ีเป็นวกิฤติมาก อวชิชามีอาํนาจมาก ควบคุมจติใจมาก แลว้ท่านบุกบัน่ สมบุกสมบนั

เหมือนกบัพ่อแม่ท่ีประกอบสัมมาอาชีวะมา จะห่วงลูก อาลยัอาทรกบัลูกมาก เพราะอะไร เพราะ

เดก็มนัเขา้ใจวา่สังคมน้ีสะอาด สังคมน้ีจะใหคุ้ณประโยชน์เขาตลอดไปเลย เขาไม่รู้เลยว่าสังคม

นั้นมนัมีส่ิงท่ีเอารัดเอาเปรียบกนั ส่ิงท่ีเขาส่งเสริมกนั อยูท่ี่ว่าอาํนาจวาสนาท่ีเขาเกิดมา เขาเกิดมา

เขาสร้างบุญกุศลไหม 

ถา้เขาสร้างบุญกุศลมา เขามาเจอมาคบบณัฑิต น่ีมงคลสูตรเหมือนกนั อเสวนา จ พาลาน ํไม่

คบคนพาล แต่ไม่คบถา้เขามาอยูก่บัเราล่ะ ถา้มีสภาวกรรมล่ะ เกิดมาอยูร่่วมกนัล่ะ น่ีเป็นพาล เห็น

ไหม น่าเบ่ือหน่ายมาก บณัฑิตกลวัคนพาลนะ ไม่เคยกลวัอะไรเลย เพราะคนพาลไม่ยอมฟังส่ิงใด

เลย คนพาลตามแต่จะทาํลายคนอ่ืนตลอดไป น่ีส่ิงท่ีเป็นพาลนะ น่ีเป็นพาลขา้งนอก แต่เป็นพาล

ในหวัใจล่ะ อวิชชาน่ีเป็นพาล ธรรมะน่ีเป็นบณัฑิต ถา้เป็นบณัฑิตเขา้มา เราจะยอ้นกลบัเขา้มาใน

ใจเราอยา่งไร? เราจะทาํอยา่งไร? แลว้เราทาํอยา่งไรล่ะ ถา้ไม่มีหางเสือ ไม่มีคนช้ีนาํไง 
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เวลาประพฤติปฏิบติัในกรรมฐานเรานะ หลวงปู่ มัน่สุดยอดมาก หลวงปู่ มัน่น่ีเป็นผูช้ี้นาํ 

เพราะหลวงปู่ มัน่สมบุกสมบนัมาก่อนใคร คนท่ีประพฤติปฏิบติั เห็นไหม เราทาํการคา้การขายถา้

ตลาดกาํลงัเจริญรุ่งเรือง เราเขา้ไปทาํการคา้เราจะมีโอกาสมากเลย แต่ถา้คนท่ีไม่มีตลาดนะ เขา

ตอ้งไปสร้างสินคา้ของเขา เขาตอ้งไปสร้างตลาดของเขา เขาตอ้งทาํทุกอยา่ง  

ขณะท่ีธรรมวินยัมีอยู ่คือสังคมน้ีมีอยู่ แต่ตลาดไม่มี องคห์ลวงปู่ มัน่ท่านคน้ควา้ขนาดไหน 

ท่านสมบุกสมบนัมาขนาดไหน เพราะท่านสมบุกสมบนัมามาก แลว้ท่านมีบุญญาธิการ เพราะ

ท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ ไอบุ้ญญาธิการน้ีมนัเป็นฐานรองรับ เหมือนกบัคนท่ีมีอาํนาจ

วาสนามีเชาวน์ปัญญา น่ีเชาวน์ปัญญาของท่านอนัหน่ึง แลว้เชาวน์ปัญญาอนัน้ีเขา้ไปคน้ควา้

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้บรรลุธรรม...  

พอบรรลุธรรมอยา่งน้ีแลว้ยอ้นกลบัมาท่ีลูกศิษยล์ูกหานะ มนัเป็นความทุกขค์วามยากนะ 

เวลาท่านจะเสียชีวิต เห็นไหม “ภิกษุ ภิกษุ ใหป้ฏิบติัมานะ ผูเ้ฒ่าจะแกน้ะ” การแกน่ี้หาไดย้าก 

เพราะอะไร? เพราะท่านคน้ควา้มา กว่าท่านจะหาคนแกก้็ไม่มี ติดขดัส่ิงใดก็ไปปรึกษาหลวงปู่

เสาร์ หลวงปู่ เสาร์กส็ร้างสมบุญญาธิการมามาก...มากจริงๆ แต่ก็ยงัไม่เท่า เห็นไหม น่ีแกไ้ม่ได ้

ท่านพยายามแกข้องท่าน ตอ้งแก.้..  

ดูสิ ดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม “ส่ิงใดหลอกลวงทั้งหมด...” เกิดมาใน

โลกในฐานะของกษตัริย ์ มัง่มีศรีสุข สุขสบายมากในชาติของกษตัริย ์ แลว้ออกไปประพฤติ

ปฏิบติั แมแ้ต่อาฬารดาบสรับประกนันะว่า “ไดส้มาบติั ๘ ใหเ้ป็นศาสดา เพราะความรู้เหมือนเรา 

เหมือนเราเลย สอนได”้  

ทั้งๆ ท่ีความรู้สึกมนัมีความสุขมากเวลาจิตปล่อยกิเลสเขา้มา ปล่อยนะ! ปล่อยชัว่คราวไง 

ปล่อยเขา้มามนัเป็นความสงบ ถา้ปล่อยกิเลสไม่ได ้วางกิเลสไม่ได ้เป็นสัมมาสมาธิไม่ได ้สมาธิที่

จะเป็นสมาธิได้เพราะมนัปล่อยกเิลสช่ัวคราว กเิลสยุบยอบตัวลงมนัถงึเป็นสมาธิ ถ้ากเิลสไม่ยุบ

ยอบตัวลงกเ็ป็นความคดิปุถุชนเราน่ี ไม่ต้องบอกเลยทุกคนรู้ เพราะมนัคดิแล้วมนัพุ่งออกไป 

เพราะมนัมพีลงังานประสานกนั ประสานจากพลงังานของตัวจติ ประสานกบัขนัธ์ ประสานกบั

ส่ิงทีม่นัเป็นเหยือ่ ส่ิงทีล่่อลวง คอืรสของมัน รสของความรู้สึก รสของกเิลส รสของรูป รส กลิน่ 

เสียง เห็นไหม มนัออกไป มนัรับรู้ออกไป ส่ิงนีม้นัส่งออกทั้งหมด  
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เห็นไหม ปัญญาอยา่งนั้น จะสงบเขา้มามนัตอ้งปล่อยส่ิงน้ีเขา้มา จนเจา้ชายสิทธตัถะไดรั้บ

การพยากรณ์จากอาฬารดาบสว่า “มีความรู้เหมือนเรา สั่งสอนลูกศิษยไ์ดเ้หมือนเรา” เห็นไหมว่า

เคร่ืองล่อขนาดน้ี เจา้ชายสิทธตัถะยงัปฏิเสธ ปฏิเสธหมดเลย เพราะจิตมนัสงบเฉยๆ มนัไม่มี

ปัญญา ถึงไดอ้อกมาคน้ควา้หาเองนะ  

หลวงปู่ มัน่ก็เหมือนกนั เวลาจิตมนัสงบเขา้มา ส่ิงท่ีคน้ควา้เขา้มามนัก็มีความรู้สึกอยา่งน้ี

เหมือนกนันะ “แต่ส่ิงน้ีมนัไม่ใช่” เพราะอะไร? เพราะออกมาแลว้ความรู้สึกเหมือนเดิม แลว้จะ

แกกิ้เลส แลว้กิเลสมนัสะเทือนตรงไหน? ส่ิงน้ีถึง “ไม่ใช่..ไม่ใช่” จนท่านลานะ ลาพุทธภมิู ถา้ไม่

ลาพุทธภมิู ส่ิงน้ีจะเขา้มรรคไม่ได ้ จะเขา้แต่ฌานโลกียอ์ยา่งเดียว ฌานโลกียน่ี์... ส่ิงน้ี... สภาวะ

แบบน้ี... เพราะตอ้งสร้างสมบุญญาธิการไป  

ถา้เขา้มรรค ทาํลายกิเลส ทาํลายกิเลสแลว้มนัจะสร้างสมพระโพธิสัตวไ์ดอ้ยา่งไร เพราะ

เป็นพระโสดาบนัก็อีก ๗ ชาติเท่านั้น มนัจะสร้างสมไปอีกยาวไกลนะ...การปรารถนาเป็นพระ

โพธิสัตวน่ี์ ถา้สร้างปัญญามา ถา้มีปัญญา มีอินทรีย ์อินทรียแ์ก่กลา้คือความคิดมนัฉุกคิด มีเชาวน์

ปัญญา มนัจะใคร่ครวญส่ิงน้ี ใคร่ครวญจากภายในเขา้มา ถา้ใคร่ครวญจากภายในเขา้มา “น่ีก็

ไม่ใช่..น่ีก็ไม่ใช่” ถึงปล่อยวางส่ิงน้ีไง ถา้ปล่อยวางส่ิงน้ี จะยอ้นกลบั ยอ้นกลบัมาตลอด  

เห็นไหม น่ีผูท่ี้ผา่นโลกมา เห็นความทุกขค์วามยาก หลวงปู่ มัน่ท่านผา่นโลกนะ ท่านทุกข์

ยากมาก เวลาท่านจะเสียชีวิต เห็นไหม “ผูเ้ฒ่าจะแกน้ะ” ท่านเป็นห่วงเป็นใยมาก เวลาพ่อแม่กบั

ลูก เห็นไหม ทาํไมพ่อแม่จะไม่รักลูก ทาํไมถึงคิดว่าพ่อแม่จะไม่เอาส่ิงท่ีปรารถนาดีๆ ใหก้บัลูก 

แต่ลูกมนัไม่ยอมรับ ลูกมนัไม่รับรู้ เพราะอะไร เพราะความเขา้ใจผดิ น่ีไงกิเลส กิเลสมนัเขา้ใจผดิ

