
เทศน์พระ เร่ือง ดใูห้รู้ ๑ 
 

ดูใหรู้ ้
 

พระอาจารย์สงบ มนสสฺนโฺต 

 

เทศน์พระ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ณ วัดป่าสนัติพุทธาราม (วัดป่าเขาแดงใหญ่ ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

 อ้าว ต้ังใจนะ ต้ังใจฟังธรรม ฟังธรรมเพราะว่าเราบวชมาเพ่ือแสวงหาสจัธรรม เราบวช

มา เราบวชมาเพ่ือแสวงหาสจัธรรมนะ ถ้าแสวงหาสัจธรรม สจัธรรมน้ีเป็นเป้าหมายของเรา ถ้า

สจัธรรมน้ีเป็นเป้าหมายของเรานะ สภาวะแวดล้อมสิ่งต่างๆ ที่ความประสบพบเหน็ของเราน่ี

เป็นเร่ืองรองทั้งหมดเลย เพราะว่าเป้าหมายของเราคือสจัธรรม 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากราบธรรมๆ สจัธรรมอนัน้ัน องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้ายังกราบธรรมอนัน้ัน ทั้งๆ ที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้แสวงหา 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไปร้ือค้นข้ึนมา แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ายังเชิดชู

สจัธรรมอนัน้ัน สจัธรรมอนัน้ันเป็นถงึที่สดุแห่งทุกข์ไง ถ้าการถงึที่สดุแห่งทุกข์ เราบวชมาๆ 

เพ่ือปรารถนา มีเป้าหมายของเรา ถ้ามีเป้าหมายของเรานะ เหน็ไหม การฟังธรรมๆ เพ่ือตอก

ยํา้เป้าหมายของเราไง อย่าให้เราลังเล อย่าให้เราไขว้เขวจากเป้าหมายของเรา  

น้ีเวลาการบวช เวลาบวชข้ึนมา คนเกดิมาเป็นมนุษย์เกดิมาพบพระพุทธศาสนา เวลา

ออกจากฆราวาสมาบวชเป็นภิกษุน่ี มีเป้าหมายการที่จะพ้นจากทุกข์ๆ แต่พ้นจากทุกข์น่ีคือสิง่ที่

เราจะพยายามแสวงหาของเรา พยายามแสวงหาของเราใช่ไหม แต่น้ีการกระทาํอนัน้ัน เหน็ไหม 

ดูส ิเวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนไป เหน็ไหม สลบถงึ ๓ หน 

ขนาดองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรารถนามาขนาดน้ันนะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัมา

พุทธเจ้าสร้างสมบุญญาธิการมาขนาดน้ัน องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ายังต้องขวนขวาย

ขนาดน้ัน 

ฉะน้ัน เราจะต้องมีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นศาสดา เป็นครูบาอาจารย์ของ

เรา เป็นเป้าหมายของเรานะ ดูแบบอย่างไง เวลาเราดูแบบอย่างนะ วันน้ีเป็นวันสาํคัญทางพุทธ

ศาสนา เป็นวันสาํคัญทางพุทธศาสนาเพราะว่าวันน้ีเป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันที่องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าเกดิ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ และองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าปรินิพพาน น่ีเป็นวันสาํคัญๆ ไง  
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ถ้าวันสาํคัญนะ หลวงปู่ฝั้นท่านบอกว่า “ถ้ามันมีวันสาํคัญกส็าํคัญทุกวัน” น่ีลมหายใจ

เข้าและลมหายใจออก ทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมีคุณค่าเท่ากนั มีคุณค่าเท่ากนั

เพราะว่าการหายใจเข้าและหายใจออกน้ี เราหายใจเข้าและหายใจออกเพ่ือดาํรงชีวิตไง น่ีวัน

สาํคัญทางพระพุทธศาสนาเรากต้็องหายใจ วันปรกติเรากต้็องหายใจ ฉะน้ันวันสาํคัญทาง

พระพุทธศาสนาน้ีเป็นกระแสสงัคมไง กระแสสงัคมถงึว่าวันปรกติธรรมดาของเขา เขากมี็ความ

เพลิดเพลินในทางโลกของเขา แต่วันสาํคัญทางพระพุทธศาสนาของเขา เขากม็าแสวงหาบุญ

กุศลใส่หัวใจของเขา  

เราเป็นนักบวชนะ เราบวชมาแล้วเราเป็นนักปฏบัิติไง การปฏิบัติการค้นคว้าน่ี การค้น 

คว้าการหาสจัธรรมอนัน้ัน สจัธรรมอนัน้ันอยู่กลางหัวใจของเรา แต่เราแสวงหาๆ ที่ไหน เวลา

ครูบาอาจารย์ของเราน่ะ ท่านประพฤติปฏบัิติมาถงึที่สดุแห่งทุกข์แล้วท่านถงึเข้าใจของท่านไง 

ที่เราแสวงหากนัอยู่น้ีแสวงหาที่ไหน แบกกลด แบกบาตร เดินธุดงค์รอบทั่วประเทศไทย แต่

การแสวงหาจริงๆ กคื็อแสวงหาหัวใจของเรา 

แต่ขณะที่เราแสวงหาหัวใจของเราน่ี เรายืนอยู่น่ี เราน่ังอยู่น่ี หัวใจกอ็ยู่ที่กลางหัวอกของ

เราน่ีแหละ แต่เราแสวงหาไม่เจอ แสวงหาไม่เจอเรากต้็องมีข้อวัตรปฏบัิติ มีวิธีการจะเข้าหาถงึ

หัวใจของเรา วิธีการที่จะเข้าหาหัวใจของเรา เหน็ไหม เราธุดงค์ไปมันเป็นวิธีการทั้งน้ัน เป็น

วิธีการเพ่ือจะค้นหาหัวใจอนัน้ีไง ทั้งที่หัวใจอนัน้ีมันอยู่ที่กลางหัวอกน่ี ปฏสินธิจิตเวลาเกดิในไข่ 

ในครรภ์ ในนํา้คราํ ในโอปปาติกะ กาํเนิดอนัน้ันน่ะ ของของเราแท้ๆ แต่เวลาจิตมันส่งออกๆ 

มันส่งออกไปอดีตอนาคตหมดเลย มันไม่อยู่กบัปัจจุบันน้ี เราศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า ศึกษามาเพ่ือค้นหาหัวใจอนัน้ี  

แต่การศึกษาค้นหาหัวใจอนัน้ี เหน็ไหม ดูส ิ เวลาอปัุชฌาย์อาจารย์บวชข้ึนมา เหน็ไหม 

เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ น่ีกรรมฐาน ๕ ให้เราค้นคว้าให้เราพิจารณาของเรา ให้รุกขฺมูล

เสนาสน ํ ให้อยู่ป่าอยู่เขา อยู่ในที่ความสงบสงัดในที่วิเวก เพ่ือเราจะได้มีโอกาสประพฤติปฏบัิติ

ไง ไม่ให้คลุกคลี ไม่ให้อยู่ในสงัคมโลก สังคมโลกน่ะมันเป็นการนินทากาเล โลกธรรม ๘ น่ีสิ่งที่

โลกธรรม ๘ มันอยู่ในสงัคมอย่างน้ัน สงัคมน่ีกอ็บอุ่นไง ศึกษาธรรมแล้วมันกถ็ือตัวถอืตนว่า

