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ตั้งใจฟงธรรม ตั้งสติไวนะ เราฟงธรรม ธรรมะสัจธรรม สัจธรรมมาจากองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูในปานะ ที่โคนตน
โพธิ์ ออกคนควาอยู ๖ ป ๖ ปนี่คนควา โดยพวกฤๅษีชีไพรในสมัยพุทธกาล เขาพยายาม
คนหาของเขา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็คน หาเหมือนกัน คนหามาตั้งแตในปา
นะ คนหา
สัจธรรมมีอยูโ ดยดั้งเดิม แตใครเปนผูรอื้ คนละ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูเ องโดยชอบ ตรัสรูเองนะ รือ้ คนอยูโคน
ตนโพธิ์ ธรรมนี้เปนธรรม สัจธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ สัจธรรมในใจขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจานะ เกิดในปานะ เพราะในปามันเปนที่สงบสงัด ในปาเปนสิง่ ทีน่ าจะรือ้
คน รื้อคนสัจจะความจริง
เราอยูกนั ในเมืองดวยความคุนเคยของเรา เราออกไปอยูในที่สงบสงัด เดี๋ยวนีน้ ะ
เขาจะออกไปพักผอนกับธรรมชาติ เขาหาความเปนสัจธรรม ความเปนธรรมชาติ ความ
สะอาดบริสุทธิ์ แตขณะคนที่ตอ งการความเจริญ ความรุงเรือง เขาเขาไปในเมืองกัน สิ่ง
นั้นเปนความเห็นของโลกนะ แตถาเปนความเห็นของธรรม เราศึกษามาเราเกิดมากับโลก
เราเกิดมากับโลกแตเราคนหาสัจธรรม เราจะตองไปสูความจริง
ถาไปสูความจริง นี่ธรรมะ ธรรมะเกิดจากปา เกิดจากความจริง องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจารื้อคนอยูในปา เวลาเสวยวิมุตติสุขก็อยูในปานะ เวลาเทศนธรรมจักรก็
เทศนในปา เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานก็อยูในปา ปาเปนสิ่งที่เกิด
เห็นไหม เราถึงมาหาความสงบสงัดกัน ถาเราจะหาความสงบสงัดนะ เราจะตองสงบสงัด
จาก เห็นไหมสถานที่วเิ วก กายวิเวก จิตวิเวก สิ่งที่เปนความวิเวกสงบสงัดมันจะเปนสิ่งที่
เรารื้อคนเขามา
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พระปา.. พระปาเราอยูในปานะ อยูในปาในเขาเพือ่ จะรื้อคนหาความจริง เราเกิด
มาจากในเมือง เราเกิดมาจากปาเขาลําเนาไพรก็แลวแต แตเราตองแสวงหาสูสิ่งที่เปน
สัมมาอาชีวะ สัมมาอาชีพ เราจะเขาไปเพื่อการแขงขัน การแขงขันโลกเขาแขงขันกันเพือ่
ประสบความสําเร็จของเขา แตสิ่งที่ไดมาคือความทุกขความยากนะ แตถาเราจะแขงขัน
กับตัวเราเอง เรารูจ ักตัวเรานะ การรักษาตัวเอง การรักษาหัวใจของตัวเปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุด
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูในปา ปญจวัคคียทิ้งไป ปญจวัคคีย
ตั้งแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเกิด เวลาพราหมณพยาการณวาตองเปนศาสดา
อยางเดียว พราหมณบางคนยังพยาการณวา ถาออกบวชจะเปนศาสดา ถาปกครองจะเปน
จักรพรรดิ พระอัญญาโกณฑัญญะยืนกรานเลยวาตองตรัสรูอยางเดียว ตองออกบวชอยาง
เดียว ตองเปนศาสดาอยางเดียว
นี่เฝารออยูเห็นไหม ทําไมถึงเฝารออยูล ะ เพราะสิ่งนี้สรางบุญกุศลมา ความ
เปนอยูทางโลก ความเปนอยูของโลกเขามันเปนอนิจจัง สรรพสิง่ นี้ไมเที่ยงแทแนนอน
แลวความเปนอยูเ ราเอาอะไรเปนหลักประกันวาจะเปนความจริงขึ้นมา
แตเพราะวา
การศึกษา ตํารับตําราสงตอๆ กันมา สงตอมาวา พุทธลักษณะนี้เปนองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาแนนอน
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกบวชนะ ปญจวัคคียตามไปอุปฏฐาก
สิ่งที่อุปฏฐาก อุปฏฐากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาขณะรื้อคนสิ่งตางๆ อยู ความ
อุปฏฐากอุปถัมภ เวลาปญจวัคคียเห็นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาฉันอาหารของ
นางสุชาดา ทิ้งไปเลย ทิง้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปดวยความเห็นของโลก
นี่การกระทําของโลก โลกถามีความมุมานะ มีความวิรยิ ะอุตสาหะสิ่งนั้นจะเปน
ความจริง คนที่มมุ านะอุตสาหะดวยความเปนจริงดวยสัมมาทิฏฐิ สิ่งนัน้ ก็จะเปนความ
ถูกตองดีงาม ถาความมุมานะเพราะมุมานะดวยทิฏฐิมานะ ความมุมานะดวยความทิฏฐิ
มานะ สิ่งนั้นจะเปนความจริงไปไดไหม ดวยความมุมานะและความทิฏฐิของตัว แตมัน
ไมเปนสัมมาทิฏฐิ ไมเปนความเปนจริง
แลวสัมมาทิฏฐิมันมาจากไหนละ
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สัมมาทิฏฐิมนั ไมมี ! ไมมีเพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังไมตรัสรู !
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังไมตรัสรูธรรม
ตรัสรูเองโดยชอบ เปนสยัมภูตรัสรูเองโดยชอบ ตรัสรูอะไร ตรัสรูสัจธรรมเห็น
ไหม
ธรรมแทๆ ที่เราจะศึกษา เราประพฤติปฏิบัติกนั อยูนี่ เราก็ตองการทําสิ่งนี้ ทําสิ่งที่
มันเปนธรรมะปา ธรรมะปาคือการเกิดจากการประพฤติปฏิบัติ จากประสบการณจริง
ของใจ ถาประสบการณจริงของใจ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมมีตํารับตํารา องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมไดไปศึกษามากับใคร องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไมมีใครชี้นํา ไมมีใครบอกแนะ ไมมีใครชี้แนะ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารื้อคนดวยอํานาจวาสนาบารมีขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเอง ปญจวัคคียทิ้งไป เพราะเห็นวาการฉันอาหารของนางสุชาดา
สิ่งนั้นกลับมาเปนผูที่มักมาก ผูที่มักมากจะบรรลุธรรมไดอยางไร องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรมานตนมาขนาดไหน การทรมานตนที่ธรรมะยังไมเกิด มันก็เปน
ความมุมานะ ถาบอกวาเปนทิฏฐิมนั ก็เปนทิฏฐิอันหนึ่งเหมือนกัน เปนทิฏฐิวาตัวเอง
ประพฤติปฏิบัติจะรื้อคน
เพราะวาสรางสมบุญญาธิการมา ดวยอํานาจวาสนาไปเที่ยวสวน เห็นคนเกิด คน
แก คนเจ็บ คนตาย มันสะเทือนหัวใจมาก เราก็ตองเกิด ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย ฉะนั้น
สิ่งที่ตรงขามการแกเกิด การแก การเจ็บ การตายละ ถึงจะไมละลาละลังกับการใชชีวิต
ทางโลกไง การใชชีวิตทางโลกมันก็ประสบความสําเร็จทางโลก แลวก็ตายไปกับบุญ
อํานาจวาสนาที่จิตนี้จะตองขับเคลื่อนตอไป
แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสรางสมบุญญาธิการมาพอแรงแลว สิ่งที่เกิด
มา “ชาตินี้เปนชาติสุดทาย” ขณะเกิดมาที่สวนลุมพินี “ชาตินี้เปนชาติสุดทาย” ขณะที่เพิง่
เกิดมาก็กลาววา “เราจะเกิดชาตินี้เปนชาติสุดทาย” เพราะมีความพรอมมา ขนาดชาติ
สุดทายนะ เวลาออกมาประพฤติปฏิบัตยิ ังตองรือ้ คนขนาดนั้น ถารือ้ คนขนาดนัน้ สิ่งที่รื้อ
คนขนาดนัน้ เวลาเปนความจริงขึน้ มา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเรียนมาจากใคร
ไมไดเรียนมาจากใครเลย องคเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูเองขึน้ มาโดยชอบ
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เวลาครูบาอาจารยของเราก็เหมือนกัน ถาเวลาประพฤติปฏิบัติขนึ้ มา มันตอง
บรรลุธรรมขึน้ มาในหัวใจของตัว สิ่งนี้เห็นไหม ธรรมะปาเกิดมาจากประสบการณ เกิด
จากการประพฤติปฏิบัติ เกิดจากความเปนจริง เกิดจากขอเท็จจริงในหัวใจ ไมใชเกิดจาก
การศึกษา การศึกษาเปนปริยัติ ศึกษามาก็เพื่อปฏิบัติ
การศึกษามาศึกษาเพื่อปฏิบัติ แตในเมื่อสังคมชาวพุทธ บริษัท ๔ ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณี เปนนักรบเปนผูที่จะพนจากทุกข ศึกษามาเพื่อปฏิบัติ
อุบาสก อุบาสิกา ศึกษามาเพื่อเปนวัฒนธรรมประเพณี ศึกษามาเพื่อความเขาใจในพุทธ
ศาสนา สิ่งที่พุทธศาสนาศึกษามาเพื่อเขาใจ ยิ่งศึกษามากก็อยากจะใหศาสนาเจริญรุงเรือง
เจริญรุง เรืองในความรูสึกนึกคิดของตัว ! เจริญรุง เรืองในความรูสกึ ของตัวเห็น
ไหม เจริญรุงเรืองก็ตองมีความสะดวกสบาย
แตถาเปนตามความเปนจริง โดยธรรมชาติ สมัยโบราณประชากรยังนอยอยู ทุก
อยางนอยอยู ปาเขาจะเจริญมาก ครูบาอาจารยของเราออกประพฤติปฏิบัติมา บอกเดินไป
ทางไหนก็มีแตปาๆ นะ ปาเขายิ่งทางตะวันออก อูย ปาทั้งนั้นเลย ประชากรไมมี ทํา
สงครามแยงชิงกันก็กวาดตอนคนไปเพื่อจะไปใชแรงงาน คนมันมีนอย ยิ่งสัตวปามี
มหาศาลเลย
โดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติของปา โดยธรรมชาติของสัตว สัตวปามันอยูใ นปา
มันดํารงเผาพันธุของมัน แตเวลาโลกเจริญขึ้นมา ดูสิ เวลาคนมีมากขึน้ มา เขาตองมี
