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วันนี้เราจะมาระลึกถึงหลวงปู่ ของเรานะ วันนี้เรามาระลึกถึง เพราะวันนี้เป็ นวันมรณภาพ
หลวง-ปู่ ของเราเป็ นสังฆรัตนะ เราจะระลึกถึงสังฆรัตนะของเรา ในมงคล ๓๘ ประการบอกว่า
การได้เห็นสมณะเป็ นมงคลอย่างยิง่ แต่พวกเราลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นสมณะด้วย ได้อุปัฏฐาก
สมณะด้วย เราเป็ นคฤหัสถ์เราได้เคยถวายอาหาร เราได้เคยอุปัฏฐากหลวงปู่ ของเรา เราเป็ นพระ
เราได้เคยสรงนํ้า เราได้เคยอุปัฏฐากหลวงปู่ ของเรา หลวงปู่ ของเราเป็ นสังฆรัตนะ ในเมื่อเป็ น
สังฆรัตนะ ในมงคล ๓๘ ประการ แม้แต่การได้เห็นก็เป็ นมงคล แต่เราได้จบั เราได้ลูบคลํา เราได้
การบอกกล่าว เราได้การชี้นาํ ชี้นาํ ให้เราประพฤติปฏิบตั ิ เห็นไหม
ถ้าเราเป็ นชาวโลกเราก็จะมองไปแต่หน้าที่การงาน
การทําประกอบสัมมาอาชีวะเรา
ประสบความสําเร็ จ อันนั้นเป็ นเรื่ องของโลก แต่ไม่มีใครชี้นาํ เข้ามาถึงหัวใจของเรา ในเมื่อเรามี
ความทุกข์ เรามีความอัดอั้นตันใจ จะมัง่ มีศรี สุขขนาดไหน ในเมื่อมีกิเลสอยูใ่ นหัวใจ ในหัวใจ
ว้าเหว่ จะมัง่ มีศรี สุขขนาดไหนมันก็เป็ นการว้าเหว่
นี่เป็ นสังฆรัตนะ เห็นไหม รัตนะคือแก้วสารพัดนึก สิ่ งที่เป็ นแก้วสารพัดนึกมี พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นรัตนะใช่ไหม เป็ นพระรัตนตรัย สิ่ งนี้เป็ นคุณสมบัติของเราไง แต่ของเรา
นี่เราศึกษาธรรมกัน เราศึกษาขนาดไหนมันก็เหมือนกับทะเลหลวง ถ้าในทะเลหลวงนั้น เราลง
ไปในทะเล เรามีเรื อของเราลําหนึ่งล่องอยูก่ ลางทะเล เห็นไหม นี่วฏั ฏะ การดํารงชีวิตของเราใน
ปัจจุบันนีเ้ ราอยู่ท่ามกลางทะเลหลวง เราจะไปทางไหนเราก็ไม่ เข้ าใจ เพราะเราไม่ ร้ ูตําแหน่ งทีอ่ ยู่
ของเรือว่ าอยู่ทไี่ หน แล้วเราก็วนอยู่ในอ่างนั้น เห็นไหม
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แต่เพราะมีสังฆรัตนะ เพราะมีครู บาอาจารย์ของเราเป็ นหางเสื อ หางเสื อนั้นจะทําให้เรื อนั้น
เข้าหาฝั่ง สิ่ งที่จะเข้าหาฝั่ง เห็นไหม เราศึกษาตํารามากันพอสมควร เราศึกษามาว่า เรารู ้ธรรมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันทั้งหมดเลย แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็น
ไหม เป็ นธรรมและวินยั ในปัจจุบนั นี้ กึ่งพุทธกาล ศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องอีกหนหนึ่ ง ปัจจุบนั นี้
ศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื อง เจริ ญรุ่ งเรื องเพราะใคร เจริ ญรุ่ งเรื อง เห็นไหม
ในทะเล นํ้าทะเลนั้นมีสารพิษ เขาเลี้ยงสัตว์น้ าํ กัน ถ้านํ้าทะเลนั้นมีสารพิษ สัตว์น้ าํ ก็
ดํารงชีวิตไม่ได้ นี้ก็เหมือนกัน ธรรมและวินยั เป็ นอันหนึ่ง แต่สัตว์ในทะเลนั้นจะไม่ยอมเชื่อฟัง
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง สัตว์ทะเลก็ทาํ ลายกันอยูใ่ นทะเลนั้น เห็นไหม
เหมือนกับว่าเราเป็ นบริ ษทั ๔ แต่เราอยูใ่ นศาสนา อยูเ่ หมือนกับอาศัยศาสนานั้น แต่เราไม่เข้าใจ
แล้วเราไม่ยอมรับสัจจะความจริ งอันนั้น
พระจอมเกล้าฯ ถึงมาพยายามฟื้ นฟูศาสนาไง พยายามทําให้น้ าํ นั้นสะอาด ทําให้น้ าํ นั้นไม่มี
สารพิษ เห็นไหม ฟื้ นฟูข้ ึนมา แล้วองค์หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ มาค้นคว้าอย่างนี้ หลวงปู่ มัน่
หลวงปู่ เสาร์ ได้หางเสื อมาจากไหน? ได้หางเสื อมาจากที่ท่านได้พยายามสร้างสมบุญญาธิการ
ของท่านมา ท่านสร้างบุญญาธิการนะ เพราะหลวงปู่ มัน่ ท่านปรารถนาเป็ นพระโพธิสัตว์ เห็น
ไหม ท่านปรารถนาเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านปรารถนาของท่านมา ท่านมีจริ ต
นิสัย การค้นคว้าของท่าน เห็นไหม
ดูสิ ดูอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิด
เป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ ออกแสวงหาอยู่ ๖ ปี นี่ขนาดบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขนาดนั้นนะ หลวงปู่ มัน่ ท่านก็สร้างปรารถนาของท่านมาเหมือนกัน แต่ขณะที่ว่าท่านมาพลิก
ของท่านไง มาพลิกของท่านอย่างนั้นถึงจะเป็ นหางเสื อของพวกเรา สังฆรัตนะของหลวงปู่ เรา สิ่ ง
ที่ประพฤติปฏิบตั ิมา ปฏิบตั ิมากับใคร ในเมื่อการประพฤติปฏิบตั ิมาของตัว ก็ตอ้ งค้นหาของ
ตัวเองไง ค้นคว้าหาของตัวเอง แต่คน้ คว้าหาขนาดไหน ถ้ามันมีผชู ้ ้ ีนาํ นะ มีหางเสื อนะ เรื อนั้นจะ
แล่นเข้าฝั่ง
ถ้าไม่มีหางเสื อนะ เรื อนั้นจะแล่นอยูใ่ นกลางทะเลนั้น แล้วก็วนเวียนอยูใ่ นกลางทะเลนั้น
ถ้าอยูใ่ นกลางทะเลนั้น เห็นไหม สิ่ งนั้นมันก็เป็ นผลของการเกิดและการตายในวัฏฏะนะ เรา
ประพฤติปฏิบตั ิมนั เป็ นความมัน่ หมายของเราว่าเราประพฤติปฏิบตั ิ แต่ผลที่เกิดขึ้นมามันจะสม
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ความปรารถนาของเราไหม ถ้าไม่สมความปรารถนา มันไปสมความปรารถนาของใครล่ะ? มัน
ไปสมความปรารถนาของกิเลสไง กิเลสตัณหาความทะยานอยากในหัวใจนี่ สิ่ งนี้มนั สมความ
ปรารถนา เพราะว่าผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิจะพ้นออกไปจากกรงของพญามัจจุราช เห็นไหม สิ่ งที่เป็ น
พญามัจจุราช พญามาร สิ่ งนี้ควบคุมสัตว์โลกอยูใ่ นวัฏฏะนี้ เขาเป็ นเจ้าอํานาจ แล้วมันอยูท่ ี่ไหน
ล่ะ?...
พญามารนี่มอี ยู่แล้วในจิตปฏิสนธิ! ไม่ ใช่ วญ
ิ ญาณทีเ่ ราคิดกันว่ า จิตเป็ นสภาวะความรับรู้นี่
หรอก จิตทีเ่ ป็ นสภาวะรับรู้นี่เป็ นเหยือ่ ! เป็ นสิ่ งทีว่ ่ าส่ งออกมาเป็ นอายตนะแล้ว เห็นไหม...
ขันธ์ ไม่ ใช่ จติ จิตไม่ ใช่ ขนั ธ์
ในเมือ่ จิตไม่ ใช่ ขันธ์ จิตนี่...ปฏิสนธิจติ อยู่ในหัวใจของเรา เราเกิดเราตายนี.่ ..พญามารอยู่ที่
นั่น แล้วพอมารอยู่ทนี่ ั่นก็บังคับบัญชานะ บังคับบัญชาให้ สัตว์ โลกเกิดตายไปในวัฏฏะนั้น บังคับ
บัญชาเพราะมันมีเชื้อไขของเขา เราไปยอมจํานนกับสิ่ งทีว่ ่ าเขามีเหมือนกับสายบังคับบัญชาของ
อวิชชาไง ในเมือ่ เรายอมจํานนกับสายการบังคับบัญชาของอวิชชา คือจิตปฏิสนธิตัวนี!้ มันมี
ความรู้สึกของมัน มันมีพลังงานของมัน เป็ นพลังงานของอวิชชา ทําให้ เกิดให้ ตายในวัฏฏะ เห็น
ไหม สิ่ งนีเ้ ป็ นสิ่ งทีว่ ่ ามีอาํ นาจเหนือสั ตว์ โลกทั้งหมดตั้งแต่ พรหมลงมา เว้ นไว้ แต่ อนาคาขึน้ ไป
พรหม ๕ ชั้นนั้นเท่ านั้น สิ่ งนีอ้ ยู่ใต้ อาํ นาจของอวิชชาทั้งหมด อยู่ในความจํานนของเขา เห็นไหม
สิ่ งนี้... แล้วประพฤติปฏิบตั ิสิ่งนี้มนั เจืออยูใ่ นหัวใจ สิ่ งที่เจืออยูใ่ นหัวใจคืออวิชชา มันเจือ
อยูใ่ นหัวใจอยูแ่ ล้ว! ในการประพฤติปฏิบตั ิของเรา เพราะการประพฤติปฏิบตั ินี่ปฏิบตั ิโดยที่มี
กิเลสเจือปนไปตลอด การปฏิบตั ิบูชานี้เราคิดว่าเราปฏิบตั ิแล้วกิเลสมันจะยอมให้เราฆ่ามันเหรอ?
ในความรู ้สึกของเรา เห็นไหม ในความรู ้สึกของผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ ต้องการประพฤติปฏิบตั ิเพื่อ
จะชําระกิเลสในหัวใจของตัว แล้วก็พยายามจะค้นคว้า พยายามรักษาหัวใจของตัว พยายามจะทํา
ให้ถึงที่สุดแห่ งทุกข์ เห็นไหม
แล้วหางเสื ออยูไ่ หนล่ะ? หางเสื อคือความถูกต้องไง มรรคญาณอันความถูกต้องนั้น ความ
ดําริ ชอบ งานชอบ เพียรชอบ แล้วเวลาเราอุปัฏฐากกับครู บาอาจารย์เรา เห็นไหม เราได้อุปัฏฐาก
เราได้สร้างสมบุญญาธิการมา การได้เห็นสมณะ เห็นเฉยๆ ยังเป็ นบุญกุศลเลย แล้วเราอุปัฏฐาก
เราอุปัฏฐากนะ เราได้จบั ต้อง เราได้รับคําเตือนสติมาตลอดเวลาว่า...