ตัวเองมีความรู้ไง แต่ไม่เคยออกวิเวก ไม่เคยออกจากหมู่ ไม่เคยค้นหาสจัจะความจริงในใจ

ของตนโดยความเป็นจริง ถ้าโดยความเป็นจริง เหน็ไหม 

ฉะน้ันเวลาเราอยู่กบัครูบาอาจารย์น่ะ ท่านถงึให้ดูไง น่ีครูบาอาจารย์ท่าน ดูส ิ หลวงปู่

ม่ันเวลาบวชมา เหน็ไหม ก่อนบวชให้เป็นผ้าขาวจนกว่าจะสวดมนต์ได้ ท่องปาฏโิมกข์ได้ ตัดผ้า

ได้ทั้งหมด ท่านถงึจึงจะให้บวช น่ันน่ะท่านให้ดูๆ ดูเพ่ืออะไรน่ะ ดูให้รู้  
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ดูส ิเวลาหลวงตาท่านพูดอยู่กบัหลวงปู่ม่ัน เหน็ไหม “พระที่พรรษามากกไ็ม่ต้องข้ึนมาก็

ได้ เวลาทาํข้อวัตรปฏบัิติน่ะให้พระบวชใหม่ๆ มันเข้ามา มันจะได้มีข้อวัตรติดหัวใจมันไป” คาํ

ว่า  “ข้อวัตรติดหัวใจมันไป” เพราะว่ามันประพฤติปฏบัิติ มันได้อปัุฏฐากอุปถมัภ์ มันได้ทาํกบั

มือไง เราเคยทาํมาอย่างน้ี ครูบาอาจารย์ของเราเคยดาํรงชีวิตอย่างน้ี ครูบาอาจารย์ของเราท่าน

อยู่ในที่ความสงบสงัดอย่างน้ี ท่านอยู่ของท่านองค์เดียวอย่างน้ี แล้วเราไปอปัุฏฐากอุปถมัภ์ท่าน   

น่ีไง ดูให้รู้ๆ ดูแล้วทาํความเข้าใจการดาํรงชีวิตแบบน้ัน ถ้าการดาํรงชีวิต ทาํไมท่านถงึ

ดาํรงชีวิตแบบน้ันได้ เพราะจิตใจของท่านเป็นธรรมๆ จิตใจของท่านเป็นธรรม ท่านไม่ต้องการ

สิ่งใดในโลกน้ีเลย ท่านต้องการอยู่กบัสจัธรรมในใจของท่าน เหน็ไหม ครูบาอาจารย์ของเรา 

ท่านอยู่ได้องค์เดียวท่านจะมีความสขุความสงบของท่านมาก น้ีมันเป็นไปไม่ได้ๆ น่ีหัวหน้าไง  

ผู้นาํ ผู้นาํที่เป็นสจัจะความจริง ผู้นาํที่ดี เหน็ไหม ผู้นาํนาํไปที่ไหนน่ะ นาํในการละทิ้ งไง 

นาํในการละทิ้ งไม่ใช่นาํในการแสวงหา การนาํในการแสวงหาน่ี แสวงหาน่ีสรรพสิ่งเอามาสะสม

ไว้ๆ ว่าเป็นของเรา ว่าเป็นของกูๆ น่ีแล้วไม่มีอะไรเป็นของกูสกัอนัหน่ึง เพราะว่ามันเป็นของ

ศรัทธาไทย ศรัทธาของเขา เขาเป็นผู้เสยีสละของเขา เขามาเสยีสละของเขาเพ่ือประโยชน์

ความสขุในใจของเขา เพราะหัวใจของเขาเป็นธรรม เขาถงึเสยีสละสิ่งน้ันออกไปได้ 

แล้วเราเสยีมาเพ่ืออะไร เสยีสละมาเพ่ือมันเป็นของสงัฆะ ของของส่วนรวม เป็นของของ

สงฆ์ ไม่ใช่เป็นของของเราน่ะ ถ้ามันไม่ใช่ของของเรา เหน็ไหม แล้วบอกว่า ของกูๆ น่ีแล้วมัน

ไม่มีประโยชน์สิ่งใดเลย น่ีในการสะสม ในการสะสมในการแสวงหาเพ่ือคิดว่าตัวเองมันจะมี

ศักยภาพไง แต่มันไม่มีศักยภาพสิ่งใดเป็นความจริงข้ึนมาเลย ครูบาอาจารย์ของเราท่านสละทิ้ ง

หมด ท่านสละของท่านแล้วเราศึกษาอยู่กับท่านเหน็ไหม ศึกษาอยู่กบัท่านเราทาํของเรา เหน็

ไหม ดูให้รู้ กดู็ให้รู้แล้วกดู็เพ่ืออะไรล่ะ ดูให้รู้เพ่ือเข้าหมู่ไง รู้ว่าธรรมและวินัยขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเหน็ไหม เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมข้ึนมาน่ีได้ยสะ 

ได้ปัญจวัคคีย์ ได้ยสะ ได้ชฎิล ๓ พ่ีน้อง ๑,๒๕๐ องค์ พระอรหันต์ทั้งน้ันเลย ยังไม่มีวินัยสกัข้อ 

วินัยสกัข้อกไ็ม่มี แต่เวลาพระสงฆ์มากๆ ข้ึน พระจุนทะไปเหน็เข้าไง  

ในลัทธิศาสนาอื่น เวลาศาสดาเขาตายไปน่ีสทัธิวิหาริกของเขามีปัญหาจึงมาถามองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า บอกว่าน่ีเวลาศาสดาของเขาตายไป ทาํไมลัทธศิาสนาอื่นเขามีแต่

ปัญหาไปหมดเลย องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า “เพราะว่ามันไม่มีวินัย” ไม่มีวินัย เหน็

ไหม ไม่มีกฎข้อบังคับไว้ พระจุนทะกอ็าราธนาให้องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบัญญัติวินัย 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบัญญัติไม่ได้ เพราะมันไม่มีเหตุไม่มีผล จนมันมีพระกระทาํ

ความผิดข้ึนมาเป็นต้นบัญญัติ ต้นบัญญัติอนัน้ันถอืว่ายังไม่มีกฎหมายกยั็งไม่ผดิ  
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น่ีต้นบัญญัติๆ พอมีผู้ทาํผิดแล้ว วินัยที่เรานับถอืกนัอยู่น้ีมันมีผู้ทาํผิดมาแล้วทั้งน้ัน พอ

มันทาํผิดข้ึนมาแล้วองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากบั็ญญัติข้ึนมา เหน็ไหม พอบัญญัติข้ึนมา 

ดูส ิย่ิงบัญญัติมาก มีกฎหมายมาก มีข้อบังคับมาก การกระทาํน้ันมันย่ิงเหลวไหล เหน็ไหม แต่

เวลาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม

ข้ึนมา ยังไม่ได้บัญญัติอะไรเลย แต่แสดงธรรม แสดงธัมมจักฯ ข้ึนมา ได้พระอญัญาโกณ

ฑญัญะ แสดงอนัตตลักขณสตูรได้พระอรหันต์มา ๕ องค์ ทั้งองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

เป็น ๖ เหน็ไหม ไปได้ยสะมา พอได้ยสะมา เป็น ๖๑ องค์รวมทั้งองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้า “ภิกษุทั้งหลายเธอกบัเราพ้นจากบ่วงที่เป็นโลกและบ่วงที่เป็นทิพย์ เธอจงอย่าไปซ้อนทาง