อาหาร เขาวาสัตวนั้นเปนอาหารของเขา เขา กิน อยู ทํา ของเขาจนสัตวมนั จะสูญพันธุนะ
ตองเอาสัตวมาเพาะพันธุสัตว เวลามาเพาะพันธุสัตว เพาะพันธุสัตวเพือ่ อะไร เพื่อไมให
สัตวสูญพันธุ
ดูสิ เสือตัวหนึ่ง เวลาอยูในปาของเขา เขตบริเวณของเสือตัวหนึ่งมันกีก่ ิโลเมตร
เสือถึงอยูร อดไดชีวิตหนึ่ง เสือมันตองมีอาหารของมัน มันตองมีอาหารของมันใชไหม
สัตวกินพืชกับสัตวกนิ เนื้อ ถาสัตวกินพืช โดยธรรมชาติของมัน มันอยูในปาของมัน แต
เพราะในเมือ่ ปาเขามันไมมีไปแลว มันจะไปอยูที่ไหนละ เราก็เห็นวาเสือนี่ พวกสัตวมัน
จะสูญพันธุไป
ผูที่เปนนักวิชาการทีเ่ ขาจะถนอมรักษา เขาจะมาเพาะพันธุสัตว เพาะพันธุสัตว
แลวฝกสัตวนนั้ ขึน้ มา แลวถาฝกขึ้นมา ดูการเพาะพันธุขึ้นมา เขาเพาะพันธุขึ้นมา สุนัขปา
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! เริ่มตนสุนัขก็มาจากปาทัง้ นัน้ ดูสิ พืชพันธุธัญญาหารของเรามันก็มาจากปาทัง้ นัน้ สิ่ง
ที่มาจากปา เราคัดสายพันธุขึ้นมา พอคัดสายพันธุขนึ้ มากลายมาทําเปนอาหาร พืชก็เปน
อาหารของเรา
แตเวลาสัตว เราเพาะพันธุ เราคัดพันธุของเรา คัดพันธุขึ้นมาเพื่ออะไรละ เพื่อทีว่ า
มันจะเปนประโยชนใชไหม แลวเราก็หว งวาพันธุมันจะหายไป พันธุมนั จะขาดสูญไป
เราเพาะพันธุ ถาเปนสัตวบาน นิสัยของสัตวเมือง นิสัยของสัตวเลี้ยง สัตวที่มนุษยเลีย้ ง
มันตองเอาใจมนุษยเพราะวามนุษยใหอาหารมัน ดูสิ ดูอยางสุนัข ดูวาเปนเจาของมัน มัน
จะกระดิกหาง มันจะประจบประแจงกับเจาของๆ มัน เพื่อมันตองการอาหาร
สัตวปา ! สัตวปามันอยูในปาของมันนะ ดูสุนัขจิ้งจอกมันตองหาอาหารของมัน
เอง ถามันหาอาหารของมันเอง มันตองมีเชาวปญญาของมันเพือ่ จะหาอาหารดํารงชีวิต
ของมัน แลวมันทุกขไหม สัตวบานนะ สัตวบาน สัตวเลี้ยง มันกินอาหารอุดมสมบูรณ
อุดมสมบูรณเพราะอะไร เพราะเจาของหาอาหารใหมัน มันตองซื่อสัตย มันตองภักดีกบั
เจาของของมัน
สัตวปามันไมมีเจาของ ! สัตวปามันอยูดว ยชีวิตของมัน มันตองดํารงเผาพันธุของ
มัน นิสัยของสัตวปากับสัตวบานก็แตกตางกัน สัตวปามันระวังตัว มันระวังภัยของมัน
สัตวกินพืชถามันไมมีสติ มันก็ตกเปนของนักลา มันตองเปนเหยือ่ ของสัตวกนิ เนื้อ สัตว
กินเนื้อเวลาถาไมมีสัตว ไมมีเนื้อใหกิน เวลามันทุกขมันยากนะ อยูในปาในเขาเวลาปา
เขาเกิดภัยแลง มันเกิดน้ําทวม ดูสัตวปามันตายเปนแพเลย ชีวิตของมัน มันตองดํารงชีวิต
ของมันดวยความสามารถของมัน นี่กเ็ ปนสัตวปา
แลวถาสัตวบานละ สัตวเมือง สัตวเลีย้ ง สัตวเลีย้ งมันตองเอาใจเจานายของมัน
มันตองอยูดวยความเปนไป
นี่ก็เหมือนกัน พระปา ! พระปาพระที่ประพฤติปฏิบัติขึ้นมานี่ มันมีจริตนิสัย
อยางไร ถาพระปา การดํารงชีวิตของพระปามันมีธรรมวินัยอยางไร พระบานมันก็สัตว
เลี้ยง ! สัตวบาน ! ถาสัตวบานขึ้นมา มันตองประจบสอพลอ มันตองเอาอกเอาใจเจานาย
ของมัน
นี่ก็เหมือนกัน ถาเราเปนสัตวปาละ ถาเราเปนสัตวปา สัตวปามันดํารงชีวิตของ
มันเองนะ นิสยั ของสัตวปามันก็แตกตางนะ นี่กเ็ หมือนกัน พระปาๆ มันเปนพระปาที่
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ไหน ถาพระปา จริตนิสยั ของพระปามันตองมี “จริตนิสัยของพระปา” พระปาดํารงชีวิต
อยางไร
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูในปา พระปา พระบาน มันมีที่ไหน?
พระปาพระบานมันไมมี พระปา พระบาน ดูสิ ดูเวลาบวชกับอุปชฌาย “รุกขมูล
เสนาสนัง” กรรมฐานนีถ่ าอุปชฌายองคไหนไมบอกกรรมฐาน ๕ ไมบอกรุกขมูล ในการ
บวชนั้นไมสมบูรณ ฉะนัน้ พระปาพระบานมันก็พระเหมือนกันทั้งนั้นละ เพียงแตวาจริต
นิสัยเห็นไหม
สุนัขปา สุนัขบาน มันแตกตางกันตรงไหน สุนัขปาเผาพันธุของมันเกิดในปา ถา
เกิดในปา เชาวปญญาของมัน ความเปนไปของมัน มันจะเอาตัวมันรอดได สุนัขบานมัน
ตองหาอาหารใหเจาของเลี้ยงมัน เจาของเลี้ยงดูแลมันอยางดี นี่ไงสุนัขก็คอื สุนัข แลว
สุนัขปา สุนัขบาน นิสยั มันแตกตางกันไหม มันแตกตาง
นี่ก็เหมือนกัน ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เวลาเราบวชมาใน
ญัตติจตุตถกรรม เราบวชมาเราเปนพระอะไร เราบวชมาเราก็เปนสมมุติสงฆแนนอน
สมมุติสงฆขนึ้ มาแลวนี่ เราจะประพฤติปฏิบัตจิ ริงหรือเปลา ถาเราจะเอาจริงขึ้นมา เรา
บวชมาเพือ่ อะไร มันอยูทเี่ ปาหมายนะ ถาเปาหมายเราบวชมาเพื่อพนจากทุกข
ถาคนจะพนจากทุกข เหมือนเราจะทําธุรกิจ หรือเราจะทํากิจกรรมตางๆ เลย เรา
จะทําสิ่งใดก็แลวแต มันตองมีความพรอมไหม มันตองมีสงิ่ แรงจูงใจ มันตองมีสงิ่ ที่
อํานวยความสะดวกกับการกระทํานัน้ ไหม ถาเราปฏิบัติ เราเปนพระปา พระปาเรามีครู
บาอาจารย ทําไมเราถึงเปนพระปา
พระปาเพราะหลวงปูเสาร หลวงปูมนั่ ทานอยูในปาในเขามาตลอดเหมือนกัน
หลวงปูม ั่นทานอยูปามาตลอด ทานศึกษามา ทานปฏิบัติมาในปา เพราะทานเห็นคุณของ
ปา เห็นคุณของปาเพราะอะไร เพราะทานปฏิบัตอิ ยูใ นปามันสะดวกสบาย สะดวกสบาย
ในการปฏิบัติ แตมันจะขาดแคลน มันจะไมไดดั่งใจ เพราะอยูใ นปา เหมือนสัตวปา
สัตวปาเขาตองหาอาหารของเขาเอง สัตวปาเขาตองดํารงชีวิตของเขาเอง แลวเกิด
ทุกขเภทภัยในปา เขาก็ตอ งดํารงชีวิตของเขา เขาตองหลีกภัยของเขา เขามีอันตรายอยู
ตลอดเวลานะ ฉะนัน้ ไมมีใครคุมครอง ไมมีใครดูแล ฉะนั้นหลวงปูเสาร หลวงปูม ั่นทาน
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อยูในปาในเขาของทาน มันก็มีภัยทั้งนั้น มันมีสัตวรายมีตางๆ แตอนั นั้นมันเปนเพราะ
เหตุใดละ เพราะอะไร
เพราะมีเปาหมายใชไหม คนเราเกิดมามีอํานาจวาสนา ถาคนเราเกิดมามีอํานาจ
วาสนา เราออกมาประพฤติปฏิบัติ ออกบวชมาเปนพระเปนเจา เรามีเปาหมายอะไร ถาเรา
มีเปาหมายวาเราอยากไดรสของธรรม “รสของธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง” รสของโลกทุก
คนมีสิทธิทเี่ สพเหมือนกันทั้งนั้น
รสของโลกทุกคนก็มีโอกาสที่จะไดสัมผัสทัง้ นัน้
เพราะมันเปนสมบัติสาธารณะ สิทธิเห็นไหม กามคุณ ๕
คนเราเกิดมาในโลก “กามคุณ ๕” เพราะการดํารงเผาพันธุ ในเมื่อการดํารง
เผาพันธุ กามคุณ ๕ ก็เปนคุณในการสืบพันธุ ในการดํารงชีวิตของเขา มนุษยกลัววา
มนุษยจะสูญพันธุ ไมมีสูญพันธุ ! สัตวปาสิมันจะสูญพันธุ สัตวปาเพราะอะไร เพราะ
สัตวปามันตองดํารงชีวิตของมันโดยธรรมชาติของมัน
ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ธรรมะปา ธรรมะปาทีอ่ งคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูในปา ตรัสรูอยูโ คนตนโพธิ์ ออกมาจากปา ! แตเวลาโลกมัน
เจริญขึน้ มา ดูสิ เวลาชุมชนมันเกิดขึ้นมา มันเกิดเมืองขึ้นมาตางๆ เกิดการศึกษาขึน้ มา
ศึกษาขึ้นมาแลวตองมีทางวิชาการ วิชาการก็เพือ่ จะมาปฏิบัตินะ ปริยัติตอ งปฏิบัติ แตถา
ปริยัติเพือ่ ปริยัติ เพื่อความเจริญรุง เรือง เรียนกัน ศึกษากัน สรางมหาวิทยาลัยกัน
มหาวิทยาลัยนาลันทา จนเขาเผาทิ้งหมดเลย ! จนเขาเผาทําลายหมดเพราะอะไร
เพราะมีการศึกษาแลวไมออกประพฤติปฏิบัติ ไมออกอยูป าอยูเขาใหกระจาย
ชุมชนออกไป เขาทําลายที่ไหน มันทําลายไมไดหมดหรอก แตถาไปรวมศูนยเอาไว เผา
ทิ้งใหหมดเลย ! รวมศูนยขึ้นมาแลวใครเขามาครอบงํา ใครเขามาชักนํารวบอํานาจรวบ
ยอดได มันก็ใชแตนโยบายของเขา
แตในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมเปนอยางนัน้ เลย ธรรมของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะใหสงฆเปนใหญ สงฆ ๔ องคขึ้นไป ไปอยูชุมชน
ไหนก็ได ถา ๔ องคใหทําสังฆกรรม ใหประพฤติปฏิบัติขึ้นมา ถาประพฤติปฏิบัติขึ้นมา
เขาสูธรรม นี่ธรรมปา ครูบาอาจารยของเราเวลาบวช เมื่อกอนบวชในอุทกุกเขปสีมา สีมา
น้ํา ในเมือ่ ไมมีที่ไหน ทําไดทั้งนั้นนะ ทําไดเพราะเหมือนสัตวปา สัตวปามันตองดํารง
เผาพันธุของมัน มันตองรักษาชีวิตของมัน รักษาหมูค ณะของมัน
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พระกรรมฐานครูบาอาจารยของเราตั้งแตหลวงปูเสาร หลวงปูม ั่น ทานวาง
หลักเกณฑของทานไว เราบวชมาเรามีเปาหมายอะไร ถาเราบวชมาเรามีเปาหมายวา เรา
จะพนจากทุกข เราถึงวาเราพอใจทีเ่ ปนพระปา อยากเปนพระปา เพราะพระปามีครูบา
อาจารย มีคนชีน้ ํา ถามีคนชี้นําการประพฤติปฏิบัตขิ องเรา เพราะมีครูบาอาจารยชี้นํา ถา
ครูบาอาจารยทานเปนแบบอยางของเรา ทานเปนพระปาจริงหรือเปลา ?