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“การประพฤติปฏิบัติต้องให้ ต้ งั สติก่อน”
หางเสื อนี่ ถ้าเป็ นสิ่ งที่หางเสื อมีคือ ถ้าไม่มีสติ ไม่มีเชือก ไม่มีโซ่ ไปดึงหางเสื อ แล้วคอยคัด
ให้เรื อเข้าฝั่งนี่ ตัวสตินคี้ อื ตัวโซ่ ไง ตัวโซ่ ตัวเชือกทีจ่ ะไปดึงหางเสื อ ไปบังคับให้ หางเสื อนั้นหันไป
ทางซ้ ายและทางขวา เห็นไหม ถึงต้ องมีสติ ครูบาอาจารย์ จะยํา้ ตลอดว่ า “ต้ องมีสติ” ถ้ าไม่ มสี ติ
การประพฤติปฏิบัติสักแต่ ว่าเหมือนเครื่องยนต์ กลไก
เครื่ องยนต์กลไกในปัจจุบนั นี้ เห็นไหม คอมพิวเตอร์ นี่เขารู ้ดีกว่าเรา เขาจําได้กว่าเรา เขา
รับรู ้ไปทั้งหมด อินเตอร์ เน็ตไปได้ทวั่ โลก รับรู ้ต่างๆ เขารู ้หมด รู ้กว่าเรา ดีกว่าเรานะ กดไปที่ไหน
ตอบสนองมา ถ้าเขาไม่ชาํ รุ ดนะ แล้วเขาได้อะไร? เขามีความรู ้สึกอะไร? เขาแก้กิเลสของเขาได้
ไหม? เขาไม่มีชีวิต เขาไม่มีความรู ้สึก เขาเป็ นเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องยนต์กลไกอันหนึ่ ง
แต่หวั ใจของเรามีความรู ้สึกน่ะ เรามีความกระทบ เรามีส่ิ งที่สะสม ทําคุณงามความดีก็
สะสมลงที่จิต ทําความชัว่ อกุศลก็สะสมลงที่จิต จะเชื่อไม่เชื่อจะปฏิเสธอย่างไรก็แล้วแต่ สิ่ งนี้เป็ น
ความจริ งของเขา สิ่ งที่เป็ นความจริ งของเขานี้มนั จะสะสมลงไปที่หวั ใจ แล้วเรามีสิ่งใดสะสมใน
หัวใจ ถ้าเราไม่มีอาํ นาจวาสนา หนึ่ง...ไม่ได้เกิดเป็ นมนุษย์ ต้องเกิดตกนรกอเวจีไปตามแต่ประสา
สัตว์ เห็นไหม ถ้ายังมีทาํ บาปอกุศลอยูจ่ ะเจอสภาวะแบบนั้น จะทําชัว่ ขนาดไหน จะปฏิเสธขนาด
ไหน แต่เวลาเป็ นสภาวะแบบนั้นต้องเป็ นอย่างนั้น แต่สภาวะเป็ นแบบนั้นเพราะว่าเรายังมีกิเลส
อยูใ่ นหัวใจ ใครจะควบคุมสิ่ งนี้ไม่ได้ มันจะเป็ นไปตามอํานาจของมัน
แต่ถา้ มีธรรมะ เห็นไหม มีหางเสื อ มีครู บาอาจารย์ของเราคอยชี้นาํ คอยให้สติ คอยยับยั้ง เรา
ก็เบื่อนะ ในสมัยพุทธกาล เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพาน มีพระผูเ้ ฒ่าองค์หนึ่ง
บอกว่า “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพานไปน่ะดีแล้ว เพราะองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ ทําอะไรผิดก็คอยเอ็ด คอยว่า คอยบัญญัติธรรมวินยั คอยบังคับ บัดนี้
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพานไปแล้ว เราจะได้อยูส่ ุ ขสบายไง” เห็นไหม ในเมื่อ
พญามารในหัวใจมีสภาวะแบบนั้น มันก็ยงั มีความเห็นอย่างนั้น ทั้งๆ ที่ผทู ้ ี่มีธรรมในหัวใจสลด
สังเวชมากนะ
แม้แต่องค์ศาสดาจะต้องปริ นิพพานไป เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกพระ
อานนท์ เห็นไหม พระอานนท์เป็ นพระโสดาบันนะ แล้วเป็ นผูท้ ี่ยงั ต้องศึกษาอยู่ พอองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปริ นิพพาน “ดวงตาของโลกดับแล้ว” มีความเสี ยใจมาก พยายามอ้อน
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วอนอาราธนาให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงชีวิตต่อไป
อานนท์นะ ได้ให้พระอานนท์มีทางก้าวเดินต่อไป

เพื่อได้เป็ นดวงตาของพระ

“อานนท์เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรื อ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งทั้งหลายก็
ต้องดับไปเป็ นธรรมดา แม้แต่ตถาคตก็จะต้องปริ นิพพานไป”
เห็นไหม แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีฤทธิ์มาก เวลาแสดงฤทธิ์ ท่านมีฤทธิ์มาก
แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกแสดงฤทธิ์ต่อเมื่อจะได้ประโยชน์ เห็นไหม ไปทรมาน
ชฎิล ๓ พี่นอ้ งก็อาศัยฤทธิ์ ปราบพญานาค ปราบทุกอย่าง ปราบให้อยูใ่ นอํานาจขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเขามีวุฒิภาวะขนาดนั้น เขาบูชาอย่างนั้น เขาหลงใหลในสิ่ งนั้น เขา
ว่าสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐที่สุด เขาบูชาสิ่ งนั้น แล้วเขาถือตัวถือตนของเขาว่าเขามีอาํ นาจ เขา
เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติพิเศษไง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า คุณสมบัติพิเศษของเขาอยูใ่ ต้อาํ นาจฤทธิ์เดชของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเลย แล้วเวลาฤทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เห็นไหม “ตาเป็ นของร้อน รู ปเป็ นของร้อน” เทศนาว่าการอาทิตตปริ ยายสู ตรนะ สิ่ งที่เป็ น
คุณสมบัติพิเศษต่างๆ มันอยูใ่ นตัวเราต่างหาก มันอยูใ่ นหัวใจที่ผอ่ งแผ้วนี้ ถ้ าหัวใจทีผ่ ่ องแผ้ วนี้
ชําระกิเลสออกไปจากหัวใจ สิ่ งนีต้ ่ างหากเป็ นคุณวิเศษ ไอ้คุณวิเศษอย่างนั้นเป็ นคุณวิเศษของโลก
หลงใหลไปในโลก เห็นไหม นี่เวลามีฤทธิ์ มีฤทธิ์ขนาดนั้นนะ
แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช้อย่างนั้น ท่านใช้ต่อเมื่อเป็ นประโยชน์ เห็นไหม
แต่ธรรมและวินยั ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาว่าการมานี่ เพื่อรื้ อสัตว์ขนสัตว์ ฤทธิ์
อันนี้ต่างหากสําคัญ! สําคัญเพราะอะไร? เพราะมันเป็ นปัญญา แต่ความเข้าใจของเรา เห็นไหม
โลกียปัญญานี่ ทุกคนว่ามีปัญญา ตอนนี้ ทุกคนว่ามีปัญญาหมดนะ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปศึกษามากับตักสิ ลา เป็ นกษัตริ ย ์ สิ่ งที่เตรี ยมตัวเป็ น
กษัตริ ย ์ ปัญญาจะมีขนาดไหน โลกที่มีขนาดไหน พระเจ้าสุ ทโธทนะต้องให้เรี ยนทั้งหมด เรี ยน
มาอย่างนั้นเวลาออกไปเห็นยมทูตทั้ง ๔ สลดใจมากนะ เพราะปัญญาอย่างนี้ไม่เข้าใจเรื่ องการเกิด
การแก่ การเจ็บ การตาย ไม่เข้าใจเลย แล้วนึกว่าไม่มีอีกด้วย พอไปเห็นเข้าอย่างนั้นมันสะเทือน
หัวใจนะ ว่าปัญญาที่เรี ยนรู ้มามหาศาลมันไม่ช่วยอะไรเราได้เลย เรี ยนมาขนาดไหนเราก็ตอ้ งตาย
ไปข้างหน้าแน่นอน เราก็เป็ นคนหนึ่งหรื อที่จะต้องตาย เห็นไหม สลดสังเวชมากจนออกมา
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ประพฤติปฏิบตั ิ มาค้นคว้าโลกุตตรปัญญา สิ่ งทีเ่ ป็ นโลกุตตรปัญญา เป็ นภาวนามยปัญญา กว่ าจะ
ได้ มาแสนทุกข์ แสนยาก เพราะสิ่ งนีม้ นั เป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่ภายใน ทวนกระแสของโลก
ปัญญาอย่างนี้โลกไม่มี ปัญญาอย่างโลก โลกต้องศึกษาไป เห็นไหม ตอนนี้ว่าแข่งขันทาง
ปัญญา แข่งขันไปหาทุกข์! แข่งขันไปหาสิ่ งที่มาทําให้วิตกกังวล รู ้ขนาดไหนก็สงสัย! รู ้ขนาด
ไหนก็กงั วล! รู้ใต้ กฎของพญามารนี้ รู้ขนาดไหนมีแต่ ความทุกข์ ไปขนาดนั้น เพราะยิง่ รู ้มากก็กลัว
ความรู ้น้ ีจะโดนเขาลบหลู่ เห็นไหม ใครยิง่ รู ้มาก...ยิง่ ถือปัญญาของตัว ทิฏฐิมานะสู งจรดฟ้ า! ทั้งๆ
ที่ตวั เองก็ทุกข์นะ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นการเกิด การแก่ การเจ็บ การตายอย่างนั้น ถึงหัน
กลับมาค้นคว้าออกประพฤติปฏิบตั ิจนถึงที่สุด เห็นไหม นี่ดวงตาของโลก สิ่ งที่เป็ นวิชาการ
ทางโลกุตตรธรรมนี่ วิชาการคือเท่าทันตัวเอง รู ้เท่าทันตัวเองนี้เป็ นสมถะ เป็ นโลกียปัญญานะ
ความรู ้เท่าทันตัวของเราเองนี่มนั สงบระงับ
สงบระงับจากที่มนั ฟุ้ งซ่ านออกไปกิ นเหยือ่ ใน
อายตนะ มันกลับมาเป็ นอิสระของตัวมันเอง ถ้ามีสติ! ถ้าขาดสติเป็ นมิจฉาทั้งหมดเลย! ถ้ามีสติ
มันจะย้อนกลับมาเป็ นตัวของตัวมันเอง แล้วยกขึ้นวิปัสสนา ในกรรมฐาน ๕ นะ เกสา โลมา นขา
ทันตา ตโจ นี่ มันติดที่ไหนค้นคว้าที่นนั่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ดว้ ยอาสวักขยญาณมาระดับนั้น เห็นไหม ปั ญญา
อย่างนี้ต่างหาก ปัญญาที่จะพ้นออกจากกิเลส องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาสิ่ งนี้ร้ื อสัตว์
ขนสัตว์! สิ่ งที่ร้ื อสัตว์ขนสัตว์ รื้ อจากหัวใจ เพราะสัตว์ที่ตายมาแล้วจะเอาภาชนะสิ่ งใดไปรื้ อสัตว์
ขนสัตว์ สัตว์ในตึกรามบ้านช่องที่สูงๆ นั้นน่ะ เป็ นร้อยเป็ นพันน่ะ ใครเอาอะไรไปรื้ อมัน มันไป
นอนจมกันอยู่นนั่ เห็นไหม การรื้ อสัตว์ขนสัตว์นี่เป็ นนามธรรม เป็ นธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เทศนาว่าการ เป็ นดวงตาของโลก ส่ องโลกอยูเ่ ห็นไหม พระอานนท์เศร้าใจ
มากเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องปริ นิพพานนะ
“อานนท์ แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องปริ นิพพานไป”
มีพระพุทธ พระธรรม เห็นไหม สิ่ งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรมขึ้นมา
แล้วถ้าศึกษา ถ้ารื้ อสัตว์ขนสัตว์ สัตตะนี่เป็ นผูข้ อ้ ง ถ้าพ้นออกไปจากกิเลส เห็นไหม สังฆรัตนะ
เกิดตรงนี้ไง พระรัตนตรัยแก้วสารพัดนึกนี้ เราได้อุปัฏฐาก เราได้ค้ าํ จุนมา สิ่ งนี้ตอ้ งมาสะสมใน
ใจของเรา เราถึงได้มีอาํ นาจวาสนา เราถึงเกิดมาเป็ นชาวพุทธ เพราะสิ่ งที่โลกเขา...สิ่ งที่เป็ นวัตถุ
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เป็ นสมบัติของโลกมันจับต้องได้ แล้วมันเข้ากับกิเลสตัณหา มันเป็ นเหยือ่ ล่อแล้วโลกก็ติดมันไป
เห็นไหม แต่ถา้ ปัญญาจะเข้ามาสละมันแสนยาก การสละนะ การสละสละตั้งแต่หวั ใจ ถ้าหัวใจ
เราไม่เคยคิดสละไม่คิดฉุ กใจ เราจะไม่หนั หน้าเราเข้ามาในอาราม ในที่อยูข่ องผูท้ ี่มีปัญญา ในที่
อยูข่ องสังฆรัตนะ ที่เราเข้ามานี่เพราะเรามีศรัทธา เรามีความเชื่อ เป็ นสายบุญสายกรรม เราถึง
ย้อนกลับมา...
สิ่ งที่ยอ้ นกลับมา กลับเข้าไปในวัดไม่สนุกรื่ นเริ งเหมือนโลกเลย โลกออกไปข้างนอกมีแต่
ความสนุกเพลิดเพลินในโลก มีแต่เครื่ องล่อให้กิเลสมันอิ่มเอมประสาของมันนะ แล้วก็บอกว่า
“มีความสุ ข..ความสุ ข” แต่เวลากลับไปถึงเรื อนของตัว ไปเศร้าหมอง ไปทุกข์ระทมในหัวใจ แก้
กันไปอย่างนั้น แต่เราไปในวัดในวา เห็นไหม ถือพรหมจรรย์ ศีล ๘ ก็ไม่มีเครื่ องขับกล่อมอยูแ่ ล้ว
สิ่ งนี้อยูไ่ ม่ได้เพราะอะไร? เพราะมันเป็ นอาหารที่แสลงไง อาหารที่แสลงกินเข้าไป มันต้องมีผล
ทางร่ างกายแน่นอน
นี่ก็เหมือนกัน สิ่ งที่โลกเขาว่าเป็ นประโยชน์ มันแสลงกับธรรมนะ มันแสลงกับธรรมแล้ว
ธรรมไปกว้านมันมาทําไม สิ่ งนี้เห็นไหม สังฆรัตนะของเรานี่พยายามจะเตือนตรงนี้ไง เกาะ เคาะ
เกี่ยวตรงนี้เพราะอะไร? เพราะเราไม่มีกาํ ลังพอที่จะต่อต้านกับกิเลสตัณหาความทะยานอยากใน
ใจของเรา กิเลสตัณหาความทะยานอยากในใจของเรามันมีอยูแ่ ล้ว เห็นไหม
ดูสิ ครู บาอาจารย์ของเราท่านบอกว่า “เวลากําหนด เริ่ มต้นใหม่ๆ อกแทบแตก..อกแทบ
แตก” เพราะอะไร? เพราะสิ่ งนี้มนั เป็ นความเคยชิน เคยชินไม่ใช่แต่ชาติน้ ี มันเคยชินมาตั้งแต่ไม่มี
ต้นไม่มีปลาย จิตนีเ้ กิดและตายมาตลอด สิ่ งทีเ่ กิดและตาย วัฏฏะนีย้ าวไกลมาก เหมือนทะเล
หลวงทีเ่ รามีเรือที่ไม่ มหี างเสื อ มันต้ องเวียนไปตามนั้น แล้วตาบอดนะ เรือจะไปกระทบกับเรือใด
ก็แล้วแต่ ไปกระทบสิ่ งโสโครก ไปกระทบอะไร กระทบก็แตก แตกแล้วก็จมนํา้ ตาย นี่กเ็ หมือนกัน
การเกิดและการตายแต่ ละภพแต่ ละชาติมนั ก็เป็ นสภาวะแบบนั้น แล้วไม่ ร้ ู ... ไม่ ร้ ูเลย...
สิ่ งทีไ่ ม่ ร้ ูเพราะอะไร?
เพราะอวิชชามันปิ ดไว้ ไง เกิดกีช่ าติ..กีช่ าติ ก็ไม่ ร้ ู ...
แต่เวลาจิตสงบเข้าไปนะ กาฬเทวิลไม่ใช่พระอรหันต์ ไม่ใช่พระอริ ยบุคคลเลย แต่เขา
สามารถรู ้อดีตชาติได้ ๔๐ ชาติ เห็นไหม แสดงว่าจิตนี้ ปฏิสนธิจติ จิต ตัวภวาสวะตัวภพ ถ้ าเข้ า
©2015 www.sa-ngob.com

สังฆรัตนะ ๘

ไปถึงข้ อมูลของเขา จะไปเห็นข้ อมูลของจิตนี้ มันเคยซับสมมาเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลย
ถ้ามันมีโปรแกรมอยู่ เวลาเครื่ องปกติมนั จะคียอ์ อกมาได้หมดเลยว่าสิ่ งนั้นมีอะไร แต่ในเมื่อจิต
มันสงบนะ ไม่ใช่พระอริ ยเจ้านะ! กาฬเทวิลนี่ เจ้าชายสิ ทธัตถะเพิ่งเกิดด้วย อยูบ่ นพรหมน่ะระลึก
อดีตชาติได้ ๔๐ ชาติ
นี่ก็เหมือนกัน ในเมื่อหัวใจที่เราเป็ นตาบอด เรื อเราไม่มีหางเสื อ เพราะอะไร เพราะเรา
ขาดสังฆรัตนะ เราขาดผูช้ ้ ีนาํ เราก็เวียนไปในโลก เรื อกระทบกับสิ่ งโสโครก กระทบกับสิ่ งที่
เป็ นไปในโลกก็จมนํ้าตาย..จมนํ้าตาย แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ กาฬเทวิลย้อนกลับไปอดีตชาติ ๔๐
ชาติ สิ่ งที่ยอ้ นอดีตชาติส่ิ งนี้มีอยู่ สิ่ งที่มีอยูเ่ หมือนกัน เหมือนกับจิตเรา มันเป็ นการพิสูจน์นะ เวลา
เราศึกษาไปว่า “มีปัญญามาก มีความรู ้มาก” ศึกษาไปขนาดไหนก็งง ก็ลงั เล ก็สงสัย แล้วไม่เคย
ประพฤติปฏิบตั ินะ ไม่เคยพิสูจน์ เวลาจะท้าทายโลกนะ กิเลสมันบอกว่า “เรามีปัญญามาก เรานี่
เก่งมาก วิทยาศาสตร์ ตอ้ งพิสูจน์ได้” สิ่ งที่พิสูจน์ได้ ทดลองซํ้าซาก ซํ้าแล้วจะเป็ นอย่างนั้น นี่เป็ น
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ นี่เปลี่ยนแปลงมาตลอดนะ สิ่ งใดที่คิดค้นได้ดีกว่า สิ่ งใดดีกว่าจะลบล้าง
ทฤษฎีเก่าๆ มาตลอดเลย สิ่ งนี้มนั ป็ นสมมุติข้ ึนมาอันหนึ่งนะ สมมุติ!!...ไม่ใช่บญั ญัติ บัญญัติคือ
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรากล่าวทําวัตรสวดมนต์กนั อยูน่ ี่ นี่บญั ญัติ...