กนั เรากจ็ะไปราชคฤห์ ไปเอาชฏลิ ๓ พ่ีน้อง” ไปเอามาได้มาอกีหน่ึงพัน หน่ึงพันพระอรหันต์

ทั้งน้ัน ยังไม่ได้บัญญัติวินัยเลยนะ 

ปีแรกที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ แล้วองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

วางธรรมวินัยข้ึนมา เหน็ไหม บัญญัติธรรมวินัยข้ึนมาเพ่ืออะไรล่ะ? กเ็พ่ือให้ภิกษุ ภิกษุ เหน็

ไหม ดูส ิดอกไม้เขาเกบ็มาเรียบเรียงร้อยให้เป็นพวงมาลัยมันกส็วยงาม ดอกไม้ที่มันอยู่กระจัด

กระจายไปน่ีมันกอ็ยู่ตามต้นมัน อยู่ในป่าในเขาของมัน เหน็ไหม ภิกษุมาจากความเช่ือนะ มา

จากครอบครัวต่างๆ กนั เพราะครอบครัวต่างๆ กนัเขามีทิฏฐิมานะมีความรู้ความเหน็แตกต่าง

กนั น่ีร้อย เราจะร้อยด้วยเชือกด้วยวินัย พอด้วยวินัยน่ีเรากเ็ป็นสงัคมของสงฆ์ข้ึนมา ถ้าเป็น

สงัคมของสงฆข้ึ์นมา เหน็ไหม มันกมี็จริตนิสยัมีความเหน็ต่างๆ แตกต่างกนัไป พอความเหน็

แตกต่างกนัไป 

ครูบาอาจารย์เป็นผู้นาํๆ น่ีกต้็องร้อย น่ีทฏิฐิเสมอกนั ความเหน็เสมอกนั สปัปายะ ๔ 

เรามีทิฏฐิเสมอกนั มีความเหน็เหมือนกนั น่ีเรามีสถานที่ต่างๆ เสมอกนั เหน็ไหม ความเป็นอยู่

น้ันกส็งบระงับ เหน็ไหม ในการประพฤติปฏบัิติมันมีสปัปายะ ๔ มีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นผู้

ช้ีนาํ เป็นเขม็ที่มีเชือกร้อยดอกไม้น้ันไว้ ทิฏฐิมานะความเหน็ เหน็ไหม สิ่งที่เราเป็นอยู่น่ี ข้อ

วัตรปฏบัิติเป็นอย่างน้ี ถ้าเป็นอย่างน้ีข้ึนมา เราดู เราสงัเกตกนั แล้วดูการกระทาํ เหน็ไหม อย่า

ไปขวาง ถ้ามันไปกดีไปขวาง น่ันน่ะดูด้วยกเิลสตัณหาความทะยานอยาก 

เวลาดูด้วยธรรมๆ ความเป็นธรรม เหน็ไหม ความเป็นธรรมน่ีเราบวชมาศึกษา เรา

ศึกษาๆ เราดู ดูน่ีมันเป็นหน้าที่มันเป็นการงานของเรา เวลาเช้าข้ึนมาบิณฑบาตเป็นวัตร เวลา

บิณฑบาตเป็นวัตรมันหน้าที่ของเรา เหน็ไหม เราสะพายบาตรออกบิณฑบาต ด้วยศรัทธาด้วย

ความเช่ือ ความเคารพนบน้อมของญาติโยมของเขา เขาปรารถนาบุญกุศลของเขา เป็นหน้าที่

ของเขา เพราะมันเป็นสมบัติของเขา เขาเสยีสละของเขาน่ี เขาเสยีสละออกไปกเ็พ่ือบุญกุศล 

เพ่ือหัวใจของเขา 
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เราเป็นนักบวช ถ้าเราเป็นนักบวช เหน็ไหม น่ีเราเป็นภิกษุ เป็นผู้เหน็ภัยในวัฏสงสาร 

เราบวชเป็นพระมาเพ่ือประพฤติปฏบัิติ เวลาประพฤติปฏบัิติเรากข็วนขวายของเรา เราทาํ

ความจริงเป็นจริงเป็นจังของเรา เราไม่มีโอกาสที่จะทาํหาเคร่ืองปัจจัยเป็นอาหารอย่างน้ัน 

ฉะน้ัน เช้าข้ึนมาเราออกบิณฑบาตเป็นวัตรๆ เป็นอาชีพของภิกษุ มันกเ็ป็นกจิของเรา เขากมี็

ศรัทธามีความเช่ือของเขา เรากท็าํหน้าที่ของเรา เหน็ไหม ต่างคนต่างทาํหน้าที่ เพราะมันเป็น

ธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าที่วางไว้ บริษัท ๔  

เราบิณฑบาตของเรามาด้วยปลีแข้ง สิ่งที่ว่าเป็นปลีแข้งน่ี เหน็ไหม เราธุดงควัตรๆ เรา

บิณฑบาตของเรามา เช้าข้ึนมาบิณฑบาตมา เหน็ไหม ทาํภัตกจิๆ กลับมาถงึแล้ว ไปบิณฑบาต

กลับมาแล้วอยู่ที่โคนไม้ ที่เรือนว่างที่ไหนที่เรือนว่าง เรากท็าํภัตกจิของเรา ทาํภัตกจิๆ การฉัน

นะมันเป็นภัตกจิ การขบการฉันน่ีเป็นภัตกจิ แต่กจิของสงฆ์ๆ  กจิดาํรงชีพ ถ้ากจิดาํรงชีพ เหน็

ไหม สิ่งน้ีสิ่งที่ว่าเวลาอยู่เวลากนิมันเป็นกจิกรรม  

เวลางานล่ะ วัตรในโรงธรรม น่ีวัตรในโรงธรรม เหน็ไหม วัตรในศาลา เช้าข้ึนมาเราก็

ต้องมีข้อวัตรของเรา มีวิธีปฏบัิติของเรา เหน็ไหม ดูให้รู้ว่ามันมีหน้าที่ คนเรานะมันต้องมี

หน้าที่การงานของเรา เหน็ไหม ดูให้รู้เพ่ืออะไร เพ่ือร้อย เหน็ไหม ดูสดิอกไม้ที่อยู่แตกต่างกนั

ไป มันกข็จรกระจายมันไม่เป็นที่เป็นทาง ถ้าร้อยเป็นพวงมาลัยข้ึนมามันสวยงามไปทั้งน้ันนะ 

แจกนัดอกไม้แตกต่างกนั เขาจัดแจกนันะ ถ้าแจกนัดอกไม้แตกต่าง แต่ว่าอยู่ในแจกันเดียวกนั 

เหน็ไหม จัดแล้วมันจะมีความสวยความงามของมัน ความแตกต่างจากสจีากสนั จากกล่ินต่างๆ 

แต่มันส่งเสริมกนั มันเชิดชูกนั มันกท็าํให้น่าร่ืนรมย์น่าดู  

ข้อวัตรปฏิบัติ ดูให้รู้ๆ ดูว่าเป็นหน้าที่ไง คนเราทาํหน้าที่แตกต่างกนัไป ผู้ที่เคยทาํสิ่งใด

ที่ละเอยีดอ่อนเรากท็าํของเรา ผู้ที่มาใหม่เรากดู็ของเรา ดูให้รู้ๆ ดูด้วยความเป็นธรรม  

