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ตั้งใจนะ ตั้งใจท าความสงบฟังธรรม ฟังธรรมเพราะว่าวนัน้ีวนัอาสาฬหบชูา พรุ่งน้ีจะวนั
เขา้พรรษา ถา้วนัเขา้พรรษา เห็นไหม พระเราน่ีตอ้งหาสถานท่ีจ าพรรษา สถานท่ีจ าพรรษาเพื่อจะ
ประพฤติปฏิบติัไง เวลาออกนอกพรรษา เห็นไหม เราออกวิเวก ออกหาความสงบสงดัในป่าใน
เขา ถึงท่ีสุดแลว้เราจะจ าพรรษาท่ีไหน เราตอ้งจ าพรรษา 

วนัน้ีวนัส าคญัทางพุทธศาสนา เป็นวนัอาสาฬหบชูา แลว้พรุ่งน้ีจะเป็นวนัเขา้พรรษา ถา้
เขา้พรรษาแลว้น่ี วนัน้ีวนัลงอุโบสถ อุโบสถสังฆกรรม เราเขา้หมู่กนั เรามาเขา้หมู่กนัเพื่อ เห็น
ไหม เพื่อเป็นสัปปายะ ๔ หมู่คณะเป็นสัปปายะ ถา้หมู่คณะเป็นสัปปายะเขาเรียกเขา้หมู่ หาหมู่หา
พวก ถา้ไม่มีหมู่มีพวกเวลาเราท าส่ิงใดแลว้น่ีเราท าโดยเอกเทศ ท าโดยเอกเทศเราก็คิดว่าของเรา
ท าถูกตอ้งดีงามไปทั้งหมด แต่มนัไม่มีการเปรียบเทียบไง 

แต่การเขา้หมู่ เห็นไหม เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน การ
ประพฤติปฏิบติัของท่าน สมยันั้นพระเขาเป็นพระบา้นเขาไม่ค่อยสนใจ  เขาไม่ค่อยสนใจ เห็น
ไหม เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ี มนัถึงว่าแยกออกจากหมู่ มนัไม่เหมือนเขา ความไม่
เหมือนเขา แต่ไม่เหมือนเขาน่ีแต่เป็นคนท่ีมีอ  านาจวาสนาหรือไม่ มีสติปัญญาพยายามจะเอาตน
รอดพน้จากกิเลสตณัหาความทะยานอยากหรือไม่  

ถา้จะเอาตนเองพน้จากกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เห็นไหม หมู่คณะอยา่งนั้น ถา้หมู่
คณะอยา่งนั้น เขาท ากนัอยู่อยา่งนั้นเป็นประเพณีวฒันธรรม ถา้เช่ือตามประเพณีวฒันธรรมเป็น
เร่ืองหน่ึงนะ แต่ถา้จะเอาความจริงข้ึนน่ี  ความจริงข้ึนมาเน่ีย มนัรู้ไดโ้ดยเป็นปัจจตัตงั เป็น
สันทิฏฐิโก มนัรู้ไดใ้นความเป็นจริงในใจของเราไง  

ฉะนั้น เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านออกประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านจริงจงัของ



เทศน์พระ เร่ือง ท่ีสงู ๒ 

 

©2016 www.sa-ngob.com 

ท่าน ท่านเคารพบชูาของท่าน ท่านเคารพบชูาอะไร ท่านเคารพบชูา บูชาธรรมวินยัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมนะ   ท่านเสวย
วิมุตติสุข วิมุตติสุขนะ ท่านก็เคารพธรรมของท่าน  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้กราบ พระถามวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
เป็นเจา้ของศาสนา เป็นผูร้ื้อคน้ข้ึนมา แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปกราบอะไร กราบ
ธรรม กราบธรรมไง กราบธรรมคือกราบสจัธรรมอนันั้นท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัส
รู้ข้ึนมา เพราะการตรัสรู้ข้ึนมาอนันั้นเป็นอาสวกัขยญาณท าลายอวิชชา ท าลายกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษากบัอาฬารดาบส อุทกดาบส เห็นไหม 
เจา้ชายสิทธตัถะมีความรู้เหมือนเรา มีความสามารถเท่าเรา น่ีค  าว่าเท่าเราๆ เท่าเรานะเป็นค ายก
ยอ่งสรรเสริญของอาฬารดาบส อุทกดาบส แต่เจา้ชายสิทธตัถะมีความลงัเลสงสัยในใจ มีความ
ทุกขใ์นหวัใจ เพราะมนัยงัไม่ส้ินกิเลสไป  

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มาตรัสรู้เองโดยชอบ ความชอบธรรมโดยมรรค
ญาณ โดยสัจธรรมความจริงในใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ส่ิงน้ีๆ ท่ีองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ เพราะการร้ือคน้ข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้
ธรรมข้ึนมาน่ีมีรัตนะ ๒ มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กบัพระธรรม เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้วนัน้ีวนัอาสาฬหบชูา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ เห็น
ไหม พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมอนั
นั้น พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมอนันั้น เวลาสัจธรรมเป็นจริงข้ึนมา มนัเป็นจริง
ข้ึนมาอยา่งนั้น  

ถา้มนัเป็นจริงอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ  เพราะเคารพบชูา
ธรรมะ ธรรม สัจธรรม สัจจะความจริงไง เหตุและผลรวมลงเป็นธรรม เคารพสัจธรรม เคารพ
สัจจะความจริง เห็นไหม ยอมความจริง ยอมสัจจะ ยอมความจริง ไม่ด้ือ ไม่ร้ัน ไม่กีดไม่ขวาง ถา้
มนัด้ือร้ันกีดขวางนั้นมนัเป็นทิฏฐิมานะของตน ค าว่าความทิฏฐิมานะของตน ทิฏฐิมานะของใจ
ของใคร มนัก็เกิดจากใจดวงนั้น แต่สัจธรรมเป็นจริงๆ น่ี ทุกดวงใจถา้มนัมีดวงตาเห็นธรรมแลว้
มนัจะเหมือนกนัโดยสัจจะความจริงอนันั้นไง  
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ฉะนั้นเวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเคารพธรรมของท่านนะ เวลาหลวงตาท่านเล่าให้
ฟัง เวลาท่านจะไปพกัท่ีไหน ถา้ท่ีไหนเขามีหนงัสือวางอยูน่ี่ ถา้อยูเ่สมอท่าน ท่านจะไม่นัง่เลย 
ท่านตอ้งใหย้กข้ึนท่ีสูง เห็นไหม น่ีส่ิงท่ียกข้ึนอยูท่ี่สูงเพราะท่านเคารพบชูาของท่าน เพราะว่ามนั
ส่ือธรรมะไดไ้ง น่ีท่ีสูงท่ีต ่า ท่ีสูงๆ ธรรมะอยูใ่นท่ีสูงไง สัจธรรมมนัอยูใ่นท่ีสูงไง    

การเคารพบชูาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะสูงส่ง กราบธรรมๆ นะ เป็น
เจา้ของ เป็นผูร้ื้อคน้ข้ึนมาเอง เป็นผูท่ี้ตรัสรู้เองโดยชอบ ก็ยงัเคารพบชูายงัอ่อนนอ้มถ่อมตน เห็น
ไหม ยงัเคารพบชูาธรรมะ ธรรมสัจธรรม กราบธรรมๆ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัของ
ท่าน เวลาท่านเคารพบชูาอนันั้น เห็นไหม แมแ้ต่ตวัอกัษรท่านยงัเคารพเลย แลว้ถา้มนัส่ือออกๆ 
การเคารพบชูาอนันั้นเพราะมนัส่ือสารธรรมะอนันั้นได ้ นัน่นะสัจธรรมอนันั้น แลว้จิตใจมนั
อ่อนนอ้มถ่อมตนไง ท่ีสูงท่ีต ่ามนัรู้จกัท่ีสูง รู้จกัท่ีสูงท่ีต ่า ท่ีสูง เห็นไหม ธรรมะอยูใ่นท่ีสูง สูงส่ง   

แต่ของเรานะ ของเราเรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ถา้กิเลสตณัหาความทะยาน
อยาก เห็นไหม เรายกตวัเราใหสู้ง ยกความรู้สึกนึกคิดเราใหสู้ง แลว้มนัก็เหยยีบย  า่หวัใจไง หวัใจ
น่ีเราโดนทิฏฐิมานะมนัเหยยีบย  า่   เหยยีบย  า่ เห็นไหม เราเป็นคฤหสัถเ์ป็นฆราวาส เห็นภยัใน
วฏัสงสาร เรามาบวชเป็นพระ ถา้บวชเป็นพระน่ี บวชเป็นพระเพื่ออะไร ถา้บวชเป็นพระเพื่อท่ีจะ
พน้ทุกข ์พน้จากทุกข ์พน้จากทุกขม์นัพน้ดว้ยวิธีการอะไร  

ในพระพุทธศาสนา ศาสนาท่ีประเสริฐๆ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาอนัน้ี
ปัญญามนัร้ือคน้นะ ปัญญามนัเป็นมรรคญาณ เห็นไหม “ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มี
ผล” ถา้มนัมีมรรค มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา เวลามีศีลข้ึนมา บวชข้ึนมาแลว้น่ี ศีล ๒๒๗ โดยสัจจะ
เลย บวชเป็นพระแลว้ตอ้งถือศีล ๒๒๗   มนัมีศีลในตวัมนัเองโดยสมบรูณ์ ๒๒๗ ถา้ใครท า
ผดิพลาดส่ิงใดตอ้งปลงอาบติั ถา้ท าผดิพลาดอาบติัหนกัอาบติัเบากต็อ้งผดิพลาดตามอาบติันั้น  

ศีล ศีลมนัเป็นปกติแลว้ ฉะนั้นนกับวชๆ เราเป็นพระ เป็นพระเรามีโอกาสมากกว่าเขา 
เห็นไหม ทางของฆราวาสเป็นทางคบัแคบ ทางของสมณะเป็นทางท่ีกวา้งขวาง เรามีโอกาสอยู่
แลว้ เพียงแต่เราเลือกหรือไม่เลือก เห็นไหม ถา้เลือก เราบวชมาแลว้ บวชมาแลว้จะมีการศึกษา
การเล่าเรียน ศึกษาเล่าเรียนก็ศึกษาเล่าเรียนมาก็เพื่อเป็นความรู้ เป็นทฤษฏี ศึกษาทฤษฏีนั้นกลวั
ว่าเราปฏิบติัไปแลว้เราจะไม่เขา้ใจ เราจะหลงทาง เวลาศึกษามาแลว้ๆ เห็นไหม ธรรมะอยูสู่งส่งๆ 
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรม เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็น
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พระอรหนัต์ 

แต่ไอเ้ราบวชมาแลว้น่ี เราเป็นพระโดยสมมุติ ถา้ศึกษามาแลว้ ศึกษามาก็ไม่มีความรู้ มี
ความรู้กคิ็ดว่าตวัเองมีความรู้มีความสามารถ มีความรู้ความสามารถนะ ตวัตนก็โอ่อ่า ไปไหนนะ
โอ่อ่าไปหมด น่ีสูงส่งไปทัว่ มนัทิฏฐิมานะทั้งนั้น มนัไม่มีความจริงในหวัใจเลย ถา้เป็นความจริง
ในหวัใจ เห็นไหม ถา้มนัมีศีล ศีลก็เคารพกนัอยูแ่ลว้ เคารพกนันะ อาวุโส ภนัเต มนัเคารพโดย
ธรรมแลว้ ถา้โดยธรรม เห็นไหม น่ีเขาบอกว่าไม่เคารพ ไม่เคารพ มนัเคารพอยูแ่ลว้โดยอาวุโส 
ภนัเต ถา้อาวุโส ภนัเต เห็นไหม เราเคารพบชูาโดยธรรมวินยั ถา้ธรรมวินยันะ แลว้ในใจของเรามี
คุณธรรมหรือไม่  

ถา้ในใจของครูบาอาจารยเ์ราท่านมีคุณธรรม เราเคารพบชูาอนันั้น มนัซ ้ า ๒ ซ ้ า ๓ เขา้ไป
ไง  โดยธรรมวินยัเราเคารพพระพุทธเจา้อยูแ่ลว้ พระท่ีอยูด่ว้ยกนัจะรู้จกัหรือไม่รู้จกั เราเคารพ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเป็นกฎหมาย มนัเป็นวฒันธรรมท่ีเราเคารพบชูากนัมาอยา่ง
น้ี แลว้ถา้มนัเคารพบชูากนัมาอยา่งน้ีมนัเป็นเร่ืองส่วนบุคคล เป็นเร่ืองส่วนบุคคลเพราะเขาเช่ือไง 
เขาเช่ือ เขาเคารพบชูาของเขาในใจของเขา เห็นไหม ถา้เคารพบชูาในใจของเขา นัน่เพราะเคารพ
คุณธรรมในใจดวงนั้น  

ถา้เคารพในใจดวงนั้น ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั คนท่ีประพฤติปฏิบติั ศีล สมาธิ ปัญญามนัรู้ได้ 
คนเรา เห็นไหม เวลาทุกขเ์วลายากน่ี ความทุกข ์ความยาก กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนับีบ
คั้น เวลาเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เรามองว่าเป็นการงาน การงานส่ิงใด ค าว่างานน่ี ท  าส่ิงใด
มนัก็ตอ้งลงทุนลงแรงทั้งนั้น แต่เวลาท าภตักิจๆ นั้นมนัก็งานเหมือนกนั ถา้ว่าเป็นงาน ชีวิตเราน้ี
ก็คือการงานเหมือนกนั เพราะเราตอ้งรักษาชีวิตของเราไวไ้ง ถา้เรารักษาชีวิตของเราไว ้ เรา
จะตอ้งมีสติมีปัญญา  