สมมุติบัญญัติแล้วเป็ นวิมุตติ!! ถ้ าใจมันรู้จริง มันจะเข้ ามาจากภายในหัวใจอีกอันหนึ่ง
เห็นไหม ทําไมไม่พิสูจน์? เวลาท้าทายเขาให้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์...ท้าทายมาก! แต่เวลา
ท้าทายพิสูจน์ทางจิต ทําไมไม่ทาํ ?! ทําไมไม่ลองพิสูจน์ว่า จิตนี้มีการเกิดและการตาย จิตนี้สะสม
มาจนเรามีศรัทธาและความเชื่อ เรามีความเชื่อ เราถึงย้อนกลับมาในอารามในวัดในวา ในที่อยู่
ของผูท้ ี่มีปัญญาไง ในที่อยูข่ องผูท้ ี่เป็ นสังฆรัตนะของเราไง แล้วเราได้อุปัฏฐาก เราได้ฟังธรรม
เห็นไหม
ท่านพยายามติดหางเสื อให้เรานะ เพียงแต่เราไม่รู้ อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ ตนนี่เป็ นที่พ่ งึ
แห่ งตน ตนถ้าเตือนตนได้ ตนถ้ามีความรู ้สึกว่าผิดพลาดได้ ตนจะแก้ไขตน แต่ตนไม่มีที่พ่ งึ แห่ ง
ตน! แม้แต่หวั ใจอยูก่ บั ร่ างกายนี่ แล้วก็ปฏิญาณตนว่าเป็ นชาวพุทธนี่ แล้วจะประพฤติปฏิบตั ิ จะ
เอาตัวออกจากกิเลสให้ได้ แต่มนั ไม่มีหางเสื อ
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แล้วเวลาครู บาอาจารย์ท่านมีเมตตามาก เพราะอะไร? เพราะพ่อแม่กบั ลูก พ่อแม่จะรักลูก
มาก เพราะอะไร เพราะพ่อแม่อยูใ่ นโลกมาก่อนลูก เพราะลูกเพิ่งเกิดมานึกว่าสังคมนี้สะอาด
บริ สุทธิ์ผอ่ งใส เด็กนี่จะขออะไรใครก็ให้ จะไปที่ไหนเขาปรารถนา เขาก็ให้แต่ความรักอุม้ ชู มัน
ก็คิดว่าโลกนี้สะอาด โลกนี้เหมือนผ้าขาวไง แต่พ่อแม่เผชิญกับโลกมา...รู ้นะ เหมือนกันเลย
เหมือนกับสังฆรัตนะของเรานี่ กว่าท่านจะประพฤติปฏิบตั ิมานี่ กิเลสในหัวใจ...คนเกิดนะมีกิเลส
ทั้งหมดเลย สัตว์ที่เกิดมายังเวียนตายเวียนเกิดในโลกนี้ยงั มีกิเลสอยู่ แม้แต่พระโสดาบันก็ยงั ต้อง
เกิดต้องตายอยู่ พระอนาคาต้องไปเกิดบนพรหมนะ สิ่ งที่มีเชื้อไขอันนี้มนั ยังพาเกิดพาตายอยู่
แล้วผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิเข้าไปทําลายมันเป็ นชั้นเป็ นตอนนี่ พ่อแม่นี่เข้าไปเผชิญกับกิเลส
เหมือนกับผูท้ ี่เป็ นพ่อเป็ นแม่เรา อยูก่ บั สังคมโลกน่ะ ผ่านวิกฤติของสังคมมากี่รอบ สิ่ งที่เป็ นความ
ทุกข์ความยากในสังคมนี่...ขนาดไหน? การดํารงชีวิต การประกอบสัมมาอาชีวะมันจะประสบ
ความสําเร็ จหรื อมันจะมีอุปสรรค มันผ่านมามหาศาลเลย คนเขามาทําลายเราก็มี คนเขามา
ส่ งเสริ มเรา เขาเมตตาเรา เขามาแนะนําเราก็มี นี่ไง คนที่เขาไม่แนะนําส่ งเสริ มเรา เห็นไหม ธรรม
เวลาเกิดในหัวใจ เกิดเป็ นครั้งเป็ นคราว เห็นไหม แต่กิเลสอวิชชามันทําลายหัวใจ สิ่ งนี้มนั ทําลาย
เราก็มี แล้วพ่อแม่ของเรา สังฆรัตนะของเรานี่ สิ่ งนี้ท่านประสบมา จะเป็ นสังฆรัตนะ เห็นไหม
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรม ธรรมมีอยูแ่ ล้ว..มีอยูแ่ ล้ว อยูท่ ี่ไหน? องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรมถึงมีพระพุทธ พระธรรม สิ่ งที่เป็ นพระพุทธ พระธรรม
เห็นไหม ฆราวาสที่ถึงรัตนะสองก่อน เห็นไหม แล้วพอไปเทศนาว่าการนี่ พระอัญญาโกณ
ฑัญญะบรรลุธรรมอย่างนี้ “สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา” แต่ความเห็นของพระอัญญา
โกณฑัญญะนะ เห็นอาการของใจนะ คือขันธ์ คือเรื่ องสักกายทิฏฐิ ทิฏฐิความเห็นผิดของใจ สิ่ งที่
เกิดขึ้นคือเกิดความยึดไง สิ่ งที่เป็ นธาตุ เห็นไหม สักกายทิฏฐิ เพราะพิจารณากาย กายนี่เราไปยึด
มัน นี่ความเห็นผิด เห็นไหม เพราะเห็นผิด มันไม่ ยอมให้ เป็ นธรรมดาไง แต่ ถ้ามันเห็นถูกมันเป็ น
ธรรมดา แล้วจิตนีก้ ไ็ ม่ ไปเกีย่ วมัน ปล่อยมันเข้ ามา เห็นไหม สิ่ งทีป่ ล่อยเข้ ามา...
“สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึน้ เป็ นธรรมดา สิ่ งทั้งหลายต้ องดับไปเป็ นธรรมดา”
แต่ ธรรมดาของจิตทีไ่ ปยึดสิ ไม่ ใช่ ธรรมดาของโลก เห็นไหม นี่ เราก็เข้ าใจ “สิ่ งใดสิ่ งหนึง่ มี
การเกิดขึน้ เป็ นธรรมดา” เราก็เห็นสิ่ งทีเ่ ป็ นธรรมชาติทมี่ นั แปรปรวนไปเป็ นธรรมดา แล้วเราได้
อะไรล่ะ? เราได้ แต่ สัญญาไง เราได้ แต่ ความจําไง นี่ไม่ มหี างเสื อ ไม่ มสี ติ ไม่ เข้ าถึงหลักของใจ ไม่
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เข้ าถึงตัวจิตปฏิสนธิ ไม่ เข้ าถึงความรู้สึก เห็นไหม กิเลสมันอยู่ทจี่ ติ ใต้ สํานึก มันอยู่ในหัวใจ มันอยู่
ทีภ่ วาสวะ มันอยู่ที่อนุสัย มันไม่ ได้ อยู่ที่ขนั ธ์ หรอก แต่ อาศัยทีม่ นั ออกมากินเหยือ่ เรารู้ ได้ แค่ น้ นั
แล้วเราเป็ นผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ เป็ นผูท้ ี่ยงั เป็ นเด็กอ่อนเป็ นเด็กน้อยอยูน่ ี่ ทําสิ่ งนี้ได้ก็นบั ว่า
เก่งแล้ว เห็นไหม เวลาพระอัญญาโกณฑัญญะเห็น... “สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเกิดขึน้ เป็ นธรรมดา สิ่ ง
ทั้งหลายต้ องดับไปเป็ นธรรมดา” นี่ สั งฆรัตนะเกิดก่อน พระอัญญาโกณฑัญญะเป็ นสงฆ์ องค์ แรก
ของโลกไง สิ่ งทีอ่ งค์ แรกของโลกเพราะอะไร? เพราะรู้ธรรม ธรรมคืออะไร?
ธรรมคือสั จจะความจริง ธรรมคืออริยมรรค!
สภาวธรรม ธรรมชาตินี่ สิ่ งทีเ่ ป็ นธรรมชาติทรี่ ้ ูธรรม..รู้ธรรม ธรรมชาติเป็ นธรรม
ธรรมชาติเป็ นธรรมอันหนึ่ง! แต่ เป็ นธรรมทีว่ ่ าสิ่ งทีเ่ หมือนกับภาชนะรองรับไง เห็นไหม มัน
หมุนเวียนเป็ นธรรมชาติของมัน ภาชนะนะ ภาชนะไม่ ใช่ ตัวจริง ตัวจริงคือตัวจิตต่ างหาก ตัวที่
ไปรู้เขา รู้ธรรมชาติน่ะ ตัวจิตไปรู้ธรรมชาติ ไปรู้ธรรมะไง รู้ธรรมะ เห็นไตรลักษณ์ เห็นไหม มัน
แปรสภาพของมัน เห็นเป็ นธรรมดามันก็ปล่อยเป็ นธรรมดา นี่สงฆ์ เกิดขึน้ อย่ างนี้
ในเมื่อสังฆะเกิดขึ้นอย่างนี้ สั งฆรัตนะของเรานี่ผ่านร้ อนผ่ านหนาว ผ่ านวิกฤติในหัวใจนะ
หัวใจนี่เป็ นวิกฤติมาก อวิชชามีอาํ นาจมาก ควบคุมจิตใจมาก แล้วท่านบุกบัน่ สมบุกสมบัน
เหมือนกับพ่อแม่ที่ประกอบสัมมาอาชีวะมา จะห่ วงลูก อาลัยอาทรกับลูกมาก เพราะอะไร เพราะ
เด็กมันเข้าใจว่าสังคมนี้สะอาด สังคมนี้จะให้คุณประโยชน์เขาตลอดไปเลย เขาไม่รู้เลยว่าสังคม
นั้นมันมีส่ิ งที่เอารัดเอาเปรี ยบกัน สิ่ งที่เขาส่ งเสริ มกัน อยูท่ ี่ว่าอํานาจวาสนาที่เขาเกิดมา เขาเกิดมา
เขาสร้างบุญกุศลไหม
ถ้าเขาสร้างบุญกุศลมา เขามาเจอมาคบบัณฑิต นี่มงคลสู ตรเหมือนกัน อเสวนา จ พาลานํ ไม่
คบคนพาล แต่ไม่คบถ้าเขามาอยูก่ บั เราล่ะ ถ้ามีสภาวกรรมล่ะ เกิดมาอยูร่ ่ วมกันล่ะ นี่เป็ นพาล เห็น
ไหม น่าเบื่อหน่ายมาก บัณฑิตกลัวคนพาลนะ ไม่เคยกลัวอะไรเลย เพราะคนพาลไม่ยอมฟังสิ่ งใด
เลย คนพาลตามแต่จะทําลายคนอืน่ ตลอดไป นี่สิ่งที่เป็ นพาลนะ นี่เป็ นพาลข้างนอก แต่เป็ นพาล
ในหัวใจล่ะ อวิชชานี่เป็ นพาล ธรรมะนี่เป็ นบัณฑิต ถ้าเป็ นบัณฑิตเข้ามา เราจะย้อนกลับเข้ามาใน
ใจเราอย่างไร? เราจะทําอย่างไร? แล้วเราทําอย่างไรล่ะ ถ้าไม่มีหางเสื อ ไม่มีคนชี้นาํ ไง
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เวลาประพฤติปฏิบตั ิในกรรมฐานเรานะ หลวงปู่ มัน่ สุ ดยอดมาก หลวงปู่ มัน่ นี่เป็ นผูช้ ้ ีนาํ
เพราะหลวงปู่ มัน่ สมบุกสมบันมาก่อนใคร คนที่ประพฤติปฏิบตั ิ เห็นไหม เราทําการค้าการขายถ้า
ตลาดกําลังเจริ ญรุ่ งเรื อง เราเข้าไปทําการค้าเราจะมีโอกาสมากเลย แต่ถา้ คนที่ไม่มีตลาดนะ เขา
ต้องไปสร้างสิ นค้าของเขา เขาต้องไปสร้างตลาดของเขา เขาต้องทําทุกอย่าง
ขณะที่ธรรมวินยั มีอยู่ คือสังคมนี้มีอยู่ แต่ตลาดไม่มี องค์หลวงปู่ มัน่ ท่านค้นคว้าขนาดไหน
ท่านสมบุกสมบันมาขนาดไหน เพราะท่านสมบุกสมบันมามาก แล้วท่านมีบุญญาธิการ เพราะ
ท่านปรารถนาเป็ นพระโพธิสัตว์ ไอ้บุญญาธิการนี้มนั เป็ นฐานรองรับ เหมือนกับคนที่มีอาํ นาจ
วาสนามีเชาวน์ปัญญา นี่เชาวน์ปัญญาของท่านอันหนึ่ ง แล้วเชาวน์ปัญญาอันนี้ เข้าไปค้นคว้า
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วบรรลุธรรม...
พอบรรลุธรรมอย่างนี้แล้วย้อนกลับมาที่ลูกศิษย์ลูกหานะ มันเป็ นความทุกข์ความยากนะ
เวลาท่านจะเสี ยชีวิต เห็นไหม “ภิกษุ ภิกษุ ให้ปฏิบตั ิมานะ ผูเ้ ฒ่าจะแก้นะ” การแก้นี่หาได้ยาก
เพราะอะไร? เพราะท่านค้นคว้ามา กว่าท่านจะหาคนแก้ก็ไม่มี ติดขัดสิ่ งใดก็ไปปรึ กษาหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ เสาร์ กส็ ร้างสมบุญญาธิการมามาก...มากจริ งๆ แต่ก็ยงั ไม่เท่า เห็นไหม นี่แก้ไม่ได้
ท่านพยายามแก้ของท่าน ต้องแก้...