แต่ถ้ากเิลสมันดูนะ มันดูแล้ว อ้อ เขาทาํอย่างน้ี เราจะไปทางนู้นก่อน เขาทาํอย่างนู้นจะ

มาทางน้ีก่อน มันหลบมันหลีกน่ะ เวลามันหลบมันหลีกของมัน มันไม่ทาํของมันน่ะ แล้วมันคิด 

ว่าสิ่งน้ันเป็นประโยชน์ๆ เวลากเิลสมันคิด ดูเวลากเิลสมันคิด กเิลสมันหลบมันหลีก กเิลสมัน

เอารัดเอาเปรียบๆ แล้วเขากว่็าสิ่งน้ันเป็นธรรมๆ มันเป็นธรรมตรงไหน เป็นธรรมเพราะว่ามัน

คิดว่ามันฉลาด มันคิดว่ามันสะดวกสบายของมัน แต่สะดวกสบายเกนิไป น่ีกจิกรรม การกระทาํ 

กรรมอนัน้ันไง น่ันนะทาํอย่างน้ันนะมันไม่มีความสตัย์ 

น่ีไง เขาร้อยกนัเป็นพวงมาลัยมาไง แล้วสิ่งที่เป็นกจิกรรมของสงฆ์ไง มันเพ่นพ่านออก 

ไปอยู่กระจัดกระจาย พอเสรจ็แล้วมันกจ็ะมาขอร่วมด้วยๆ มันจะเข้ามาในพวงมาลัยน้ันได้
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อย่างไง แต่ถ้ามันเป็นกจิกรรมๆ เดียวกนั ดูให้รู้ ดูให้รู้ ดูด้วยความเป็นธรรม ถ้าดูด้วยความ

เป็นธรรมๆ เราทาํของเราเพ่ือประโยชน์กบัเราไง ถ้าเป็นประโยชน์กบัเราประโยชน์ตรงไหนน่ะ  

เวลาลงสงัฆกรรม มันเป็นกจิกรรม มันเป็นสงัฆกรรม มันเป็นกจิกรรมของสงฆ์ๆ ถ้า

เป็นกจิกรรมของสงฆ ์ สงฆท์าํร่วมกนั สงฆอ์ยู่ร่วมกนั สงฆ์ร่มเยน็เป็นสขุเหมือนกนั น่ีสปัปายะ 

๔ ทิฏฐิเสมอกนั ความเหน็เสมอกนั ความอยู่ด้วยความอบอุ่น ความอยู่ด้วยความราบร่ืน ความ

อยู่ด้วยความสจัธรรม สจัธรรมข้ึนมา เหน็ไหม ขณะอยู่เรากมี็ความสขุของเรา ขณะที่จากไป 

เหน็ไหม จากไปเราไปกุฏขิองเราไปที่เรือนว่างของเรา ต่างคนต่างไปประพฤติปฏบัิติข้ึนมา มัน

ไม่มีสิ่งใดที่กเิลสมันเอามาอ้างองิได้เลย  

แต่ถ้ากเิลสมันอ้างองิเหน็ไหม เวลาเราทาํกจิกรรมร่วมกนั เวลาต่างคนต่างแยกย้ายกนั

ไป ไปในที่รโหฐานของตน ในที่ทางจงกรมของตน ในที่น่ังสมาธิของตน ถ้าสติปัญญามันไม่ทัน 

เหน็ไหม มันกไ็ปช่ืนชมว่าตัวเองได้ประโยชน์มา ตัวเองได้ไม่ต้องทาํสิ่งใดมาเพ่ือประโยชน์ของ

ตน แต่เวลาถ้าเป็นธรรมๆ ข้ึนมามันจะคอตกไง แต่ถ้าคนที่เป็นธรรม ดูให้รู้ๆ ดูด้วยความเป็น

ธรรม เราทาํหน้าที่การงานของเราด้วยความสมบูรณ์ ทาํสิ่งใดทาํด้วยความสมบูรณ์  

เราไปเดินจงกรม น่ังสมาธภิาวนา กเิลสมันอ้างไม่ได้ เราทาํมาดีทั้งน้ัน เราทาํความดีทุก

อย่าง เหน็ไหม เวลาเราจะกาํหนดบริกรรมคาํพุทโธ เราจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิน่ี กเิลสมันจะ

แฉลบ กเิลสมันจะด้ินรนอย่างไง มันจะไม่มีทางออกทั้งน้ันล่ะ ด้วยความละเอยีดรอบคอบของ

เรา ถ้าความละเอยีดรอบคอบของเรา เหน็ไหม กจิกรรมที่ทาํ ดูให้รู้ ดูให้ทาํน่ี ดูให้รู้ ดูให้ทาํ 

ทาํให้ความเป็นจริงข้ึนมาน่ี เอ้อ ดูให้รู้ รู้แล้วเราทาํตามน้ัน ให้มันมีข้อวัตรติดหัวมันไป มันทาํ

สิ่งใดมันกมี็ข้อวัตรไง ถ้ามีข้อวัตรหัวใจมันกอ็ยู่กับเรา ถ้าไม่มีข้อวัตร เวลาคิดสิ่งใดมันส่งออก

หมดนะ ร่างกายอยู่ในวัด จิตใจมันคิดไปสามโลกธาตุ แต่ถ้ามันอยู่กบัเรา เรามีสจัจะความจริง 

ถ้ามันจะออกเรารู้แล้วมันจะออก  

เราเป็นนักบวชนะ เราเป็นนักค้นคว้า เราเป็นคนนักวิทยาศาสตร์ที่จะค้นคว้าหาหัวใจ

ของเรา ทางวิทยาศาสตร์เขาสนใจกนัมาก ชีวิตน้ีคืออะไร ชีวิตเกดิมาได้อย่างไง ตายแล้วไป

ไหน เขาจะพยายามค้นคว้ากนัขนาดไหน เขาพยายามจะศึกษากนัขนาดไหน กเ็ป็นการศึกษา

ทางวิทยาศาสตร์ของเขา ศึกษานอกสถานที่ ศึกษานอกจากกจิกรรมในใจ มันจะค้นคว้าไปหาที่

ไหนน่ะ แต่ถ้ามันศึกษาค้นคว้ากลับมาในหัวใจของเรา ถ้ากลับมาในหัวใจของเรา เรากเ็ป็น

นักวิทยาศาสตร์เหมือนกนั เราจะแสวงหาหัวใจของเรา ถ้าเราแสวงหาหัวใจของเราน่ี เรามี

สติปัญญา 
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น่ีสติ สติเกดิจากไหน สติเกดิจากจิต ถ้าเวลาลมหายใจเข้า ลมหายใจออก คาํบริกรรม

เกดิจากไหน เกดิจากจิต ถ้ามันมีสติปัญญามันรู้เท่าเข้ามา มันจะเข้าไปไหน มันกจ็ะเข้าไปสู่จิต 

ถ้าเข้าไปสู่จิตแล้วจิตมันเป็นสมาธน่ีิ สมาธเิกดิจากจิต ถ้าสมาธิเกดิจากจิตเราจะพิสจูน์ของเรา 

ถ้ามันเข้าไปสู่จิตของเรา เหน็ไหม เราจะพิสจูน์สมัมาสมาธิ ถ้าจิตมันเป็นสมาธิข้ึนมา เราจะ