ถา้มีสติมีปัญญา การรักษาของเรา รักษาอะไรๆ ถา้รักษาแลว้ก็รักษาหวัใจของเราน่ีไง ถา้
รักษาหวัใจของเรา เห็นไหม เราท าส่ิงใดก็เพื่อหวัใจดวงน้ี หวัใจดวงน้ีเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะนะ แต่เกิดในชาติปัจจุบนัน้ีเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เรามีศรัทธามี
ความเช่ือนะ เราบวชมา บวชมา เห็นไหม  

ดูสิ เวลาครูบาอาจารยท่์านออกประพฤติปฏิบติันะ มนัขาดแคลนไปหมดนะ อยูก่บัครูบา
อาจารยน์ะ ท่านบอกเลยไอพ้วกกาแฟ น ้าตาลน่ี จะเอาไวถ่้ายรูปยงัไม่มีเลย สมยัท่ีครูบาอาจารย์
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เราท่านออกมุมานะ ความเช่ือถือของสังคมมนัยงัไม่เกิดข้ึน มนัยงัไม่มัน่คงอยา่งน้ี ถา้ไม่มัน่คง
อยา่งน้ีนะ มนัขาดแคลนไปทั้งนั้นนะ เพราะอะไร  เพราะขนาดท่ีว่าเป็นพระยงัขาดแคลน มนั
ขาดแคลนมนัขาดแคลนตรงไหน มนัขาดแคลนปัจจยัเคร่ืองอาศยั แต่! แต่มนัอุดมสมบรูณ์ไป
ดว้ยเวลานะ มนัอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยการท่ีเราจะแสวงหาสัจธรรมในความจริงของเรานะ เพราะ
มนัไม่มีใครมากวนไง มนัไม่มีใครมากวน  

เวลาหลวงตาท่านออกวิเวก ท่านบอกออกไปแลว้ไปหาบา้นท่ีนอ้ยๆ ๒ หลงั ๓ หลงั 
เพราะว่าเขาไม่มากวนไง ถา้เขาไม่กวนนะ เรามองถึงปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัขาดแคลน ขาดแคลน
เพราะคนเขาไม่รู้จกั ขาดแคลนเพราะคนเขาไม่รู้ แต่มนัอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยวตัรปฏิบติั มนัอุดม
สมบรูณ์ไปดว้ยเวลาของเรา มนัอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยโอกาสท่ีเราจะพิจารณาความขาดตก
บกพร่องในใจ ถา้ธรรมะมนัสูงส่ง มนัสูงส่งอยา่งน้ี มนัสูงส่งเพราะมนัภมิูอกภมิูใจไง ภมิูอก
ภมิูใจในโอกาสของเรา ภมิูอกภมิูใจในการประพฤติปฏิบติัของเราไง ถา้เป็นกิเลสล่ะ เห็นไหม 
ถา้ธรรมะมนัสูงส่งๆ มนัอยูสุ่ขอยูส่บาย อยูท่ี่ไหนมนัปลอดโปร่งทั้งนั้นนะ  

แต่ถา้กิเลสมนัสูงส่ง กิเลสมนัเหยยีบย  า่ มนัตอ้งการน่ะๆ โลกธรรม ๘ มีลาภเล่ือมลาภ มี
ยศเส่ือมยศ มนัตอ้งการใหค้นนบนอบไง โมฆบุรุษตายเพราะลาภ มนัเป็นโมฆบุรุษ มนัไม่ใช่
นกัรบ นกัรบน่ีมนัจะขาดแคลนๆ นัน่นะคือโอกาส โอกาสเพราะเราจะพิจารณาถึงหวัใจของเรา
ท่ีมนัเรียกร้อง หวัใจของเราท่ีมนัขาดตกบกพร่อง  

ถา้เรามีสติมีปัญญานะ เห็นไหม ธรรมะอยูสู่ง ท่ีสูงท่ีต ่า ถา้มนัท่ีสูงท่ีต ่าโดยขอ้เทจ็จริง 
โดยสัจจะความจริง ถา้ท่ีสูงท่ีต ่าโดยสัจจะความจริง แต่ เห็นไหม ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก เวลารู้รู้ใน
หวัใจของตน ถา้รู้ในหวัใจของตนน่ะในท่ีลบัๆ เราว่าในความรู้สึกของเรามนัลบั ไม่มีใครรู้แจง้ 
ไม่รู้เท่าทนัเรา การแสดงออกทั้งนั้น การอยูด่ว้ยกนั การสัมผสักนั เห็นไหม ท่ีว่าเป็นสิทธ์ิ เป็น
สิทธ์ิส่วนบุคคล ท่ีขณะว่าเราเคารพธรรมวนิยั คือ อาวุโส ภนัเต อาวุโส ภนัเต มนัเคารพกนัอยู่
แลว้ แต่ถา้มนัมีคุณธรรมในใจข้ึนมาดว้ย คุณธรรมในใจดว้ยมนัเป็นสิทธ์ิ เป็นสิทธ์ิเพราะอะไร 
เป็นสิทธ์ิเพราะมนัอยูด่ว้ยกนัมนัรับรู้ดว้ยกนัได ้ มนัสัมผสัได ้ พอมนัสัมผสัได ้ ส่ิงน้ีมนัเคารพ
บชูากนั ถึงรู้ดว้ยกนั  

ธรรมะจะรู้ไดต่้อเม่ือแสดงออก ศีลจะรู้ไดว้่าใครมีศีลหรือใครทุศีล มนัอยูท่ี่ว่าอยูก่นัเวลา
อยูน่านเขา้ไปนะ อยูใ่กลชิ้ดกนั อยูด่ว้ยเวลานานมนัจะเห็นหมด  ศีลจะรู้ไดต่้อเม่ืออยูด่ว้ยกนั 
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ธรรมะจะรู้ไดต่้อเม่ือแสดงออก ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านเทศนาว่าการของท่าน 
หลวงปู่ มัน่ท่านพยายามชกัน าของท่าน เวลาหลวงตาท่านบอก เวลาปฏิบติัไป มีปัญหาส่ิงใดไป
ถามท่าน ท่านรู้แลว้ๆ ท่านรู้หมด ท่านผา่นมาหมดแลว้ไง  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บุกบัน่มาก่อน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดาของเรานะ เวลาไป
ศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ น่ี เจา้ลทัธิต่างๆ สังคมเขาเช่ือถือไง สังคมทุกสังคมเขาเช่ือถืออาจารยข์อง
เขา อาจารยข์องเขาน้ีเป็นศาสดา เป็นพระอรหนัตท์ั้งนั้นนะ น่ีความเช่ือของสังคมไง แต่เวลา
เจา้ชายสิทธตัถะไปศึกษากบัเขาแลว้มนัว่างเปล่า ไม่มีเหตุผล ไม่มีส่ิงใดเป็นขอ้เทจ็จริง ถา้ไม่มี
ส่ิงใดเป็นขอ้เทจ็จริง ท่านก็ละจากท่ีนัน่ไปๆ แสวงหาไปจนมนัเป็นไปไม่ไดไ้ง  