นะ  

เดก็มนัก็เขา้ใจพ่อแม่มนัอยูเ่พราะสายบุญสายกรรม เกิดเป็นลูกพ่อแม่กนัน่ีโดยธรรมชาติ 

อนัน้ีเป็นความจริง แต่ก็คิดดว้ยประสาเดก็ไง ดว้ยเรียกร้องเอา ดว้ยความเห็นเอา ท่ีเรียกร้องเอา 

ความเห็นเอา ส่ิงต่างๆ ท่ีเรียกเอาน่ะ นัน่คืออะไรล่ะ นัน่ก็คือกิเลสไง แลว้ในปัจจุบนัน้ีเราก็

เหมือนกนั ในเม่ือถา้เรายงัเขา้ใจว่าความประพฤติปฏิบติัของเราถูกตอ้ง ความประพฤติปฏิบติั

ของเราจะแกไ้ขกิเลส น่ี หางเสือเรา เราไดอุ้ปัฏฐากครูบาอาจารยข์องเราแลว้นะ เราไดฟั้งธรรม

ของครูบาอาจารยข์องเราแลว้นะ ส่ิงน้ีเห็นไหม ธรรมและวินยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้

วางไว ้สองพนัหา้ร้อยกว่าปีแลว้นะ แต่ครูบาอาจารยข์องเรายงัสดๆ! ร้อนๆ! เพราะเราไดย้นิกบั
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หู! เราไดอุ้ปัฏฐากมา เราไดจ้าํมา ส่ิงน้ีเป็นสมบติัอนัประเสริฐ สมบติัท่ีว่าเป็นนามธรรม..

นามธรรม ส่ิงน้ีประเสริฐมาก เพราะไม่รู้พดูไม่ได!้ ถา้ไม่รู้เอาอะไรมาพดู ส่ิงท่ีพดูไม่ไดก้็พดูแบบ

จินตนาการไปอยา่งนั้น เรือก็ยิง่หมุนออกไป เห็นว่ากลางทะเลนั้นจะเป็นฝ่ัง เห็นไหม ต่างคนต่าง

เร่งเคร่ือง ต่างคนต่างกางใบ ต่างคนใหกิ้นลม ออกไปกลางทะเล ยิง่ลึกเท่าไหร่ก็ว่า “ส่ิงน้ีจะเขา้ฝ่ัง

..เขา้ฝ่ัง” มนัจะไปฝ่ังท่ีไหน! มนัออกไปขา้งนอก เห็นไหม ดว้ยความเห็นของกิเลสนะ 

 แต่ครูบาอาจารยบ์อกว่า “ท่ีเอง็ทาํกนัอยูน่ั้นน่ะ มนัตอ้งตั้งสติใหม่นะ” น่ีส่ิงท่ีเขา้ฝ่ัง...หน่ึง 

มนัจะบอกมีส่ิงบอกเหตุ ถา้ใกลเ้ขา้ฝ่ังมนัจะมีนก มนัจะมีส่ิงต่างๆ เพราะอะไร เพราะบนฝ่ังมนัมี

ตน้ไม ้ มนัมีอาหาร ถา้เราเขา้ไปใกลฝ่ั้ง มนัจะมีนํ้าลึกนํ้าต้ืน ความเป็นไปของทะเลก็ต่างกนั ส่ิง

ต่างๆ ก็ต่างกนั ถา้หมัน่สังเกต หมัน่รักษาจิตของตวั มนัจะเห็นส่ิงน้ี แลว้มนัจะเตือนสติของเรา

ไม่ใหเ้ราออกไปกลางทะเลไง ส่ิงน้ีถา้ปฏิบติัเขา้มามนัจะเป็นคุณประโยชน์กบัเรานะ  

คุณประโยชน์เพราะว่าสังฆรัตนะของเราไดส้ั่งเสียไว ้ไดอุ้ปัฏฐากไว ้เห็นไหม เราอุปัฏฐาก

ครูบาอาจารย ์ เราไดอุ้ปัฏฐากจากขา้งนอก สมณะขา้งนอก แลว้สมณะขา้งในล่ะ “ผู้ใดกาํหนด

พทุโธๆ นะ อปัุฏฐากใจของตัว” อุปัฏฐากพุทโธ พุทธะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธะ 

ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ถา้เราจะอุปัฏฐากจากขา้งนอก ส่ิงน้ีเป็นการสร้างสมบุญญาธิการ เราจะสร้าง

บุญกุศลขนาดไหน บุญกุศลน้ีส่ิงน้ีเป็นการสร้างข้ึนมาเพื่อจะใหเ้รามีศรัทธาความเช่ือ ศรัทธา

ความเช่ือน่ีเป็นคุณสมบติัมหาศาลเลย ถา้ไม่มีสมบติั ไม่มีศรัทธาอนัน้ี มนัจะไม่ชกันาํส่ิงน้ีเขา้มา  

เราสงัเกตทางโลกไดไ้หม ทางโลกบอกผูท่ี้ไปวดัเป็นผูท่ี้มีปัญหา เขาคิดว่าคนท่ีเขา้วดั

เหมือนกบัคนไปโรงพยาบาล เพราะเป็นคนไขถึ้งเขา้โรงพยาบาลใช่ไหม แลว้คนท่ีไปวดัก็

เหมือนกบัคนไขคื้อคนมีปัญหา ทิฏฐิมานะนะ เขาว่าเขาเป็นคนท่ีสมบรูณ์ เขาเป็นคนท่ีไม่เป็น

โรคเป็นภยั โดยท่ีเขาไม่รู้เลยว่าเขามีอวิชชาอยูใ่นหวัใจ เห็นไหม เพราะเขาไม่มีเชาวน์ปัญญา 

เพราะเขาไม่มีวาสนา เขาไม่ไดส้ร้างสมบุญญาธิการอยา่งนั้นไว ้เขาถึงไม่ฉุกคิด! 

ยาภายนอก ยาของโลกเขา ฉีดก็ได ้ผา่ตดักไ็ด ้กินก็ได ้เขา้ไปเพื่อรักษาโรค แต่ธรรมโอสถ 

เห็นไหม เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั สัมมาสมาธิไปซ้ือท่ีร้านไหน? สติไปซ้ือท่ีร้านใคร? ไม่มีการ

ซ้ือขาย การประพฤติปฏิบติัจะรํ่ ารวยศรีสุขขนาดไหน สมาธิก็ตอ้งฝึกฝนข้ึนมาจากจิต สมาธิมา

จากไหน สมาธิไม่ใช่จติ สมาธิเป็นสมาธิ จติเป็นจติ เวลาผู้ทีว่มุิตติหลดุพ้นไป จติทีว่มุิตติกไ็ม่ใช่

จติ ไม่ใช่สมาธิ ไม่ใช่ส่ิงต่างๆ ทั้งหมด เพราะมนัพ้นออกไปจากสมมุติทั้งหมด  
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แต่ขณะทีใ่นระหว่างก้าวเดนินี ้จตินีเ้ป็นภวาสวะ จตินีเ้ป็นอวิชชา จตินีเ้ป็นอนุสัย ส่ิงทีเ่ป็น

อนุสัยมันนอนเน่ือง มนัมเีช้ือไขของมัน มนัออกไปกนิเหยือ่ของมนั ถ้าเราทาํความสงบเข้ามา จติ

มนัปล่อยวางส่ิงต่างๆ เข้ามา เห็นไหม สมาธิเกดิขึน้อย่างนีไ้ง สมาธิเกดิขึน้ต่อเมื่อมันปล่อยส่ิง

ต่างๆ เข้ามา ถ้าสมาธิกบัจติเป็นอนัเดยีวกนั สมาธิเส่ือมไปจติกต้็องหายไปสิ จติเราอยู่ตลอดไป 

จติของเรามตีลอด เห็นไหม 

แต่สมาธิเกิดแลว้เส่ือม..เกิดแลว้เส่ือม มนัถึงมีโสดาปัตติมรรค สกิทาคามรรค อนาคามรรค 

อรหตัตมรรค เห็นไหม มรรค ๔ ผล ๔ น่ี สมาธิต่างกนั ความรู้สึกต่างกนั ส่ิงท่ีต่างกนั ต่างกนัไป

หมด...  

ปัญญาขั้นของพระโสดาบันกเ็ห็นปัญญาชําระกเิลสในเร่ืองของโสดาบัน  

ปัญญาของขั้นของพระสกทิากท็าํลายกเิลสในขั้นสกทิา  

ปัญญาของพระอนาคากท็าํลายกเิลสเร่ืองกามราคะ  

ปัญญาของอรหัตตผลสุดยอด!! เพราะอะไร? เพราะอวิชชาละเอียดอ่อนมาก ละเอียดอ่อน

ขนาดท่ีว่าจะเช่ือในธรรม เห็นไหม อยา่งท่ีชาวโลกเขาบอกคนท่ีไปวดัเหมือนคนเป็นโรค จะไป

วดัตอ้งเป็นคนท่ีมีปัญหา คนท่ีเป็นปัญหาน่ีสุดยอด สุดยอดเพราะอะไร? เพราะยอมรับความจริง 

สุดยอดเพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนทุกคนตอ้งเกิดและตาย สมบติัพสัถานหาไวม้หาศาล จะมีมากมาย

ขนาดไหน ถา้คนเป็นธรรมนะส่ิงน้ีเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์เพราะมนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั 

เวลาการสละทาน การสร้างสมบุญญาธิการก็ตอ้งอาศยัส่ิงน้ีเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัไป ถา้คนใจ

เป็นธรรมจะเป็นประโยชน์  

แต่ถา้คนท่ีใจเป็นกิเลส เห็นไหม ส่ิงน้ีไม่มีนะ มนัวางแผน มนัวางจินตนาการของมนั มนั

สร้างกนัข้ึนมาเพื่อจะไปเอากนั ดูสิ ดูอยา่งฝ่ายนกัปกครองเขา ท่ีเขาโกงกินกนั เขาทาํอยา่งไร เขา

เพื่ออะไร มนัซบัซอ้นมาก เราคิดไม่ถึงนะว่าเขาวางแผนกนัมาเป็นชัว่อายคุนนะ วางแผนตั้งแต่ว่า