ค้นคว้าอย่างน้ีไง ถ้าเราค้นคว้าอย่างน้ีเรากเ็ป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เพ่ือจะทดสอบ 

ทดสอบความเกดิ การแก่ การเจบ็ การตาย ทดสอบการเกดิข้ึนของจิตของเรา ถ้ามันค้นคว้าหา

จิตของตนเจอ  

ครูบาอาจารย์ของเรานะ อยู่ในป่าในเขาท่านประพฤติปฏบัิติของท่าน ท่านไม่ต้องอ้างองิ

สิ่งใดเลย ท่านค้นคว้าหาหัวใจของท่านเจอ ท่านพิจารณาในหัวใจของท่าน ท่านพยายามใช้

ปัญญาในใจของท่าน ท่านพิจารณาแยกแยะของท่าน เหน็ไหม น่ีดูให้รู้ๆ มันเป็นข้อวัตรปฏบัิติ 

แล้วถ้าดูให้รู้แล้วถ้าปฏบัิติไม่ได้ล่ะ มันกดู็ข้ึนมาเป็นจริตนิสยั แต่ถ้ามันปฏบัิติให้เป็น ค้นคว้า

หาให้เจอ ถ้าค้นคว้าหาให้เจอ เหน็ไหม ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้ใดเหน็ธรรมนะ 

น่ีคนกเ็หมือนคน เราบวชเป็นพระๆ ด้วยกนันะ บวชมาน่ีศีล ๒๒๗ เหมือนกนั เรากมี็

ศีลมีธรรมเหมือนกนั เรากมี็อปัุชฌาย์ครูบาอาจารย์เหมือนกนั ทุกคนบวชมาต้องมีอปัุชฌาย์

ทั้งน้ัน แต่เรามีอปัุชฌาย์แล้วนะมาขอนิสยักบัครูบาอาจารย์น่ันอกีเร่ืองหน่ึง เหน็ไหม ทุกคน

บวชมานะมีครูบาอาจารย์เหมือนกนั แล้วเราบวชมาน่ีเราเป็นสมมุติสงฆ์ เกดิด้วยญัตติจตุตถ

กรรม ด้วยกจิกรรมของสงฆ์ เป็นพระมาด้วยสมบูรณ์ตามธรรมและวินัย  

แต่เวลาค้นคว้าๆ ถ้าบวชมาเป็นพระแล้วน่ี เป็นสมมุติสงฆ์ เราพยายามค้นคว้าหาใจ

ของเรา เหน็ไหม ถ้าค้นคว้าหาใจของเราน่ี มันวิธีการๆ ดูให้รู้ๆ ครูบาอาจารย์ท่านพยายามวาง

ข้อวัตรปฏิบัติให้เราฝึกหัด เป็นเคร่ืองอยู่ เวลาของเราจิตใจของเรา ถ้าจิตใจเราสงบร่มเยน็ 

แล้วมาบวชเป็นพระเรากร่็มเยน็เป็นสขุนะ จิตใจของเราน่ีเวลากเิลสมันพองตัวข้ึนมาน่ี เหน็

ไหม เป็นพระเหมือนกนั แต่จิตใจมันเร่าร้อน เวลาจิตใจน่ีจิตใจมันเอาอะไรเป็นที่อยู่ เราบวช

เป็นพระ พระบวชมาน่ีเหน็ไหม มีบริขาร ๘ แล้วเรานุ่งห่มธงชัยพระอรหันต์ ผ้าจีวรเป็นธงชัย

ของพระอรหันต์ เรานุ่งห่มธงชัยพระอรหันต์แต่จิตใจของเราเป็นอะไร จิตใจของเรามันมีความ

ทุกข์ยากมากน้อยแค่ไหน  

แต่เวลาเราประพฤติปฏบัิติข้ึนมา เหน็ไหม เราจะแสวงหาข้อเทจ็จริงในใจของเรา ถ้าเรา

จะแสวงหาข้อเทจ็จริงในใจของเรา มันต้องมีเคร่ืองอยู่ไง จิตใจถ้ามันมีเคร่ืองอยู่ๆ น่ี ร่างกายน้ี

มันอาศัยปัจจัย ๔ อาศัยบริขาร ๘ แต่เวลาจิตใจ จติใจมันอาศัยอะไร ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็น

ธรรมๆ นะ ท่านถงึมีข้อวัตร วัดไหนที่มีข้อวัตรปฏบัิติ เหน็ไหม ถ้ามีข้อวัตรปฏบัิติน่ะ วัดน้ันวัด
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ไม่ร้าง น่ีไปดูส ิ วัดที่เขาไม่มีข้อวัตรนะ วัดมันร้าง ต้ังแต่เข้าประตูไปมันสกปรก มันรกไปหมด 

รกชัฏไปหมด แต่เวลาครูบาอาจารย์ของเรานะ ท่านเหยียบเข้าประตูวัดเข้าไปน่ีท่านจะรู้เลยว่า

วัดน้ีเป็นวัดร้างหรือไม่ร้าง  

ถ้าวัดร้าง เหน็ไหม พระเตม็วัดเลย แต่มันไม่เคย ไม่มีกจิกรรม ดูมา ธรรมและวินัยของ

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้ว หลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ันเป็นคนร้ือฟ้ืน

ข้ึนมา น่ีซักผ้าย้อมผ้าอะไรต่างๆ หลวงปู่ม่ันเป็นคนร้ือฟ้ืนข้ึนมา ย้อมผ้า สผุ้าน่ีมันมีอยู่ในวินัย

มุข มันอยู่ในเอกเทศ มันมีทั้งน้ันแหละ มันมีแต่คนทาํทาํอย่างไร แต่เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่

ม่ันท่านร้ือค้นของท่านข้ึนมา ร้ือค้นข้ึนมาน่ี  

ครูบาอาจารย์เวลาท่านประพฤติปฏบัิติมา เราสบืทอดกนัมาๆ มันมีที่มาที่ไป มันไม่มี

ใครอวดอตุริ ไม่มีใครมีความสามารถ ไม่มีใครมีความรู้ ไม่มีใครมีอนาคตังสญาณเอามาจาก

ไหน ขอให้ทาํ ขอให้ทาํตามครูบาอาจารย์ ขอให้ทาํตามที่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันท่านฟ้ืนฟูมาน่ี 

ท่านมีอาํนาจของท่าน ท่านมีวาสนาของท่าน ท่านถงึร้ือฟ้ืนของท่านข้ึนมา แล้วเราประพฤติ

ปฏบัิติข้ึนมา เหน็ไหม คนเวลาปฏบัิติมาน่ี คนเราทุกข์ๆ ยากๆ หัวใจเร่าร้อนกนัทั้งน้ัน  

เวลาบวชเป็นพระข้ึนมาน่ีเหน็ไหม อิ่มบุญไง บวชมาน่ีพรรษาแรกๆ อู้ฮู้ มันจะมี

ความสขุมีความสงบของมันอยู่ มันยังอิม่บุญของมัน แต่เวลาถ้าไม่มีธรรมและวินัยส่งเสริม

ต่อเน่ืองไปๆ มันจะเอาอะไรเป็นเคร่ืองอยู่ล่ะ แต่ถ้าเราจะส่งเสริมต่อเน่ืองไปๆ ส่งเสริมด้วย

ความเพียรชอบ คนเราจะล่วงพ้นทุกข์ด้วยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอตุสาหะ 