น่ีมนัเป็นไปไม่ไดโ้ดยขอ้เทจ็จริง โดยขอ้เทจ็จริงคือธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เอกนามกิง หน่ึงเดียวเท่านั้นไม่มีสอง แลว้ตรัสรู้
เองโดยชอบ โดยชอบเพราะมนัไม่มีใครสัง่สอนไง โดยชอบเพราะเขาไม่มีวุฒิภาวะท่ีสามารถรู้
ไดจ้ริงไง เขาไม่มีความสามารถท่ีจะเกิดศีล สมาธิ ปัญญา จะเขา้ไปสู่สัจธรรมอนันั้น ไปศึกษา 
แลว้มนัไม่มี เวลามนัมีข้ึนมามนัก็เป็นอภิญญาซะ มนัเป็นฌานโลกีย ์ เห็นไหม มนัส่งออกไป
ทั้งหมด  มนัรับรู้ออก แลว้มนัเป็นผูว้ิเศษ ผูว้ิเศษรู้วาระจิต รู้เร่ืองของคน รู้ทุกอยา่ง รู้เร่ืองของคน
อ่ืน แต่ไม่รู้เร่ืองของตน  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มาตรัสรู้เองโดยชอบในใจขององคส์มดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ อานาปานสติจิตมนัสงบเขา้มา สงบเขา้มา เห็นไหม บุพเพนิสาวานุสติญาณ 
จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ เวลาตรัสรู้ตรัสรู้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ซะเอง 
เวลาตรัสรู้ข้ึนมาแลว้น่ีมนัเป็นสัจจะ มนัเป็นความจริง ถา้ความจริง เห็นไหม กลบัอ่อนนอ้มถ่อม
ตนนะ  

เวลาจิตใจผูท่ี้มีคุณธรรมนะ มนัอ่อนนอ้มถ่อมตนๆ เพราะมนัไม่มีทิฏฐิไง ไม่มีการอยาก
อวด อยากรู้ มนัอ่อนนอ้มถ่อมตนในตวัมนัเองๆ เพราะว่า อยา่ดูถูกความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ 
พระอริยเจา้ไม่อยากส่ือความหมายกบัใคร เพราะส่ือความหมายส่ือความหมายโดยธรรมเขารู้กบั
เราไม่ได ้ เขารู้กบัเราไม่ไดห้รอก โลกรู้ไดอ้ยา่งมากท่ีสุดเป็นตรรกะ สัญชาตญาณรู้ไดแ้ค่นั้น เขา
ว่าโลกียปัญญาๆ ไง รู้ไดแ้ค่นั้นน่ะ 
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ทั้งๆ ท่ีทางวิทยาศาสตร์เขาก็รู้ไดแ้ค่นั้นนะ  แต่เขาไม่รู้เร่ืองใจของเขา เขาไม่รู้ท่ีมาไง จิต
น้ีมาจากไหน ชีวิตน้ีมาจากไหน มาอยูท่  าไม ตายแลว้ไปไหน รู้ไม่ได ้ศึกษาแค่ไหนกรู้็ไม่ได ้ดูสิ 
เวลาเราบวชเป็นพระมาแลว้ เห็นไหม เราศึกษาในภาคปริยติั เวลาภาคปริยติัเขาใหค้วามรู้กนั 
วดัผลน่ีเปรียญธรรม ๑ ถึง ๙ ประโยค นกัธรรมโท นกัธรรมตรี นกัธรรมเอก เขาใหใ้บประกาศ
กนั แลว้จริงๆ แลว้ไดอ้ะไรมา น่ีเป็นทฤษฏี เห็นไหม  

ปริยติัศึกษามาเพื่อปฏิบติั แลว้ศึกษามาเพื่อเป็นความรู้ของตน ตนมีวุฒิภาวะ ตนมีวุฒิ ตน
มีวุฒิแลว้จะบริหารการปกครอง การปกครองมนัก็เป็นผูช้  านาญการในการบริหารจดัการเท่านั้น 
บริหารจดัการมนัก็เป็นงาน ทางโลกเขาก็มีอยูแ่ลว้ บริษทัหา้งร้านใหญ่ๆ เขาบริหารจดัการเขาท า
ไดห้มด ไอน้ัน่มนัเร่ืองบริหารจดัการเพื่อผลประโยชน์ของเขา ผลประโยชน์ของบริษทั 
ผลประโยชน์ของโลก เราบริหารจดัการเพือ่ความสงบร่มเยน็ของโลก เราเป็นรัฐบุรุษ แต่ก็ตาย
เปล่าไง 

แต่ถา้โลกทศัน์ เห็นไหม โลกคือหมู่สัตว์ๆ  โลกทศัน์คือภวาสวะคือภพ คือใจของเรา ถา้
ใจของเรานะ ใครรู้แจง้ในหวัใจ เห็นไหม ร้ือภพร้ือชาติ ถา้ร้ือภพร้ือชาติอนัน้ีมนัเป็นสัจจะเป็น
ความจริง ถา้ความจริงน้ีมนัเกิดข้ึนไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมอนัน้ี 
ทวนกระแสกลบัเขา้มาในน้ี ถา้ทวนกระแสน่ีท่ีสูง จิตใจน้ีสูงส่งมากนะ จิตใจน้ีสูงส่งมาก พน้ไป
จากวฏัฏะเป็นวิวฏัฏะ แต่ไม่แสดงตน ไม่แสดงตนกบัโลก  

เพราะการแสดงตนกบัโลก เห็นไหม ถา้แสดงตนกบัโลกมนัเป็นกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก มนัเป็นโลกทั้งหมด มนัเป็นโลกๆ ทั้งนั้น เพราะมนัไม่มีการแสดงตนกบัใคร มนั
เป็นความจริงในหวัใจอนันั้น ท่ีสูง “ธรรมะอยูใ่นท่ีสูง” แต่กิเลส เห็นไหม มนัเป็นข้ีกลาก มนั
ลามปาม แลว้กิเลสมนัลามปาม เวลาข้ีทตูกุฏฐงัมนัเกิดบนศีรษะบนหวั มนัอยู่ท่ีสูงไง มนัอยู่
สูงส่ง มนัอยูบ่นศีรษะนะ มนัอยูบ่นหวัของคน  