ดูสิ ดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นไหม “สิ่ งใดหลอกลวงทั้งหมด...” เกิดมาใน
โลกในฐานะของกษัตริ ย ์ มัง่ มีศรี สุข สุ ขสบายมากในชาติของกษัตริ ย ์ แล้วออกไปประพฤติ
ปฏิบตั ิ แม้แต่อาฬารดาบสรับประกันนะว่า “ได้สมาบัติ ๘ ให้เป็ นศาสดา เพราะความรู ้เหมือนเรา
เหมือนเราเลย สอนได้”
ทั้งๆ ที่ความรู ้สึกมันมีความสุ ขมากเวลาจิตปล่อยกิเลสเข้ามา ปล่อยนะ! ปล่อยชัว่ คราวไง
ปล่อยเข้ามามันเป็ นความสงบ ถ้าปล่อยกิเลสไม่ได้ วางกิเลสไม่ได้ เป็ นสัมมาสมาธิไม่ได้ สมาธิที่
จะเป็ นสมาธิได้ เพราะมันปล่อยกิเลสชั่วคราว กิเลสยุบยอบตัวลงมันถึงเป็ นสมาธิ ถ้ ากิเลสไม่ ยุบ
ยอบตัวลงก็เป็ นความคิดปุถุชนเรานี่ ไม่ ต้องบอกเลยทุกคนรู้ เพราะมันคิดแล้วมันพุ่งออกไป
เพราะมันมีพลังงานประสานกัน ประสานจากพลังงานของตัวจิต ประสานกับขันธ์ ประสานกับ
สิ่ งทีม่ นั เป็ นเหยือ่ สิ่ งทีล่ ่อลวง คือรสของมัน รสของความรู้สึก รสของกิเลส รสของรู ป รส กลิน่
เสี ยง เห็นไหม มันออกไป มันรับรู้ ออกไป สิ่ งนีม้ นั ส่ งออกทั้งหมด
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เห็นไหม ปัญญาอย่างนั้น จะสงบเข้ามามันต้องปล่อยสิ่ งนี้เข้ามา จนเจ้าชายสิ ทธัตถะได้รับ
การพยากรณ์จากอาฬารดาบสว่า “มีความรู ้เหมือนเรา สั่งสอนลูกศิษย์ได้เหมือนเรา” เห็นไหมว่า
เครื่ องล่อขนาดนี้ เจ้าชายสิ ทธัตถะยังปฏิเสธ ปฏิเสธหมดเลย เพราะจิตมันสงบเฉยๆ มันไม่มี
ปัญญา ถึงได้ออกมาค้นคว้าหาเองนะ
หลวงปู่ มัน่ ก็เหมือนกัน เวลาจิตมันสงบเข้ามา สิ่ งที่คน้ คว้าเข้ามามันก็มีความรู ้สึกอย่างนี้
เหมือนกันนะ “แต่สิ่งนี้มนั ไม่ใช่” เพราะอะไร? เพราะออกมาแล้วความรู ้สึกเหมือนเดิม แล้วจะ
แก้กิเลส แล้วกิเลสมันสะเทือนตรงไหน? สิ่ งนี้ถึง “ไม่ใช่..ไม่ใช่” จนท่านลานะ ลาพุทธภูมิ ถ้าไม่
ลาพุทธภูมิ สิ่ งนี้จะเข้ามรรคไม่ได้ จะเข้าแต่ฌานโลกียอ์ ย่างเดียว ฌานโลกียน์ ี่... สิ่ งนี้ ... สภาวะ
แบบนี้ ... เพราะต้องสร้างสมบุญญาธิการไป
ถ้าเข้ามรรค ทําลายกิเลส ทําลายกิเลสแล้วมันจะสร้างสมพระโพธิสัตว์ได้อย่างไร เพราะ
เป็ นพระโสดาบันก็อีก ๗ ชาติเท่านั้น มันจะสร้างสมไปอีกยาวไกลนะ...การปรารถนาเป็ นพระ
โพธิสัตว์นี่ ถ้าสร้างปัญญามา ถ้ามีปัญญา มีอินทรี ย ์ อินทรี ยแ์ ก่กล้าคือความคิดมันฉุ กคิด มีเชาวน์
ปัญญา มันจะใคร่ ครวญสิ่ งนี้ ใคร่ ครวญจากภายในเข้ามา ถ้าใคร่ ครวญจากภายในเข้ามา “นี่ก็
ไม่ใช่..นี่ก็ไม่ใช่” ถึงปล่อยวางสิ่ งนี้ไง ถ้าปล่อยวางสิ่ งนี้ จะย้อนกลับ ย้อนกลับมาตลอด
เห็นไหม นี่ผทู ้ ี่ผา่ นโลกมา เห็นความทุกข์ความยาก หลวงปู่ มัน่ ท่านผ่านโลกนะ ท่านทุกข์
ยากมาก เวลาท่านจะเสี ยชีวิต เห็นไหม “ผูเ้ ฒ่าจะแก้นะ” ท่านเป็ นห่ วงเป็ นใยมาก เวลาพ่อแม่กบั
ลูก เห็นไหม ทําไมพ่อแม่จะไม่รักลูก ทําไมถึงคิดว่าพ่อแม่จะไม่เอาสิ่ งที่ปรารถนาดีๆ ให้กบั ลูก
แต่ลูกมันไม่ยอมรับ ลูกมันไม่รับรู ้ เพราะอะไร เพราะความเข้าใจผิด นี่ไงกิเลส กิเลสมันเข้าใจผิด
นะ
เด็กมันก็เข้าใจพ่อแม่มนั อยูเ่ พราะสายบุญสายกรรม เกิดเป็ นลูกพ่อแม่กนั นี่โดยธรรมชาติ
อันนี้เป็ นความจริ ง แต่ก็คิดด้วยประสาเด็กไง ด้วยเรี ยกร้องเอา ด้วยความเห็นเอา ที่เรี ยกร้องเอา
ความเห็นเอา สิ่ งต่างๆ ที่เรี ยกเอาน่ะ นัน่ คืออะไรล่ะ นัน่ ก็คือกิเลสไง แล้วในปัจจุบนั นี้เราก็
เหมือนกัน ในเมื่อถ้าเรายังเข้าใจว่าความประพฤติปฏิบตั ิของเราถูกต้อง ความประพฤติปฏิบตั ิ
ของเราจะแก้ไขกิเลส นี่ หางเสื อเรา เราได้อุปัฏฐากครู บาอาจารย์ของเราแล้วนะ เราได้ฟังธรรม
ของครู บาอาจารย์ของเราแล้วนะ สิ่ งนี้เห็นไหม ธรรมและวินยั ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วางไว้ สองพันห้าร้อยกว่าปี แล้วนะ แต่ครู บาอาจารย์ของเรายังสดๆ! ร้อนๆ! เพราะเราได้ยนิ กับ
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หู! เราได้อปุ ัฏฐากมา เราได้จาํ มา สิ่ งนี้เป็ นสมบัติอนั ประเสริ ฐ สมบัติที่วา่ เป็ นนามธรรม..
นามธรรม สิ่ งนี้ประเสริ ฐมาก เพราะไม่รู้พดู ไม่ได้! ถ้าไม่รู้เอาอะไรมาพูด สิ่ งที่พดู ไม่ได้ก็พดู แบบ
จินตนาการไปอย่างนั้น เรื อก็ยงิ่ หมุนออกไป เห็นว่ากลางทะเลนั้นจะเป็ นฝั่ง เห็นไหม ต่างคนต่าง
เร่ งเครื่ อง ต่างคนต่างกางใบ ต่างคนให้กินลม ออกไปกลางทะเล ยิง่ ลึกเท่าไหร่ ก็ว่า “สิ่ งนี้จะเข้าฝั่ง
..เข้าฝั่ง” มันจะไปฝั่งที่ไหน! มันออกไปข้างนอก เห็นไหม ด้วยความเห็นของกิเลสนะ
แต่ครู บาอาจารย์บอกว่า “ที่เอ็งทํากันอยูน่ ้ นั น่ะ มันต้องตั้งสติใหม่นะ” นี่สิ่งที่เข้าฝั่ง...หนึ่ง
มันจะบอกมีส่ิ งบอกเหตุ ถ้าใกล้เข้าฝั่งมันจะมีนก มันจะมีส่ิ งต่างๆ เพราะอะไร เพราะบนฝั่งมันมี
ต้นไม้ มันมีอาหาร ถ้าเราเข้าไปใกล้ฝ่ัง มันจะมีน้ าํ ลึกนํ้าตื้น ความเป็ นไปของทะเลก็ต่างกัน สิ่ ง
ต่างๆ ก็ต่างกัน ถ้าหมัน่ สังเกต หมัน่ รักษาจิตของตัว มันจะเห็นสิ่ งนี้ แล้วมันจะเตือนสติของเรา
ไม่ให้เราออกไปกลางทะเลไง สิ่ งนี้ถา้ ปฏิบตั ิเข้ามามันจะเป็ นคุณประโยชน์กบั เรานะ
คุณประโยชน์เพราะว่าสังฆรัตนะของเราได้สัง่ เสี ยไว้ ได้อุปัฏฐากไว้ เห็นไหม เราอุปัฏฐาก
ครู บาอาจารย์ เราได้อุปัฏฐากจากข้างนอก สมณะข้างนอก แล้วสมณะข้างในล่ะ “ผู้ใดกําหนด
พุทโธๆ นะ อุปัฏฐากใจของตัว” อุปัฏฐากพุทโธ พุทธะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธะ
ผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน ถ้าเราจะอุปัฏฐากจากข้างนอก สิ่ งนี้เป็ นการสร้างสมบุญญาธิการ เราจะสร้าง
บุญกุศลขนาดไหน บุญกุศลนี้สิ่งนี้เป็ นการสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เรามีศรัทธาความเชื่อ ศรัทธา
ความเชื่อนี่เป็ นคุณสมบัติมหาศาลเลย ถ้าไม่มีสมบัติ ไม่มีศรัทธาอันนี้ มันจะไม่ชกั นําสิ่ งนี้เข้ามา
เราสังเกตทางโลกได้ไหม ทางโลกบอกผูท้ ี่ไปวัดเป็ นผูท้ ี่มีปัญหา เขาคิดว่าคนที่เข้าวัด
เหมือนกับคนไปโรงพยาบาล เพราะเป็ นคนไข้ถึงเข้าโรงพยาบาลใช่ไหม แล้วคนที่ไปวัดก็
เหมือนกับคนไข้คือคนมีปัญหา ทิฏฐิมานะนะ เขาว่าเขาเป็ นคนที่สมบูรณ์ เขาเป็ นคนที่ไม่เป็ น
โรคเป็ นภัย โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขามีอวิชชาอยูใ่ นหัวใจ เห็นไหม เพราะเขาไม่มีเชาวน์ปัญญา
เพราะเขาไม่มีวาสนา เขาไม่ได้สร้างสมบุญญาธิการอย่างนั้นไว้ เขาถึงไม่ฉุกคิด!
ยาภายนอก ยาของโลกเขา ฉี ดก็ได้ ผ่าตัดก็ได้ กินก็ได้ เข้าไปเพื่อรักษาโรค แต่ธรรมโอสถ
เห็นไหม เวลาเราจะประพฤติปฏิบตั ิ สัมมาสมาธิไปซื้ อที่ร้านไหน? สติไปซื้ อที่ร้านใคร? ไม่มีการ
ซื้ อขาย การประพฤติปฏิบตั ิจะรํ่ารวยศรี สุขขนาดไหน สมาธิก็ตอ้ งฝึ กฝนขึ้นมาจากจิต สมาธิมา
จากไหน สมาธิไม่ ใช่ จติ สมาธิเป็ นสมาธิ จิตเป็ นจิต เวลาผู้ทวี่ มิ ุตติหลุดพ้นไป จิตทีว่ มิ ุตติกไ็ ม่ ใช่
จิต ไม่ ใช่ สมาธิ ไม่ ใช่ สิ่งต่ างๆ ทั้งหมด เพราะมันพ้นออกไปจากสมมุติท้งั หมด
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แต่ ขณะทีใ่ นระหว่ างก้าวเดินนี้ จิตนีเ้ ป็ นภวาสวะ จิตนีเ้ ป็ นอวิชชา จิตนีเ้ ป็ นอนุสัย สิ่ งทีเ่ ป็ น
อนุสัยมันนอนเนื่อง มันมีเชื้อไขของมัน มันออกไปกินเหยือ่ ของมัน ถ้ าเราทําความสงบเข้ ามา จิต
มันปล่อยวางสิ่ งต่ างๆ เข้ ามา เห็นไหม สมาธิเกิดขึน้ อย่ างนีไ้ ง สมาธิเกิดขึน้ ต่ อเมื่อมันปล่อยสิ่ ง
ต่ างๆ เข้ ามา ถ้ าสมาธิกบั จิตเป็ นอันเดียวกัน สมาธิเสื่ อมไปจิตก็ต้องหายไปสิ จิตเราอยู่ตลอดไป
จิตของเรามีตลอด เห็นไหม
แต่สมาธิเกิดแล้วเสื่ อม..เกิดแล้วเสื่ อม มันถึงมีโสดาปัตติมรรค สกิทาคามรรค อนาคามรรค
อรหัตตมรรค เห็นไหม มรรค ๔ ผล ๔ นี่ สมาธิต่างกัน ความรู ้สึกต่างกัน สิ่ งที่ต่างกัน ต่างกันไป
หมด...
ปัญญาขั้นของพระโสดาบันก็เห็นปัญญาชําระกิเลสในเรื่องของโสดาบัน
ปัญญาของขั้นของพระสกิทาก็ทาํ ลายกิเลสในขั้นสกิทา
ปัญญาของพระอนาคาก็ทาํ ลายกิเลสเรื่องกามราคะ
ปัญญาของอรหัตตผลสุ ดยอด!! เพราะอะไร? เพราะอวิชชาละเอียดอ่อนมาก ละเอียดอ่อน
ขนาดที่ว่าจะเชื่อในธรรม เห็นไหม อย่างที่ชาวโลกเขาบอกคนที่ไปวัดเหมือนคนเป็ นโรค จะไป
วัดต้องเป็ นคนที่มีปัญหา คนที่เป็ นปัญหานี่ สุดยอด สุ ดยอดเพราะอะไร? เพราะยอมรับความจริ ง
สุ ดยอดเพราะสิ่ งที่เกิดขึ้นทุกคนต้องเกิดและตาย สมบัติพสั ถานหาไว้มหาศาล จะมีมากมาย
ขนาดไหน ถ้าคนเป็ นธรรมนะสิ่ งนี้เป็ นประโยชน์ เป็ นประโยชน์เพราะมันเป็ นปัจจัยเครื่ องอาศัย
เวลาการสละทาน การสร้างสมบุญญาธิการก็ตอ้ งอาศัยสิ่ งนี้เป็ นปัจจัยเครื่ องอาศัยไป ถ้าคนใจ
เป็ นธรรมจะเป็ นประโยชน์
แต่ถา้ คนที่ใจเป็ นกิเลส เห็นไหม สิ่ งนี้ไม่มีนะ มันวางแผน มันวางจินตนาการของมัน มัน
สร้างกันขึ้นมาเพื่อจะไปเอากัน ดูสิ ดูอย่างฝ่ ายนักปกครองเขา ทีเ่ ขาโกงกินกัน เขาทําอย่างไร เขา
เพื่ออะไร มันซับซ้อนมาก เราคิดไม่ถึงนะว่าเขาวางแผนกันมาเป็ นชัว่ อายุคนนะ วางแผนตั้งแต่ว่า
เกิดมาแล้วจะต้องให้เรี ยนอย่างนั้น จนจะไปเอาสมบัติของสาธารณะมาเป็ นของตัวไง แล้วมัน
เป็ นสาธารณะ เอาได้มาด้วยบาปอกุศล สิ่ งที่ได้มามันเป็ นเหมือนสารพิษ มันให้โทษกับใจนั้น
สมบัติได้มา ได้มาชัว่ คราว แต่กรรม!..การกระทํานั้นมันฝังลงที่ใจ แล้วถ้าฝังลงที่ใจมันจะไปที่
ไหน?