เวลาโลกเขาน่ี โลกเขาทาํงานกนัน่ี มุ่งหมายของเขาเขาทาํงานของเขา เขาทุ่มเทของเขาเพ่ือ

ผลตอบแทนของเขา  

พระเรา พระเราน่ีทาํงานของเราๆ เหน็ไหม เวลาทางวิทยาศาสตร์เขาพูดเลยน่ี ลูกตุ้ม

สงัคม พระน่ีเอาเปรียบสงัคม ไม่ทาํหน้าที่การงาน แต่เขาไม่เคยเหน็ครูบาอาจารย์ของเราที่

ประพฤติปฏบัิติตามความเป็นจริง อดนอนผ่อนอาหารน่ี ต้ัง ๒๔ ช่ัวโมง น่ังภาวนาทั้งวันทั้งคืน 

เวลาต่อสู้น่ะ เวลาทาํงานข้ึนไปอาบเหง่ือต่างนํา้ใครกท็าํได้นะ ให้น่ังเฉยๆ น่ีน่ังไม่ได้ ให้น่ัง

เฉยๆ เลย แล้วน่ังเฉยๆ เขาน่ังเฉยๆ น่ังเฉยๆ น่ีกริิยาเฉยๆ แต่จริงๆ แล้วน่ีเราค้นคว้าหาใจ

ของเรา น่ังเฉยๆ จะสงบน่ิง ค้นคว้าหาใจของเรา สิ่งที่มันเล่ือนไหลอยู่น่ี พลังงานที่มันส่งออก

อยู่น่ี ถ้าพลังงานที่ส่งออกอยู่น่ีเหน็ไหม ในการพิสจูน์ไง  

ในฤๅษีชีไพรเขาทาํความสงบใจเข้ามา เขามีสมาธิของเขา ในฤๅษีชีไพรน่ะ ฤๅษีชีไพร 

เหน็ไหม ถ้าทาํสมาธิถ้าไม่มีสติปัญญามันกเ็ป็นมิจฉา เป็นสมาธิเฉยๆ สมาธทิี่ไม่มีใคร
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ควบคุมดูแลไง แต่เวลาของเรา เราฝึกหัดของเรา เราต้ังสติของเรา หายใจเข้านึกพุท หายใจ

ออกนึกโธ พุทโธ พุทโธ ให้มันสงบระงับเข้ามา เวลามันจะสงบมันระงับเข้ามา มันมีฐานของมัน 

มันมีสติมีปัญญา มันมีจิตควบคุมดูแลของมัน ถ้ามันสงบข้ึนมามันกมี็สติมีปัญญาควบคุมดูแล 

เหน็ไหม ถ้ามีสติปัญญาควบคุมดูแลข้ึนมาน่ี น่ีไงมันเป็นสมัมาสมัมาตรงน้ีไง สมัมาที่ว่าเราเป็น

สมาธแิล้วน่ีเรารู้ว่าเราทาํสมาธิ เราทาํสมาธิข้ึนมาเป็นศีลสมาธิแล้วเราจะฝึกหัดใช้ปัญญา 

ปัญญาที่เราฝึกหัดใช้ๆ มันเป็นปัญญาโลกๆ ไง 

เวลาทางโลกเขา เขากมี็ปัญญา เหน็ไหม ดูส ิ คนที่เขาทาํหน้าที่การงานของเขา เขากมี็

เชาวน์มีปัญญาของเขาเหมือนกนั แต่เชาวน์ปัญญาของเขา เขาทาํหน้าที่การงานประจาํโลก แต่

สิ่งที่ความเป็นมนุษย์ เหน็ไหม เรากมี็ความคิดอย่างน้ันเหมือนกนั แต่เราตรึกในธรรมๆ เป็น

ปัญญาอบรมสมาธิ มันกเ็ป็นปัญญาอบรมสมาธิ เวลามันเป็นสมาธแิล้วมันสงบเข้ามาๆ มันเป็น

สมาธิ เพราะมันคิดให้จบ มันคิดให้จบ คิดให้หยุด มันกจ็บ  

แต่หยุดแล้วจบแล้วน่ี เร่ิมต้นฐานของมัน ฐานของภาวนามยปัญญาจะเกดิตรงไหน จะ

เกดิจากจิตที่มันสงบแล้ว เหน็ไหม ถ้ามันเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต ตามความเป็นจริง ถ้าจิต

สงบๆ มันจะเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกดิข้ึนจากการแยกแยะๆ ผู้ที่เหน็ปัญญาอย่างน้ี

เขาจะเข้าใจได้ว่าพุทธศาสนาน่ีกศ็าสนาแห่งปัญญา ปัญญาอนัน้ีที่มันเกดิข้ึนจากสมาธิ ปัญญา

เกดิจากศีลสมาธิที่สงบระงับดีแล้ว ระงับดีแล้ว จิตสงบแล้ว พอจิตสงบดีแล้วมันเหน็สติปัฏฐาน 

ตามความเป็นจริง  

พอเหน็สติปัฏฐานตามความเป็นจริงมันจะแยกแยะของมัน แยกแยะของมันด้วย

พลังงานของมรรค พลังงานของมรรคมันคืออะไร ดาํริชอบ งานชอบ เพียรชอบ งานชอบ

ธรรมๆ งานชอบธรรมของสงฆ์ งานชอบธรรมของใจ ใจที่มันจะร้ือค้น ใจที่มันจะสาํรอก ใจที่

มันจะคายของมันออกน่ะ ใจที่มันจะคายปฏสินธิจิตๆ จิตที่มันเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ จิตที่

มันเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ แต่ปัจจุบันน้ีมาเกดิเป็นเราน่ะ เกดิเป็นเราสถานะของเรามัน

ครอบงาํไว้  

สถานะของมนุษย์ จิตปฏสินธิ มันอยู่ในไข่ ในครรภ์ ในนํา้คราํ ในโอปปาติกะ แล้วมัน

โดนครอบงาํไว้โดยสถานะของมนุษย์ เวลาไปเกดิเป็นเทวดาน่ีมันกโ็ดนการครอบงาํไว้โดย

สถานะของเทวดา แล้วเวลาไปเกดิเป็นพรหม มันกรั็บการครอบงาํไว้ในสถานะของพรหม แล้ว

จิตอยู่ไหน จิตอยู่ไหน ค้นหาจิตกนัไม่เจอ ไม่รู้จิตมันเป็นอย่างไง 

แต่ของเราน่ี เราเกดิมาเป็นมนุษย์ เหน็ไหม ด้วยวาสนาของความเป็นมนุษย์ เหน็ไหม 
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มนุษย์เรามีอายุขัยของมนุษย์ไง แล้วเวลาทาํความผดิพลาดสิ่งใดไป ทาํความผดิพลาดใน

ปัจจุบัน น่ีมันเป็นปัจจุบัน แล้วผลของกรรมมันอยู่ไหนน่ะ ผลของกรรมมันกล็งสู่จิต ลงสู่

ปฏสินธิจิต ลงสู่ฐาน แต่การกระทาํใครทาํ เราทาํ เราเป็นคนทาํกรรม กรรมน่ีมันกย่็อยสลายลง