เกิดมาแลว้จะตอ้งใหเ้รียนอยา่งนั้น จนจะไปเอาสมบติัของสาธารณะมาเป็นของตวัไง แลว้มนั

เป็นสาธารณะ เอาไดม้าดว้ยบาปอกุศล ส่ิงท่ีไดม้ามนัเป็นเหมือนสารพิษ มนัใหโ้ทษกบัใจนั้น 

สมบติัไดม้า ไดม้าชัว่คราว แต่กรรม!..การกระทาํนั้นมนัฝังลงท่ีใจ แลว้ถา้ฝังลงท่ีใจมนัจะไปท่ี

ไหน?  
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แต่ถา้คนมีธรรมในหวัใจ จะไดม้ากไดน้อ้ยน้ีตามแต่อาํนาจวาสนา ไดม้ากเพราะเราสร้าง

ของเรามาอยา่งน้ี เราจะปฏิเสธไดอ้ยา่งไรของของเรา สมบติัในตูเ้ซฟเรา เราจะบอกไม่เป็นของ

เราเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นของเรา ใส่ไวใ้นตูเ้ซฟนั้น เพราะสมบติัในตูเ้ซฟกบัเราคนละคนกนั 

สมบติัในตูเ้ซฟมนัเป็นวตัถุ แต่หวัใจเรา เราน่ีเป็นเรา เราถึงกลา้ใชส่ิ้งนั้น เราถึงเอาส่ิงนั้นเป็น

ประโยชน์ แต่ถา้คนเขาไปเอาของเขามา เขาถนอมรักษา จนเป็นทาสนะ  

โตเทยยพราหมณ์ เห็นไหม เป็นเศรษฐีมีสมบติัมาก แลว้สมยัพุทธกาลไม่มีธนาคารไง มี

สมบติัขนาดไหนก็ใส่ไหฝังดินไว.้.ใส่ไหฝังดินไว ้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไป

บิณฑบาต เห็นไหม ปฏิเสธและไล่ดว้ย แลว้เวลาตายไปเกิดเป็นสุนขันะ ไปเฝ้าสมบติันั้นน่ะ ดูสิ 

สมบติัท่ีหาไวน่้ะมนัควรจะเป็นประโยชน์แก่การเกิดและการตายนั้น เกิดในปัจจุบนัน้ีเป็น

เจา้ของสมบติั เป็นโตเทยยพราหมณ์ เป็นเจา้ของสมบติันั้น ทาํการคา้มา ไดข้องนั้นมาแลว้ใส่ไห

เป็นทองคาํไปฝังไว ้ 

เห็นไหม ควรจะเป็นประโยชน์ แต่เพราะความผกูพนั เพราะเจตนาอนันั้น ตายแลว้ไปเกิด

เป็นสุนขัเฝ้าอยู่นัน่ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปบิณฑบาต สมบติันั้นเป็นของลูกนะ 

แต่ฝังไวล้กูก็ไม่ได ้ ใครก็ไม่ได ้ เป็นสุนขัไปเฝ้า สุนขัมนัจะไดอ้ะไร สุนขัมนัไดอ้าหารของมนั 

มนัก็เป็นประโยชน์กบัมนัใช่ไหม แต่ไดท้องคาํสุนขักินไม่ไดห้รอก แต่เร่ืองใจสาํคญัมาก มนัไป

ติดมนัไปเฝ้าอยูน่ัน่ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปบิณฑบาตตอนเชา้ สุนขัก็มาเห่า 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก… 

“โตเทยยพราหมณ์ เธอเป็นมนุษยเ์ธอก็ตระหน่ี เวลาตายไปแลว้เธอก็ตระหน่ี” 

น่ีพดูใหไ้ดย้นิ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้งเห็นประโยชน์ ถา้องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่เห็นประโยชน์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไม่พดู เวลาพดู

ออกไปเป็นประโยชน์ เห็นไหม คนใชไ้ดย้นิไปบอกกบัลูกโตเทยยพราหมณ์ไงว่า “องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้เรียกช่ือพ่อกบัสุนขันั้น” โกรธมาก ตามไปหาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้ยงัท่ีพกันะ ไปถึงไดต่้อว่า...  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เห็นว่าเขาจะไดป้ระโยชน์ไง “เอาอยา่งน้ีนะ สุนขัน่ีเพิ่ง

เกิด มนัเพิ่งตายจากโตเทยยพราหมณ์ไปแลว้ไปเกิดเป็นสุนขั ชาติภพมนัยงัใกลก้นัอยู ่ เขายงัเขา้

ใจความน้ีอยู ่ ใหก้ลบัไปเอาอาหารไปเล้ียงใหอ่ิ้มเลยนะ แลว้พยายามลูบ ใหเ้รียกพ่อเลยแลว้ขอ
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สมบติันั้น” พอไปทาํอยา่งท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แนะนาํ สุนขันั้นหางตกนะ เพราะ

มนัสลดใจ สลดใจแลว้มนัวิ่งไปท่ีมนัฝังไหไว ้น้ีอยูใ่นพระไตรปิฎก แลว้เอาเทา้ตะกุยดินนั้น แลว้

ลูกของโตเทยยพราหมณ์กใ็หค้นใชข้ดุดินข้ึนมา เจอทองคาํเป็นไหๆๆ นะ น่ีสมบติั ถา้เราไปติด

มนั มนัเป็นโทษขนาดนั้นนะ ถา้คนไม่เขา้ใจ 

แต่เราเป็นมนุษย ์ การจะหาแกว้แหวนเงินทองก็ทุกขน์ะ เห็นไหม โลกน่ีเป็นความทุกข์

ลว้นๆ เลย แต่การเกิดมนัเป็นผลของวฏัฏะ เวลาครูบาอาจารยข์องเรามีปัญหากนั ท่านบอกเลย 

“ไม่มีโทษต่อกนัหรอก มนัเป็นโทษของวฏัฏะ” ถา้ผูเ้ป็นธรรมนะ ถา้ครูบาอาจารยข์องเรามีธรรม 

ท่านจะเห็นว่ามนัเป็นโทษของวฏัฏะ คือมนัเป็นธรรมชาติท่ีหมุนไปท่ีเราว่ามนัเป็นภาชนะไง จิต

น้ีมนัอยูใ่นวงจรอยา่งน้ี มนัจะหมุนไปเกิดเป็นภพเป็นชาติ เห็นสภาวะแบบน้ีไป น่ีเป็นผลของ

วฏัฏะ   

เราเกิดมาพบกนั เกิดมากระทบกระเทือนกนั แลว้ก็จากกนั เกิดมารัก พบกนั แลว้ก็สร้างคุณ

งามความดีต่อกนั มนัก็เกิดเป็นสายบุญสายกรรม น่ีผลของวฏัฏะ ถา้ครูบาอาจารยท่ี์มีธรรมใน

หวัใจ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัน้ีมนัเป็นผลของวฏัฏะ มนัเป็นส่ิงท่ีว่าไม่มีผลสะเทือนกบัใจดวงนั้น 

แต่ถา้กิเลสในหวัใจ เห็นไหมอยา่งท่ีว่า วางแผนตั้งแต่เกิด วางแผนจะเอา..จะเอา..จะเอา จะยดึให้

ไดไ้ง ไม่รู้หรอกว่าน่ีทุกข ์ทุกขม์ากเลย  

เห็นไหม สังฆรัตนะของเราถึงไดเ้ตือนสติ จะมัง่มีศรีสุขขนาดไหนมาหาครูบาอาจารยเ์รา 

ท่านก็ไม่ต่ืนเตน้ไปกบัเขานะ จะทุกขย์ากเขญ็ใจเขา้มามาขอความพึ่งพาอาศยั ท่านก็สงสารเมตตา

นะ ท่านบอกว่า “ใหก้าํหนดพุทโธๆ” เพื่ออะไร? เพื่ออุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

ไง  

เราเป็นชาวพุทธ เราบอกเลยเราเกิดไม่ทนัพระพุทธศาสนา เกิดไม่ทนัองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลย “ก่ึงพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีก

หนหน่ึง” แลว้เราก็เกิดก่ึงกลางพุทธศาสนา เวลากราบพระพุทธก็ตอ้งกราบพระพุทธรูป เวลาจะ

กราบพระธรรมก็ตอ้งกราบพระไตรปิฎก เวลากราบพระสงฆก์็ตอ้งไปท่ีวดั แลว้เราจะตอ้ง

เสียเวลาอยา่งนั้นหรือ แลว้ใจเราล่ะ? ทาํไมครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัไปเวลาถึงท่ีสุด เห็น

ไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ.์..มารวมอยูท่ี่ใจ ใจน้ีหน่ึงเดียว เห็นไหม  
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราอุปัฏฐากใจของเรา จะทาํอยา่งน้ีไดม้นัตอ้งมีศรัทธาไง ศรัทธา เห็น

ไหม ในหลกัวิชาการต่างๆ เขาตอ้งมีพื้นฐานเขาข้ึนมา เขาถึงจะต่อยอดข้ึนไปถึงส่ิงท่ีวิชาการท่ี

ละเอียดอ่อนข้ึนไป ดูอยา่งนกักฎหมายนะ นกักฎหมายท่ีมีความชาํนาญมากน่ี กฎหมายเลก็ๆ 

นอ้ยๆ แง่มุมต่างๆ เขาเอามาใชเ้ป็นประโยชน์ไดห้มดเลย แลว้เขาแพช้นะกนัตรงน้ี ตรงท่ีเป็น

เลก็ๆ นอ้ยๆ ตรงท่ีส่ิงท่ีคนมองขา้มน่ี น่ีก็เหมือนกนั ในหวัใจนะ ส่ิงท่ีว่าเราจะประพฤติปฏิบติั

เห็นไหมว่า พุทโธอยูท่ี่ใจ พุทโธ ธมัโมอยูท่ี่ใจ แลว้เราหาไดอ้ยา่งไรล่ะ? เราจะทาํของเราอยา่งไร? 