ถาทานเปนพระปาจริง ทานจะมีคุณธรรมในหัวใจทีจ่ ะบอกเรา ชี้แนะเรา ทานไม
เหมือนพระทั่วไป พระทัว่ ไปอางวาเปนพระปา
ดูสัตวสิ สัตวที่เปนสัตวปา มันมีศักดิ์ศรีของมัน มันรูจกั หลบภัยของมัน มันจะ
ไมใหใครเห็นนะ ดูสัตวปามันจะไมเขามาในคลองสายตาของมนุษยเลย ถาเขามาใน
คลองสายตาของมนุษยนะ มันจะเปนเหยื่อของมนุษยทันที มนุษยเอาสัตวมาเปนอาหาร
ถามันเขามาในคลองสายตา สัตวปามันจะหลบสายตาของมนุษยทงั้ หมด มันจะไมเขา
คลุกคลีอยูกบั ความเปนภัย มันจะอยูของมันโดยอิสระของมัน มันจะมีความสุขของมัน
มันจะอยูดํารงชีวิตของมันดวยอิสรภาพ ดวยศักดิ์ศรีของมัน
สัตวบานอยากเปนสัตวปา อยากเปนพระปา แตทําตัวเหมือนสัตวบาน ! เที่ยว
ประจบสอพลอกระดิกหางกับเขามาตลอด ! กระดิกหางเอาใจเขาตลอดนะ ดูสัตวนะ
สัตวปาที่เขาเอามาเลนละครสัตว ถึงเวลาออกเลนละครสัตว เขาตองใหมันเดินรอบ ให
มันคารวะคนดู วาคนดูมนั มีคุณกับมัน เอาสัตวมาเดินคารวะเขา ใหเขาสงสาร ใหเขามี
ความเมตตา
นี่เหมือนกัน เราอยากเปนพระปา เราไปทําตัวอยางนั้นไดอยางไร ถาเราไปทํา
ตัวอยางนั้น เราไปคลุกคลีอยางนั้น เราไปประจบประแจงสอพลอเขาอยางนั้น มันควรมี
ศักดิ์ศรีแกการเปนสัตวปาไหม
มันไมมีศักดิ์ศรีของความเปนสัตวปาเลย มันมีความเปนศักดิ์ศรีของสัตวเลี้ยง !
สัตวที่เขาเลี้ยง สัตวทเี่ ขาทะนุถนอมเอาไวดวยความเอ็นดู ทะนุถนอมเอาไวเพื่อความ
เพลิดเพลินของเขา แตสัตวปามันมีศักดิ์ศรีของมัน มันดํารงชีวิตของมัน มันดํารงเผาพันธุ
ของมัน มันจะมีศักดิ์ศรีของมัน !
พระปา ! ที่เราจะเปนพระปา พระปาเพราะอะไร เพราะคําวาอยูปาอยูเ ขา รุกขมูล
เสนาสนัง สิง่ ที่เราเขาไปรุกขมูล เราก็ประกาศตนของเราแลววาเราเห็นภัยในวัฏสงสาร ดู
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สิ ดูธุดงควัตรนะ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอก “ธุดงควัตร ๑๓” ใหอยูโคนไม
ใหอยูในเรือนวาง แตไมใชใหอยูตลอดไป เพราะเวลาหนาฝนขึ้นมา มันอยูแลวเพราะวา
มันมีฝน มันมีความเปยกชื้น ใหอยูได ๘ เดือน อีก ๔ เดือนใหมีที่หลบที่มงุ ที่บงั แลวเรา
จะหลบทีม่ ุงที่บัง เราจะหลบเพื่ออะไร ก็เพือ่ ความเปนไปของเรา
เวลาเขาชุมชนมันก็เขาชุมชนได เวลามันออกไปวิเวกมันก็ออกไปวิเวกได แตมัน
ตองมีศักดิ์ศรีสิ ! ศักดิ์ศรีมันเกิดมาจากไหน ศักดิ์ศรีมันเกิดมาจากคุณธรรม ถาหัวใจมันมี
คุณธรรมนะ มันมีศักดิ์ศรีของมันโดยธรรม ถาศักดิ์ศรีโดยธรรมมันเห็นนะ มันมีหิริ มี
โอตตัปปะ
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะปรินิพพานนะ “ภิกษุทั้งหลาย เธอจง
พิจารณาสังขารดวยความไมประมาทเถิด” องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา การ
พิจารณาสังขารดวยความไมประมาท การไมประมาท การมีสติ มันจะทําใหการ
ดํารงชีวิตของเรามันมีศักดิ์ศรี มันมีศักดิ์ศรีเพราะอะไร เพราะเรามีสํานึกไดวาเราเปน
อะไร ถาเราเปนภิกษุ เราเปนบริษัท ๔ นี่นักรบ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เราเปนชาว
พุทธนะ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาฝากศาสนาไวกับบริษัท ๔ ฝากศาสนาไวกับ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ฝากศาสนาไว “มารเอยเมื่อใด ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ของเรายังไมเขมแข็ง ยังไมสามารถกลาวแกคําจาบจวงของลัทธิตางๆ ได เรายัง
จะไมปรินพิ พาน”
เพราะเวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสรางบุญญาธิการมานะ เปนพระ
โพธิสัตว ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย สรางมา เตรียมความพรอมมา เสียสละมา
เปนพระโพธิสัตว กวาจะสรางอํานาจวาสนาบารมีมาขนาดนั้น แลวเวลามาเกิดเปนชาติ
สุดทาย มาตรัสรูเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ธรรมอันนี้ มันไดมาดวยความยากลําบาก มันไดมาดวยความวิรยิ ะอุตสาหะ ดวย
บุญญาธิการมหาศาล ฉะนั้นถาพูดถึงธรรม นี่ธรรมรส ธรรมโอสถ สิ่งนี้มนั เปนธรรม
โอสถทีม่ ันสามารถแกไข ชําระลางกิเลสตัณหาความทะยานอยากในหัวใจของสัตวโลก
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากวาจะตรัสรูอ ยูทโี่ คนตนโพธิ์อยูในปา กวาจะรื้อคน
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กวาจะสรางสมบุญญาธิการจนกวาจะมาตรัสรูเองโดยชอบนี้ ธรรมนี้กวาจะไดมามันเปน
เรื่องแสนเข็ญ มันเปนเรื่องแบบวาเกือบจะสุดความสามารถ
แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเลือดตาแทบกระเด็น
ยากแคนแสนเข็ญ
เลือดตาแทบกระเด็น เพื่อรื้อฟน เพื่อตรัสรูเ องโดยชอบ วางธรรมวินยั ไว ถึงจะตองใหมนั
เปนประโยชน ตองใหรอื้ สัตวขนสัตวเพื่อใหสัตวไดผลจากธรรมนี้ ถึงบอกวา “มารเอย
เมื่อใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรา ยังไมสามารถกลาวแกคําจาบจวงของลัทธิ
ตางๆ ได เราจะยังไมยอมนิพพาน” นี่ไง จนเผยแผธรรม เผยแผมาตลอด จนพระอรหันต
สมัยพุทธกาลพระอรหันตมาก วัดทั้งวัดพระอรหันตทั้งวัดเลย นีว่ ัดที่ประพฤติปฏิบัติ
วัด ถาเปนวิปสสนาธุระ คันถธุระ วิปสสนาธุระหมายถึงวา ผูประพฤติปฏิบัติ ผูที่
ออกบวชแลวพยายามปฏิบัตเิ พื่อบรรลุธรรม นีไ่ งสิง่ นี้ปฏิบัติ เวลาไปเขาเฝาองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหกรรมฐานไป ใหกรรมฐานคือ
อะไร ใหกรรมฐานก็เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ที่อุปชฌายให แตนี่ใหไปใหพิจารณา
สิ่งใด ใหพิจารณากาย พิจารณาจิต ในสติปฏฐาน ๔ พิจารณาสิ่งใดใหสิ่งนี้ไป แลว
ออกไปประพฤติปฏิบัติจนเปนที่นาเชื่อถือ
ดูสิ เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึน้ มา เทศนธรรมจักร
ขึ้นมา ปญจวัคคียเปนพระอรหันตขนึ้ มา พระอัสสชิไปบิณฑบาต พระสารีบุตรไปเปน
ลูกศิษยสัญชัย ปฏิบัติก็ไปปฏิบัติโดยครูบาอาจารยของเขา “ไมใช ในโลกนี้ไมใช” มันก็
เหมือนปจจุบนั เรานี่เลย ปจจุบันนี้สักแตวา สักแตวา มันก็ไมใช สักแตวาหมด ปฏิเสธไป
หมด สัญชัยเขาสอนมากอนแลว !