ไปสู่ฐานน่ะ เวลาตายไปจิตมันถงึมีเวรมีกรรมไง  

ฉะน้ันสถานะของความเป็นมนุษย์น่ี เหน็ไหม เรากว่็าตรึกในธรรมๆ เก่ง! ถ้าศึกษา

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าน่ีเก่งมาก รู้มาก อยากจะวิเคราะห์วิจัยธรรมะด้วย

ทั้งน้ันน่ะ พูดปากเปียกปากแฉะ เวลาคุยกนันะนํา้ลายแตกฟองเลย ธรรมะหมากดักนั มันจะ

กดักนั มันจะโต้แย้งกนั แต่มันไม่เป็นจริง ถ้ามันเป็นจริง เหน็ไหม อยู่กบัครูบาอาจารย์ที่

ประพฤติปฏบัิติท่านจะสงบระงับเข้ามา รักษาความสงบนะ ถ้ามันฟุ้งซ่าน ถ้ามันมีสิ่งใดกระทบ

นะ มันจะคายออก แล้วการรักษาจิตที่สงบรักษาได้ยาก รักษาได้ยากเพราะมันละเอยีดอ่อน 

ละเอยีดลึกซ้ึงจนเราจะไม่รู้จะรักษาอย่างใด 

แต่เพราะมีครูบาอาจารย์ท่านเคยเสื่อม เวลาใครได้สมาธิแล้วมันจะเสื่อมออกมา เวลา

เสื่อมออกมาแล้วน่ีท่านพยายามรักษาเข้าไป พยายามทาํ มีความชาํนาญ “ธรรมทั้งหลายมาแต่

เหตุ” ถ้าเรามีสติมีปัญญาด้วยการตรวจสอบ ด้วยการรักษา พอด้วยการรักษาข้ึนมา เหน็ไหม 

เรารักษาเหตุตลอด ถ้ารักษาเหตุตลอดกเ็หมือนสิ่งภาชนะต่างๆ ที่เราควบคุมดูแลความรู้สกึ

อนัน้ี ถ้าเราควบคุมดูแลความรู้สกึอนัน้ี ความรู้สกึอนัน้ีมันอยู่ในการควบคุมของสติ อยู่ในการ

ควบคุมปัญญา อยู่ในการควบคุมของพุทโธ มันจะไปไหนเรายึดพุทโธไว้ มันจะไปไหน เรา

พยายามนึกพุทโธไว้ มันจะเสื่อมไปไหนเร่ืองของมัน เรายึดพุทโธไว้ แล้วเราเหน็ความเสื่อม 

แล้วเราเหน็ความเจริญ ถ้าเราผดิพลาดพล้ังไปพล้ังเผลอมันจะเสื่อมหมด ถ้าเราไม่ได้รักษา

ด้วยความละเอยีดรอบคอบมันกเ็สื่อม แล้วเสื่อมเวลามันจะฟ้ืนฟูข้ึนมามันทุกข์มันยากมาก 

ทีน้ีพอมันเสื่อมแล้วมันเจริญข้ึนมาน่ี มันเขด็ขยาด พอมันเขด็ขยาดข้ึนมา เหน็ไหม ครู

บาอาจารย์ของเราท่านจะสงบเสง่ียม ท่านจะอ่อนน้อมถ่อมตน คาํว่าอ่อนน้อมถ่อมตนคือเอา 

ตัวรอดไง ไม่องอาจกล้าหาญ ไม่กล้าหาญกบักเิลส ไม่กล้าหาญกับโลก ไม่องอาจข้ึนไป

เผชิญหน้ากบัใคร เพ่ือจะให้จิตใจเราเสื่อมสภาพ จิตใจของเรามันรักษายาก ใครจะเก่งใครจะ

กล้าน่ันมันเร่ืองของเขา เราอ่อนน้อมถ่อมตน เราหลบเราหลีก หลบหลีกอะไร หลบหลีกเพ่ือ

รักษาใจของตน หลบหลีกเพ่ือจะรักษาสัจธรรมในใจน้ีให้มันเจริญงอกงามข้ึนมา แล้วพอมัน

เจริญงอกงามข้ึนมา เหน็ไหม รักษาอย่างน้ี การรักษาอย่างน้ี มันถงึว่าการรักษาจิตไม่ให้เสื่อม 

น้ีเวลาภาวนาไป การรักษาจิตไม่ให้เสื่อม เหน็ไหม เวลาดูให้รู้ๆ เขาดูให้รู้เพ่ือข้อวัตร

ปฏบัิติ ดูให้รู้เป็นประเพณีวัฒนธรรม ดูให้รู้เพ่ือเราจะเข้ากบัสงัคมได้ ดูให้รู้นะมันรู้แค่
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ภายนอก ทาํให้เป็นต่างหากมันยากกว่าดูให้รู้ แต่ถ้าไม่มีสิ่งใดเป็นเคร่ืองอยู่เลย ไม่มีสิ่งใดเป็น

เคร่ืองดาํเนินเลยน่ี ล้มลุกคลุกคลาน ศึกษามา ๙ ประโยค ๑๐๐ ประโยคมันกศ็ึกษามาอย่าง

น่ันน่ะ ศึกษามาแล้วมันกท็าํอะไรไม่เป็นหรอก  

แต่คนทาํเป็นๆ มันทาํเป็นที่ไหน มันทาํเป็นในใจอนัน้ีไง มันทาํเป็นแบบครูบาอาจารย์

ของเราน้ีไง ศึกษามา ดูให้รู้ ดูให้รู้เป็นแนวทาง พอเป็นแนวทางแล้วเราเป็นวิธีการปฏบัิติ เวลา

เราประพฤติปฏบัิติข้ึนมานะ ถ้ามันเป็นความจริงข้ึนมา ถ้าจิตมันสงบเข้ามานะ มันจะเหน็จริงไง 

ขอให้จิตสงบเท่าน้ันล่ะ ถ้าจิตสงบแล้วนะจิตใจมันยอมรับ จิตใจถ้ามันยอมรับธรรมวินัย โอย๊ มี

ความสขุ จิตใจที่ยอมรับธรรมวินัยนะ ธรรมวินัยน้ีเชิดชูสงูส่งมาก ชีวิตน้ีไม่มีค่าเลยน่ะ 

ชีวิตมีแต่ความทุกข์ความยาก ชีวิตน้ีมีแต่ความสบัสน แต่ศีล สมาธ ิ ปัญญา มัน

ประเสริฐ ประเสริฐๆ ตรงไหน ประเสริฐทาํให้จิตสงบ ไม่มีความทุกข์ จิตสงบแล้วเว้ิงว้าง ว่าง 

มีแต่ความร่มเยน็เป็นสขุ 

เวลาเสื่อมมาน่ีนะไฟทั้งน้ันเลยนะ ไฟแผดเผาทั้งน้ันเลย เวลาไฟมันแผดเผานะเราก็

ต้องเอาตบะธรรมสู้กบัมันไง ศีล สมาธิ ปัญญา ข้อวัตรปฏบัิติน่ีเหมือนไฟ เอาไฟเล่นกบัไฟ ไฟ

น่ีเป็นธรรม เหน็ไหม เสรจ็สจัธรรมน้ีกไ็ปแผดเผาความที่เป็นกเิลสตัณหาความทะยานอยาก 

เวลามันสงบตัวลงน่ะ โอย๊ มันมีแต่ความสขุน่ะ ฉะน้ันถ้ามันมีแต่ความสขุ เหน็ไหม มันเป็น