เพราะเราอุปัฏฐากพระพุทธเจา้ของเราไม่เป็นไง 

แต่ครูบาอาจารยข์องเราน่ะ จิตท่านเป็นหน่ึง จิตท่านอยูก่บัส่ิงน้ีเป็นปัจจุบนั ท่านจะอธิบาย

ใหเ้ราเขา้ใจโดยเป็นรูปธรรม ส่ิงท่ีรูปธรรม เห็นไหม กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ใหก้าํหนดพุทโธๆ 

เพราะอะไร? เพราะจิตน่ีมนัส่งออก เห็นไหม ดูสิ ถา้จิตไม่ใช่ขนัธ์ ขนัธ์ไม่ใช่จิต มนัออกมา 

ออกมาตามเหยือ่ เห็นไหม ถา้เรากาํหนดพุทโธ ส่ิงท่ีมนัเคยคิดอยูใ่นตามความพอใจของเขา เราก็

ใหคิ้ดในพุทโธแทน เห็นไหม จากความคิดอนัหน่ึงท่ีเป็นพิษเป็นภยั เราก็เปล่ียนความคิดน้ีไปอยู่

กบัพุทโธ อยูก่บัธมัโม อยูก่บัสังโฆ อยูก่บัมรณานุสติ อยูก่บักสิณ ๔๐ หอ้ง   

เห็นไหม จิตมนัก็เร่ิมกินอาหารท่ีเป็นของแสลง กินอาหารท่ีเป็นความเคยชินของมนั กิน

อาหารแบบเดก็ๆ นะ ส่ิงน้ีเป็นความคิดของเรา ถา้เราคิดตอ้งถูกตอ้ง เราคิดตอ้งดี ใครต่อตา้น

ความคิดเรา ใครขดัแยง้เรา...จะโกรธมาก...จะมีความโกรธ...จะมีความคิดทาํลายเขา เห็นไหม ถา้

มนัเป็นคุณประโยชน์เราไปโกรธเขาทาํไม เพราะเราคิดแลว้มนัตอ้งเป็นความดีสิ เขาตอ้งเห็น

ความดีกบัเรา เห็นไหม แต่ครูบาอาจารยเ์ราเตือนตรงน้ีไง ถา้เตือนตรงน้ีเราก็กลบัมาท่ีพุทโธๆ  

น่ีอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คนจะทาํอยา่งน้ีไดไ้ม่ใช่ใครก็ทาํไดน้ะ ถา้คน

เขาไม่เช่ือ เขาพุทโธทีหน่ึงเขาก็ส่ายหวั แลว้เขาก็ลุกหนี เขาบอก “พวกน้ีบา้” แต่คนท่ีมีคุณสมบติั 

คนท่ีมีอาํนาจวาสนา ไม่ตอ้งคิดถึงพุทโธนะ แมแ้ต่อาํนาจวาสนามาถึงน่ีเวลานอนหลบัมนัก็ฝัน

นะ ฝันเห็นครูบาอาจารย ์ ฝันเห็นส่ิงต่างๆ ส่ิงน้ีเป็นการบอกกล่าวนะ บอกกล่าวว่าเรามีอาํนาจ

วาสนา มนัมีความดูดด่ืม มนัมีความอยากประพฤติปฏิบติั มนัอยากจะอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้  

เราเกิดไม่ทนัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พทุธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มนักอ็ยู่ในกลาง

หัวอกเรา เห็นไหม สมบัติทีม่คุีณค่ามหาศาลคอืสมบัติของใจของมนุษย์นะ ใจของสัตวโ์ลก ใจ
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ของต่างๆ เขาก็มีคุณสมบติั แต่เพราะเขาไม่ไดเ้กิดเป็นมนุษยเ์หมือนเรา เขาถึงไม่มีอาํนาจวาสนา

ไง เราเกิดเป็นมนุษยม์นัมีปากมีทอ้ง มีความเบียดเบียนกนัทางสังคม มนุษยเ์ป็นสตัวส์ังคม อยูค่น

เดียวก็กลวั ตอ้งอยูก่บัหมู่คณะ อยูก่บัหมู่คณะถา้หมู่คณะมีความผดิใจก็บาดหมางกนั  

ถึงอยูอ่ยา่งไรก็แลว้แต่ตอ้งมีสติ แลว้กลบัมาดูพุทโธของตวั พยายามนึกพุทโธๆ ใหจิ้ตน้ีท่ี

มนัเป็นนามธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ ท่ีไม่เห็นกนั ใหม้นัเก่ียวเน่ืองมนัสัมพนัธ์กนัไง มนัสัมพนัธ์นะ 

ความรู้สึกไปเกาะอยูก่บัพุทโธๆ เห็นไหม พทุโธไปเร่ือยๆ เราอาศยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ เราอาศยัสังฆะ เห็นไหม สงัโฆๆ ถึงครูบาอาจารยข์องเรา เรานึกถึงคาํสอนของครูบาอาจารย์

ของเรา เรานึกถึงคาํเตือนของท่าน เรานึกถึงคาํท่ีท่านพดูไว ้ เราอยูก่บัครูบาอาจารยน์ะเวลาท่าน

เทศน์สะเทือนใจมาก ท่านจะบอกว่าส่ิงท่ีท่านเทศนาว่าการน่ี...  

“จะเช่ือหรือไม่เช่ือกแ็ล้วแต่ แต่ถ้าพวกท่านปฏบิัติไปถงึตรงน้ัน พวกท่านจะต้องมากราบ

ศพผมนะ” 

ฟังแลว้สะเทือนใจมาก เพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้เร่ือง ฟังก็เฉยๆ นะ แต่เวลาประพฤติปฏิบติั

ไป เห็นไหม เพราะท่านก็ตอ้งไปกราบศพครูบาอาจารย ์ ตอ้งกราบถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้ ท่านบอกเลยนะ “ถ้าถงึจุดหน่ึง ถ้าพวกท่านทาํจริงนะ...”  

ตอนน้ีเพราะท่านเป็นของจริง ท่านพดูอะไรท่านไม่กลวัอะไรเลย เพราะอะไร เพราะท่าน

พดูแต่อริยสัจ ไม่ใช่สัจจะนะ อริยสัจจะที่ประสบกบัใจ ใจอนัน้ันมันสัมผสัอริยสัจอย่างนี ้ แล้ว

อริยสัจนีม้นัเป็นหน่ึงเดยีว จะเจโตวมุิตต ิ ปัญญาวมุิตต ิ จะพจิารณาขนาดไหนกแ็ล้วแต่ เวลาลง

ลงอนัเดยีวกนั ลงอริยสัจอนัเดยีวกนั แลว้ถา้ปฏิบติัมาอยา่งน้ี ลงอริยสัจอยา่งน้ี มนัทาํไมไม่ซ้ึงใจ 

มนัทาํไมไม่ดูดด่ืม ไม่สะเทือนหวัใจ เพราะครูบาอาจารยบ์อกเราแลว้ ครูบาอาจารยบ์อกแลว้ เรา

ไม่เช่ือ..เราไม่เช่ือ มนัสะเทือนใจมากนะ ส่ิงน้ีมนัตอ้งยอ้นกลบัมา น่ีท่านเตือนเรามานะ  

แลว้วนัน้ีเราก็มาเคารพท่าน เห็นไหม เราเคารพ เคารพท่ีไหน? เวลาครูบาอาจารยข์องเรา

ล่วงไปแลว้ ส่ิงน้ีคือสรีระท่านล่วงไป แต่หวัใจไม่ล่วงหรอก ปุถุชนก็ไม่ล่วง ปุถุชนก็อยู ่ จิตน้ีมี

ตลอดไป ส่ิงน้ีมีอยูต่ลอดเวลานะ แลว้เราประพฤติปฏิบติัน่ีท่านจะเห็น... ศาสนทายาทนะ ถา้เรา

ประพฤติปฏิบติั เรามีคุณธรรมข้ึนมาในหวัใจ  
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ผูท่ี้เกิด เราเกิดในครรภข์องมารดา เราจะรักพ่อรักแม่เรา ขณะท่ีเรายงัไม่มีครอบครัว เรายงั

ไม่มีลูกของเรา เราจะไม่รักพ่อแม่เหมือนท่ีเรามีครอบครัวแลว้ ถา้เรามีครอบครัวแลว้เรามีลูกของ

เรา มนัสะเทือนหวัใจมาก เราจะคิดถึงพ่อแม่เรา เพราะพ่อแม่เราก็รักเราเหมือนเราน่ี ถา้รักเรา

เหมือนเรา เราก็จะเคารพพ่อแม่ แลว้ลูกเรามนัจะรู้หรือไม่รู้ก็ปล่อยเขาไป แต่ถา้เขาไปมีครอบครัว

แลว้เกิดเขาไปมีบุตรของเขา เขาจะนึกถึงเราเลย เพราะเราจะมีความผกูพนัอยา่งนั้น  

น้ีก็เหมือนกนั ในเม่ือท่านล่วงไปแลว้ แต่ท่านเห็นศาสนทายาทไง ท่านเกิดในธรรม สังฆ

รัตนะของเราน่ีหัวใจต้องเป็นธรรม ถ้าหัวใจไม่เห็นธรรม ไม่สัมผสักบัธรรม ไม่เป็นสันทฏิฐิโก 

จะไม่เป็นสังฆรัตนะโดยถูกต้อง จะเป็นสมมุติสงฆ์ แต่สังฆรัตนะนีเ้พราะใจนีเ้ป็นแก้ว ใจนีเ้ป็น

รัตนะ แก้วนีเ้ป็นสมมุตินะ นิพพานไม่ใช่แก้ว นิพพานเป็นนิพพาน นิพพานเป็นความว่าง

อนัหน่ึง ไม่ใช่แก้ว แก้วนี้มนัเป็นส่ิงทีเ่ป็นวัตถ ุ 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือหวัใจท่านเป็นความวา่ง หวัใจท่านเป็นอยา่งนั้น แลว้เวลาประพฤติ

ปฏิบติั ท่านเกิดในธรรมนะ แลว้สั่งสอนศาสนทายาทมา อยากใหพ้วกเราประพฤติปฏิบติั ถา้เรา

ประพฤติปฏิบติั คาํสั่งสอน...ธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็อยา่งน้ี ธรรม

และวินยั...พระไตรปิฎก...สั่งสอนยอ้นกลบัมาท่ีจิต แลว้น่ีท่านก็สั่งสอนเรา ท่านเตือนสติเรา แลว้

เราก็ประพฤติปฏิบติั น่ีความผกูพนั เห็นไหม วนัน้ีวนัท่ีเราระลึกถึงท่าน ถา้เราทาํตามคาํสั่งคาํ

สอนของท่าน เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกกบัพระไว.้..  