“สักแตวา” กับ “นั่นก็ไมใช” ไมใชคืออะไร ไมใชก็คือไมใช อารมณกไ็ มใชเรา
อะไรก็ไมใชเรา ไมใชทั้งนัน้ เลย เพราะสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะศึกษามากับสัญชัย
ศึกษามาขนาดไหนนะ ศึกษาจบสิน้ กระบวนการแลว ก็ไปไหนไมได จนตัวเองรูน ะ
ปรึกษากัน ปรึกษาวาอาจารยของเราไมใชผูรูจริงแลว ฉะนัน้ เราจะสัญญากัน ทั้งๆ ที่เปน
เพื่อนกันมากอนดวย สัญญากันวา “ถาใครไดพบกอน ถาใครไดพบครูบาอาจารยกอ น
ตองบอกกันนะ อยาทิ้งกันนะ”
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สัญญากันไว พระสารีบุตรออกไปเที่ยวเมือง ไปเห็นพระอัสสชิบิณฑบาต มัน
เห็นมันรูไดนะ กิริยาเห็นไหม สัตวปา สัตวบาน สัตวปามันเคลือ่ นไหวไปมันระวังตัว
ตลอด ดูสัตวสิ สัตวปามันจะไมเขาคลองสายตาของใคร มันจะหลบหลีกตลอด
นี่ก็เหมือนกัน เวลาพระอรหันตบิณฑบาตอยูในเมือง การบิณฑบาตการ
เคลื่อนไหวไป มันมีสติปญญามันพรอม ทั้งๆ ที่สัตวปาจะตองเขาเมือง สัตวปาจะตองหา
อาหาร สัตวปามันก็ระวังตัวของมัน พระสารีบุตรไปเห็นการเคลือ่ นไหวของพระอัสสชิ
ทําไมมันดูงามตาไปหมด ตามไป ตามไป จนฉันอาหารเสร็จแลวถาม
“บวชมาจากใคร อาจารยสอนวาอยางไร”
“ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนวาถาจะดับตอง
ไปดับที่เหตุนั้น” ธรรมทั้งหลายมาจากเหตุ ตองกําจัดที่เหตุนนั้ พระสารีบุตรเปนพระ
โสดาบัน... นี่ไง สิ่งที่เปนพระโสดาบัน จิตมันเขาไปในเมืองก็มีการระวังภัย
แตถาเราเปนพระปา เราจะระวังภัยไหม สิ่งใดทีม่ นั จะเปนโทษเปนภัยกับหัวใจ
เพราะหัวใจเรามันมีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก กิเลสในหัวใจเรามันครอบงํามา เรา
ถึงไดมาเกิดเปนมนุษย แตในเมือ่ เกิดเปนมนุษย “เหรียญมีสองดาน” ดานหนึง่ ถาเราอยู
กับโลก เราอยูดว ยความภูมิใจ อยูดว ยความรื่นเริง มันก็เปนสัตวเลี้ยง ! กิเลสมันเลี้ยงไว
วัฏฏะมันเลี้ยงไว แลวเราก็จะหมุนไปในวัฏฏะนั้น เราเปนสัตวเลี้ยงเทานั้น สัตวเลี้ยง
เชื่องๆ ตัวหนึ่ง สัตวเลี้ยงเชื่องๆ ที่คอยประจบสอพลอเจานาย ใหเจานายพอใจ ใหเจานาย
ใหอาหารเทานั้น
แตถาเรามีหัวใจขึ้นมา เรามีสติปญญาขึ้นมา เราไมใชสัตวเลี้ยงเชื่องๆ ตัวนั้น เรา
จะเป นสัตวปา สัตวปามัน จะอาศัยตัวมันเอง มันจะพยายามดํารงเผาพันธุของมัน มัน
จะตองดํารงชีวิตของมัน มันตองระวังภัยของมัน ถามันระวังภัยของมัน เราถึงวาการเกิด
เป น มนุ ษ ย จิ ต ที่ เ วี ย นตายเวี ย นเกิ ด ผลของวั ฏ ฏะที่ มั น เกิ ด มาเป น มนุ ษ ย พ บ
พระพุทธศาสนา
เหรียญมีสองดาน… ดานหนึ่งเราจะเปนสัตวเลี้ยง หรือเราจะเปนสัตวปา ถาเปน
พระ เราจะเปนพระปาหรือเราจะพระเมือง ถาเปนพระเมืองก็พระเชื่องๆ อยูในอํานาจ
ของโยม อยูในอํานาจของสังคมเขา แตถาเราเปนสัตวปา เปนพระปา เราสบายมาก เรามี
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บริขาร ๘ เราเหมือนนก ฉันเสร็จแลวก็บินไป จะบินไปทีไ่ หนก็ได จะมีสติปญญาเอา
ตัวเองรอดขนาดไหนก็ได
ถ า เหรี ย ญมี ส องด า น เราเกิ ด เป น มนุ ษ ย แต เ ราเกิ ด เป น มนุ ษ ย แ ล ว เราพบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนอะไร สอนใหดูใจของตัว ปฏิสนธิจิต ! จิตที่มัน
มาเกิดเปนมนุษย ที่วาเกิดเปนมนุษยแลวมีศักยภาพ เกิดเปนมนุษยนี่เปนอริยทรัพย ทรัพย
ที่เกิดเปนมนุษยมีปญญา มีสมอง มีความคิด จนปจจุบันนี้ไง มีสมอง มีความคิด มีการใช
ปญญา
ปญญาโลก ปญญาโลกจนตัวเองเขาใจวาตัวเองมีปญญา ตัวเองมีความเฉลียว
ฉลาด ความเฉลียวฉลาดอยางนี้ มันเปนความเฉลียวฉลาดของกิเลส กิเลสตัณหาความ
ทะยานอยาก คนเกิดเปนมนุษยมันมีอวิชชา เพราะอวิชชาทําใหปฏิสนธิจิตเกิดในไข เกิด
ในครรภ เกิดในน้ําคร่ํา เกิดในโอปปาติกะ การเกิดนี้แลวการเกิดการศึกษามันเปนวาระ
นะ วาระทีเ่ ราเกิด ทางวิชาการกําลังเจริญ เรามาศึกษา สิ่งที่ศึกษา โลกนีม้ ันเปนอนิจจัง
มันจะเวียนของมันไปนะ ความไมเชื่อถือ ความเปลี่ยนแปลงไปของการเวลา ความ
เปลี่ยนไปของวัฏฏะ
เราศึกษาตอนนีเ้ ราวามีปญญา เรามีความรูสึก เรามีความรู เรามีตางๆ ศึกษามาจน
ดูถูกดูแคลนไง ศึกษามีความรูจ นวาเปนวิทยาศาสตรสิ่งตางๆ แลวเวลามองมาเรือ่ งของ
ศาสนา เราเกิดมา เราเกิดมาเปนชาวพุทธพบพุทธศาสนา ก็วาศาสนาเปนเรื่องครึ เปน
เรื่องลาสมัย มันเปนโวหารเฉยๆ
อริยสัจมันครึไปไหน ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค จะมีร่ํารวย จะเปนปญญาชน จะมี
ศักยภาพขนาดไหน มันก็ทุกขทั้งนั้นนะ ถาคนๆ นัน้ มีอํานาจวาสนา มีสัจจะ มีความจริง
เปนสัตวปาไมใชสัตวบาน สัตวปามันจะรูตัวของมัน ไมตองประจบสอพลอใคร สัตว
บานมันเที่ยวประจบสอพลอเขา ทุกขกบ็ อกวาไมมี แลวก็ไปเที่ยวเอาสิ่งที่เปนแบบวา
สวมหัวโขนเขาหากัน ใสหนากากเขาหากันวามีความสุข มีความเจริญรุง เรือง มีทุกอยาง
มีประสบความสําเร็จ เพือ่ ตองการจะประจบสอพลอกิเลส จะประจบสอพลอเจาของไง
มันสัตวเลี้ยงเชื่องๆ
แตถาเปนสัตวปา มันรูตัวของมันนะ อะไรเปนความสุข อะไรเปนความทุกข จะมี
ปญญามากขนาดไหน ปญญานี้เปนโลกียปญญา คําวาโลกียปญญา โลกียะคือโลก โลก
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คือหมูสัตว โลกคือปฏิสนธิจิต ในเมื่อจิตมีการเกิด จิตมีสถานะ จิตมีภพ ความคิด
ความเห็นตางๆ เกิดจากภพทั้งนั้น ถาความคิดความเห็นตางๆ เกิดจากภพ แลวความคิดที่
เราเกิดมาวาเปนทางวิชาการ ความคิดทีเ่ ราวาเปนปญญา มันเปนปญญาของใคร มันก็เปน
ปญญาของกิเลสไง ในเมื่อเปนปญญาของกิเลส ปญญากิเลสมันจะชําระกิเลส มันจะ
เปนไปไดอยางไร ปญญาของกิเลส กิเลสมันใช ! ปญญาของกิเลสกิเลสเอาปญญานัน้ มา
ใช
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรม “มารเอย เธอเกิดจากความดําริ
ของเรา เราจะไมดําริถงึ เจาอีกแลว เจาจะเกิดในหัวใจเราไมไดอกี เลย” เวลาพระพุทธเจา
เยาะเยยมาร เรือนยอดของมาร ความโลภ ความโกรธ ความหลง นี่เรือน ๓ หลัง เรือน
ยอดของมาร ความโลภ ความโกรธ ความหลงนี่เปนบุตรของมาร แตวาปูของมาร ยาของ
มาร มารนะเรือนยอดของมาร “เราไดทําลายลงแลว เธอจะเกิดจากใจของเราไมไดอกี
เลย”
นี่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูในปา ! นี้คือธรรมะปา ! ธรรมะปาคือ
ธรรมะทีอ่ อกมาจากหัวใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลววางทางวิชาการไว
เปนธรรมและวินัยเปนศาสดาของเรา เราก็ไปวิเคราะหวิจัยกับธรรมวินัยอันนัน้ ไง
วิเคราะหวิจัยดวยความเปนสัตวเลี้ยงเชื่องๆ ดวยความเปนสัตวเลี้ยง สอพลอเอา
อกเอาใจเจานายเทานัน้ แตไมไดชําระกิเลส ไมไดทําลายใหหัวใจของเราใหเปนความ
จริงขึน้ มาเลย !
ถาเปนความจริงขึน้ มา เราจะมีสติปญญาของเราขึ้นมา เราจะมีปญญาขนาดไหน
นี่ปญญาของกิเลสเทานัน้ ปญญาของกิเลสมันเปนโลกียปญญา ปญญาเกิดจากภพ ปญญา
เกิดจากทิฏฐิมานะ เกิดจากความเห็น ขยันหมั่นเพียรก็ขยันหมัน่ เพียรดวยทิฏฐิมานะ นี่ขี้
เกียจครานไมทํางานก็เปนเรือ่ งทิฏฐิมานะ
แตถาเปนความจริงขึ้นมา เราเปนสัตวปา เราเปนเสือ เราเปนสิงโต เราเปนสัตว
กินพืชอะไรตางๆ อยูในบริเวณความเปนอยูของเรา มันมีภยั ไปทัง้ นัน้ นะ เราจะเปนสัตว
ประเภทใด กินเนือ้ หรือกินพืชมันก็มีภัยทัง้ นัน้ นะ ฉะนั้นสิง่ ที่เราเกิดมา เราเกิดมาใน
วัฏสงสาร เราถึงเกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา เรามีอํานาจวาสนา เรามีบุญกุศล
อยูแลว
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ในเมือ่ เรามีบุญกุศลอยูแลว ถามีบุญกุศล มันจะเกิดความเฉลียวใจ “ความเฉลียว
ใจ” ถาความเฉลียวใจนี่มมุ มองมันจะพลิก มันจะเปลี่ยนแปลง ถาเราไมมคี วามเฉลียวใจ
เรามีความฉลาด เรามีปญญา เรามีความระลึกรู เราเปนคนที่มวี ุฒิภาวะ เรามีศักยภาพ มัน
ไมไดเฉลียวใจ มันฉลาดโดยอวิชชา มันฉลาดโดยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก กิเลส
มันพาใช เปนโลก เปนโลกียปญญา
ถามีความเฉลียวใจ สิ่งทีว่ าเปนความฉลาด เปนปญญาของเรา เปนสิ่งทีเ่ ปน
ประโยชนกับเรา มันเปนประโยชนกับเราจริงหรือเปลา ? ถามันเปนประโยชนกับเราจริง
เรามีความรูเห็นสิ่งใดที่เปนคุณสมบัติจริงๆ ของสัจธรรม สิ่งที่เปนสัจธรรม สัจธรรมเห็น
ไหม อริยสัจ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค สิ่งทีเ่ ปนสัจธรรม เปนความจริง ที่องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูในปา ครูบาอาจารยของเราตรัสรูในปา คําวาตรัสรูในปาเพราะ
เหตุใด
ตรัสรูในปาเพราะเราไปอยูใ นปาในเขา เราเปนสัตวเปนคนเมือง เราเปนสัตวเลีย้ ง
สัตวเลี้ยงมันเปนฝูง สัตวเลี้ยงเขาใหนอนในมุง สัตวเลี้ยงเขาปกปองแมแตแมลงไมใหเขา
ไปรบกวนสัตวเลี้ยงของเขา เราเคยอยูโดยความเปนสัตวเลี้ยง โดยความสะดวกสบายมา
ตลอด มันก็นอนใจ
แตถาพอเราเปนสัตวปา เราไปฝนตก แดดออก เราอยูในปาไมมีสิ่งใดที่จะมา
คุมครองเราเลย เราจะตองเผชิญกับความหนาว ความหิวกระหาย ความทุกข ความยาก
เราจะตองเผชิญหมดเลย ฉะนั้นเวลาเราจะเขาไปอยูปาอยูเ ขา ครูบาอาจารยทที่ าน
ประพฤติปฏิบัติขนึ้ มา เวลาเขาไป จิตใจมันไมอยากไป มันอยากเปนสัตวเลี้ยง ! มัน
อยากจะนอนในมุง มันตองการใหคนคอยดูแมลงไมใหไปไตไปตอมมัน มันอยูโ ดยความ
สะดวกสบายของมัน แลวมันบอกวามันบรรลุธรรม.. มันตรัสรูธรรม..
มันเปนสัตวเลีย้ ง ! มันเปนมารยาสาไถย ! มันเปนเรื่องลูบหนาปะจมูก ! มันไม
เปนความจริง !