พยานยืนยันกลางหัวใจ พอมันเป็นพยานยืนยันกลางหัวใจน่ี สิ่งใดมันจะทาํให้จิตใจน้ีอ่อนแอ 

มันมีสิ่งใดที่จะทาํให้จิตใจน้ีล้มลุกคลุกคลาน  

ฉะน้ันครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏบัิติ เหน็ไหม เดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา เค้ียว

เพชร เค้ียวเพชรนิลจินดา เค้ียวแหลกหมด ทาํสิ่งใดกท็าํได้เพราะมันเหน็คุณค่าไง พอเหน็

คุณค่ามันทาํของมัน เหน็ไหม ถ้ามันทาํได้ขนาดน้ี จิตรักษาจติไว้ได้ รักษาจิตไว้ได้ เหน็ไหม 

ฝึกหัดใช้ปัญญาๆ น่ีดูให้รู้ ดูให้รู้มาเพ่ือประพฤติปฏบัิติ ประพฤติปฏบัิติน้ีเป็นวิธีการ ศึกษา

ธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นวิธีการทั้งน้ัน  

ครูบาอาจารย์ของเราท่านมอบมาให้ “จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงนะ” จากใจของครู

บาอาจารย์ของเราน่ีท่านประพฤติปฏบัิติมา ท่านเหน็กเิลสของท่าน ท่านสมบุกสมบันกบักเิลส

ของท่าน ท่านรู้ ท่านรู้ว่ามันทุกข์ขนาดไหน ครูบาอาจารย์ที่ท่านเค้ียวกเิลสมาแต่ละองค์นะ 

กเิลสนะเค้ียวแหลกเลยน่ะ มันต้องทุ่มเทกนัขนาดไหน แล้วมันทาํจริงจังขนาดไหน มันทาํ

จริงจังขนาดไหนมันถงึจะได้เหน็กเิลส มันทาํจริงจังขนาดไหนมันถงึจะเค้ียวกนิกเิลสของมันนะ 

ทาํลายกเิลสนะตายต่อหน้า  
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ฉะน้ันเวลาที่มันทุกข์มันยากขนาดน้ี เหน็ไหม จากใจดวงหน่ึง จากใจดวงน้ัน จากใจดวง

ที่ประพฤติปฏบัิติมา จากใจที่ทุกข์ๆ ยากๆ มา แต่ทุกข์ยากมาทุกข์ยากมาเป็นความเพียรชอบ 

ความเพียรชอบ ความวิริยะ ความอตุสาหะ ทุกข์ยากมาเพ่ือพ้นจากทุกข์ ทุกข์ยากเพ่ือจะผ่าน

พ้นมันไป ไม่ใช่ทุกข์ยากเพ่ือความจาํนน ไม่ใช่ทุกข์ยากเพราะไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่ใช่ทุกข์ยาก

เพราะว่าเป็นทุกข์ ทุกข์นิยม ไม่ใช่! ทุกข์ยากเพราะเป็นความจริง ถ้าเราไม่เอาความจริงเข้าไป

เผชิญกบัความจริงมันจะไปเอาความจริงมาจากไหน มันกต้็องเอาความจริงเข้าไปเผชิญกบั

ความจริงมันถงึจะผ่านความทุกข์ยากอนัน้ันไป  

ถ้ามันผ่านความทุกข์ยากอนัน้ันไป เหน็ไหม เวลาประพฤติปฏบัิติไปแล้วมันถงึจะเป็น

ประโยชน์กบัเราไง เป็นประโยชน์กบัในใจดวงน้ันไง ฉะน้ันดูให้รู้ ดูให้รู้น่ี ดูเพ่ือประพฤติปฏบัิติ 

ดูให้เป็นสจัจะความจริงของเรา อย่าดูด้วยกเิลสตัณหาความทะยานอยาก ดูด้วยกเิลสมันกพ็ลิก

แพลงน่ะ ดูด้วยกเิลสมันกดู็มาเพ่ือกเิลส เพ่ือให้มันฟูข้ึนมา เพ่ือให้มันพองข้ึนมาไง แต่ถ้าดู

เพ่ือประพฤติปฏบัิติน่ะ ดูแล้วมันลงใจ เหน็ไหม ครูบาอาจารย์เราลงใจน่ะ ลงใจครูบาอาจารย์

มันลงหมดน่ะ พอลงหมดแล้ว สิ่งใดที่มันฟังแล้วเป็นประโยชน์นะ 

แต่ถ้ามันดูแล้วไม่ลงใจ หลวงตาท่านบอกว่า หมาบ้า มันมีพระกรรมฐานกลุ่มหน่ึงไง น่ี

เอาธรรมวินัยของครูบาอาจารย์มาล้อเล่น มาล้อเล่นมาพลิกแพลงน่ะ ท่านบอกว่าไอ้พวกน้ันนะ 

ไอ้พวกหมาบ้า หมาบ้านะ เวลาหางมันตกแล้วนํา้ลายมันฟูมปากนะ มันกดัหมดเลย หมาบ้ามัน

ไม่เคยไว้ใครเลย เจ้าของมันกก็ดั น่ีกเ็หมือนกนั กดัธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไง หลวงตาท่าน

เหน็ ท่านพูดบ่อย “ไอ้พวกหมาบ้า” เค้ียวกลืนกนิหมดเลย 

แต่ถ้าเราดูด้วยธรรม ดูแล้วศึกษา มันต้องมีเหตุมีผลในเหตุน้ัน ไม่มีเหตุไม่มีผลครูบา

อาจารย์ท่านไม่พาทาํหรอก ทาํสิ่งใดที่ไม่มีผลตอบแทน ทาํด้วยความสญูเปล่า หลวงปู่เสาร์ 

หลวงปู่ม่ันท่านเป็นพระอรหันต์ ท่านเป็นผู้รู้แจ้ง ท่านจะไม่พาพวกเราทาํสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผล 

แต่จิตใจของพวกเรามันไม่ยอมลง ถ้าจิตใจของเรามันยอมลง ทาํให้มันจริงข้ึนมาส ิ ถ้ามันทาํ

จริงข้ึนมานะ แล้วถงึที่สดุแล้วถ้ามันไม่มีผลไง หลวงตาท่านพูดบ่อย “ถ้าทาํแล้วไม่มีผล ท่านจะ

พาเราไปฟ้องพระพุทธเจ้า” แต่ความเป็นจริงเพราะพวกเราทาํกนัไม่ได้ ถ้าพวกเราทาํได้ เหน็

ไหม ดูศึกษาแล้วเอามาเป็นเคร่ืองประพฤติปฏบัิติให้เป็นแนวทาง แนวทางของเราเพ่ือจะเอา

ความจริงของเรา  

ถ้าเป็นความจริงของเรา เหน็ไหม ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็ตถาคต เราจะไม่สงสยัสิ่งใด

เลย เราจะรู้แจ้งแทงตลอดทั้งหมด แล้วจากใจดวงที่มันรู้แจ้ง จากใจดวงที่มันมีคุณธรรม มัน

สามารถเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นศาสนทายาทต่อเติมอายุขัยของศาสนาต่อเน่ืองกนัไป ให้คนได้
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พ่ึงพาอาศัยไง น่ีธรรมทายาท ธรรมทายาท ครูบาอาจารย์ท่านหวังตรงน้ีมากนะ หวังธรรม

ทายาท ทายาทโดยธรรม เอวัง 
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