“ผูใ้ดปฏิบติัตามธรรม ปฏิบติัตามคาํสั่งสอนของเรา แมอ้ยูไ่กลสุดไกลขนาดไหน เหมือน

อยูแ่นบกบัเราเลย เพราะอยูก่บัธรรมวินยั ผูใ้ดเกาะชายจีวรเรา แต่ไม่ทาํตามเราไง! เกาะชายจีวร

ไว!้ แต่ไม่ประพฤติปฏิบติั ไม่ทาํตามนั้น เหมือนอยูห่่างเรา ห่างไกลแสนไกล” 

เพราะการประพฤติปฏบิัติน้ันเป็นมรรคฝ่ายเหตุ มรรคญาณ เห็นไหม ผลเกดิขึน้มา ยถาภูต ํ

ญาณทสฺสนํ ยถาภูตังคอืการกระทาํทีเ่กดิขึน้ มาสัมผสัสัมพนัธ์กนัแล้วมนัแยกออกมาจากใจ มนั

เป็นอย่างไร? น่ียถาภูตัง พอแยกออก จติเป็นจติ ทุกข์เป็นทุกข์ กายเป็นกาย แยกออกไป ญาณทสั

สนะ! ญาณ ตัวจติตัวน้ันมนัหยัง่รู้ มนัจะย้อนเข้ามา ส่ิงทีม่นัเป็นความจริงมันแยกอย่างไร? มนั

เป็นสภาวะแบบใด น่ีอริยสัจ ส่ิงทีเ่ป็นอริยสัจ ความจริงน่ะเป็นขั้นตอน เพราะส่ิงนีม้นัยงัมส่ิีงที่

ยงัต้องลดต้องละกนัต่อไป เห็นไหม ต้องลดต้องละกนัเป็นช้ันเป็นตอนเข้าไป น่ีให้อปัุฏฐากใจ

ของตัว  
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เวลาครูบาอาจารยเ์ราล่วงไป เราก็คิดถึง เราก็อาลยัอาวรณ์ แต่ถา้เราทาํของเราข้ึนมา เห็น

ไหม สังฆะจากภายในนะ สังฆะจากภายนอกใหเ้ราไดเ้คารพบชูา ส่ิงท่ีเคารพบชูามาเพือ่เป็นแผน

ท่ีเคร่ืองดาํเนิน เป็นส่ิงประกอบ เห็นไหม เวลาเขาไปทาํธุรกิจกนัเขาตอ้งวางโครงการ เขาตอ้งทาํ

โครงการเขาข้ึนมาใหเ้ป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา แลว้ตอ้งประพฤติปฏิบติัใหต้ามโครงการนั้น น่ีก็

เหมือนกนั เราอยูก่บัครูบาอาจารยน่์ะ สมบติัเป็นของท่าน ท่านผา่นประสบการณ์อยา่งน้ีมา 

โครงการของท่านสวยหรู ท่านทาํไดส้าํเร็จทั้งหมดเลย  

แต่โครงการของเราน่ีมนัจะเป็นสภาวะแบบใด แลว้ถา้เราประพฤติปฏิบติั เห็นไหม มี

โครงการแลว้เราก็ลงมือประพฤติปฏิบติั ตั้งสติข้ึนมา กาํหนดพุทโธๆ เขา้มา ถา้จิตมนัสงบเขา้มา 

น่ีสมาธิธรรม ความเป็นธรรมของสมาธินะ จิตแต่เดิมเร่ร่อน ทุกขม์าก ครูบาอาจารยก์ล่็วงแลว้ เรา

ก็ไม่มีท่ีพึ่ง พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนัยงัร้องไหข้ณะท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้

ปรินิพพานเห็นไหม น่ีครูบาอาจารยข์องเราล่วงไป ทาํไมเราจะไม่สะเทือนใจ ทุกคนสะเทือนใจ

ทั้งนั้นล่ะ  

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา...จากธรรม แลว้ก็ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็น

ธรรมดา...คือความเกิดในวฏัฏะ ผลของวฏัฏะท่ีมนัเกิดข้ึนมา แลว้ท่านเอาส่ิงท่ีท่านเกิดข้ึนมา

แสวงหาธรรมของท่าน ท่านไดธ้รรมแลว้ในหวัใจของท่าน ท่านไม่มีทุกขแ์มแ้ต่เมด็หินเมด็ทราย 

ในหวัใจท่านจะไม่มีทุกข ์ ไม่มีส่ิงใดสะเทือนหวัใจของท่านไดเ้ลย แต่ท่านอยากสร้างศาสน

ทายาท เหมือนกบัท่านเกิดในธรรมก็อยากใหศ้าสนทายาทเกิดในธรรม คือสัมผสักบัธรรม เห็น

ธรรมตามสภาวะความเป็นจริง  

น่ีมนัจะเชิดชูศาสนา ศาสนาจะรุ่งเรือง ศาสนาจะเจริญต่อไป เพราะมีผูรู้้จริง! ผูรู้้จริงพดู

ตามความเป็นจริง เหมือนหมอเลย คนไขเ้ขา้มากรั็กษา..รักษา..รักษา คนไขค้นไหนท่ีหมอรักษา

ใหห้ายได ้กิตติศพัทข์องหมอนั้นจะทาํใหค้นไขล้น้มือเลย น่ีก็เหมือนกนั ถา้รู้จริง เห็นไหม ความ

เป็นจริงของใจน่ี แลว้ใจน่ะทุกแง่มุมมนัจะมีกิเลสไปตลอดเลย ตั้งแต่เร่ิมปลูกบา้นสร้างเรือนนะ 

ปลกูบา้นสร้างเรือนน่ีเขาก็คิดกนัว่าจะปลูกบา้นหลงัใหญ่โต จะใหมี้ความสวยงามขนาดไหน แต่

เขาไม่รู้เลยนะว่าพื้นท่ีมนัลาดเอียงขนาดไหน พื้นท่ีมนัเป็นรกชฏัขนาดไหน พื้นท่ีน้ีเป็นดินอ่อน 

ดินนุ่ม ดินแขง็ ดินท่ีลงเสาเขม็หรือไม่ลงเสาเขม็ เขาไม่รู้เลย!  
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น่ีก็เหมือนกนั ในการประพฤติปฏิบติัน่ี เราก็ว่าเราจะทาํอยา่งนั้นจะทาํอยา่งน้ีไง แต่ไม่มีศีล

สมาธิอยา่งน้ีข้ึนมามนัจะไปทาํอะไรได ้ มนัทาํไม่ไดห้รอก! ครูบาอาจารยเ์ราผา่นประสบการณ์

มาท่านรู้พื้นท่ีลาดเอียง ถา้ไปสร้างตามนั้นข้ึนมาโดยความด้ือแพ่งนะ บา้นหลงันั้นข้ึนมามนัจะ

ไม่ไดศู้นยห์รอก มนัจะเอียงแลว้มนัจะลม้คว ํ่าไป การประพฤติปฏิบติัของเราก็เหมือนกนั ถา้เรา

เคารพครูบาอาจารยข์องเรา เพราะครูบาอาจารยข์องเราท่านประสบการณ์เป็นชีวิตๆ นะ  

ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไป จากสองพนักว่าปีน่ีส่งต่อมาก่ีชัว่อายุ

คน ในเม่ือไม่มีความรู้จริงกส่็งต่อมาแต่แค่ทฤษฎีก็ยงัดีนะ ในปัจจุบนัน้ี นกัวิทยาศาสตร์มีขอ้มูลท่ี

เขาจะเก็บไวใ้นกล่องสุญญากาศไปฝังไวใ้นดิน ใหห้ลายๆ พนัปีใหค้นมาศึกษา อีกหลายๆ พนัปี

วิทยาศาสตร์เขาเจริญกว่าเราอีก อีกหลายๆ พนัปีนะวิทยาศาสตร์เขาเจริญกวา่น้ี ดูความเป็นไป

ของเราแค่ ๑๐ - ๒๐ ปีน่ี ความเปล่ียนแปลงของโลกขนาดไหน  

น่ีโลกคิดกนัอยา่งนั้นนะ แต่ไม่ไดคิ้ดเลยวา่อริยสัจในหวัใจของเราน่ี ส่ิงน้ีเป็นความจริง

ต่างหาก ส่ิงท่ีเป็นความจริง เห็นไหม ส่งต่อมาขนาดนั้น แลว้ผูรู้้จริงเหมือนนายแพทย ์ผูมี้ธรรม

ในหวัใจน่ี ศึกษาแกไ้ขส่ิงน้ี ถา้เราประพฤติปฏิบติัแลว้ยงัติดพนักบัเรา เราต้องย้อนกลบัไปคาํ

เตือน! คาํฝากฝังไว้ของครูบาอาจารย์เรานะ ทุกองค์จะบอกเลยว่า...  