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แต่ถา้ คนมีธรรมในหัวใจ จะได้มากได้นอ้ ยนี้ตามแต่อาํ นาจวาสนา ได้มากเพราะเราสร้าง
ของเรามาอย่างนี้ เราจะปฏิเสธได้อย่างไรของของเรา สมบัติในตูเ้ ซฟเรา เราจะบอกไม่เป็ นของ
เราเป็ นไปไม่ได้ มันเป็ นของเรา ใส่ ไว้ในตูเ้ ซฟนั้น เพราะสมบัติในตูเ้ ซฟกับเราคนละคนกัน
สมบัติในตูเ้ ซฟมันเป็ นวัตถุ แต่หวั ใจเรา เรานี่เป็ นเรา เราถึงกล้าใช้ส่ิ งนั้น เราถึงเอาสิ่ งนั้นเป็ น
ประโยชน์ แต่ถา้ คนเขาไปเอาของเขามา เขาถนอมรักษา จนเป็ นทาสนะ
โตเทยยพราหมณ์ เห็นไหม เป็ นเศรษฐีมีสมบัติมาก แล้วสมัยพุทธกาลไม่มีธนาคารไง มี
สมบัติขนาดไหนก็ใส่ ไหฝังดินไว้..ใส่ ไหฝังดินไว้
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไป
บิณฑบาต เห็นไหม ปฏิเสธและไล่ดว้ ย แล้วเวลาตายไปเกิดเป็ นสุ นขั นะ ไปเฝ้ าสมบัติน้ นั น่ะ ดูสิ
สมบัติที่หาไว้น่ะมันควรจะเป็ นประโยชน์แก่การเกิดและการตายนั้น
เกิดในปัจจุบนั นี้เป็ น
เจ้าของสมบัติ เป็ นโตเทยยพราหมณ์ เป็ นเจ้าของสมบัติน้ นั ทําการค้ามา ได้ของนั้นมาแล้วใส่ ไห
เป็ นทองคําไปฝังไว้
เห็นไหม ควรจะเป็ นประโยชน์ แต่เพราะความผูกพัน เพราะเจตนาอันนั้น ตายแล้วไปเกิด
เป็ นสุ นขั เฝ้ าอยู่นนั่ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปบิณฑบาต สมบัติน้ นั เป็ นของลูกนะ
แต่ฝังไว้ลกู ก็ไม่ได้ ใครก็ไม่ได้ เป็ นสุ นขั ไปเฝ้ า สุ นขั มันจะได้อะไร สุ นขั มันได้อาหารของมัน
มันก็เป็ นประโยชน์กบั มันใช่ไหม แต่ได้ทองคําสุ นขั กินไม่ได้หรอก แต่เรื่ องใจสําคัญมาก มันไป
ติดมันไปเฝ้ าอยูน่ นั่ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปบิณฑบาตตอนเช้า สุ นขั ก็มาเห่ า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอก…
“โตเทยยพราหมณ์ เธอเป็ นมนุษย์เธอก็ตระหนี่ เวลาตายไปแล้วเธอก็ตระหนี่”
นี่พดู ให้ได้ยนิ เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเห็นประโยชน์ ถ้าองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เห็นประโยชน์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่พดู เวลาพูด
ออกไปเป็ นประโยชน์ เห็นไหม คนใช้ได้ยนิ ไปบอกกับลูกโตเทยยพราหมณ์ไงว่า “องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรี ยกชื่อพ่อกับสุ นขั นั้น” โกรธมาก ตามไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ายังที่พกั นะ ไปถึงได้ต่อว่า...
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์ไง “เอาอย่างนี้ นะ สุ นขั นี่เพิ่ง
เกิด มันเพิ่งตายจากโตเทยยพราหมณ์ไปแล้วไปเกิดเป็ นสุ นขั ชาติภพมันยังใกล้กนั อยู่ เขายังเข้า
ใจความนี้อยู่ ให้กลับไปเอาอาหารไปเลี้ยงให้อ่มิ เลยนะ แล้วพยายามลูบ ให้เรี ยกพ่อเลยแล้วขอ
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สมบัติน้ นั ” พอไปทําอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนํา สุ นขั นั้นหางตกนะ เพราะ
มันสลดใจ สลดใจแล้วมันวิ่งไปที่มนั ฝังไหไว้ นี้อยูใ่ นพระไตรปิ ฎก แล้วเอาเท้าตะกุยดินนั้น แล้ว
ลูกของโตเทยยพราหมณ์กใ็ ห้คนใช้ขดุ ดินขึ้นมา เจอทองคําเป็ นไหๆๆ นะ นี่สมบัติ ถ้าเราไปติด
มัน มันเป็ นโทษขนาดนั้นนะ ถ้าคนไม่เข้าใจ
แต่เราเป็ นมนุษย์ การจะหาแก้วแหวนเงินทองก็ทุกข์นะ เห็นไหม โลกนี่เป็ นความทุกข์
ล้วนๆ เลย แต่การเกิดมันเป็ นผลของวัฏฏะ เวลาครู บาอาจารย์ของเรามีปัญหากัน ท่านบอกเลย
“ไม่มีโทษต่อกันหรอก มันเป็ นโทษของวัฏฏะ” ถ้าผูเ้ ป็ นธรรมนะ ถ้าครู บาอาจารย์ของเรามีธรรม
ท่านจะเห็นว่ามันเป็ นโทษของวัฏฏะ คือมันเป็ นธรรมชาติที่หมุนไปที่เราว่ามันเป็ นภาชนะไง จิต
นี้มนั อยูใ่ นวงจรอย่างนี้ มันจะหมุนไปเกิดเป็ นภพเป็ นชาติ เห็นสภาวะแบบนี้ไป นี่เป็ นผลของ
วัฏฏะ
เราเกิดมาพบกัน เกิดมากระทบกระเทือนกัน แล้วก็จากกัน เกิดมารัก พบกัน แล้วก็สร้างคุณ
งามความดีต่อกัน มันก็เกิดเป็ นสายบุญสายกรรม นี่ผลของวัฏฏะ ถ้าครู บาอาจารย์ที่มีธรรมใน
หัวใจ สิ่ งที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั นี้มนั เป็ นผลของวัฏฏะ มันเป็ นสิ่ งที่ว่าไม่มีผลสะเทือนกับใจดวงนั้น
แต่ถา้ กิเลสในหัวใจ เห็นไหมอย่างทีว่ ่า วางแผนตั้งแต่เกิด วางแผนจะเอา..จะเอา..จะเอา จะยึดให้
ได้ไง ไม่รู้หรอกว่านี่ทุกข์ ทุกข์มากเลย
เห็นไหม สังฆรัตนะของเราถึงได้เตือนสติ จะมัง่ มีศรี สุขขนาดไหนมาหาครู บาอาจารย์เรา
ท่านก็ไม่ตื่นเต้นไปกับเขานะ จะทุกข์ยากเข็ญใจเข้ามามาขอความพึ่งพาอาศัย ท่านก็สงสารเมตตา
นะ ท่านบอกว่า “ให้กาํ หนดพุทโธๆ” เพื่ออะไร? เพื่ออุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไง
เราเป็ นชาวพุทธ เราบอกเลยเราเกิดไม่ทนั พระพุทธศาสนา เกิดไม่ทนั องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเลย “กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจริ ญอีก
หนหนึ่ง” แล้วเราก็เกิดกึ่งกลางพุทธศาสนา เวลากราบพระพุทธก็ตอ้ งกราบพระพุทธรู ป เวลาจะ
กราบพระธรรมก็ตอ้ งกราบพระไตรปิ ฎก เวลากราบพระสงฆ์ก็ตอ้ งไปที่วดั แล้วเราจะต้อง
เสี ยเวลาอย่างนั้นหรื อ แล้วใจเราล่ะ? ทําไมครู บาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบตั ิไปเวลาถึงที่สุด เห็น
ไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์...มารวมอยูท่ ี่ใจ ใจนี้หนึ่งเดียว เห็นไหม
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นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราอุปัฏฐากใจของเรา จะทําอย่างนี้ได้มนั ต้องมีศรัทธาไง ศรัทธา เห็น
ไหม ในหลักวิชาการต่างๆ เขาต้องมีพ้นื ฐานเขาขึ้นมา เขาถึงจะต่อยอดขึ้นไปถึงสิ่ งที่วิชาการที่
ละเอียดอ่อนขึ้นไป ดูอย่างนักกฎหมายนะ นักกฎหมายที่มีความชํานาญมากนี่ กฎหมายเล็กๆ
น้อยๆ แง่มุมต่างๆ เขาเอามาใช้เป็ นประโยชน์ได้หมดเลย แล้วเขาแพ้ชนะกันตรงนี้ ตรงที่เป็ น
เล็กๆ น้อยๆ ตรงที่สิ่งที่คนมองข้ามนี่ นี่ก็เหมือนกัน ในหัวใจนะ สิ่ งที่ว่าเราจะประพฤติปฏิบตั ิ
เห็นไหมว่า พุทโธอยูท่ ี่ใจ พุทโธ ธัมโมอยูท่ ี่ใจ แล้วเราหาได้อย่างไรล่ะ? เราจะทําของเราอย่างไร?
เพราะเราอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าของเราไม่เป็ นไง
แต่ครู บาอาจารย์ของเราน่ะ จิตท่านเป็ นหนึ่ ง จิตท่านอยูก่ บั สิ่ งนี้เป็ นปัจจุบนั ท่านจะอธิ บาย
ให้เราเข้าใจโดยเป็ นรู ปธรรม สิ่ งที่รูปธรรม เห็นไหม กรรมฐาน ๔๐ ห้อง ให้กาํ หนดพุทโธๆ
เพราะอะไร? เพราะจิตนี่มนั ส่ งออก เห็นไหม ดูสิ ถ้าจิตไม่ใช่ขนั ธ์ ขันธ์ไม่ใช่จิต มันออกมา
ออกมาตามเหยือ่ เห็นไหม ถ้าเรากําหนดพุทโธ สิ่ งที่มนั เคยคิดอยูใ่ นตามความพอใจของเขา เราก็
ให้คิดในพุทโธแทน เห็นไหม จากความคิดอันหนึ่ งที่เป็ นพิษเป็ นภัย เราก็เปลี่ยนความคิดนี้ไปอยู่
กับพุทโธ อยูก่ บั ธัมโม อยูก่ บั สังโฆ อยูก่ บั มรณานุสติ อยูก่ บั กสิ ณ ๔๐ ห้อง
เห็นไหม จิตมันก็เริ่ มกินอาหารที่เป็ นของแสลง กินอาหารที่เป็ นความเคยชินของมัน กิน
อาหารแบบเด็กๆ นะ สิ่ งนี้เป็ นความคิดของเรา ถ้าเราคิดต้องถูกต้อง เราคิดต้องดี ใครต่อต้าน
ความคิดเรา ใครขัดแย้งเรา...จะโกรธมาก...จะมีความโกรธ...จะมีความคิดทําลายเขา เห็นไหม ถ้า
มันเป็ นคุณประโยชน์เราไปโกรธเขาทําไม เพราะเราคิดแล้วมันต้องเป็ นความดีสิ เขาต้องเห็น
ความดีกบั เรา เห็นไหม แต่ครู บาอาจารย์เราเตือนตรงนี้ไง ถ้าเตือนตรงนี้เราก็กลับมาทีพ่ ุทโธๆ
นี่อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนจะทําอย่างนี้ได้ไม่ใช่ใครก็ทาํ ได้นะ ถ้าคน
เขาไม่เชื่อ เขาพุทโธทีหนึ่งเขาก็ส่ายหัว แล้วเขาก็ลุกหนี เขาบอก “พวกนี้บา้ ” แต่คนที่มีคุณสมบัติ
คนที่มีอาํ นาจวาสนา ไม่ตอ้ งคิดถึงพุทโธนะ แม้แต่อาํ นาจวาสนามาถึงนี่เวลานอนหลับมันก็ฝัน
นะ ฝันเห็นครู บาอาจารย์ ฝันเห็นสิ่ งต่างๆ สิ่ งนี้เป็ นการบอกกล่าวนะ บอกกล่าวว่าเรามีอาํ นาจ
วาสนา มันมีความดูดดื่ม มันมีความอยากประพฤติปฏิบตั ิ มันอยากจะอุปัฏฐากองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า
เราเกิดไม่ทนั องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธะ ผู้ร้ ู ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มันก็อยู่ในกลาง
หัวอกเรา เห็นไหม สมบัติทมี่ คี ุณค่ ามหาศาลคือสมบัติของใจของมนุษย์ นะ ใจของสัตว์โลก ใจ
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ของต่างๆ เขาก็มีคุณสมบัติ แต่เพราะเขาไม่ได้เกิดเป็ นมนุษย์เหมือนเรา เขาถึงไม่มีอาํ นาจวาสนา
ไง เราเกิดเป็ นมนุษย์มนั มีปากมีทอ้ ง มีความเบียดเบียนกันทางสังคม มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม อยูค่ น
เดียวก็กลัว ต้องอยูก่ บั หมู่คณะ อยูก่ บั หมู่คณะถ้าหมู่คณะมีความผิดใจก็บาดหมางกัน
ถึงอยูอ่ ย่างไรก็แล้วแต่ตอ้ งมีสติ แล้วกลับมาดูพุทโธของตัว พยายามนึกพุทโธๆ ให้จิตนี้ที่
มันเป็ นนามธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ที่ไม่เห็นกัน ให้มนั เกี่ยวเนื่องมันสัมพันธ์กนั ไง มันสัมพันธ์นะ
ความรู ้สึกไปเกาะอยูก่ บั พุทโธๆ เห็นไหม พุทโธไปเรื่ อยๆ เราอาศัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า เราอาศัยสังฆะ เห็นไหม สังโฆๆ ถึงครู บาอาจารย์ของเรา เรานึกถึงคําสอนของครู บาอาจารย์
ของเรา เรานึกถึงคําเตือนของท่าน เรานึกถึงคําที่ท่านพูดไว้ เราอยูก่ บั ครู บาอาจารย์นะเวลาท่าน
เทศน์สะเทือนใจมาก ท่านจะบอกว่าสิ่ งที่ท่านเทศนาว่าการนี่...
“จะเชื่อหรือไม่ เชื่อก็แล้วแต่ แต่ ถ้าพวกท่ านปฏิบัติไปถึงตรงนั้น พวกท่ านจะต้ องมากราบ
ศพผมนะ”
ฟังแล้วสะเทือนใจมาก เพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่ อง ฟังก็เฉยๆ นะ แต่เวลาประพฤติปฏิบตั ิ
ไป เห็นไหม เพราะท่านก็ตอ้ งไปกราบศพครู บาอาจารย์ ต้องกราบถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ท่านบอกเลยนะ “ถ้ าถึงจุดหนึ่ง ถ้ าพวกท่ านทําจริงนะ...”