แต่ธรรมะๆ น่ีเวลาสูงส่งๆ ในใจ สูงส่งน่ี สูงส่งในใจเป็นอกุปปธรรมท่ีไม่มีใครรู้ ไม่มี
ร่องรอยใหใ้ครเห็นได ้เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ พระอรหนัตเ์วลาส้ิน
กิเลสไป เวลาส้ินชีพไป พญามารร้ือคน้ใหญ่เลย จะคน้หาดวงใจดวงนั้น องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “มารเอย เธอไม่ตอ้งร้ือคน้หรอก เธอหาไม่เจอหรอก พน้จากวฏัฏะไป
แลว้” ไม่มีรูป ไม่มีร่าง ไม่มีภพ ไม่มีสถานท่ีใหเ้ธอร้ือคน้ ไม่มีทาง  
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น่ีไง เวลาสูงส่งๆ อยา่งน้ีไง สูงส่งจนใครก็หาไม่เจอ ใครก็หาไม่ได ้แต่รู้ไดใ้นใจดวงนั้น
นะ รู้ไดใ้นใจของผูท่ี้ส้ินกิเลส เพราะถา้ไม่รู้แจง้แลว้มนัส้ินกิเลสไม่ได ้ ถา้มนัรู้แจง้ในการส้ิน
กิเลส เห็นไหม น่ีสูงส่ง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ กราบธรรมอนัน้ีไง กราบ
ธรรมท่ีไม่มีร่องไม่มีรอย กราบธรรมท่ีไม่มีใครรู้ใครเห็นได ้ แต่มนัรู้ไดโ้ดยผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั
เท่านั้น ถา้รู้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเสวยวิมุตติ
สุขๆ มนัมีคุณค่าไง  

วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาเกิดข้ึนจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ตรัสรู้ธรรม มีรัตนะ ๒ เวลาแสดงธมัมจกัฯ ไป เห็นไหม พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็น
ธรรม เป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก มีรัตนะ ๓ พร้อมข้ึนมา พร้อมข้ึนมา น่ีไง ผลการประพฤติ
ปฏิบติัไง ถา้ประพฤติปฏิบติัน่ีสูงส่งมาก สูงส่ง เห็นไหม ดูสิ ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นสัญลกัษณ์
ทั้งนั้น เป็นสัญลกัษณ์ในการเคารพบชูา ในการเคารพบชูาน่ีมนัตอ้งมีท่ีหมายไง  เห็นไหม ดูสิ 
วนัน้ีจะเป็นวนัลงอุโบสถ วนัลงอุโบสถเพราะอะไร เพราะพระ เห็นไหม บวชมาแลว้ต่างคนต่าง
มีความเห็น ต่างคนต่างมีจริตนิสัย จริตนิสยัน่ีเป็นเร่ืองส่วนตวั เร่ืองส่วนตวั เห็นไหม มนัเป็น
เร่ืองพนัธุกรรมของจิต จิตของคนนะ  

กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั  กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั การเวียนว่ายตาย
เกิดในวฏัฏะ ในการกระท าน่ีมนัจ าแนกใหเ้ป็นจริตนิสัยมา จริตนิสัยเป็นส่วนจริตนิสัย จริตนิสัย
เป็นของเรา น้ีเราบวชมาเป็นพระๆ บวชมาในธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
เราบวชมาในธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
วางธรรมวินยัมาน่ี ๒,๐๐๐ กว่าปีแลว้ พระบวชมาแลว้โดยอุปัชฌาย ์ อุปัชฌายน่ี์เป็นพระโดย
สมมุติ สมบรูณ์ในพระ เราถึงมาลงอุโบสถกนัดว้ยน่ีไง  

ถา้ไม่ลงอุโบสถ เห็นไหม ภิกษุถา้เป็นนานาสังวาส ร่วมสังฆกรรมกนัไม่ได ้ถา้ร่วมสงัฆ
กรรมกนัแลว้น่ีการท าสังฆกรรมนั้นเป็นโมฆียะ ไม่มีผล เห็นไหม น่ีขนาดนานาสังวาสนะ แลว้
ถา้บวชโดยท่ีไม่เป็นอนับวช มนัเขา้ไปแลว้น่ีมนัไปท าใหเ้กิดเป็นโมฆียะ เป็นโมฆะ มนัก็เกิดเวร
เกิดกรรมจากจิตดวงนั้นไง  

ฉะนั้น เราบวชเป็นพระ สมบรูณ์ในความเป็นพระ ถา้สมบรูณ์ในความเป็นพระแลว้น่ี เรา
บวชมาแลว้ เราบวชเป็นพระปฏิบติั เราบวชกนัมาเพื่ออะไร บวชข้ึนมาเพื่อคน้ควา้หาใจของตน 
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ถา้ใครท าความสงบของใจไดน่ี้จะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ในใจของตน พุทธะ น่ี
พุทธะเวลาเราศึกษามา ศึกษาในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธะมนัเป็นภาษา 
มนัเป็นอกัษร มนัเป็นความหมายว่าเราเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เวลาท าสมาธิ
ข้ึนมาๆ พุทธะมนัอยูท่ี่ไหน พุทโธๆ  

พุทธะน่ีมนัเป็นปัจจุบนั มนัสดๆ ร้อนๆ สดๆ ร้อนๆ กลางหวัใจกลางหวัอกน่ี ถา้มนัสดๆ 
ร้อนๆ ข้ึนมา มนัมีความสงบมีความระงบั “สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี” ถา้มนัสงบระงบัเขา้มา 
เห็นไหม ถา้มนัสงบระงบัเขา้มาแลว้น่ี ถา้เรามีสติมีปัญญามีครูบาอาจารยท่์านจะฝึกหดัใหใ้ช้
ปัญญาๆ  เพราะท่านตอ้งการใหพ้วกเราคน้ควา้ ใหเ้กิดสติ ใหเ้กิดปัญญา ถา้เกิดสติเกิดปัญญา
ข้ึนมา ถา้มนัสว่างกระจ่างแจง้ข้ึนมาในหวัใจดวงนั้น มนัจะสร้างศาสนทายาท สร้างสัจจะความ
จริงข้ึนมา 

ศึกษามาขนาดไหน ศึกษานะ ศึกษามาเป็นปริยติั ถา้ปริยติัแลว้ตอ้งปฏิบติั เขาศึกษามา
เพื่อใหป้ฏิบติั เพราะศึกษานั้นเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นการจ ามา เป็น
การศึกษาคน้ควา้มา คน้ควา้มาแบบโลกๆ ไง แต่ว่าเราปฏิบติัข้ึนมาน่ีมนัเป็นสมบติัของเราไง มนั
เป็นสัจจะความจริงข้ึนมา ถา้ใครประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัยงัไม่เขา้สู่มรรค เห็นไหม มนัเป็น
โลกียะ โลกียะมนัเป็นเร่ืองโลกไง  มนัเป็นเร่ืองโลก เป็นสัญญา เป็นจ าไดห้มายรู้ เด๋ียวก็ลืม จ  า
ไดเ้ด๋ียวก็ลืม ลืมแลว้ก็ทบทวนใหม่ ทบทวนแลว้เด๋ียวก็จ  าไดใ้หม่ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