“สติสําคญัมาก ตั้งสต”ิ สติไม่ใช่จติ สติเกดิจากจตินะ  

เวลาเรามีสติ เรามีความระลึกรู้น่ีชดัเจนมากเลย เช่น นึกพุทโธคาํแรกน่ี...แจ่มชดั! แต่พอ

ไปๆ มนัจะหายไป แลว้สติไปไหนล่ะ? ท่ีมนัหายไปมนัจางไป เพราะขาดสตินะ สติมนัอ่อนไป 

เราก็ระลึกข้ึนมา น่ีฝึกอยา่งน้ี จากสติ เห็นไหม เร่ิมตน้ฝึกสติข้ึนไปแลว้มนัก็จะเป็นมหาสติ มหา

ปัญญา แลว้ก็เป็นสติอตัโนมติั ทาํไมเป็นอยา่งนั้นล่ะ? “ถา้สติมนัเป็นสติมนัก็ตอ้งอยูอ่ยา่งนั้น

ตลอดไปสิ สติทาํไมมนัพฒันาไดล่้ะ?” จากสติในปุถุชนนะ เราน่ีเป็นปุถุชน เราน่ีเป็นผูป้ระพฤติ

ปฏิบติั ถา้เราไม่มีสตินะ เราไม่ใช่มานัง่อยา่งน้ีหรอก  

คนขาดสติคือคนท่ีเสียจริต คนเสียจริตคือคนขาดสติ ไม่มีสติเลย แต่ถา้คนมีสติน่ีมนัเป็น

สติป้ําๆ เป๋อๆ ขาดๆ ตอนๆ ก็เหมือนพวกเราน่ี เด๋ียวก็จาํได ้เด๋ียวก็ลืมไป เห็นไหม เราก็พยายาม

ฝึกข้ึนมา สติมนัจะสมบรูณ์ข้ึนมา ถา้สติท่ีสมบรูณ์ข้ึนมา เห็นไหม สมาธิจะตั้งมัน่ เพราะสติตัว

เดยีว! คาํพทุโธน้ันจะชัดเจนตลอด เพราะขาดสติมนัถึงแวบออกไปขา้งนอก แวบไปแวบมา
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ตลอดไป เพราะสติไม่ยบัย ั้งมนั ตวัสติน้ีถา้สติดึงไวม้ัน่คง พุทโธน้ีจะชดัเจนแลว้ไม่ตกภวงัค ์ไม่

หายไป ถา้หายไปขาดสติหมด 

การประพฤติปฏิบติัน้ีแสนยาก แสนยากนะ แต่ไม่พน้วิสัย ถึงบอกว่าส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ส่ิง

ท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีประเสริฐมาก แกว้สารพดันึก พระรัตนตรัย ส่ิงท่ีเป็นพระรัตนตรัยน่ีสมมุติว่า

เป็นแกว้สารพดันึก แต่ถึงท่ีสุดแลว้เราจะเขา้ใจ แกว้หรือไม่แกว้จะเขา้ใจ คนท่ีเป็นสันทิฏฐิโกจะ

รู้จะเห็นจริงตามจริงส่ิงน้ีไปทั้งหมดเลย ถา้ส่ิงท่ีเป็นแกว้สารพดันึก แลว้เรานึกเคารพไปก่อน 

แลว้อุปัฏฐากนะ อุปัฏฐากใจของเรา นอ้ยเน้ือตํ่าใจเกิดไม่ทนัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ครู

บาอาจารยส์ังฆรัตนะของเราก็ล่วงไปแลว้ แลว้เราจะทาํอยา่งไร?  

สังฆรัตนะในหวัใจยงัอยู ่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูท่ี่กลางหวัใจ ถา้เราพยายามนอ้ม

นาํเขา้มา เราประพฤติปฏิบติัของเรามา เราจะมีกาํลงัใจของเรานะ เรามีกาํลงัใจ เราถึงว่าเราตอ้งมี

โอกาส เราจะมองออกไปทางโลกเลย โลกน่ีมีมหาศาล ในลทัธิต่างๆ เขาประพฤติปฏิบติักนั เขาก็

มีการปฏิบติัเพราะอะไร เพราะการปฏิบติัเด๋ียวน้ีโลกมนัเจริญข้ึนมา ในการท่ีจะเอาใจของตวัไว้

อยูใ่นอาํนาจของตวัน่ี ทุกคนจะบอกว่าอยูท่ี่การทาํสมาธิ..อยูท่ี่การทาํสมาธิ  

ฟังสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปฏิเสธกบัอาฬารดาบสมาแลว้ เห็นไหม ทาํสมาธิน่ี

แค่พื้นฐาน น่ีธรรมของโลกเขา ธรรมของคฤหสัถเ์ขา แต่ธรรมของสังฆรัตนะของเรามนัตอ้งมี

พร้อมไง สมาธิน่ีเป็นแขนงหน่ึงเท่านั้น มีดาํริชอบ ไอง้านชอบน่ีสาํคญัมากนะ ถา้งานในสมถะ

มนัก็เป็นสมถะ เห็นไหม สมถกรรมฐาน ถา้งานในวิปัสสนา ถา้งานในวิปัสสนาน่ีมรรค ๘ ตอ้ง

สมบรูณ์ น่ีงานชอบ งานชอบในส่ิงใด?   

เขาประกอบอาชีพทางโลก เขาก็ชอบของเขาแต่ทางโลก เห็นไหม หนา้ท่ีการงานของแต่ละ

บุคคลก็ไม่เหมือนกนั ทาํงานก็ต่างเวลากนั กะเชา้กะกลางคืนก็ทาํต่างกนั น่ีงานของเขาชอบ ถา้

เขาทาํกลางคืนแลว้จะเปล่ียนไปทาํกลางวนั เขาตอ้งทาํเร่ืองยา้ยเวลา แต่ถา้เขาจะไปทาํของเขาเอง

น่ีงานไม่ชอบแลว้ ทั้งๆ ท่ีเขาทาํงานเหมือนกนั  

ขณะท่ีกรอบ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “มนุษยน่ี์คิดว่าฉลาด” เวลา

พดูกนัว่ามนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ มนุษยเ์ป็นผูฉ้ลาด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก 

“สัตวน่ี์นะมีอิสรภาพเสรีกว่า เช่น นกมนับินไปในอากาศ มนักินแลว้มนัก็บินไป” มนุษยอ์ยูใ่น

สัตวส์ังคมตอ้งสร้างกฎหมาย สร้างกติกาข้ึนมาในสังคม มนุษยส์ร้างสังคมข้ึนมา สร้างกติกา
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ข้ึนมา แลว้ก็ติดกติกาของตวัเอง เห็นไหม ว่าสัตวป์ระเสริฐ แต่ในโลกน้ีเป็นอยา่งนั้นนะ เพราะส่ิง

ท่ีอยูก่นัโดยมากตอ้งมีกติกา  

เราเป็นพระ เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมา ธรรมวินยัยงัไม่มี

เลย เวลาพระปัญจวคัคียจ์ะมาบวช เห็นไหม “เป็นภิกษุมาเถิด เป็นภิกษุมาเถิด” แต่ผูท่ี้มีกิเลสนะ

จะบอก “จงเป็นภิกษุมาเถิด เพื่อประพฤติพรหมจรรย”์ เพื่อประพฤติพรหมจรรยน์ัน่ล่ะมีปัญหา

แลว้ เพราะอะไร? เพราะยงัมีกิเลสอยู ่ถา้มีกิเลส ไอ้ตัวกเิลสนี้ ไอ้ตัวพญามารนี้ มนับิดเบือนตลอด 

มนัจะมคีวามโต้แย้ง มนัจะมคีวามเห็นผดิ น่ีไอ้ตัวนี้...!  

มนัถึงตอ้งมีวินยัมีกฎหมายเขา้มาเป็นกรอบไว ้ ศีลมีสภาวะแบบน้ี ถา้จิตเราเจตนาเราดี บุญ

กุศลเรามาก ความคิดน่ีเราจะทนัหมด ส่ิงท่ีเป็นความคิดทนัหมด เห็นไหม น่ีมโนกรรม มนัจะเป็น

อธิศีล อธิศีลคือไม่คิดออกนอกกรอบ กรอบน้ี! กรอบน้ีเป็นธรรมวินยั แต่เวลาบรรลุธรรมนะ มนั

จะทาํลายกรอบนี้ทั้งหมดเลย ส่ิงท่ีเป็นกรอบน่ี เวลาไปเจอพุทธะ ไปเจอฐีติจิต ไปเจอความรู้สึก

อนัน้ี ถนอมไม่ไดน้ะ ถา้เราถนอมส่ิงใด ความบิดเบือน เห็นไหม สังฆรัตนะจะช้ีนาํตรงน้ีตลอด  

เราคิดว่าส่ิงน้ีประเสริฐ ส่ิงน้ีเป็นคุณประโยชน์มาก เราจะไปถนอมรักษา ครูบาอาจารยบ์อก

เลย “อวิชชาน้ีเหมือนกบันางสาวจกัรวาล” น่ีส่ิงน้ี แลว้ใครจะพดูไดอ้ยา่งนั้นล่ะ? แลว้ใครจะ

เขา้ใจไดอ้ยา่งนั้นล่ะ? แลว้เราจาํมา แลว้เราก็คิดวา่ ถา้เราไปถึงตรงนั้นเราจะไม่ติดนะ น้ีเป็น

ความคิดนะ! แต่ถา้เป็นความจริงมีความรู้สึก มีความสัมพนัธ์ น่ีมนัเป็นปัจจตัตงั ติดหมด! ติด

ทั้งนั้น! เพราะอะไร? เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นยางเหนียว ดูสิ รู้ขนาดไหนก็ติด สังฆรัตนะถึงสาํคญัมาก 

สาํคญัจริงๆ เพราะคนติดมนัถึงรู้ว่าติด เราไม่รู้ว่าติดเราถึงไดติ้ดไง เราไม่รู้หรอก เราเขา้ไปติด

ของเราเอง แลว้พอติดแลว้ก็บอก “น่ีเป็นธรรม..น่ีเป็นธรรม” 

ธรรมทาํไมตอ้งรักษาล่ะ? ธรรมทาํไมตอ้งไปกอดมนัไวล่้ะ! ถา้กอดมนัไวไ้ม่ใช่ธรรม ส่ิงที่

เป็นธรรมมนัเป็นสัจจะความจริง ไม่ต้องกอด ไม่ต้องรักษา มนัอยู่ของมันสัจจะของมนัสภาวะ

แบบน้ัน ไม่ต้องไปรักษามนัหรอก มนัเป็นจริงของมนัอย่างน้ัน! ถ้ายงัรักษาอยู่ ยงัสงวนอยู่ ยงั

ทะนุถนอมอยู่ กเิลสทั้งน้ัน!! กิเลสทั้งนั้นเลย! แลว้กิเลสอยา่งละเอียดดว้ย กิเลสอยา่งหยาบๆ เรา