ถาเปนความจริง เราเขาปาเขาเขาของเรา แลวเขาปาเขาเขาของเขาไปเห็นไหม
เวลาไปจิตใจมันวาเหว จิตใจมันมีความวิตกกังวล จิตใจมันมีความทุกข จิตใจนะเพราะ
เราไปอยูในที่สงบสงัด เราไปอยูท ี่วา เราจะไมรเู ลยวาสิ่งใดจะเกิดกับเรา เราไปอยูใน
ความสงบสงัดขึ้นมา หัวใจมันตองตืน่ ตัวตลอดเวลา มันจะเปนสัตวปา มันไมเปนสัตว
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เลี้ยง ถามันเปนสัตวปา ความทีม่ ันเปนสัตวปา สัตวปามันตองระวังตัวของมัน เวลาเขาปา
ดูสิ เวลาสัตวทมี่ ันมีภัยขึ้นมา มันตกใจขึน้ มา มันจะตองมีสัญชาตญาณ มันตองชวยตัว
มันเต็มทีเ่ ลย
นี่ก็เหมือนกัน จิตใจที่มนั จะเขาปาเขาเขาไป มันไปมันก็ตอ งไปเผชิญกับสิ่งทีม่ ัน
ไมชอบทุกอยางเลย สิ่งที่มนั ไมชอบ มันก็ตื่นตัว เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เตือนภิกษุ “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดวยความไมประมาทเถิด” ถามีสติ แลว
มีความพอใจ มีความจงใจ มีความตั้งใจ มีความประพฤติปฏิบัติเพือ่ จะตองใหมันเปน
สัจจะความจริงขึ้นมาในหัวใจ มันพอใจจะไป มันพอใจจะเผชิญกับสิ่งทีว่ า เราตองไป
เผชิญเพื่อใหสภาวะแวดลอมตางๆ มันชวยบังคับใหจิตใจมันอยูในอํานาจของเรา
จิตใจของเราแทๆ เราเกิ ดมาปฏิสนธิจิต เกิดมาเปน มนุษย เราเกิดมามีศัก ยภาพ
ดวยความเปนมนุษยที่เปนอริยทรัพย แตการเกิดนี้เกิดโดยแรงขับของอวิชชา เกิดในแรง
ขับของกิเ ลสถึงไดเกิดเปนมนุษย ถึง วามันเปน บุญก็เปน กุศลและอกุศล เปนบุญก็เป น
กุศลทําใหเราเกิดมา ทําใหเราเกิดมาแตทําไมเกิดมาแลวเราถึงควบคุมแลวตองการใหสม
ความปรารถนาเราไม ไ ด สมความปรารถนาเพราะเราเกิ ด เป น มนุ ษ ย แ ล ว ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนา
พุทธศาสนา พูดถึงวาการเกิด การเกิดมาจากไหน ถาการเกิด แลวการตายไปใน
วัฏฏะเปนอยางไร เราก็ศึกษา พอศึกษาแลวบุญกุศลทําใหเกิดดี อกุศลทําใหเกิดชั่ว แลว
เวลาบรรลุธรรมขึน้ มา สิ้นสุดของกิเลส เราก็ศึกษา ศึกษาเราก็อยากเปน อยากรู อยากเปน
อยากมี แตมันเปนจริงหรือเปลาละ ? ถามันเปนจริง นั่นการศึกษามันเปนปริยัติ ปริยัติคอื
การศึกษา “ธรรมและวินยั จะเปนศาสดาของเรา” ศาสดาสอนแลวไง สอนใหกระทํา แต
เราทําดวยการเขาขางตัวเอง ทําดวยความเปนสัตวเลี้ยงไง สัตวเลีย้ งใหมันเปนไปดวย
ความสะดวกสบาย เปนไปดวยสิ่งที่มนั จะเปนจริงได แตมันไมจริง
แตถาเราประพฤติปฏิบัติโดยความเปนสัตวปา สัตวปามันตองดูแลตัวมันเอง มัน
ตองกระทําของมันเอง มันเปนอํานาจวาสนานะ เพราะการเกิดมาเปนมนุษยมันมีบุญกุศล
ซอนกันมา ถาเราเกิดมาเปนมนุษยอันนี้เปนอริยทรัพย สิ่งที่เราเปนบุญกุศลแลว เราก็
พอใจ แลวเราตรึกในธรรม เราศึกษาในธรรมนี่เหมือนสัตวเลี้ยงเลย ประจบสอพลอ จะ
ตองการใหมันเปนตามความเปนจริง มันไมเปนหรอก
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แตถาเราไมประจบสอพลอ เราทําของเรานะ ถาเราเปนสัตวกนิ เนื้อ วันไหนเราหา
เหยื่อได วันนัน้ เราไดอิ่มทอง ถาเราเปนสัตวกนิ พืช ถาเราไปเจอทุงหญา เราไปเจอหญา
ออน เราก็ไดเล็มหญา แตถาเราไมเจอ เราก็ตองหาหญาหาพืชของเรากินจนได กินเพือ่
ประทังชีวิต ถาเราเปนสัตวกินเนือ้ ถาเราหาเหยือ่ ไมได เราหาอาหารไมได เราก็ตองหิว้
ทองไป ทน ๒ วัน ๓ วัน ไดกิน ไมไดกนิ เพราะวามันเปนความสามารถของเรา
เราออกประพฤติปฏิบัติเขาปาเขาเขา เราจะทําจริงของเรา ไดจริงหรือไมไดจริง
ของเรา เราก็ตองมีความสามารถของเรา ถาความสามารถของเรานะ ถาเราทําความสงบ
ของใจเขามา พุทโธ พุทโธ พุทโธ เราจะหาเหยื่อ ถาเราพุทโธ พุทโธ เขามาจนจิตเราสงบ
ได เราก็มีอาหารประทังชีวิตนะ ถามีอาหารประทังชีวิต สัตวมันกินอาหารของมันเพื่อ
ดํ า รงชี วิ ต ของมั น มั น ก็ คื อ สั ต ว ! สั ต ว มั น ก็ คื อ สั ต ว ! แต นี้ มั น เปรี ย บเที ย บเป น
บุคลาธิษฐานวาความเปนอยูของสัตวบานกับสัตวปามันแตกตางกัน
แตเราเปนมนุษย เราไมใชสัตว ! แลวเราบวชเปนพระดวย ยิง่ เปนพระปาดวย
พระปาเวลาเขาปาเขาเขา เราก็ไปอยูกับสัตว ในปาในเขาก็มันมีสัตวปานะ แลวสัตวปา
มันดํารงชีวิตของมัน ถามันดํารงชีวิตของมัน มันทําชีวิตมันสมบูรณแลว มันไปประเสริฐ
อะไรละ มันเปนสัตวเดรัจฉาน !
แตเราเปนสัตวประเสริฐ แลวบวชเปนพระ เปนผูประเสริฐดวย ! ถาบวชเปนพระ
ผูประเสริฐ เวลาเขาปาไป สิง่ นัน้ เราจะมีศักดิ์ศรีไหม สัตวมนั ยังอยูของมันได ดํารง
เผาพันธุของมันได แตเราเปนมนุษยแลวเปนพระดวย เปนพระที่เปนศากยบุตรพุทธ
ชิโนรส องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ตรัสรูในปา เราเขาปามาเพื่อจะรื้อคน เพือ่ จะ
ทําคุณงามความดีของเรา
สัตวมันไมมีสมอง สัตวมันไมรูจักธรรมะ สัตวมนั ทําดีทําชั่วของมัน เวลามันเปน
หัวหนาฝูง มันเปนธรรม มันปกครองฝูง ดูแลฝูงของมันดวยความเปนธรรม มันก็เปน
สัตวที่ดี มันมีความเมตตาดูแลลูกของมัน มันดูแลหมูคณะของมัน มันก็เปนสัตวที่ดี ดี
อยางไรมันก็ดีแบบสัตว !
แตถาเราดีแบบพระละ เราเปนพระ เราเปนมนุษย เรามีสมอง เราไดศึกษาธรรม
และวินยั ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เรามีครูบาอาจารยของเราเปนผูชี้นํา เรามี
ครูบาอาจารยของเราเปนผูคอยชี้แนะ คอยประคองเรา เราเขาปาเขาเขา ครูบาอาจารยทาน
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ก็เขาปาเขาเขา ถึงเวลาแลวถามีปญหาขึ้นมา ทานจะวิ่งออกไปหาครูบาอาจารย ใหครูบา
อาจารยคอยแกใจของเรา แกจิตนะ
สัตวปามันดํารงชีวิตของมันเพือ่ เผาพันธุของมัน เราบวชมา เราประพฤติปฏิบัติ
ขึ้นมา เรารักษาขึ้นมา เราพยายามปฏิบัติขนึ้ มาใหมคี ุณธรรมขึน้ มาในหัวใจ เราไมไดมา
ดํารงเผาพันธุของเรานะ เราจะมาทําลายมันตางหากละ เราจะมาทําลายไอตัวขับที่อวิชชา
ที่การเกิดและการตาย
การเกิดและการตายเปนธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มนุษยคน
หนึ่ง จิตๆ หนึง่ การเกิดและการตาย ถาเอาซากศพสะสมกันไวโลกนี้จะไมมที ี่เก็บ ถาเกิด
มาแลวมีความเสียใจ มีความทุกขรอ งไหรําพัน ทะเลนี้สไู มได แตนมี่ ันระเหยไป มัน
รวมกันจนเปนน้ําสาธารณะไปจนไมรูวาเปนน้ําตาของใคร
ฉะนั้นสิง่ ที่เราทําของเรา
ขึ้นมา เราจิตหนึ่ง มันจะไมเวียนไปในวัฏฏะ
สิ่งที่ไมเวียนไปในวัฏฏะ การเกิดและการตาย จิตหนึ่งเทานั้น มันยังไดสรางภพ
สรางชาติไดมากขนาดนัน้ ในปจจุบนั นีเ้ รามีอํานาจวาสนาขึ้นมาแลว เราพยายามตัง้ สติ
ของเรา ถาเราจะตัง้ สติของเรา เราจะมารือ้ ภพรือ้ ชาติ เราจะมาทําใหเราเปนพระปา พระ
ปาที่มีศักดิ์ศรี มีศักดิ์ศรีเพราะมีคุณธรรม ถาเวลาจิตมันสงบนี่ เราลงทุนลงแรงมาขนาด
ไหน เรานัง่ สมาธิภาวนาขนาดไหน ถึงจิตเราสงบได
ถาจิตเราสงบขึ้นมาแลว เรามีคุณธรรมขนาดไหนที่จะเอาจิตที่สงบนี้ออกทํางาน
ออกรื้อคนในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา “บุพเพนิวาสานุสติญาณ” จิต
สงบนีว่ ิชชา ๓ ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จิตสงบไปแลวมันมีขอมูลของมัน
เพราะมันยังทํางานไมเปน จิตถามันทํางานของมันเปน นี่จิตทีม่ ันทํางานของมันเปน
จิตของโลกเขา เขาไมตอ งทํางานของเขา เขาบอกเขารูแลว รูจากธรรมขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นิพพานคือความวาง วางหมดเลย สักแตวา ไมมอี ะไรเปน
ของเรา แลวจิตทีเ่ ปนเรามันไมรูจกั เรา โลกเขาเปนวัตถุ สิ่งใดที่เปนวัตถุเราเห็นได วาสิ่ง
ใดเปนวัตถุชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ จะมีรูปพรรณสัณฐานอยางไร มันรูได มันเห็นได เพราะเปน
วัตถุ
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แตเวลาความรูสึกนึกคิดละ สิง่ ที่เปนความรูสกึ นึกคิดจะเอาอะไรไปจับตองมัน
จับตองมัน จะพิสูจนวัดความกวาง ความแคบของความรูสึกมันมากนอยแคไหน มันรูได