แต่ถา้มนัเป็นความจริง จิตสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้มนัปัญญา การ
ฝึกหดัของเรานะปฏิบติัซ ้ า ท  าซ ้ า ทดสอบหวัใจของเราใหเ้ป็นจริงข้ึนมา เวลามนัปล่อยวางๆ เห็น
ไหม ตทงัคปหานเราจ าได ้ตทงัคปหานเพราะเราเห็นความแตกต่าง ความแตกต่าง เวลาปัญญาท่ี
มนัเกิดข้ึนท่ีมนัเป็นสัญญา ท่ีมนัเป็นเร่ืองโลก เวลาเร่ืองโลกท่ีศึกษาแลว้มนัปล่อยวางๆ ข้ึนมา 
เห็นไหม บอกว่ามนัเกิดนิพพินทะติ เกิดความเบ่ือหน่าย  เบ่ือหน่ายเด๋ียวมนัก็เป็นอีก  

แต่ถา้เราพจิารณาซ ้ าๆ เขา้ไปน่ี มนัปล่อยวางๆ มนัเห็นความแตกต่างไปตลอด แตกต่าง
ขนาดไหนมนัก็ยงัไม่สรุปของมนั เห็นไหม เวลามนัสรุปเขา้มา มรรคสามคัคี เวลามนัสรุปของ
มนันะ เวลามนัสมุจเฉทปหาน เวลามนัขาดมนัอกุปปธรรม น่ีไง ท่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมา ท่ีกราบธรรมๆ กราบธรรมอนัน้ี   

จิตดวงหน่ึงเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นบุคคล ๔ คู่ ค  าวา่บุคคล ๔ คู่  มรรค ๔ ผล ๔ 
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เห็นไหม จิตดวงเดียวแท้ๆ  มนัพฒันาการของมนัไป แต่เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แต่ละภพ
แต่ละชาตินะ เราไม่รู้ เราไม่เห็น เรารู้ในปัจจุบนัน้ี แต่เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ในวิชชา ๓ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ เวลามนัเกิดน่ี
บุพเพนิวาสานุสติญาณ เห็นไหม อดีตชาติ การสะสมมา  การสร้างสมมา การต่างๆ มา เห็นไหม 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านสร้างมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย  

น่ีก็เหมือนกนั ยอ้นกลบัมาท่ีเรา จิตท่ีเราสร้างสมมามนัมีความรู้ความเห็นอยา่งไรมา มนั
เป็นจริตเป็นนิสัย แลว้กิเลสมนัอาศยัส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองมือของมนั เวลาจิตสงบแลว้น่ีเวลาเห็นกาย 
เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ตามความเป็นจริงนะ เพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีกิเลสมนัใชม้นัก็ใช้
ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ของเราเพื่อเขา้ไปสู่ความชอบใจของมนั ความชอบใจของมนั เห็นไหม เวลา
เรามีสติมีปัญญาข้ึนมานะ สติปัฏฐาน ๔ จิตสงบแลว้น่ีจบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรม 
พิจารณาของมนัไปนะ เวลามนัปล่อยวางๆ เป็นตทงัคปหาน เวลาคนท าๆ มนัจะรู้ มาตรฐานของ
ธรรมๆ มนัมีมาตรฐานเดียว มาตรฐานของมนัเวลาถึงท่ีสุดแลว้น่ีเวลามนัขาดขาดอนัเดียวกนั 
อริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค เวลามรรคมนัเกิดข้ึน ถา้มรรคมนัเกิดข้ึนเกิดข้ึนท่ีน่ี เห็นไหม 
ถา้มนัสูงส่งมนัสูงส่งอยา่งน้ี  

จิตใจท่ีมนัสูงส่งเพราะมนัมีการกระท า มนัเห็นคุณค่าไง มนัเห็นคุณค่าของภาวนามย
ปัญญา มนัเห็นคุณค่าของใจของคน ใจของเราน่ีแหละ เวลามนัพฒันาการข้ึนไปนะ เวลาหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านบวชมาใหม่ๆ ท่านออกประพฤติปฏิบติัใหม่ๆ ท่านก็คน้ควา้ของท่าน มนัก็
เหมือนเราน่ีแหละ ลม้ลุกคลุกคลานมาก่อนทั้งนั้นนะ คนเรานะ เห็นไหม มีการศึกษามามากนอ้ย
ขนาดไหนก็ตอ้งฝึกงาน ฝึกงานข้ึนมาจนเป็นงานข้ึนไปแลว้ มีความช านาญงานของเขา ถา้
ช านาญของเขานะ เขาท าไปแลว้มนัจะประสบความส าเร็จไม่ประสบความส าเร็จเพราะมนัอยูท่ี่
การท างานอนันั้น อยูท่ี่สภาวะแวดลอ้ม อยูท่ี่การกระท านั้นมนัจะเป็นไปไดห้รือเป็นไปไม่ได ้    

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราประพฤติปฏิบติัใจของเรา อ  านาจวาสนา เห็นไหม อยูส่ภาวะ
แวดลอ้มของเรา ถา้มีอ  านาจวาสนาเราจะเจอหมู่คณะท่ีดี เราจะเจอครูบาอาจารยท่ี์ดี เราจะเจอ
สถานท่ีประพฤติปฏิบติัท่ีมนัสมควรแก่การปฏิบติั ถา้เราไม่มีอ  านาจวาสนานะ มนัขลุกขลกัไป
หมด ลม้ลุกคลุกคลาน พอไปเจอไปเจอแต่พาลชน มีแต่พาล พาลพาเราไปหาผดิ พาเราออกนอก
ทั้งนั้นเลย มนัไม่พาเราเขา้สู่สัจธรรมเลย 
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แต่ถา้เรามีอ  านาจวาสนาข้ึนมาเราจะเจอหมู่คณะท่ีดี เห็นไหม ดูสิ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่
มัน่ท่านเกิดมาเป็นลูกศิษยเ์ป็นอาจารยก์นั ท่านพากนัออกประพฤติปฏิบติันะ หลวงปู่ เสาร์ท่านก็
ชกัจูงหลวงปู่ มัน่ออกประพฤติปฏิบติัดว้ยกนั ออกประพฤติปฏิบติัดว้ยกนั ท่านทั้ง ๒ องคไ์ด้
สร้างอ านาจวาสนาบารมีมา หลวงปู่ มัน่ท่านก็มีลูกศิษยข์องท่าน หลวงปู่ เสาร์ท่านก็มีลูกศิษยข์อง
ท่าน พอลูกศิษยข์องท่านมากข้ึนๆ ท่านก็แยกกนัอยู ่ เพราะลกูศิษยม์นัมากข้ึนมา  น่ีเพราะอ านาจ
วาสนาของท่าน ท่านท ามาของท่าน ท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านพิจารณาของท่าน จิตใจ
ของท่านมีองคค์วามรู้มีการกระท าอนันั้น  