ถึงตอ้งตอ้นมนัเขา้มา ไล่มนัเขา้มา ทาํเขา้มานะ  

เราจะปฏิบติับชูาครูบาอาจารยเ์รานะ เราปฏิบติับูชา เวลาเราอุปัฏฐากท่าน เราไดจ้บัเน้ือตอ้ง

ตวันะ เราไดค้วามอบอุ่น เราได.้.. เห็นไหม ลูกอยูก่บัพ่อแม่จะมีความอบอุ่นมาก พ่อแม่น่ีกางปีก
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กางแขนปกป้องรักษาเรา แต่ในปัจจุบนัน้ีท่านล่วงไปแลว้ เราเป็นสังฆรัตนะ เราเป็นสังคม สังคม

ของสงฆ ์หมู่สงฆต์อ้งรักกนั ตอ้งถนอมรักษากนั เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า

เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส ออกมาจากเรือน อยูใ่นเรือนเราก็มีพ่อมีแม่เป็นผูท่ี้ดูแลรักษาเรา  

เรามาอยูใ่นสังคมของสงฆ ์ เวลาพระผูท่ี้นอ้ยเน้ือตํ่าใจ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้ก็ปรินิพพานไปแลว้ เราน่ีเป็นลูกกาํพร้า เราไม่มีพ่อ แต่เรามีอุปัชฌายข์องเรา ถา้สังฆะครู

บาอาจารยข์องเราท่านล่วงไปแลว้ ล่วงไปแลว้เรากมี็ธรรมวินยั เห็นไหม เรามีธรรมวินยั ถา้เรา

เคารพเรามีศรัทธากบัธรรมวินยัของเรา เราก็อยูข่องเรา  

ดูสิ ธรรมวินยัน้ีเหมือนกบัทะเลหลวง เวลามีส่ิงสกปรกในทะเล คล่ืนจะซดัเขา้ฝ่ังหมดเลย 

ถา้เราถือธรรมวินยั สังคมนั้นมนัก็สงบ มนัก็เป็นส่ิงท่ีสงบ เป็นส่ิงท่ีร่มเยน็เป็นสุข เห็นไหม เรา

ตอ้งถือธรรมและวินยั แลว้ก็ถือครูบาอาจารยเ์รา ความสั่งความเสีย ความสั่งความเสียน่ีสั่งแต่ละ

บุคคลก็ไม่เหมือนกนั เพราะอะไร? 

เพราะบุคคลท่ีเป็นผูใ้หญ่ท่านจะสั่งใหส่ิ้งท่ีเป็นภาระหนกั เป็นผูท่ี้ดูแลนอ้ง เป็นผูท่ี้รักษา

หมู่คณะ ท่านจะสั่งว่า “ตอ้งดูแลคนนั้น คนนั้นนะ” ส่ิงน้ีเราดูแลรักษานะ ถา้เป็นเดก็ท่านบอกว่า 

“เอง็ไม่ตอ้งทาํอะไรหรอก เอง็เช่ือฟังผูใ้หญ่นะ เอง็เช่ือฟังอาวุโส” ท่ีว่าครูบาอาจารยท่์านสั่งเสีย

ไวน้ะ เห็นไหม สั่งเสียไวไ้ม่เหมือนกนัไง  

คนมีธรรมในหวัใจขนาดนั้น ทาํไมจะไม่รู้วา่จริตนิสัยของคนเป็นอยา่งไร จริตนิสัยนะ คน

น้ีชอบอยา่งน้ี คนน้ีชอบอยา่งน้ีเพราะจริตนิสัย ถา้เราไม่เขา้ใจจริตนิสัย เหมือนกบัท่ีเราภาวนากนั

อยูน่ี่ “ทาํไมมนัไม่สงบล่ะ? ทาํไมมนัไม่เป็นไปล่ะ? วิปัสสนาทาํไมไม่เขา้ทางล่ะ?” เพราะมนัไม่

ตรงกบัจริตไง 

 ดูอยา่งพระสารีบุตรสิ พระสารีบุตรเป็นเอตทคัคะทางปัญญา พระโมคคลัลานะน่ีเป็น

เอตทคัคะทางฤทธ์ิ เห็นไหม เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ เป็นอยา่งน้ีไง ถ้าเป็นปัญญาวมุิตติจะใช้

ปัญญามาก ส่ิงท่ีใชปั้ญญามากมนัก็มีปัญญา พอถา้มีปัญญามนัก็จะรู้เห็นส่ิงต่างๆ ถา้มีกิเลสมนัก็

จะแบบว่าสะเทือนใจ มีกิเลสนะ มีความรู้สึก มนัยดึน่ะ “ทาํไมคนนั้นทาํผดิอยา่งน้ี ทาํไมคนน้ีทาํ

ผดิอยา่งนั้น คนนั้นทาํผดิอยา่งน้ี” เพราะอะไร? เพราะปัญญามนัเห็นน่ะ 
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แต่ถ้าเป็นเจโตวมุิตตินะ ท่านพยายามทาํความสงบของตัว ท่านพยายามจะปิดอายตนะ

ทั้งหมด ไม่รับรู้กบัโลก เพราะอะไร เพราะโลกน่ีเป็นเร่ืองวุ่นวายมาก ถา้อายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น

ออกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ น่ี บ่วงของมาร รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร ออกไปรับรู้มาร มนัจะ

เอาแต่ความเร่าร้อนมาให ้ ท่านก็จะปิดหูปิดตาอยูข่องท่านเฉยๆ ไง พยายามจะรักษาจะเอาใจให้

ได ้ น่ีจริตนิสัยไง แลว้ครูบาอาจารยข์องเราท่านเห็นอยา่งน้ี ท่านถึงฝากฝัง สั่งเสีย ดูแล เห็นไหม 

สังฆรัตนะ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านจะนิพพานนะ ท่านยงัฝากฝัง ท่านยงัสั่งเสียนะ  

น่ีก็เหมือนกนั เราเป็นสังฆะ สังฆะเป็นสงฆ ์ เป็นสงฆจ์ะเป็นสงฆจ์ริงสงฆแ์ทส้งฆอ์ะไรก็

แลว้แต่ ส่ิงน้ีมนัเป็นสมมุติสงฆ ์ มนัสมบรูณ์ สมบรูณ์โดยธรรมวินยั ถา้ประพฤติปฏิบติัเขา้มาน่ี 

อริยสัจใหโ้อกาส โอกาสนะ เวลาวิปัสสนาเขา้มามนัปล่อยเขา้มาแต่ละชั้นแต่ละตอนน่ี น่ีอริยสัจ 

จตินีก้ลัน่ออกมาจากอริยสัจนะ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคญาณทาํลายกเิลส ทาํลายกเิลสแต่

ละช้ันแต่ละตอน  

เวลาเราสร้างฐานข้ึนมา ทาํสมาธิทาํปัญญาข้ึนมาน่ี...แสนยากเลย เหมือนกบัการก่อร่าง

สร้างบา้นเรือน ทาํน้ีแสนยากเลย เวลาเขาทาํโครงสร้างบา้นเสร็จแลว้ เห็นไหม เวลาตกแต่งน่ี อูหู้

...วิจิตรพิสดารนะ ประดิดประดอยอยูอ่ยา่งนั้นนะ น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราทาํสมาธิขึน้มากต้็อง

โหม ต้องทาํกนัอย่างเต็มที่ เวลาวปัิสสนากใ็ช้ปัญญาอย่างสุดยอดเลย ไม่ตอ้งไปกลวัมนับอกว่า 

“น่ีเป็นอตัตกิลมถานุโยค อนัน้ีมนัเป็นการไม่สมควร จิตมนัไม่น่ิง มนัจะออกไปฟุ้งซ่าน” ทาํไป

เถิด! ทาํไปเถิด!  

น่ี ส่ิงน้ีเราสร้างสมเป็นโครงสร้าง โครงสร้างของบา้นเรือนตอ้งสร้างไวก่้อน พอถึงท่ีสุด

แลว้พอมนัมีหลกัมีเกณฑ ์ จิตเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมขนาดไหน ปัญญาวิปัสสนาไปแลว้มนัไม่ลง 

เอา้...ไม่ลงก็ทาํซํ้ าทาํซาก เห็นไหม น่ีโครงสร้างบา้นมนัได ้ ไดคื้อว่ามนัชาํนาญการ พอชาํนาญ

การน่ีธรรมจกัรมนัจะเคล่ือน เคล่ือนคือปัญญามนัหมุนออกไปแลว้ ปัญญาน่ีโลกุตตรปัญญา 

ภาวนามยปัญญาจะเกดิจากภายใน น่ีส่ิงทีเ่ป็นนามธรรมนี!้ เวลามนัเคลือ่นออกไปเป็นรูปธรรม

ชัดเจนจบัต้องได้ทั้งหมดล่ะ! จตินีจ้บัต้องได้ จตินีท้าํงาน จตินีม้กีระบวนการของมนัออกไป  

เห็นไหม โครงสร้างบา้นสร้างข้ึนมาจนเสร็จ โครงสร้างบา้นทั้งโครงสร้างมนัสร้างข้ึนมา

ทาํไมมนัจะไม่ใช่วตัถุ มนัจบัไดย้งัไง? จิตก็เหมือนกนั เวลาชาํนาญการของมนัน่ี  โอโ้ฮ! เวลา
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ภาวนาอยูน่ี่ จิตมนัเกิดปัญญา เห็นไหม ครูบาอาจารยท่์านว่า “ขณะฉนัขา้วนะ ปัญญามนัก็หมุน 

เวลาคิดอะไร มองไปทางไหน ปัญญามนัหมุนเขา้มาภายใน มนัจะหมุนของมนั”  

น่ีมนัเหมือนกบัโครงสร้างบา้นมนัมีอยูแ่ลว้ แต่มนัไม่สมุจเฉท มนัไม่รวมตวั แลว้รวมตวัน่ี

พอรวมตวัข้ึนมา มรรคสามคัคี เห็นไหม เวลามนัรวมตวัข้ึนมา น่ีความสมดุลของมนั เพราะเราทาํ

โครงสร้างมาเตม็ท่ีแลว้ ความสมดุลของมนั มนัหมุนเขา้มา จบกระบวนการ บา้นนั้นตกแต่งเสร็จ