ตอนนี้เพราะท่านเป็ นของจริ ง ท่านพูดอะไรท่านไม่กลัวอะไรเลย เพราะอะไร เพราะท่าน
พูดแต่อริ ยสัจ ไม่ใช่สัจจะนะ อริยสั จจะที่ประสบกับใจ ใจอันนั้นมันสั มผัสอริยสั จอย่ างนี้ แล้ว
อริยสั จนีม้ นั เป็ นหนึ่งเดียว จะเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ จะพิจารณาขนาดไหนก็แล้วแต่ เวลาลง
ลงอันเดียวกัน ลงอริยสั จอันเดียวกัน แล้วถ้าปฏิบตั ิมาอย่างนี้ ลงอริ ยสัจอย่างนี้ มันทําไมไม่ซ้ ึ งใจ
มันทําไมไม่ดูดดื่ม ไม่สะเทือนหัวใจ เพราะครู บาอาจารย์บอกเราแล้ว ครู บาอาจารย์บอกแล้ว เรา
ไม่เชื่อ..เราไม่เชื่อ มันสะเทือนใจมากนะ สิ่ งนี้มนั ต้องย้อนกลับมา นี่ท่านเตือนเรามานะ
แล้ววันนี้เราก็มาเคารพท่าน เห็นไหม เราเคารพ เคารพที่ไหน? เวลาครู บาอาจารย์ของเรา
ล่วงไปแล้ว สิ่ งนี้คือสรี ระท่านล่วงไป แต่หวั ใจไม่ล่วงหรอก ปุถุชนก็ไม่ล่วง ปุถุชนก็อยู่ จิตนี้มี
ตลอดไป สิ่ งนี้มีอยูต่ ลอดเวลานะ แล้วเราประพฤติปฏิบตั ินี่ท่านจะเห็น... ศาสนทายาทนะ ถ้าเรา
ประพฤติปฏิบตั ิ เรามีคุณธรรมขึ้นมาในหัวใจ
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ผูท้ ี่เกิด เราเกิดในครรภ์ของมารดา เราจะรักพ่อรักแม่เรา ขณะที่เรายังไม่มีครอบครัว เรายัง
ไม่มีลูกของเรา เราจะไม่รักพ่อแม่เหมือนที่เรามีครอบครัวแล้ว ถ้าเรามีครอบครัวแล้วเรามีลูกของ
เรา มันสะเทือนหัวใจมาก เราจะคิดถึงพ่อแม่เรา เพราะพ่อแม่เราก็รักเราเหมือนเรานี่ ถ้ารักเรา
เหมือนเรา เราก็จะเคารพพ่อแม่ แล้วลูกเรามันจะรู ้หรื อไม่รู้ก็ปล่อยเขาไป แต่ถา้ เขาไปมีครอบครัว
แล้วเกิดเขาไปมีบุตรของเขา เขาจะนึกถึงเราเลย เพราะเราจะมีความผูกพันอย่างนั้น
นี้ก็เหมือนกัน ในเมื่อท่านล่วงไปแล้ว แต่ทา่ นเห็นศาสนทายาทไง ท่านเกิดในธรรม สั งฆ
รัตนะของเรานี่หัวใจต้ องเป็ นธรรม ถ้ าหัวใจไม่ เห็นธรรม ไม่ สัมผัสกับธรรม ไม่ เป็ นสั นทิฏฐิโก
จะไม่ เป็ นสั งฆรัตนะโดยถูกต้ อง จะเป็ นสมมุติสงฆ์ แต่ สังฆรัตนะนีเ้ พราะใจนีเ้ ป็ นแก้ว ใจนีเ้ ป็ น
รัตนะ แก้วนีเ้ ป็ นสมมุตินะ นิพพานไม่ ใช่ แก้ว นิพพานเป็ นนิพพาน นิพพานเป็ นความว่ าง
อันหนึง่ ไม่ ใช่ แก้ว แก้วนี้มนั เป็ นสิ่ งทีเ่ ป็ นวัตถุ
นี่ก็เหมือนกัน ในเมื่อหัวใจท่านเป็ นความว่าง หัวใจท่านเป็ นอย่างนั้น แล้วเวลาประพฤติ
ปฏิบตั ิ ท่านเกิดในธรรมนะ แล้วสัง่ สอนศาสนทายาทมา อยากให้พวกเราประพฤติปฏิบตั ิ ถ้าเรา
ประพฤติปฏิบตั ิ คําสัง่ สอน...ธรรมและวินยั ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างนี้ ธรรม
และวินยั ...พระไตรปิ ฎก...สั่งสอนย้อนกลับมาที่จิต แล้วนี่ท่านก็ส่งั สอนเรา ท่านเตือนสติเรา แล้ว
เราก็ประพฤติปฏิบตั ิ นี่ความผูกพัน เห็นไหม วันนี้วนั ที่เราระลึกถึงท่าน ถ้าเราทําตามคําสั่งคํา
สอนของท่าน เห็นไหม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกับพระไว้...
“ผูใ้ ดปฏิบตั ิตามธรรม ปฏิบตั ิตามคําสั่งสอนของเรา แม้อยูไ่ กลสุ ดไกลขนาดไหน เหมือน
อยูแ่ นบกับเราเลย เพราะอยูก่ บั ธรรมวินยั ผูใ้ ดเกาะชายจีวรเรา แต่ไม่ทาํ ตามเราไง! เกาะชายจีวร
ไว้! แต่ไม่ประพฤติปฏิบตั ิ ไม่ทาํ ตามนั้น เหมือนอยูห่ ่ างเรา ห่ างไกลแสนไกล”
เพราะการประพฤติปฏิบัติน้ ันเป็ นมรรคฝ่ ายเหตุ มรรคญาณ เห็นไหม ผลเกิดขึน้ มา ยถาภูตํ
ญาณทสฺ สนํ ยถาภูตังคือการกระทําทีเ่ กิดขึน้ มาสั มผัสสั มพันธ์ กนั แล้ วมันแยกออกมาจากใจ มัน
เป็ นอย่ างไร? นี่ยถาภูตัง พอแยกออก จิตเป็ นจิต ทุกข์ เป็ นทุกข์ กายเป็ นกาย แยกออกไป ญาณทัส
สนะ! ญาณ ตัวจิตตัวนั้นมันหยัง่ รู้ มันจะย้ อนเข้ ามา สิ่ งทีม่ นั เป็ นความจริงมันแยกอย่ างไร? มัน
เป็ นสภาวะแบบใด นี่อริยสั จ สิ่ งทีเ่ ป็ นอริยสั จ ความจริงน่ ะเป็ นขั้นตอน เพราะสิ่ งนีม้ นั ยังมีสิ่งที่
ยังต้ องลดต้ องละกันต่ อไป เห็นไหม ต้ องลดต้ องละกันเป็ นชั้นเป็ นตอนเข้ าไป นี่ให้ อปุ ัฏฐากใจ
ของตัว
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เวลาครู บาอาจารย์เราล่วงไป เราก็คิดถึง เราก็อาลัยอาวรณ์ แต่ถา้ เราทําของเราขึ้นมา เห็น
ไหม สังฆะจากภายในนะ สังฆะจากภายนอกให้เราได้เคารพบูชา สิ่ งที่เคารพบูชามาเพือ่ เป็ นแผน
ที่เครื่ องดําเนิ น เป็ นสิ่ งประกอบ เห็นไหม เวลาเขาไปทําธุรกิจกันเขาต้องวางโครงการ เขาต้องทํา
โครงการเขาขึ้นมาให้เป็ นชั้นเป็ นตอนขึ้นมา แล้วต้องประพฤติปฏิบตั ิให้ตามโครงการนั้น นี่ก็
เหมือนกัน เราอยูก่ บั ครู บาอาจารย์น่ะ สมบัติเป็ นของท่าน ท่านผ่านประสบการณ์อย่างนี้มา
โครงการของท่านสวยหรู ท่านทําได้สาํ เร็ จทั้งหมดเลย
แต่โครงการของเรานี่มนั จะเป็ นสภาวะแบบใด แล้วถ้าเราประพฤติปฏิบตั ิ เห็นไหม มี
โครงการแล้วเราก็ลงมือประพฤติปฏิบตั ิ ตั้งสติข้ ึนมา กําหนดพุทโธๆ เข้ามา ถ้าจิตมันสงบเข้ามา
นี่สมาธิธรรม ความเป็ นธรรมของสมาธินะ จิตแต่เดิมเร่ ร่อน ทุกข์มาก ครู บาอาจารย์กล็ ่วงแล้ว เรา
ก็ไม่มีที่พ่ งึ
พระอานนท์เป็ นพระโสดาบันยังร้องไห้ขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปริ นิพพานเห็นไหม นี่ครู บาอาจารย์ของเราล่วงไป ทําไมเราจะไม่สะเทือนใจ ทุกคนสะเทือนใจ
ทั้งนั้นล่ะ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา...จากธรรม แล้วก็สิ่งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ น
ธรรมดา...คือความเกิดในวัฏฏะ ผลของวัฏฏะที่มนั เกิดขึ้นมา แล้วท่านเอาสิ่ งที่ท่านเกิดขึ้นมา
แสวงหาธรรมของท่าน ท่านได้ธรรมแล้วในหัวใจของท่าน ท่านไม่มีทุกข์แม้แต่เม็ดหิ นเม็ดทราย
ในหัวใจท่านจะไม่มีทกุ ข์ ไม่มีส่ิ งใดสะเทือนหัวใจของท่านได้เลย แต่ท่านอยากสร้างศาสน
ทายาท เหมือนกับท่านเกิดในธรรมก็อยากให้ศาสนทายาทเกิดในธรรม คือสัมผัสกับธรรม เห็น
ธรรมตามสภาวะความเป็ นจริ ง
นี่มนั จะเชิดชูศาสนา ศาสนาจะรุ่ งเรื อง ศาสนาจะเจริ ญต่อไป เพราะมีผรู ้ ู ้จริ ง! ผูร้ ู ้จริ งพูด
ตามความเป็ นจริ ง เหมือนหมอเลย คนไข้เข้ามาก็รักษา..รักษา..รักษา คนไข้คนไหนที่หมอรักษา
ให้หายได้ กิตติศพั ท์ของหมอนั้นจะทําให้คนไข้ลน้ มือเลย นี่ก็เหมือนกัน ถ้ารู ้จริ ง เห็นไหม ความ
เป็ นจริ งของใจนี่ แล้วใจน่ะทุกแง่มุมมันจะมีกิเลสไปตลอดเลย ตั้งแต่เริ่ มปลูกบ้านสร้างเรื อนนะ
ปลูกบ้านสร้างเรื อนนี่เขาก็คิดกันว่าจะปลูกบ้านหลังใหญ่โต จะให้มีความสวยงามขนาดไหน แต่
เขาไม่รู้เลยนะว่าพื้นที่มนั ลาดเอียงขนาดไหน พื้นที่มนั เป็ นรกชัฏขนาดไหน พื้นที่น้ ีเป็ นดินอ่อน
ดินนุ่ม ดินแข็ง ดินที่ลงเสาเข็มหรื อไม่ลงเสาเข็ม เขาไม่รู้เลย!
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นี่ก็เหมือนกัน ในการประพฤติปฏิบตั ินี่ เราก็ว่าเราจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้ไง แต่ไม่มีศีล
สมาธิอย่างนี้ข้ ึนมามันจะไปทําอะไรได้ มันทําไม่ได้หรอก! ครู บาอาจารย์เราผ่านประสบการณ์
มาท่านรู ้พ้นื ที่ลาดเอียง ถ้าไปสร้างตามนั้นขึ้นมาโดยความดื้อแพ่งนะ บ้านหลังนั้นขึ้นมามันจะ
ไม่ได้ศูนย์หรอก มันจะเอียงแล้วมันจะล้มควํ่าไป การประพฤติปฏิบตั ิของเราก็เหมือนกัน ถ้าเรา
เคารพครู บาอาจารย์ของเรา เพราะครู บาอาจารย์ของเราท่านประสบการณ์เป็ นชีวิตๆ นะ
ดูสิ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพานไป จากสองพันกว่าปี นี่ส่งต่อมากี่ชว่ั อายุ
คน ในเมื่อไม่มีความรู ้จริ งก็ส่งต่อมาแต่แค่ทฤษฎีก็ยงั ดีนะ ในปัจจุบนั นี้ นักวิทยาศาสตร์ มีขอ้ มูลที่
เขาจะเก็บไว้ในกล่องสุ ญญากาศไปฝังไว้ในดิน ให้หลายๆ พันปี ให้คนมาศึกษา อีกหลายๆ พันปี
วิทยาศาสตร์ เขาเจริ ญกว่าเราอีก อีกหลายๆ พันปี นะวิทยาศาสตร์ เขาเจริ ญกว่านี้ ดูความเป็ นไป
ของเราแค่ ๑๐ - ๒๐ ปี นี่ ความเปลี่ยนแปลงของโลกขนาดไหน
นี่โลกคิดกันอย่างนั้นนะ แต่ไม่ได้คิดเลยว่าอริ ยสัจในหัวใจของเรานี่ สิ่ งนี้เป็ นความจริ ง
ต่างหาก สิ่ งที่เป็ นความจริ ง เห็นไหม ส่ งต่อมาขนาดนั้น แล้วผูร้ ู ้จริ งเหมือนนายแพทย์ ผูม้ ีธรรม
ในหัวใจนี่ ศึกษาแก้ไขสิ่ งนี้ ถ้าเราประพฤติปฏิบตั ิแล้วยังติดพันกับเรา เราต้ องย้ อนกลับไปคํา
เตือน! คําฝากฝังไว้ ของครูบาอาจารย์ เรานะ ทุกองค์ จะบอกเลยว่ า...