ฉะนั้น เวลาท่านสร้างศาสนทายาท ท่านพยายามคน้ควา้ขวนขวายในการประพฤติปฏิบติั 
จนท่านประสบความส าเร็จในใจของท่านๆ โดยหลวงตาท่านพดูวา่ หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยไป
ประกาศตนเลย เห็นไหม สูงสุด ไม่เคยอวด ไม่เคยพดู  แต่เวลาท่านแสดงออกดว้ยการเทศนาว่า
การ เพราะอะไร เพราะว่าสร้างศาสนทายาทลูกศิษยล์ูกหามหาศาล แลว้แต่ละองคน่ี์สุดยอด
ทั้งนั้น เพราะครูบาอาจารยท่ี์เป็นลูกศิษยห์ลวงปู่ มัน่เป็นพระอรหนัต์ทั้งนั้น 

ค าว่า “เป็นพระอรหนัต์” นะ เขาตอ้งสร้างอ านาจวาสนาของท่านมา มนัตอ้งมีจุดยนืของ
จิต จิตมีจุดยนื หวัใจน้ีมีจุดยนื แลว้หวัใจน่ีมีเหตุมีผล ไม่เช่ือฟังส่ิงใดง่ายๆ หรอก แต่เวลาไปเจอ
หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านไปเทศนาว่าการไป  เหตุผลของท่านดีกว่า เหนือกว่า จนครูบา
อาจารยเ์ราตอ้งยอมรับ การว่ายอมรับคือว่าเหตุผลเราสู้ท่านไม่ได ้ เหตุผลเราไม่มีทางเทียบเคียง
ท่านได ้ 

เวลาเราประพฤติปฏิบติัไป เห็นไหม ดูสิ หลวงตาท่านบอกว่าปฏิบติัไปท่านรู้แลว้ๆ เรา
จะติดขดัอยา่งไรไปหาท่านเถอะ ท่านแกใ้หเ้ราได ้ ท่านบอกเราได ้ ท่านรู้แลว้ๆ ไอเ้รายงัซ่ือบ้ือ 
อยูน่ะ เราปฏิบติัมาแลว้ติดขดัขดัขอ้งไปหมด เรายงัว่าเราถูกเราตอ้งดีงาม เพราะวุฒิภาวะเราต ่าไง 
วาสนาเราดอ้ยไง พอคนเราวาสนาดอ้ย เห็นไหม เวลาเรารู้เห็นส่ิงใดก็มนัมหศัจรรยไ์ง  แต่ผูท่ี้เขา
มีอ  านาจวาสนาของเขา เขารู้เขาเห็นของเขามาโดยบ่อยคร้ัง เขารู้เขาเห็นกนัมาแลว้ รู้เห็นแลว้มนั
ยงัมีเป้าหมาย มีการกระท าท่ีมนัสูงส่งข้ึนไปๆ เป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป  

น่ีท่านเทศนาว่าการของท่าน เพราะท่านมีอ านาจวาสนาของท่าน เห็นไหม มนัเป็นความ
จริงของท่านนะ ท่ีสูง สูงมากๆ เวลาสูงส่ง สูงส่งดว้ยคุณธรรมของท่าน สูงส่งดว้ยอ านาจวาสนา
ของท่าน สูงส่งดว้ยเมตตาของท่าน สูงส่งท่ีท่านพยายามฝึกหดัดดัแปลงเรา เพราะถา้ครูบา
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อาจารยท่ี์ท่านเป็นจริงข้ึนมาแลว้นะ ท่านจะปล่อยวางก็ได ้ เพราะอะไร เพราะท่านเป็นพระ
อรหนัตแ์ลว้ ท่านเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ท าไมท่านตอ้งมาสมบุกสมบนักบัเรา ค าวา่เป็นพระ
อรหนัตน์ะ ถา้เป็นตามความเป็นจริงนะ มนัมีความสุขในตวัมนัเอง  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเสวยวิมุตติสุข วิมุตติสุขคือสุขในตวั
มนัเอง ไม่ตอ้งไปยุ่งวุ่นวายกบัใคร มนัสุขของมนัอยูแ่ลว้ ท  าไมท่านตอ้งบากบัน่ ใชชี้วิตของท่าน
ทั้งชีวิตเป็นแบบอยา่ง  แลว้พยายามช้ีน าๆ พวกเราใหป้ระพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ี เห็นไหม สูงสุด ท่ี
สูงสูงมากๆ เห็นไหม หลวงตาท่านบอกว่า ท่านอยูก่บัหลวงปู่ มัน่เหมือนกบับ๋อยอยูก่ลางวดั ดูแล 
คอยดูแล คอยจ้ี คอยไช คอยบอกน่ี เหมือนกบับ๋อย เหมือนกบัตอ้งคอยมาเอาอกเอาใจไง เอาอก
เอาใจใชส้ติปัญญาคอยช้ีน าคอยบอกกล่าวใหเ้ราไม่ออกนอกลู่นอกทาง ถา้ออกนอกลู่นอกทาง
ไปแลว้ก็ดว้ยเหตุดว้ยผลชกัน ากลบัมา เวลามนัปฏิบติัไปแลว้น่ี กิเลสมนับงัเงาๆ ว่ามนัรู้อยา่งนั้น 
มนัเห็นอยา่งนั้น มนัจ ามาทั้งนั้นนะ มนัไม่มีความจริง  

ถา้มนัมีความจริงข้ึนมา มนัตอ้งสุขในตวัมนัเอง ค าว่าสุขในตวัมนัเอง เห็นไหม น่ีท่ีสูงท่ี
ต ่า สัจธรรมมนัอยูต่  ่า ดสิู เวลาผูน้ า เห็นไหม เขาอยูข่า้งหลงั ใหห้มู่คณะน าหนา้ไป แลว้ท่าน
บญัชาการอยูข่า้งหลงันั้น ไอผู้น้  า เห็นไหม อยูห่ลงั คนท่ีรู้จริงเห็นจริงท่านไม่แสดงออก ท่านอยู่
ในท่ีของท่าน ถา้ว่าอยูใ่นท่ีต ่า แต่ความจริงท่านอยูใ่นท่ีสูงของท่าน  เพราะท่ีสูงท่ีต ่า เพราะใจมนั
สูงส่ง มนัอยูใ่นท่ีสูงสุด สูงสุด แต่ท่านมีคุณธรรมในใจของท่าน ท่านท าใหต้วัของท่านต ่าตอ้ย 
ค าว่าต ่าตอ้ยนะ ต ่าตอ้ยในทางโลกท่ีเขาเห็นไง ไม่มีทิฏฐิมานะ ไม่กระทบกระเทือนใคร ไม่ท าให้
ใครเดือดร้อน  