อยางไร
แตถาเรากําหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ จนจิตมันสงบเขามา พอจิตสงบเขามา มันรู
ของมันได รูของมันไดวาจิตฟุง ซานเปนอยางใด จิตที่วาจิตมันฟุงซาน จิตที่มนั มีความ
ทุกขยากในหัวใจมันเปนอยางใด แตมันมีความสุข ความสงบเขามานี่ ถามันสงบเขามา
มันมีความสุข มันแตกตางกันอยางไร มันวัดคาของมันได นี่ไงสัตวปา สัตวปามันดูแล
ของมัน ธรรมะปา ธรรมะที่มนั เกิดขึ้นมาจากหัวใจของเรา ถาธรรมนี้เกิดขึ้นจากหัวใจ
ของเรา
แตเวลาที่เขาศึกษากัน เขาศึกษาวา เขารูของเขา เขาเห็นของเขา เขาคํานวณของ
เขา การคํานวณอยางนัน้ เพราะมันมีวิชาการ มีธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจามีธรรมและวินัย แตเพราะความประมาทเลินเลอ ถึงเอาสิ่งนั้นมาเปนของเรา เหมือน
ธรรมะสําเร็จรูป ธรรมะการลอกเลียนมา แตถาธรรมะของเรา นี่มนั แตกตาง สัตวปา สัตว
บาน มันตางกันอยางนี้ ! สัตวบานเอาสะดวกสบาย เอาคนเลี้ยงดู เอาคนรักษามัน
แตสัตวปาไมเอา ! สัตวปาตองพึ่งตนเอง สัตวปาตองพยายามปฏิบัติขึ้นเอง
ฉะนั้นเวลาเราทําความสงบของใจ ถาจิตใจมันสงบเขามา จิตมันเริ่มพุทโธ พุทโธ
จิตมันมีความสงบเขามา สิ่งที่สงบเขามามันมีคุณคาของมัน ถามันมีคุณคาของมัน เราวัด
คาของเราได ถาเราจิตสงบแลวออกรู ออกรูในอะไร ออกรูออกศึกษาเรือ่ งอะไร
สิ่งที่เราศึกษามา สักกายทิฏฐิ วิจิกจิ ฉา สีลัพพตปรามาส ทุกคนบอกปฏิบัตไิ ป
แลว มันวางหมด มันพอใจหมด ไมมีความลังเลสงสัยเลย ไมลูบคลําเลย มันรูแจง รูแจง
เนี่ยสัตวบาน ! สัตวบานมันสอพลอ สัตวบานมันเที่ยวเอาอกเอาใจไง จะใหคน
ใหคามัน
แตถาเปนสัตวปา มันเปนขอเท็จจริงนะ ถาจิตมันสงบ จิตมันสงบอยางไร ถาสงบ
แลว ความสงบของใจมันเปนอยางใด ถามีความสงบของใจ เวลาเราหิวกระหาย เรารูได
นะวาเราหิวกระหาย เวลาเรามีอาหารตกถึงทอง เราก็รูไดวาวันนีเ้ รามีอาหารตกถึงทอง
ถาจิตใจมันไมมีหลักมีเกณฑ จิตใจมันสงบเขามาไมได มันหิวกระหาย มันตองหา
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สติปญญา สติปญญาเห็นไหม พุทโธ พุทโธ จิตมันกินอารมณเปนอาหาร กินวิญญาณา
หาร กินความรูสึกเปนอาหาร มันกินสัญญาอารมณเปนอาหารอยูตลอดเวลา
แลวสัญญาอารมณกับจิต คนเราอดอาหารมันตายนะ แตจิตเวลาสัญญาอารมณ
มันเกิดดับ เกิดดับ มันอยางไรมันก็อยูของมันไดเพราะจิตมันไมเคยตาย พอจิตไมเคยตาย
มันกินสัญญาอารมณเปนอาหาร มันก็กินแตเรื่องสกปรกโสมมของมัน โดยธรรมชาติ
ของมัน
ศึกษาธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ศึกษามาแลวก็งง ศึกษามาแลว
ก็ลังเลสงสัย เหมือนสัตวบาน ! สัตวบานเขาคอยดูแลมันเทานัน้ เอง ถาไปศึกษามาเพราะ
มันไมเปนความจริงของมัน
แตถาเปนสัตวปา สัตวปามันจับเหยือ่ เอง มันหากินของมันเอง ไมตอ งคอยมา
บอก โดยความชํานาญของมัน ถาจิตของมันมีหลักมีเกณฑขนึ้ มา ดูสิ ถามันสงบแคไหน
มันออกรื้อคนในอะไร ถาพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม อยูที่
จริตนิสัย อยูที่ขณะที่ทํา สัตวเห็นไหม ถาเราหิวกระหาย เราเปนสัตวกนิ เนื้อ เราไมมี
อาหารตกถึงทองเลย สิ่งใดพอกินได พอประทังชีวิตได มันตองกินสิง่ นัน้ ประทังชีวิต
จิตถาสงบแลว ถามันรูสิ่งใด มันเห็นสิง่ ใดในขณะนั้น จิตนะ บางทีจิตสงบแลว
เห็นกายก็ได จิตมันสงบแลวเห็นความกระดิกพลิกแพลงของใจก็ได นี่พจิ ารณากาย
พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมาในปจจุบนั นัน้ จิตถามัน
สงบแลว มันออกรูสิ่งใด สิ่งนั้นมันเปนปจจุบันธรรม ถาเปนปจจุบนั เราตองพิจารณา เรา
ตองแยกแยะ เราตองพยายามพิจารณาวาสิ่งนี้มนั คืออะไร
ถาจิตจริง จิตมันเปนสัมมาสมาธิคือจิตจริง เวลามันใชวิปสสนา มันใชปญญาของ
มัน มันเปนความจริงของมันนะ เราตะครุบเหยือ่ เราตะครุบเหยื่อไดเอง เวลาเรากินพืช
เรากินพืชของเราไดเอง จิตที่เวลาออกวิปสสนา มันใชปญญาของมัน มันจะรูข องมันเอง
ถารูของมันเอง มันเกิดเองเหรอ ? เกิดเองออกปาออกเขา ออกปฏิบัติขนึ้ มา เกือบเปน
เกือบตาย รูเ องเหรอ ?
มันรูข ึ้นมาดวยความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ มันเกิดจากความวิริยะความ
อุตสาหะของเราตางหากละ มันก็เปนความจริงของเราใชไหม
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นี่ภาคปฏิบัติมนั เปนอยางนี้ พระปาเขาเปนกันอยางนี้ ถาพระปาเขาประพฤติ
ปฏิบัติขึ้นมา มันเห็นขึน้ มา สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส คําวาสีลัพพตปรามาส
มันลูบคลํามาตลอด เพราะความไมรูจริงมันถึงลูบคลํา เพราะความไมรจู ริงในจิตใจของ
ตัว ในสถานะของตัว มันก็เลยเปนสัตวบาน ! สัตวบานเพราะอะไร เพราะมันไมแนใจ
ตัวเอง
ถาตัวเองไมแนใจในความเห็นของตัว มันไมมจี ุดยืน มันไมมีศักดิ์ศรีของผูที่ทรง
ศีล แลวเปนพระปาดวย พระปาเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติ ดูสิ ดูเวลาคนที่ออกไปทําหนาที่
การงาน ทํางานสิ่งใดในขณะนัน้ เขาเปนคนที่ทํางานดวยความเปนจริงของเขานะ แตถา
เราเปนคนนั่งดู เราเปนคนผานมา เราทําไมเปน สิ่งที่เราเขาสูงานนั้นเราทําไมเปน เราไม
กลาทํา เราทํางานไมได เราก็ไมกลาทํางานนั้นเพื่อใหใครเห็นในความผิดพลาดของเรา
ผูที่ปฏิบัติ พระปา พระปามีประสบการณ มีการประพฤติปฏิบัติ เวลาจิตสงบเห็น
กายก็เขาวาเห็นกาย จิตสงบแลวเห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ก็เห็นตามความเปนจริง ถา
เห็นตามความเปนจริงแลวพิจารณาไป ถามันปลอยวาง ตทังคปหาน มันปลอยวาง
ชั่วคราว แลวถามันสมุจเฉทปหาน ยิ่งมันสมุจเฉทปหานมันขาดนะ เปนโสดาบัน เปน
สกิทาคา เปนอนาคา เปนพระอรหันตขึ้นมา คนทํางานเปน คนทํางานไดทุกอยาง คนๆ
นั้นมันจะมีศักดิ์ศรี มันจะมีศักยภาพ มันจะมีจุดยืน มันจะมีองคความรูเ ปนประโยชนกับ
ตัวเอง ประโยชนกับสังคม ประโยชนกับศาสนามากนอยแคไหน
แตนี้ถามีความจริง เปนพระปาโดยความเปนจริง มันจะมีศักดิ์ศรี มันจะมี
อุดมการณ มันจะเปนสิ่งทีเ่ ชิดชูศาสนา มันไมใชสัตวบาน ! มันไมใชสัตวบานที่เที่ยว
ประจบสอพลอเขาไปเรือ่ ย เทีย่ วหาความเปนประโยชนกับตัวเอง
ฉะนั้นเราบวชมาเปนชาวพุทธนะ เราเปนศากยบุตรพุทธชิโนรส เราเปนศาสน
ทายาท เราจะตองสรางสมบุญกุศลของเรา ผูที่ประพฤติปฏิบัติใหม ผูที่ประพฤติปฏิบัติ
ขึ้นมาตองมีเกียรติ ตองมีศักดิ์ศรี ตองมีศีล สมาธิ ปญญา ใหมันเกิดขึน้ มาตามความเปน
จริงของเรา มันจะทุกข มันจะยาก เราเปนสัตวปา เราเปนพระปา
สิ่งที่เปนพระปา เพราะเราเขาสูสงคราม สงครามธาตุขันธ สงครามระหวางธาตุ
กับขันธ ธาตุขันธที่มีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก ถามันไดออกรบในสงครามในธาตุ
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ในขันธ ถาเกิดมันมีสนั ติภาพขึ้นมา สันติภาพระหวางธรรมกับกิเลส ถาระหวางธรรม
ธรรมคือสัจธรรม คือศีล สมาธิ ปญญา มรรค ๘
กิเลส กิเลสคือความมักงาย ความเห็นแกตัว ความพอใจ ความสะดวกสบาย ความ
สะสมของใจ มันเกิดการกระทําขณะทีเ่ ราทําความสงบของใจ เราใชปญญาของเรา มัน
เกิดการกระทําขึ้นมาในหัวใจ ถาสงครามระหวางธาตุขันธ เกิดมีสันติภาพขึน้ มา เราจะมี
ความสุข เราจะมีความจริง
ถาเกิดสงครามขึ้นมา เกิดสงครามเกิดการรบฆา เกิดการเผชิญหนากัน มัน
เหมือนกับเราทํางานเปน เราจะเขาใจได ถาเราเขาใจสิ่งตางๆ ได เราจะมีจุดยืนของเรา
จุดยืนของเรา ศากยบุตรพุทธชิโนรส มันมีศักดิ์ศรี มันมีความเปนไปตามความเปนจริง
ถามีตามความเปนจริง สิ่งนัน้ เปนพระ เปนพระเปนผูประเสริฐ เราเปนพระนะ ถาเปน
สมมุติสงฆ เห็นไหมเปนพระโดยสมมุติ
ถาเปนพระโดยสมมุติ เราก็จะตองตัง้ สติ เราตองสรางเนือ้ สรางตัว สมบัติของ
พระเห็นไหม ความรูความเห็นตามความเปนจริงของพระนั้น มันจะแสดงออกมานะ เรา