เรียบร้อย! สมุจเฉทปหานขาดออกไป! เหน็ไหม ทุกข์เป็นทุกข์ จติเป็นจติ ขนัธ์เป็นขนัธ์ แยก

ออกมา น่ีโสดาบัน แยกออกไป เวลากายกบัจติแยกออกจากกนัน่ี “กายเป็นโพธิ จติเป็นกระจกใส” 

แยกออกจากกนัโดยสมุจเฉทปหานนะ! เหน็ความจริง กามราคะปฏฆิะอ่อนไป เห็นไหม น่ี

สกทิาคาม ี แล้วส่วนใหญ่น่ีตรงนีถ้้าไม่มคีรูบาอาจารย์จะติดอยู่อย่างมาก แต่ถ้าเรามสีตินะ เรามี

วาสนามนัจะย้อนกลบัเข้าไปเห็นจติ เห็นกายเหมอืนกนั เห็นกายเป็นกามราคะ เห็นจติเป็นกาม

ราคะ เห็นกายเป็นอสุภะ ส่ิงนีใ้คร่ครวญ น่ียิง่ยอดเยี่ยม! ยิง่ทาํลายกนั! ครูบาอาจารย์ผ่านสภาวะ

การแบบนีม้า ส่ิงนีม้นัจะเกดิขึน้มา  

หมอถา้ไม่เคยผา่น... หมอนะเรียนจบมาแลว้นะไม่ไปฝึกงาน ยงัผา่ตดัไม่เป็นนะ น่ีก็

เหมือนกนั ในเม่ือถา้จิตมนัเป็นสภาวะแบบนั้น สังฆรัตนะของเราผา่นกระบวนการอยา่งน้ีมา

ทั้งหมด! แลว้ถา้ผา่นกระบวนการมาอยา่งน้ี! เวลาคนไขม้าอา้ปากตรงไหน รู้เลยว่าติดตรงไหน 

อยูต่รงไหน จิตน้ีระดบัไหน จิตน้ีอยูข่ ั้นตอนไหน จิตน้ีเป็นสภาวะแบบใด เห็นไหม น่ีเวลาครูบา

อาจารยเ์ราท่านสั่งเสียไว ้ท่านสั่งเสียอยา่งน้ีไง สั่งเสียท่ีว่า ผูท่ี้มีปัญญา ผูท่ี้รับภาระหมู่คณะ ส่ิงน้ี

ท่านจะใหแ้บกภาระไว ้สังคมเราถึงตอ้งยอมรับกนั ส่ิงท่ีเป็นภาระ ส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อน  

เหมือนในโรงพยาบาล เห็นไหม โรงพยาบาลหน่ึงเขามีเจา้หนา้ท่ีตั้งหลายระดบั เจา้หนา้ท่ี

ของเขาเพื่อทาํใหโ้รงพยาบาลนั้นมัน่คง เพื่อทาํใหโ้รงพยาบาลนั้นเป็นท่ีพึ่งของชาวโลก น้ีก็

เหมือนกนั สังคมสงฆข์องเรา เห็นไหม สังคมของสงฆเ์รา สังฆะ สงฆโ์ดยสมมุติน่ี ถา้หนา้ท่ี

ความสามคัคีช่วยเหลือเจือจานกนั เห็นไหม เหมือนกบัโรงพยาบาลเป็นท่ีพึ่งของเขา  

เวลาครูบาอาจารยท่์านบอก อาราม อารามวดัเหมือนกบับ่อนํ้าท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ เวลาคนเขา

ทุกขเ์ขายากเขาเหน่ือยเขากระหายมา เขาจะมากินนํ้านั้น ถา้นํ้านั้นสะอาดบริสุทธ์ิ การใชง้านของ

เขาเขาจะไดป้ระโยชน์จากวดัวาอารามนั้น เพราะรสของธรรมไง รสของธรรมเป็นอาหารของใจ 

รสของอาหารเป็นรสของร่างกาย ร่างกายก็หาอยูห่ากินกนัตามธรรมชาติ ใครมีอาํนาจวาสนา
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ขนาดไหนก็หาอยูห่ากินกนัไป แต่นํ้าอมฤตน่ีไม่มีหรอก ท่ีไหนก็ไม่มี ในศาสนาไหนท่ีว่าเป็น

ศาสนา ศาสนาของเขานั้น เขามีศาสดามีกิเลสนะ นํ้าของเขาเจือไปดว้ยส่ิงสกปรก 

แต่ถา้ศาสดาของเราเป็นผูท่ี้บริสุทธ์ิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปฏิญาณตนว่า “เป็น

พระอรหนัต์” ไปบอกกบัปัญจวคัคีย ์เห็นไหม ปัญจวคัคียทิ์ง้ไป “อยูก่นัมา ๖ ปี ไม่เป็นก็ไม่เคยพดู

สักคาํ ขณะน้ีเป็นแลว้ เธอเคยไดย้นิไหมว่าเราเป็นพระอรหนัต์” ประกาศตนตลอดว่าเป็นพระ

อรหนัต์ เพราะส้ินจากกิเลส แลว้เป็นพระอรหนัตเ์พราะอะไร? “ถามมาสิ ถามมา เป็นพระอรหนัต์

เพราะอะไร?” เพราะมรรคญาณท่านเกิดข้ึน  

น่ีท่านเป็นหมอจริงๆ ท่านผา่ตดัไดท้ั้งหมด ใครถามอยา่งไรก็รู้ ใครถามอยา่งไรก็ตอบได ้

แมแ้ต่เทวดา อินทร์ พรหมยงัตอ้งมาถามนะ เทวดา อินทร์ พรหม ถา้อยูใ่นสถานะของเขา เขาไม่รู้

เร่ืองอริยสัจหรอก เขาตอ้งมาถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม ส่ิงน้ีแกไ้ขมา ถา้

แกไ้ขส่ิงน้ีมา เห็นไหมถึงบอกว่าเป็นพระอรหนัต ์อารามนั้นส่ิงท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของครูบาอาจารย์

เรานั้น เป็นนํ้าท่ีสะอาด นํ้าท่ีบริสุทธ์ิ ควรท่ีจะใหส้ังคมเขาไดด่ื้มกิน เขาไดใ้ชป้ระโยชน์กบัวดัวา

อารามของเรา 

เราเป็นสงฆโ์ดยสมมุติ เราเป็นยามเฝ้านํ้านั้นไว ้เฝ้าสระนั้น เราเป็นยามนะ เห็นไหม เราจะ

ใหเ้ขามาใชต้กันํ้ านั้นเป็นกาลเป็นเวลา ไม่ใหเ้ขามาคลุกคลีกนั ไม่ใหเ้ขามาส่งเสียงดงักนั ไม่ให้

เขามาทาํลายสระนํ้าของเรา เพื่อใคร? ก็เพื่อยามน่ี เพื่อเราจะไดอ้าศยัส่ิงน้ีเป็นการดาํรงชีวิต เป็น

การประพฤติปฏิบติั เพื่อบุญกุศลของเรา ถา้เราไม่ถึงท่ีสุด ถา้เป็นถึงท่ีสุดเราจะมีบุญกุศล เราจะมี

ความรู้จากภายใน เราจะเป็นสังฆรัตนะข้ึนมาจากใจของเรา  

เราอุปัฏฐากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆจ์ากภายนอก แลว้เราก็ใชว้ตัรปฏิบติัอุปัฏฐาก

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆจ์ากในหวัใจ วตัรปฏิบติัน่ีเราทาํขอ้วตัร ทาํปฏิบติัน่ี เห็นไหม เวลา

เราทาํขอ้วตัรครูบาอาจารยเ์รา เห็นไหม เราไดส้รงนํ้าท่าน เราไดเ้อายายืน่ใหท่้าน เราไดท้าํส่ิง

ต่างๆ เพื่อท่านทั้งหมดเลย เพราะอะไร เพราะท่านเป็นพ่อแม่ครูจารยข์องเรา ท่านใหร้สของธรรม

กบัเรา ท่านปกป้องดูแลเรา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านให้ทั้งชีวติ ให้เคร่ืองบํารุงบําเรอเราทั้งหมด

เลย แล้วส่ิงสําคญัทีสุ่ดคือให้สติ ให้ธรรมเราน่ีสําคญัทีสุ่ด  

น่ีเราไดอุ้ปัฏฐากท่านมาแลว้ ในปัจจุบนัน้ีท่านล่วงไปแต่สภาวะของร่างกาย ส่ิงท่ีหวัใจของ

ท่านมีแน่นอน ครูบาอาจารยทุ์กองคท่์านยอมรับกนัมาว่า จิตท่ีส้ินสุดแลว้น่ีมี ท่านรับไปกบัเรา 
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ทาํไมหลวง-ปู่ มัน่เวลาท่านประพฤติปฏิบติั ทาํไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาสอนท่าน

ล่ะ เห็นไหม ส่ิงน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัมาสอน ยงัมาเทศนาว่าการ พระอรหนัตใ์น

สมยัพุทธกาลยงัมาสอนองคห์ลวงปู่ มัน่ ในประวติัหลวงปู่ มัน่นะ  

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราประพฤติปฏิบติั มนัเป็นไปของเรา หมู่คณะเราสามคัคกีนั เรารักษา

สระนํา้ทีค่รูบาอาจารย์เราได้สร้างไว้ให้เป็นส่ิงทีอ่าศัยของสังคม สังคมจะได้อาศัยบ่อนํา้นี ้ อาศัย

อารามของเรานีเ้ป็นทีด่ื่มกนิของใจ เป็นส่ิงทีห่าความร่มเยน็เป็นสุขให้ในใจของเขา ในใจของเขา

นะ  

เราต้องรักกนั เราจะปฏบิัติบูชาครูบาอาจารย์ของเรา เราจะเคารพครูบาอาจารย์ของเรา 

เพราะเพือ่จะให้เป็นความปฏบิัติบูชามาจากภายใน เพือ่ให้ใจของเราร่มเย็นเป็นสุขแบบทีเ่ราได้

ประพฤติปฏบิัติ เราได้อยู่กบัครูบาอาจารย์ของเรา เอวงั 
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