แต่เวลาจะแสดงธรรมๆ สัจธรรมคือสัจธรรม สัจธรรมนะ ธรรมจกัรน่ีมนัตดัหมด ขาด
หมด ไม่มีส่ิงใดจะขวางกั้นได ้ เวลาสัจธรรมมนัแสดงตวัของมนั เห็นไหม สัจธรรมมนัแสดงตวั
ของมนั มรรค ๔ ผล ๔ มนัแสดงตวัของมนั แมแ้ต่พญามารยงัตอ้งราบ ราบไปหมด ถา้เป็นความ
จริงแลว้มนัราบท่ีไหน เพราะสัจธรรมน้ีมนัจะมีสัจจะมีความจริงต่อเม่ือมีกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก แลว้กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัตอ้งจดัการ ตอ้งท าลาย สัจธรรมอนันั้นบด
เค้ียวท าลายกิเลสตณัหาความทะยานอยากในดวงใจดวงนั้น  ถา้ท าลายกิเลสในดวงใจดวงนั้น 
เห็นไหม สูงสุดสู่สามญั สูงสุด ท่ีสูงท่ีต ่าไง  

ถา้มนัท่ีสูงท่ีต ่าตามความเป็นจริงมนัจะสูงต ่าอยา่งน้ี สูงต ่าเพราะว่ามีคุณธรรมในใจอนั
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นั้น เวลาอยูใ่นท่ีต ่า ต  ่าเพราะว่าไม่มีทิฏฐิมานะ ไม่มีส่ิงใดท่ีท าใหม้นัมีปัญหาไง แต่ถา้กิเลสล่ะ 
กิเลสมนัข้ีกลาก ไม่มีส่ิงใดเลย อยูบ่นศีรษะนัน่ เหยยีบย  า่เขาไปทัว่ แลว้เหยยีบย  า่ๆ ตวัเองดว้ย 
เหยยีบย  า่โอกาสของเรา เหยยีบย  า่การกระท าของเรา เห็นไหม เราตอ้งรู้เท่า รู้เท่าทนักบักิเลส
ตณัหาความทะยานอยากในใจของเรา  

น่ีฟังธรรมๆ วนัน้ีวนัส าคญัทางพุทธศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมา เสวยวิมุตติสุขก่อนนะ เพราะเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ ในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เสวยวิมุตติสุข แต่เพราะดว้ย
อ านาจวาสนา ความปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตวถึ์งไดว้างศาสนาน้ีไว ้ แลว้วางศาสนาน้ีไวสื้บ
ทอดกนัมา สืบทอดกนัมาจนมีครูบาอาจารยท่์านมาร้ือคน้ของท่านข้ึนมา  

เราเกิดมามีอ  านาจวาสนา อ  านาจวาสนาอยา่งน้ี เห็นไหม ดูสิ ทางวิชาการเขาขุดคน้ เขา
ร้ือคน้ เขาทดสอบ นกัวิทยาศาสตร์เขาวิจยัเตม็ท่ีเลย รู้ทางโลก รู้แต่เร่ืองโลกๆ  ทางโลกเจริญ 
เจริญคือคุณภาพชีวิต การด ารงชีพ แต่หวัใจมนัอยูก่บัอะไรล่ะ หวัใจอยูก่บัอะไร หวัใจเราน่ีอยูก่บั
สัจธรรม ถา้มีคุณธรรมในใจนะ อาชีพเป็นอาชีพ ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด  ชีวิตน้ีตอ้ง
เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แต่ถา้พิจารณาส้ินสุดแห่งทุกข ์ เห็นไหม มนัจะไม่เวียนว่ายตายเกิด 
เหนือโลก เหนือสงสาร เหนือสัจจะ เหนือความจริงทั้งหมด มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ  

น่ีเราบวชมาเป็นพระนะ วนัน้ีวนัอาสาฬหบชูา พรุ่งน้ีจะวนัเขา้พรรษา ถา้วนัเขา้พรรษา 
เวลาครูบาอาจารยว์นัเขา้พรรษา เห็นไหม อธิษฐานพรรษาๆ อธิษฐานธุดงค ์ ขอ้ใดก็แลว้แต่ท่ีจะ
ประพฤติปฏิบติัตลอด ๓ เดือนน้ี ถา้ตลอด ๓ เดือนน้ีอธิษฐานเพื่ออะไร อธิษฐานไวเ้พื่อขดัเกลา
กิเลสไง เพื่อขดัขามนัไง  เพื่อขดัขากิเลสไม่ใหม้นัเดินสะดวกสบาย ถา้อยูสุ่ขอยูส่บายนะ กิเลส
มนัก็ตวัอว้นๆ  มนัก็อยูสุ่ขสบายของมนั เราอธิษฐานธุดงคข์อ้ใดขอ้หน่ึง ถือผา้ ๓ ผนื ฉนัม้ือ
เดียว ถือธุดงควตัรต่างๆ นะ เราน่ีพระธุดงค ์ธุดงค ์๑๓ พระธุดงค ์ธุดงคคื์อธุดงควตัร ๑๓ เอาไว้
ขดัเกลากิเลสไง  

ฉะนั้น ตั้งแต่วนัพรุ่งน้ี วนัพรุ่งน้ีวนัอธิษฐานพรรษา อธิษฐานพรรษาแลว้น่ีตั้งสัจจะกบั
ตน ฝึกฝน ดดัแปลง ตรวจสอบ เพื่อหวัใจดวงน้ี หวัใจของเราน่ี ปีหน่ึงก็ผา่นไปแลว้ ปีท่ี ๒ ท่ี ๓ 
ก็ผา่นไปเร่ือยๆ น่ีปีน้ีก็ผา่นไปแลว้ พรรษาท่ีแลว้ก็พรรษาหน่ึง น่ีจะเขา้พรรษาอีกแลว้ เด๋ียวก็จะ
ออกพรรษาอีกแลว้  ๓ เดือนน่ีใหท้ดสอบ ใหค้น้ควา้ท าความสงบของใจใหไ้ด ้ ถา้ใจสงบแลว้น่ี
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จะไดเ้ห็นคุณค่าของศาสนา บวชมาไม่เสียผา้เหลือง  

ในทางโลก เห็นไหม เกิดมาเป็นมนุษย ์ ถา้เกิดมาเป็นชาวพุทธไม่เหยยีบแผน่ดินผดิ บวช
เป็นพระ บวชเป็นนกัรบ บวชมาแลว้น่ีคน้ควา้หาอริยทรัพย ์หาทรัพยใ์นพระพุทธศาสนา ทรัพย์
อนัน้ีมนัจะเกิดข้ึนกบัหวัใจ เราไม่ตอ้งไปศึกษาเอา ๙ ประโยค ๑๐ ประโยคแลว้เอาวุฒิ เอาวุฒิไป
เพื่อไปเบิกทาง พระกรรมฐานไม่มีวฒิุภาวะใดๆ ทั้งส้ิน มีแต่พุทโธ มีแต่สติปัญญา มีแต่การ
กระท าของเรา ใหม้นัแจ่มแจง้กลางหวัใจน้ี ใหม้นัร่ืนเริงอาจหาญในหวัใจของเรา เอวงั 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