“สติสําคัญมาก ตั้งสติ” สติไม่ ใช่ จติ สติเกิดจากจิตนะ
เวลาเรามีสติ เรามีความระลึกรู ้นี่ชดั เจนมากเลย เช่น นึกพุทโธคําแรกนี่...แจ่มชัด! แต่พอ
ไปๆ มันจะหายไป แล้วสติไปไหนล่ะ? ที่มนั หายไปมันจางไป เพราะขาดสตินะ สติมนั อ่อนไป
เราก็ระลึกขึ้นมา นี่ฝึกอย่างนี้ จากสติ เห็นไหม เริ่ มต้นฝึ กสติข้ ึนไปแล้วมันก็จะเป็ นมหาสติ มหา
ปัญญา แล้วก็เป็ นสติอตั โนมัติ ทําไมเป็ นอย่างนั้นล่ะ? “ถ้าสติมนั เป็ นสติมนั ก็ตอ้ งอยูอ่ ย่างนั้น
ตลอดไปสิ สติทาํ ไมมันพัฒนาได้ล่ะ?” จากสติในปุถุชนนะ เรานี่เป็ นปุถุชน เรานี่เป็ นผูป้ ระพฤติ
ปฏิบตั ิ ถ้าเราไม่มีสตินะ เราไม่ใช่มานัง่ อย่างนี้หรอก
คนขาดสติคือคนที่เสี ยจริ ต คนเสี ยจริ ตคือคนขาดสติ ไม่มีสติเลย แต่ถา้ คนมีสตินี่มนั เป็ น
สติป้ ํ าๆ เป๋ อๆ ขาดๆ ตอนๆ ก็เหมือนพวกเรานี่ เดี๋ยวก็จาํ ได้ เดี๋ยวก็ลืมไป เห็นไหม เราก็พยายาม
ฝึ กขึ้นมา สติมนั จะสมบูรณ์ข้ ึนมา ถ้าสติทสี่ มบูรณ์ข้ ึนมา เห็นไหม สมาธิจะตั้งมัน่ เพราะสติตัว
เดียว! คําพุทโธนั้นจะชัดเจนตลอด เพราะขาดสติมนั ถึงแวบออกไปข้างนอก แวบไปแวบมา
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ตลอดไป เพราะสติไม่ยบั ยั้งมัน ตัวสติน้ ีถา้ สติดึงไว้มนั่ คง พุทโธนี้จะชัดเจนแล้วไม่ตกภวังค์ ไม่
หายไป ถ้าหายไปขาดสติหมด
การประพฤติปฏิบตั ิน้ ีแสนยาก แสนยากนะ แต่ไม่พน้ วิสัย ถึงบอกว่าสิ่ งที่เป็ นนามธรรม สิ่ ง
ที่เป็ นคุณสมบัติที่ประเสริ ฐมาก แก้วสารพัดนึก พระรัตนตรัย สิ่ งที่เป็ นพระรัตนตรัยนี่สมมุติว่า
เป็ นแก้วสารพัดนึก แต่ถึงที่สุดแล้วเราจะเข้าใจ แก้วหรื อไม่แก้วจะเข้าใจ คนที่เป็ นสันทิฏฐิโกจะ
รู ้จะเห็นจริ งตามจริ งสิ่ งนี้ไปทั้งหมดเลย ถ้าสิ่ งที่เป็ นแก้วสารพัดนึก แล้วเรานึกเคารพไปก่อน
แล้วอุปัฏฐากนะ อุปัฏฐากใจของเรา น้อยเนื้ อตํ่าใจเกิดไม่ทนั องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครู
บาอาจารย์สังฆรัตนะของเราก็ล่วงไปแล้ว แล้วเราจะทําอย่างไร?
สังฆรัตนะในหัวใจยังอยู่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยูท่ ี่กลางหัวใจ ถ้าเราพยายามน้อม
นําเข้ามา เราประพฤติปฏิบตั ิของเรามา เราจะมีกาํ ลังใจของเรานะ เรามีกาํ ลังใจ เราถึงว่าเราต้องมี
โอกาส เราจะมองออกไปทางโลกเลย โลกนี่มีมหาศาล ในลัทธิต่างๆ เขาประพฤติปฏิบตั ิกนั เขาก็
มีการปฏิบตั ิเพราะอะไร เพราะการปฏิบตั ิเดี๋ยวนี้โลกมันเจริ ญขึ้นมา ในการที่จะเอาใจของตัวไว้
อยูใ่ นอํานาจของตัวนี่ ทุกคนจะบอกว่าอยูท่ ี่การทําสมาธิ..อยูท่ ี่การทําสมาธิ
ฟังสิ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิเสธกับอาฬารดาบสมาแล้ว เห็นไหม ทําสมาธินี่
แค่พ้ืนฐาน นี่ธรรมของโลกเขา ธรรมของคฤหัสถ์เขา แต่ธรรมของสังฆรัตนะของเรามันต้องมี
พร้อมไง สมาธิน่ีเป็ นแขนงหนึ่ งเท่านั้น มีดาํ ริ ชอบ ไอ้งานชอบนี่สาํ คัญมากนะ ถ้างานในสมถะ
มันก็เป็ นสมถะ เห็นไหม สมถกรรมฐาน ถ้างานในวิปัสสนา ถ้างานในวิปัสสนานี่มรรค ๘ ต้อง
สมบูรณ์ นี่งานชอบ งานชอบในสิ่ งใด?
เขาประกอบอาชีพทางโลก เขาก็ชอบของเขาแต่ทางโลก เห็นไหม หน้าที่การงานของแต่ละ
บุคคลก็ไม่เหมือนกัน ทํางานก็ต่างเวลากัน กะเช้ากะกลางคืนก็ทาํ ต่างกัน นี่งานของเขาชอบ ถ้า
เขาทํากลางคืนแล้วจะเปลี่ยนไปทํากลางวัน เขาต้องทําเรื่ องย้ายเวลา แต่ถา้ เขาจะไปทําของเขาเอง
นี่งานไม่ชอบแล้ว ทั้งๆ ที่เขาทํางานเหมือนกัน
ขณะที่กรอบ เห็นไหม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอก “มนุษย์นี่คิดว่าฉลาด” เวลา
พูดกันว่ามนุษย์เป็ นสัตว์ประเสริ ฐ มนุษย์เป็ นผูฉ้ ลาด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอก
“สัตว์นี่นะมีอิสรภาพเสรี กว่า เช่น นกมันบินไปในอากาศ มันกินแล้วมันก็บินไป” มนุษย์อยูใ่ น
สัตว์สังคมต้องสร้างกฎหมาย สร้างกติกาขึ้นมาในสังคม มนุษย์สร้างสังคมขึ้นมา สร้างกติกา
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ขึ้นมา แล้วก็ติดกติกาของตัวเอง เห็นไหม ว่าสัตว์ประเสริ ฐ แต่ในโลกนี้เป็ นอย่างนั้นนะ เพราะสิ่ ง
ที่อยูก่ นั โดยมากต้องมีกติกา
เราเป็ นพระ เห็นไหม เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ข้ ึนมา ธรรมวินยั ยังไม่มี
เลย เวลาพระปัญจวัคคียจ์ ะมาบวช เห็นไหม “เป็ นภิกษุมาเถิด เป็ นภิกษุมาเถิด” แต่ผทู ้ ี่มีกิเลสนะ
จะบอก “จงเป็ นภิกษุมาเถิด เพื่อประพฤติพรหมจรรย์” เพื่อประพฤติพรหมจรรย์นน่ั ล่ะมีปัญหา
แล้ว เพราะอะไร? เพราะยังมีกิเลสอยู่ ถ้ามีกิเลส ไอ้ตัวกิเลสนี้ ไอ้ตัวพญามารนี้ มันบิดเบือนตลอด
มันจะมีความโต้ แย้ ง มันจะมีความเห็นผิด นี่ไอ้ตัวนี้...!
มันถึงต้องมีวินยั มีกฎหมายเข้ามาเป็ นกรอบไว้ ศีลมีสภาวะแบบนี้ ถ้าจิตเราเจตนาเราดี บุญ
กุศลเรามาก ความคิดนี่เราจะทันหมด สิ่ งที่เป็ นความคิดทันหมด เห็นไหม นี่มโนกรรม มันจะเป็ น
อธิศีล อธิศีลคือไม่คิดออกนอกกรอบ กรอบนี้ ! กรอบนี้เป็ นธรรมวินยั แต่ เวลาบรรลุธรรมนะ มัน
จะทําลายกรอบนี้ท้งั หมดเลย สิ่ งที่เป็ นกรอบนี่ เวลาไปเจอพุทธะ ไปเจอฐีติจิต ไปเจอความรู ้สึก
อันนี้ ถนอมไม่ได้นะ ถ้าเราถนอมสิ่ งใด ความบิดเบือน เห็นไหม สังฆรัตนะจะชี้นาํ ตรงนี้ตลอด
เราคิดว่าสิ่ งนี้ประเสริ ฐ สิ่ งนี้เป็ นคุณประโยชน์มาก เราจะไปถนอมรักษา ครู บาอาจารย์บอก
เลย “อวิชชานี้เหมือนกับนางสาวจักรวาล” นี่สิ่งนี้ แล้วใครจะพูดได้อย่างนั้นล่ะ? แล้วใครจะ
เข้าใจได้อย่างนั้นล่ะ? แล้วเราจํามา แล้วเราก็คิดว่า ถ้าเราไปถึงตรงนั้นเราจะไม่ติดนะ นี้เป็ น
ความคิดนะ! แต่ถา้ เป็ นความจริ งมีความรู ้สึก มีความสัมพันธ์ นี่มนั เป็ นปัจจัตตัง ติดหมด! ติด
ทั้งนั้น! เพราะอะไร? เพราะสิ่ งนี้มนั เป็ นยางเหนียว ดูสิ รู ้ขนาดไหนก็ติด สังฆรัตนะถึงสําคัญมาก
สําคัญจริ งๆ เพราะคนติดมันถึงรู ้ว่าติด เราไม่รู้ว่าติดเราถึงได้ติดไง เราไม่รู้หรอก เราเข้าไปติด
ของเราเอง แล้วพอติดแล้วก็บอก “นี่เป็ นธรรม..นี่เป็ นธรรม”
ธรรมทําไมต้องรักษาล่ะ? ธรรมทําไมต้องไปกอดมันไว้ล่ะ! ถ้ากอดมันไว้ไม่ใช่ธรรม สิ่ งที่
เป็ นธรรมมันเป็ นสั จจะความจริง ไม่ ต้องกอด ไม่ ต้องรักษา มันอยู่ของมันสั จจะของมันสภาวะ
แบบนั้น ไม่ ต้องไปรักษามันหรอก มันเป็ นจริงของมันอย่ างนั้น! ถ้ ายังรักษาอยู่ ยังสงวนอยู่ ยัง
ทะนุถนอมอยู่ กิเลสทั้งนั้น!! กิเลสทั้งนั้นเลย! แล้วกิเลสอย่างละเอียดด้วย กิเลสอย่างหยาบๆ เรา
ถึงต้องต้อนมันเข้ามา ไล่มนั เข้ามา ทําเข้ามานะ
เราจะปฏิบตั ิบชู าครู บาอาจารย์เรานะ เราปฏิบตั ิบูชา เวลาเราอุปัฏฐากท่าน เราได้จบั เนื้อต้อง
ตัวนะ เราได้ความอบอุ่น เราได้... เห็นไหม ลูกอยูก่ บั พ่อแม่จะมีความอบอุ่นมาก พ่อแม่นี่กางปี ก
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กางแขนปกป้ องรักษาเรา แต่ในปัจจุบนั นี้ ท่านล่วงไปแล้ว เราเป็ นสังฆรัตนะ เราเป็ นสังคม สังคม
ของสงฆ์ หมู่สงฆ์ตอ้ งรักกัน ต้องถนอมรักษากัน เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า
เราเป็ นศากยบุตรพุทธชิโนรส ออกมาจากเรื อน อยูใ่ นเรื อนเราก็มีพ่อมีแม่เป็ นผูท้ ี่ดูแลรักษาเรา
เรามาอยูใ่ นสังคมของสงฆ์ เวลาพระผูท้ ี่นอ้ ยเนื้อตํ่าใจ เห็นไหม องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าก็ปริ นิพพานไปแล้ว เรานี่เป็ นลูกกําพร้า เราไม่มีพ่อ แต่เรามีอุปัชฌาย์ของเรา ถ้าสังฆะครู
บาอาจารย์ของเราท่านล่วงไปแล้ว ล่วงไปแล้วเราก็มีธรรมวินยั เห็นไหม เรามีธรรมวินยั ถ้าเรา
เคารพเรามีศรัทธากับธรรมวินยั ของเรา เราก็อยูข่ องเรา
ดูสิ ธรรมวินยั นี้เหมือนกับทะเลหลวง เวลามีส่ิ งสกปรกในทะเล คลื่นจะซัดเข้าฝั่งหมดเลย
ถ้าเราถือธรรมวินยั สังคมนั้นมันก็สงบ มันก็เป็ นสิ่ งที่สงบ เป็ นสิ่ งที่ร่มเย็นเป็ นสุ ข เห็นไหม เรา
ต้องถือธรรมและวินยั แล้วก็ถือครู บาอาจารย์เรา ความสัง่ ความเสี ย ความสัง่ ความเสี ยนี่สัง่ แต่ละ
บุคคลก็ไม่เหมือนกัน เพราะอะไร?
เพราะบุคคลที่เป็ นผูใ้ หญ่ท่านจะสั่งให้สิ่งที่เป็ นภาระหนัก เป็ นผูท้ ดี่ ูแลน้อง เป็ นผูท้ ี่รักษา
หมู่คณะ ท่านจะสั่งว่า “ต้องดูแลคนนั้น คนนั้นนะ” สิ่ งนี้เราดูแลรักษานะ ถ้าเป็ นเด็กท่านบอกว่า
“เอ็งไม่ตอ้ งทําอะไรหรอก เอ็งเชื่อฟังผูใ้ หญ่นะ เอ็งเชื่อฟั งอาวุโส” ที่ว่าครู บาอาจารย์ท่านสั่งเสี ย
ไว้นะ เห็นไหม สั่งเสี ยไว้ไม่เหมือนกันไง
คนมีธรรมในหัวใจขนาดนั้น ทําไมจะไม่รู้วา่ จริ ตนิสัยของคนเป็ นอย่างไร จริ ตนิสัยนะ คน
นี้ชอบอย่างนี้ คนนี้ชอบอย่างนี้เพราะจริ ตนิ สัย ถ้าเราไม่เข้าใจจริ ตนิสัย เหมือนกับที่เราภาวนากัน
อยูน่ ี่ “ทําไมมันไม่สงบล่ะ? ทําไมมันไม่เป็ นไปล่ะ? วิปัสสนาทําไมไม่เข้าทางล่ะ?” เพราะมันไม่
ตรงกับจริ ตไง
ดูอย่างพระสารี บุตรสิ พระสารี บุตรเป็ นเอตทัคคะทางปัญญา พระโมคคัลลานะนี่เป็ น
เอตทัคคะทางฤทธิ์ เห็นไหม เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ เป็ นอย่างนี้ไง ถ้ าเป็ นปัญญาวิมุตติจะใช้
ปัญญามาก สิ่ งที่ใช้ปัญญามากมันก็มีปัญญา พอถ้ามีปัญญามันก็จะรู ้เห็นสิ่ งต่างๆ ถ้ามีกิเลสมันก็
จะแบบว่าสะเทือนใจ มีกิเลสนะ มีความรู ้สึก มันยึดน่ะ “ทําไมคนนั้นทําผิดอย่างนี้ ทําไมคนนี้ทาํ
ผิดอย่างนั้น คนนั้นทําผิดอย่างนี้ ” เพราะอะไร? เพราะปัญญามันเห็นน่ะ
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แต่ ถ้าเป็ นเจโตวิมุตตินะ ท่ านพยายามทําความสงบของตัว ท่ านพยายามจะปิ ดอายตนะ
ทั้งหมด ไม่รับรู ้กบั โลก เพราะอะไร เพราะโลกนี่เป็ นเรื่ องวุ่นวายมาก ถ้าอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น
ออกไปรับรู ้ส่ิ งต่างๆ นี่ บ่วงของมาร รู ป รส กลิ่น เสี ยง เป็ นบ่วงของมาร ออกไปรับรู ้มาร มันจะ
เอาแต่ความเร่ าร้อนมาให้ ท่านก็จะปิ ดหู ปิดตาอยูข่ องท่านเฉยๆ ไง พยายามจะรักษาจะเอาใจให้
ได้ นี่จริ ตนิสัยไง แล้วครู บาอาจารย์ของเราท่านเห็นอย่างนี้ ท่านถึงฝากฝัง สัง่ เสี ย ดูแล เห็นไหม
สังฆรัตนะ เวลาหลวงปู่ มัน่ ท่านจะนิพพานนะ ท่านยังฝากฝัง ท่านยังสัง่ เสี ยนะ
นี่ก็เหมือนกัน เราเป็ นสังฆะ สังฆะเป็ นสงฆ์ เป็ นสงฆ์จะเป็ นสงฆ์จริ งสงฆ์แท้สงฆ์อะไรก็
แล้วแต่ สิ่ งนี้มนั เป็ นสมมุติสงฆ์ มันสมบูรณ์ สมบูรณ์โดยธรรมวินยั ถ้าประพฤติปฏิบตั ิเข้ามานี่
อริ ยสัจให้โอกาส โอกาสนะ เวลาวิปัสสนาเข้ามามันปล่อยเข้ามาแต่ละชั้นแต่ละตอนนี่ นี่อริ ยสัจ
จิตนีก้ ลัน่ ออกมาจากอริยสั จนะ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคญาณทําลายกิเลส ทําลายกิเลสแต่
ละชั้นแต่ ละตอน
เวลาเราสร้างฐานขึ้นมา ทําสมาธิทาํ ปัญญาขึ้นมานี่...แสนยากเลย เหมือนกับการก่อร่ าง
สร้างบ้านเรื อน ทํานี้แสนยากเลย เวลาเขาทําโครงสร้างบ้านเสร็ จแล้ว เห็นไหม เวลาตกแต่งนี่ อูห้ ู
...วิจิตรพิสดารนะ ประดิดประดอยอยูอ่ ย่างนั้นนะ นี่ก็เหมือนกัน เวลาเราทําสมาธิขนึ้ มาก็ต้อง
โหม ต้ องทํากันอย่ างเต็มที่ เวลาวิปัสสนาก็ใช้ ปัญญาอย่ างสุ ดยอดเลย ไม่ตอ้ งไปกลัวมันบอกว่า
“นี่เป็ นอัตตกิลมถานุโยค อันนี้มนั เป็ นการไม่สมควร จิตมันไม่น่ิง มันจะออกไปฟุ้ งซ่ าน” ทําไป
เถิด! ทําไปเถิด!