บวชมาเปนพระ อายุพรรษาเราจะมากขึน้ เรื่อยๆ สิ่งที่อายุพรรษาของเรามากขึน้ เรื่อยๆ
ประสบการณ.. เวลาเราขอนิสัยครูบาอาจารย ถาเราขอนิสัยครูบาอาจารย เราไดนิสัยจาก
ครูบาอาจารยมานะ
ครูบาอาจารยองคไหน ทานเปนครูบาอาจารยที่ทานชี้นําเราได เราอยูกบั ทาน
“สมณะสารูป” เราจะไดนิสัย ไดโอกาส เหมือนเราเดินตาม สัตวปาหัวหนาฝูงเดินเขาปา
มันหาเหยือ่ มันดูแลหมูค ณะ มันทําอะไร เราอยูในฝูง เราเห็นได เรารับรูไ ด วาหัวหนาฝูง
ครูบาอาจารยของเราทานเปนประโยชน ทานคุมครองดูแลเราขนาดไหน
เราศึกษาจากหัวใจทีเ่ ปนธรรมนะ มันจะมีนะ พอแมครูจารยเปนพอแมครูจารย
ของเรา เลี้ยงทัง้ หัวใจ เลี้ยงทั้งรางกาย เลี้ยงใหความปลอดภัยดูแลเราทุกอยางเลย นี่ไง
แลวเราฝกฝนของเรา ฝกฝนขึ้นมานีม่ ันไดนิสัย แลวถาเราประพฤติปฏิบัติขนึ้ มาใหเปน
ความจริง องคความรูข องเรามันเกิดขึ้นมา องคความรูตามความเปนจริงนั้นเกิดขึ้นมา
เกิดขึ้นมาเพราะอะไร
เกิดขึ้นมาเพราะไดประสบการณจริง จิตมันสงบตองสงบนะ ถาจิตไมสงบ
ปญญาที่ใชกันอยู ปญญาที่เขาใครครวญกันวาสิ่งนัน้ เปนธรรม มันเปนตรรกะ ตรรกะ

พระปา ๒๒

ของคน อํานาจวาสนาของคนมันมี สิ่งที่เปนตรรกะ โดยธรรมชาติมันมีอยูแลวไง ทุกคน
มีความคิดใชไหม ความคิดตกผลึกไง พอความคิดที่ตกผลึก เพราะวาเราใชความคิด
ปลอยครั้งเขา ความคิดตกผลึก แลวเอาความคิดที่ตกผลึก เอาออกมาเพือ่ มาเสวนาตอกัน
พอพูดถึงตรรกะ พูดถึงความรูสึก พูดถึงความตกผลึกของใจ อูย มีความรู มีความ
รับรู มีความซาบซึ้ง... ความซาบซึ้งอยางนัน้ มันเปนโลกียปญญา มันเปนโลก มันเปน
มายาของกิเลส กิเลสมันหลบอยูเบื้องหลัง “มารเอย เธอเกิดจากความดําริของเรา” กิเลส
มันเอาความรูสึก ความนึกคิดอันนัน้ ออกเปนโลกําบัง ออกเปนโลวาสิ่งนั้นเปนธรรม วา
เราบรรลุธรรม เรารูธรรม
แลวเราก็เห็น เราเห็นเวลาเขาแสดงออก พอเขาแสดงออกมาแลว ถาเราไมมวี ุฒิ
ภาวะ เราก็วาใช ใชเพราะอะไร ใชเพราะเขาพูดธรรมะชัดๆ เขาพูดธรรมะองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลวมันนาฟง แลวมันเขาใจงาย
มันเขาใจงายเพราะมันเปนภาษาสมมุติ ถาเปนตรรกะ เปนธรรมขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา แตเขาไมไดชําระกิเลสเขาเลย เขาไมรูจักกิเลส เขาไมเคยเห็นกิเลส
เพราะเขาทําความสงบของใจไมเปน เขาไมเคยทําความสงบของใจ ถาใจของเขาไมเคย
สงบ เขาไมเคยเขาไปสูตนขัว้ เขาไมเคยเขาไปสูสมุฏฐานของโรค เขาไมเคยเขาไปที่อยู
ของอวิชชา เขาจะไมรเู ลยวาอวิชชามันอยูที่ไหน
เสือมันอยูในถ้ํา แตเราอยูบนภูเขา เราจะไมเห็นเสือนั้นเลย เสือมันอยูในถ้ําใน
ภูเขานั้น เราอยูบนยอดภูเขา อยูบ นปาเขานั้น เราจะไมเห็นเสือนัน้ เลย เสือมันมีโอกาส
ขึ้นมา มันก็ออกมากัด ออกมาทํารายเราตลอดเวลา แตเราอยูบนเขา ดูสิ ตนไมทกุ อยาง
มันปกคลุมไปหมด นี่ตรรกะ ! ความรูสึกทีว่ าเปนโลก มันเกิดจากภพ เกิดจากเขานั้น แต
ไอเสือตัวนัน้ ไออวิชชานั้นนะ มันอยูใตภูเขานั้น
ฉะนั้นสิ่งที่วาเปนตรรกะ สิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่พูดธรรมะแลวมันรื่นหู สิง่ ที่พูด
ธรรมะแลวเขาใจได สิ่งนี้เปนความซาบซึ้งของใจ มันซาบซึ้งใจเพราะอะไร เพราะทุกคน
อยูบนภูเขา แลวเสือมันอยูในหัวใจทัง้ นัน้ ทุกคนไมเคยเห็นเสือ ก็เลยบอกวาเสือไมมี เรา
ไดฆาเสือแลว เพราะเราพูดธรรมะมันรื่นหู มันฟงแลวมันซาบซึ้ง แตอวิชชา แตเสือตัว
นั้นมันก็คอื เสือตัวนั้น มันอยูในคูหาของใจ มันอยูใ นหัวใจ มันตลบตะแลงปลิน้ ปลอน
หลอกกิน หงายกินคว่ํากินอยูในหัวใจของเรา
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ถามันไมใชพระปา ไมใชนกั ลา นักลาที่วาตองเขาไปหาเสือตัวนั้น จะตองเขาไป
หาเสือตัวนัน้ นี่ไง สิ่งที่จะเปนนักลาเขาไปหาเสือตัวนั้น มันถึงตองเปนพระปา ตองเปนผู
ที่ประพฤติปฏิบัตจิ ริง
แตถาเปนพระบาน เปนการศึกษามา เปนตรรกะ เปนความเขาใจ มันซอนเสือตัว
นั้นไวในหัวใจดวยความพอใจ แลวไมตอ งการเห็นเสือตัวนัน้ เพราะถาเห็นเสือตัวนัน้
แลว มันจะเสียวสันหลัง มันจะตื่นกลัว ฉะนัน้ ถึงซอนเสือไวในหัวใจ แลวพูดตรรกะ พูด
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวปฏิเสธไมเห็นเสือตัวนั้น ไมยอมรับรูเสือ
ตัวนั้นวาเสือตัวนัน้ ไมมี
แตถาเราเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติ เรากําหนดพุทโธ พุทโธ ปญญาอบรมสมาธิ มัน
จะเขาไปสูถ ้ําเขาไปสูเสือตัวนั้น จะตองเขาไปตอสูก ับเสือตัวนัน้ ตอสูกับจิตหนึ่ง ตอสู
กับความเปนจริง ตอสูกับจิตเดิมแท ตอสูก ับความสวาง ตอสูเห็นไหม
เวลาประพฤติปฏิบัติไป อุปกิเลส กิเลสอยางหยาบๆ กิเลสอยางที่วาแสดงออก
ดวยความรุนแรง แสดงออกดวยโทสะ สิ่งนี้เปนโทสะนี้เปนกิเลสทัง้ นัน้ นะ
สิ่งนี้เปนโทสะเพราะวาความเห็นได แตถาเวลานุม นวลละ สิง่ ทีว่ าเวลาแสดง
โทสะออกมา สิ่งนีเ้ ปนโทสะมันเปนเรือ่ งของกิเลส แตถาความนุมนวล มันเปนเรื่อง
กิเลสไหมละ มันก็เรื่องกิเลสเหมือนกัน
จะนุม นวล จะความรุนแรงขนาดไหน มันมีอวิชชามาทั้งนั้นนะ เพราะมันเปน
โลกียะ มันเปนสิ่งที่อยูบ นชายเขานัน้ มันไมใชเขาไปสูความจริง ฉะนั้นถาจะนิม่ นวล
ออนหวานขนาดไหน จะรุนแรงขนาดไหน ถามันเปนความจริง ความจริงก็คอื ความจริง
ถาเปนความจริงนะ ในการประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารยเราถึงเขมขน เขมขน
เพราะเราเห็นภัยในวัฏสงสาร เขมขนเพราะวาชีวิตเรานี่สั้นนัก ฉะนัน้ เราเกิดมานี่ เราจะ
ตายวันไหนก็ไมรู ฉะนัน้ สิ่งทีม่ ีการกระทํา เราจะตองมีสติปญญาของเรา ถากําหนดพุท
โธ พุทโธ ปญญาอบรมสมาธิจนถาจิตมันสงบเขามา สงบเขามา ความสงบเขามาเพือ่ จะ
เขาไปสูสัจจะความจริง
ถาเขาไปสูสัจจะความจริง เวลาจิตสงบ เราเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม
เวลาวิปสสนาไปดวยการใชปญญา ถาเราใชปญญาไมเปน เราจิตสงบขนาดไหน เราเห็น
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เสือ แลวเรากลัวเสือนั้น เราก็วิ่งหนีจากเสือไป เสือก็คือเสือ เราก็คือเรา แยกจากกันไป
แตถาเราวิปสสนาเปน เราเจอเสือตัวนัน้ แลวเราเผชิญหนากับเสือตัวนั้น เราเขาไปใช
กําลังของเรา ใชปฏิภาณไหวพริบของเรา เพื่อจะกําราบเสือตัวนั้น
การที่เขาไปกําราบเสือตัวนัน้ นี่ภาวนามยปญญา ปญญาที่เราเขาไปเผชิญหนากับ
เสือ ดูสิ เราเผชิญหนากับเสือเราจะมีความตกใจขนาดไหน แลวเราจะมีอาวุธ จะไปตอสู
กับเขี้ยวเล็บของเสืออยางใด ความรูสึกเปนอยางหนึง่ นะ ถาเราวิ่งหนีเสือ เราไมตอสูก ับ
เสือนัน้ เปนความรูสึกอีกอยางนะ ความรูสึกอยางนี้ นี่ไงที่วาโลกียปญญากับโลกุตตร
ปญญาไง
โลกุตตรปญญา ปญญาที่จิตสงบแลวเขาไปเผชิญหนากับเสือ จะเปนโลกุตตร
ปญญา เปนภาวนามยปญญา เปนปญญาที่จะเขาไปตอกร จะเขาไปตอสูกับเสือ ตอสูก ับ
จิต ตอสูกับกิเลส ตอสูก ับอวิชชา ถาเราบอกวาเราวิง่ หนีเสือ ศึกษาโดยตรรกะ ศึกษาโดย
ความรู ความเห็นตางๆ มันวิ่งหนีเสือ พอวิ่งหนีเสือเขาไปแลว วิ่งหนีเสือ เสือก็คือเสือ เรา
ก็วิ่งหนีเสือออกไป สักแตวา ไมมี ไมรู ไมรับรูตางๆ
ฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัติถงึ วา เวลาเราทําความสงบของใจ ทําสมถกรรมฐาน
วิปสสนากรรมฐาน ถาไมมีสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐานไมมี ! ถามีสมถกรรมฐาน
ใชปญญาไมเปน คือติดสมาธิไง การภาวนามันมีของมัน ในเมื่อสมาธิมันไมมเี ราก็ทุกข
ถาสมาธิมี วุฒิภาวะต่ําก็วาสมาธิคือนิพพาน แตถาเราเกิดสมาธิ แลววุฒิภาวะเรามี เรามี
ภาวะ เรามีอํานาจวาสนา
สมาธิก็คือสมาธินะ เขาไปเห็นเสือแลวไมไดตอสูกบั เสือ เสือก็คอื เสือ เราก็คอื เรา
ถาจิตสงบแลวเวลามันเสื่อมไง เวลาจิตสงบแลวมีความสุข เวลาเสื่อมขึ้นมามันฟุงซาน
ปฏิบัติเทาไหรก็ไมลง ปฏิบัติขนาดไหนจิตมันก็ไมพัฒนาขึ้นมา ทําไมมันเปนอยางนัน้ ..
ทําไมมันเปนอยางนัน้ .. ? นี่ไงมันพิสจู นได
แตถาจิตมันสงบ แลวเขาไปสูเ สือ แลวถามันฆาเสือตัวนัน้ ฆาเสือตัวนั้นนี่
โสดาบัน การกระทําอยางนีม้ ันถึงจะเปนขอเท็จจริง ฉะนั้นความสงบของใจ มี
ความสําคัญเพราะมันเปนมรรค ๘ มรรค ๘ ศีล สมาธิ ปญญา คือมรรค งานชอบ เพียร
ชอบ ระลึกชอบ สติชอบ ปญญาชอบ ทุกอยางเปนมรรค มันตองสมดุลของมัน มันถึงจะ
เปนมัชฌิมาปฏิปทา
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สิ่งที่มรรคสามัคคีดวยมัชฌิมาปฏิปทา มีการกระทํา นี่จิตใจมันถึงจะมีหลักมี
เกณฑ ถาจิตใจมันมีหลักมีเกณฑ มันจะเปนประโยชน เปนศากยบุตรพุทธชิโนรส จะ
เปนครูบาอาจารยของเรานะ
เราเปนผูปฏิบัติใหม เราเปนผูบวช เราเปนผูประพฤติปฏิบัติ เรามีครูมอี าจารย
ฉะนั้นมีครูบาอาจารยของเรา ครูบาอาจารยทานจะตองมีประสบการณของทาน
ทานมีประสบการณของทาน เราศึกษาได เราปรึกษาได เวลาครูบาอาจารยของ
เราอยูกบั หลวงปูม ั่นนะ เวลาออกไปวิเวก พอจิตมีปญ
 หาจะรีบกลับมาเลย รีบกลับมาเลย
เพราะถาเราใชปญญาของเราใครครวญ ตรึกวามันถูกหรือมันผิด มันใชเวลามาก หนึ่งใช
เวลานะ แลวถาวุฒิภาวะคือจิตของเราออนแอ สิ่งใดที่เราใชปญญา มันจะมีแตเหตุผล
ยอมรับเรื่องกิเลสทั้งนั้นเลย วาสิ่งนั้นถูกตอง สิ่งนัน้ เปนความจริง สิ่งนัน้ ถูกตองแลว
แตถาเมื่อไหรเราใชปญญาของเรา จนแยกแยะไดวา “นาจะไมใช ถามันใชทําไม
จิตของเราถึงมีความรูสึกอยางนี้ ถามีความรูสกึ อยางนี้ แลวเราจะหาทางออกอยางใด เรา
จะพลิกแพลงใหหวั ใจของเรามันเปลีย่ นอารมณ เปลีย่ นความรูสึก เปลี่ยนสิง่ ที่การกระทํา
นี้อยางใด” แตถามีครูบาอาจารยนะ ทานจะบอกทันทีวา “ถาเขาไปอยางนีม้ ันเปน
หญาปากคอก”
จิตใจเรา เราตองแยกแยะเอง เราจะตองเขาไปสูสนามนัน้ เราจะตองเขาไปสูถ้ํา
นั้น ถ้ําคือคูหาของใจของเราเอง ฉะนัน้ จิตใจถามันจะเขาสูคูหานัน้ มันจะตองมีสติ
เหมือนเรารอยเข็ม การรอยเข็ม ดายกวาจะรอยเข็มนั้น เราตองมีสติ เราตองมีปญญาของ
เรา แลวถารอยเสร็จแลว เรามีเข็มและมีดาย ถามีเข็มและมีดาย เราเย็บผา ถาเรามีเข็มกับ
ดาย แตเราไมรอยเข็ม ดายก็คอื ดาย เข็มก็คือเข็ม เย็บผานั้นเย็บดวยเข็มเปลาๆ เย็บไปผา
นั้นก็จะไมเปนรูปรางขึ้นมา เพราะมันไมมีดาย
ถาจิตของเรามันมีความสงบใจขึน้ มา ถาใจมันออกรูอ อกเห็น มันมีเข็มและมีดาย
มันมีสมถะและมีวิปสสนา ถามันมีสมถะมีวิปสสนาขึ้นมา มันมีอยางใร ฉะนั้นถามันมี
อยางใร ครูบาอาจารยคอยบอกคอยแนะเรา ถาไมแนะเรา เราจะตองใชสติปญญาของเรา
ใครครวญนะ เรากวาจะทําความสงบของใจ มันก็ลําบากยากแคนพอสมควร แตเพราะเรา
ทําบอยๆ เราทําบอยๆ อารมณอยางนี้เปนสมาธิ อารมณอยางนี้ฟุงซาน อารมณอยางนีเ้ รา
ใชเปนประโยชนไมได อันนีม้ ันเปนประสบการณ
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ถาเรามีประสบการณปบ สิ่งที่เราทําจิตสงบ มันสงบเพราะเหตุใด สติเราวางไว
อยางใด ถาสติเราวางไว บางวันอารมณหยาบ อารมณละเอียด อารมณละเอียดมันก็ดีขึ้น
อารมณหยาบมันทําใหเราทุกขยาก ทีนี้อารมณหยาบ อารมณละเอียด มันตั้งอยูบนอะไร
นี่ธาตุขันธ ธาตุกับขันธ ขันธก็คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธก็คืออารมณ
ความรูสึกไง มันตัง้ อยูบ นอะไร ถามันตั้งอยู สิ่งที่มนั ตั้งอยูบนจิต จิตมันมีกําลังมากนอย
แคไหน
ฉะนั้นเราจะตองมีสติ เราจะตองบํารุงรักษา นี่การบํารุงรักษา มันจะพัฒนาขึ้นมา
ถาเราทําบอยครั้งเขา มีความชํานาญมากขึ้น การรอยเข็ม การสอยเข็ม ถาการสอยเข็ม เรา
มีความชํานาญมากขึน้ เราทําบอยครั้งขึน้ เรารูจ ังหวะความพอดีของมัน จิตใจนี่
หญาปากคอก เรารักษาของเรา เราใชสติของเรา แลวเราทําบอยครั้งเขา มันมีความ
สะดวก มันมีความคับแคน มันมีความตอตาน เราแสวงหาของเรา
แลวถาจิตมันสงบแลว พอจิตสงบแลว เราถึงออกหัดฝกใชปญญา การฝกใช
ปญญา ปญญามันตองฝกฝน ฝกฝนขึ้นมากอน
เขาบอกฝกฝนขึ้นมามันก็เปนสมมุติ ฝกฝนขึ้นมามันก็เปนการสรางภาพ
การสรางภาพโดยมีสมาธิ กับการสรางภาพโดยไมมีสมาธิ การสรางภาพโดยมี
สมาธิ สมาธิเปนหลักเปนเกณฑ นี่ไงพระปาๆ มันตองมีทมี่ าที่ไป แตถาการสรางภาพ
โดยไมมีสมาธิ มันเปนตรรกะ เพราะไมมีสมาธิ มันไมเขาถึงเสือตัวนั้น มันไมเขาถึงจิต
พอไมเขาถึงจิต มันก็เปนสังคมโลก
เวลาเราศึกษาธรรมะกันนะ ธรรมะทีเ่ ปนสมมุติ ธรรมะที่เปนโลกียะ ธรรมะที่
เปนตรรกะ ธรรมะทีเ่ ปนโลก เราจะศึกษาไดงาย เพราะมันเปนวุฒิภาวะเดียวกัน วุฒิภาวะ
ของโลก วุฒิภาวะของสังคม แตถาจิตมันสงบเขามา แลวมันเกิดปญญาขึ้นมา ผูที่
แสดงออก ผูที่พูดธรรมอยางนีโ้ ลกเขารูดวยไมได สังคมทีร่ ูไดผูที่ประพฤติปฏิบัติขึ้นมา
มันถึงจะรูกัน แลวผูที่ประพฤติปฏิบัติขึ้นมาพูดแลวจะรูทนั ที
ฉะนั้นสิ่งที่ธรรมะเหนือโลก ธรรมทีเ่ ราประพฤติปฏิบัติกันนี้ มันเปนธรรมเหนือ
โลก เพราะมันจะออกจากโลก มันจะเปนพระปา มันจะเปนสัตวปา มันไมใชสัตวบาน !
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สัตวบานมีแตการประจบสอพลอ มีแตการเอาอกเอาใจ มีแตการสังคม มีแตการ
หนาตา มีแตสิ่งตางๆ เพื่อสังคมของเขา สังคมอยางนี้มนั เปนผลของวัฏฏะ มันมีโดย
ธรรมชาติของมันอยูแลว นีค้ ือโลก
แตถาธรรมเหนือโลก ธรรมที่เปนจริง มันจะเปนสัจจะ มันจะเปนความจริง แลว
มันจะมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีอุดมการณ มีที่พงึ่ มีครูบาอาจารยของเรา ฉะนัน้ ปฏิบัตไิ ปแลว
เราจะแยกแยะไดเอง คนที่ปฏิบัติ คนที่ทุกข เราไปโลกๆ อยูน ี่ เรารูไดหมดเลย ฉะนัน้
ธรรมที่เปนสมมุติ ธรรมที่เปนโลก ธรรมทีเ่ ปนโลกียะ ธรรมที่เปนนิยาย เราเขาใจไดนะ
แลวอานแลวซาบซึ้งมาก คนที่ศึกษาธรรมแบบนี้ ศึกษาแลวซาบซึ้ง ซาบซึ้งใจมากเพราะ
มันเขากับกิเลส มันเขากับโลก
แตธรรมที่เหนือโลกนี่ เราศึกษาแลวไมเขาใจ เพราะมันเหนือโลก เหนือกิเลส
เพราะกิเลสมันคุมใจเรา เราศึกษาแลวไมเขาใจ แตถาเราปฏิบัติขึ้นมา กิเลสออนตัวลง ถา
เปนสัมมาสมาธิ กิเลสไมมีชั่วคราว ถามีกิเลสเปนสมาธิไมได ถาจิตมันสงบปบ จิตมัน
พนจากกิเลส ถามันศึกษาธรรม ธรรมที่มนั เหนือโลก ที่มันประพฤติปฏิบัตไิ ป มันจะมี
ความเขาใจได
ในการประพฤติปฏิบัตขิ องเราขึ้นมา มันถึงมีทางเลือกไง เราเกิดเปนมนุษย
เหรียญมีสองดาน ดานหนึ่งโลก ดานหนึง่ ธรรม เราเปนพระก็เหมือนกัน เราจะเปนพระ
ปาหรือพระบาน เปนสัตวปาหรือสัตวบาน แลวเราจะมีคุณธรรมในใจเราหรือเปลา เรา
จะมีศักดิ์ศรีศักยภาพในการดํารงศาสนาไหม เราจะมีศักยภาพในการเปนศากยบุตรพุทธ
ชิโนรส เปนบุตรขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เอวัง