นี่ สิ่ งนี้เราสร้างสมเป็ นโครงสร้าง โครงสร้างของบ้านเรื อนต้องสร้างไว้ก่อน พอถึงที่สุด
แล้วพอมันมีหลักมีเกณฑ์ จิตเจริ ญแล้วเสื่ อม เสื่ อมขนาดไหน ปัญญาวิปัสสนาไปแล้วมันไม่ลง
เอ้า...ไม่ลงก็ทาํ ซํ้าทําซาก เห็นไหม นี่โครงสร้างบ้านมันได้ ได้คือว่ามันชํานาญการ พอชํานาญ
การนี่ธรรมจักรมันจะเคลื่อน เคลื่อนคือปั ญญามันหมุนออกไปแล้ว ปัญญานี่โลกุตตรปัญญา
ภาวนามยปัญญาจะเกิดจากภายใน นี่สิ่งทีเ่ ป็ นนามธรรมนี!้ เวลามันเคลือ่ นออกไปเป็ นรูปธรรม
ชัดเจนจับต้ องได้ ท้งั หมดล่ะ! จิตนีจ้ บั ต้ องได้ จิตนีท้ าํ งาน จิตนีม้ กี ระบวนการของมันออกไป
เห็นไหม โครงสร้างบ้านสร้างขึ้นมาจนเสร็ จ โครงสร้างบ้านทั้งโครงสร้างมันสร้างขึ้นมา
ทําไมมันจะไม่ใช่วตั ถุ มันจับได้ยงั ไง? จิตก็เหมือนกัน เวลาชํานาญการของมันนี่ โอ้โฮ! เวลา
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ภาวนาอยูน่ ี่ จิตมันเกิดปัญญา เห็นไหม ครู บาอาจารย์ท่านว่า “ขณะฉันข้าวนะ ปัญญามันก็หมุน
เวลาคิดอะไร มองไปทางไหน ปัญญามันหมุนเข้ามาภายใน มันจะหมุนของมัน”
นี่มนั เหมือนกับโครงสร้างบ้านมันมีอยูแ่ ล้ว แต่มนั ไม่สมุจเฉท มันไม่รวมตัว แล้วรวมตัวนี่
พอรวมตัวขึ้นมา มรรคสามัคคี เห็นไหม เวลามันรวมตัวขึ้นมา นี่ความสมดุลของมัน เพราะเราทํา
โครงสร้างมาเต็มทีแ่ ล้ว ความสมดุลของมัน มันหมุนเข้ามา จบกระบวนการ บ้านนั้นตกแต่งเสร็ จ
เรี ยบร้อย! สมุจเฉทปหานขาดออกไป! เห็นไหม ทุกข์ เป็ นทุกข์ จิตเป็ นจิต ขันธ์ เป็ นขันธ์ แยก
ออกมา นี่โสดาบัน แยกออกไป เวลากายกับจิตแยกออกจากกันนี่ “กายเป็ นโพธิ จิตเป็ นกระจกใส”
แยกออกจากกันโดยสมุจเฉทปหานนะ! เห็นความจริง กามราคะปฏิฆะอ่อนไป เห็นไหม นี่
สกิทาคามี แล้วส่ วนใหญ่ นี่ตรงนีถ้ ้ าไม่ มคี รู บาอาจารย์ จะติดอยู่อย่ างมาก แต่ ถ้าเรามีสตินะ เรามี
วาสนามันจะย้ อนกลับเข้ าไปเห็นจิต เห็นกายเหมือนกัน เห็นกายเป็ นกามราคะ เห็นจิตเป็ นกาม
ราคะ เห็นกายเป็ นอสุ ภะ สิ่ งนีใ้ คร่ ครวญ นี่ยงิ่ ยอดเยี่ยม! ยิง่ ทําลายกัน! ครูบาอาจารย์ ผ่านสภาวะ
การแบบนีม้ า สิ่ งนีม้ นั จะเกิดขึน้ มา
หมอถ้าไม่เคยผ่าน... หมอนะเรี ยนจบมาแล้วนะไม่ไปฝึ กงาน ยังผ่าตัดไม่เป็ นนะ นี่ก็
เหมือนกัน ในเมื่อถ้าจิตมันเป็ นสภาวะแบบนั้น สังฆรัตนะของเราผ่านกระบวนการอย่างนี้มา
ทั้งหมด! แล้วถ้าผ่านกระบวนการมาอย่างนี้! เวลาคนไข้มาอ้าปากตรงไหน รู ้เลยว่าติดตรงไหน
อยูต่ รงไหน จิตนี้ระดับไหน จิตนี้อยูข่ ้ นั ตอนไหน จิตนี้เป็ นสภาวะแบบใด เห็นไหม นี่เวลาครู บา
อาจารย์เราท่านสั่งเสี ยไว้ ท่านสั่งเสี ยอย่างนี้ ไง สั่งเสี ยที่ว่า ผูท้ ี่มีปัญญา ผูท้ ี่รับภาระหมู่คณะ สิ่ งนี้
ท่านจะให้แบกภาระไว้ สังคมเราถึงต้องยอมรับกัน สิ่ งที่เป็ นภาระ สิ่ งที่เป็ นสิ่ งที่ละเอียดอ่อน
เหมือนในโรงพยาบาล เห็นไหม โรงพยาบาลหนึ่งเขามีเจ้าหน้าที่ต้ งั หลายระดับ เจ้าหน้าที่
ของเขาเพื่อทําให้โรงพยาบาลนั้นมัน่ คง เพื่อทําให้โรงพยาบาลนั้นเป็ นที่พ่ ึงของชาวโลก นี้ก็
เหมือนกัน สังคมสงฆ์ของเรา เห็นไหม สังคมของสงฆ์เรา สังฆะ สงฆ์โดยสมมุตินี่ ถ้าหน้าที่
ความสามัคคีช่วยเหลือเจือจานกัน เห็นไหม เหมือนกับโรงพยาบาลเป็ นที่พ่ ึงของเขา
เวลาครู บาอาจารย์ท่านบอก อาราม อารามวัดเหมือนกับบ่อนํ้าที่สะอาดบริ สุทธิ์ เวลาคนเขา
ทุกข์เขายากเขาเหนื่อยเขากระหายมา เขาจะมากินนํ้านั้น ถ้านํ้านั้นสะอาดบริ สุทธิ์ การใช้งานของ
เขาเขาจะได้ประโยชน์จากวัดวาอารามนั้น เพราะรสของธรรมไง รสของธรรมเป็ นอาหารของใจ
รสของอาหารเป็ นรสของร่ างกาย ร่ างกายก็หาอยูห่ ากินกันตามธรรมชาติ ใครมีอาํ นาจวาสนา
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ขนาดไหนก็หาอยูห่ ากินกันไป แต่น้ าํ อมฤตนี่ไม่มีหรอก ที่ไหนก็ไม่มี ในศาสนาไหนที่ว่าเป็ น
ศาสนา ศาสนาของเขานั้น เขามีศาสดามีกิเลสนะ นํ้าของเขาเจือไปด้วยสิ่ งสกปรก
แต่ถา้ ศาสดาของเราเป็ นผูท้ ี่บริ สุทธิ์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญาณตนว่า “เป็ น
พระอรหันต์” ไปบอกกับปัญจวัคคีย ์ เห็นไหม ปัญจวัคคียท์ ิง้ ไป “อยูก่ นั มา ๖ ปี ไม่เป็ นก็ไม่เคยพูด
สักคํา ขณะนี้เป็ นแล้ว เธอเคยได้ยนิ ไหมว่าเราเป็ นพระอรหันต์” ประกาศตนตลอดว่าเป็ นพระ
อรหันต์ เพราะสิ้ นจากกิเลส แล้วเป็ นพระอรหันต์เพราะอะไร? “ถามมาสิ ถามมา เป็ นพระอรหันต์
เพราะอะไร?” เพราะมรรคญาณท่านเกิดขึ้น
นี่ท่านเป็ นหมอจริ งๆ ท่านผ่าตัดได้ท้งั หมด ใครถามอย่างไรก็รู้ ใครถามอย่างไรก็ตอบได้
แม้แต่เทวดา อินทร์ พรหมยังต้องมาถามนะ เทวดา อินทร์ พรหม ถ้าอยูใ่ นสถานะของเขา เขาไม่รู้
เรื่ องอริ ยสัจหรอก เขาต้องมาถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นไหม สิ่ งนี้แก้ไขมา ถ้า
แก้ไขสิ่ งนี้มา เห็นไหมถึงบอกว่าเป็ นพระอรหันต์ อารามนั้นสิ่ งที่เป็ นที่อยู่อาศัยของครู บาอาจารย์
เรานั้น เป็ นนํ้าที่สะอาด นํ้าที่บริ สุทธิ์ ควรที่จะให้สังคมเขาได้ดื่มกิน เขาได้ใช้ประโยชน์กบั วัดวา
อารามของเรา
เราเป็ นสงฆ์โดยสมมุติ เราเป็ นยามเฝ้ านํ้านั้นไว้ เฝ้ าสระนั้น เราเป็ นยามนะ เห็นไหม เราจะ
ให้เขามาใช้ตกั นํ้านั้นเป็ นกาลเป็ นเวลา ไม่ให้เขามาคลุกคลีกนั ไม่ให้เขามาส่ งเสี ยงดังกัน ไม่ให้
เขามาทําลายสระนํ้าของเรา เพื่อใคร? ก็เพื่อยามนี่ เพื่อเราจะได้อาศัยสิ่ งนี้เป็ นการดํารงชีวิต เป็ น
การประพฤติปฏิบตั ิ เพื่อบุญกุศลของเรา ถ้าเราไม่ถึงที่สุด ถ้าเป็ นถึงที่สุดเราจะมีบุญกุศล เราจะมี
ความรู ้จากภายใน เราจะเป็ นสังฆรัตนะขึ้นมาจากใจของเรา
เราอุปัฏฐากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จากภายนอก แล้วเราก็ใช้วตั รปฏิบตั ิอุปัฏฐาก
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จากในหัวใจ วัตรปฏิบตั ินี่เราทําข้อวัตร ทําปฏิบตั ินี่ เห็นไหม เวลา
เราทําข้อวัตรครู บาอาจารย์เรา เห็นไหม เราได้สรงนํ้าท่าน เราได้เอายายืน่ ให้ท่าน เราได้ทาํ สิ่ ง
ต่างๆ เพื่อท่านทั้งหมดเลย เพราะอะไร เพราะท่านเป็ นพ่อแม่ครู จารย์ของเรา ท่านให้รสของธรรม
กับเรา ท่านปกป้ องดูแลเรา พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ท่ านให้ ท้งั ชีวติ ให้ เครื่องบํารุงบําเรอเราทั้งหมด
เลย แล้วสิ่ งสํ าคัญทีส่ ุ ดคือให้ สติ ให้ ธรรมเรานี่สําคัญทีส่ ุ ด
นี่เราได้อุปัฏฐากท่านมาแล้ว ในปัจจุบนั นี้ท่านล่วงไปแต่สภาวะของร่ างกาย สิ่ งที่หวั ใจของ
ท่านมีแน่นอน ครู บาอาจารย์ทุกองค์ท่านยอมรับกันมาว่า จิตที่สิ้นสุ ดแล้วนี่มี ท่านรับไปกับเรา
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สังฆรัตนะ ๒๘

ทําไมหลวง-ปู่ มัน่ เวลาท่านประพฤติปฏิบตั ิ ทําไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนท่าน
ล่ะ เห็นไหม สิ่ งนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมาสอน ยังมาเทศนาว่าการ พระอรหันต์ใน
สมัยพุทธกาลยังมาสอนองค์หลวงปู่ มัน่ ในประวัติหลวงปู่ มัน่ นะ
นี่ก็เหมือนกัน สิ่ งที่เราประพฤติปฏิบตั ิ มันเป็ นไปของเรา หมู่คณะเราสามัคคีกนั เรารักษา
สระนํา้ ทีค่ รูบาอาจารย์ เราได้ สร้ างไว้ ให้ เป็ นสิ่ งทีอ่ าศัยของสั งคม สั งคมจะได้ อาศัยบ่ อนํา้ นี้ อาศัย
อารามของเรานีเ้ ป็ นทีด่ ื่มกินของใจ เป็ นสิ่ งทีห่ าความร่ มเย็นเป็ นสุ ขให้ ในใจของเขา ในใจของเขา
นะ
เราต้ องรักกัน เราจะปฏิบัติบูชาครูบาอาจารย์ ของเรา เราจะเคารพครูบาอาจารย์ ของเรา
เพราะเพือ่ จะให้ เป็ นความปฏิบัติบูชามาจากภายใน เพือ่ ให้ ใจของเราร่ มเย็นเป็ นสุ ขแบบทีเ่ ราได้
ประพฤติปฏิบัติ เราได้ อยู่กบั ครูบาอาจารย์ ของเรา เอวัง

©2015 www.sa-ngob.com

