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  ตั้งใจนะ ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งแต่วนัเขา้พรรษา เห็นไหม เวลาเขา้พรรษาน่ี
มนัคึกคกัมาก เวลาคนจะบวชจิตใจอ่ิมบุญอ่ิมกุศล อ่ิมบุญอ่ิมกุศลช่ืนบานมาก น้ีเวลาท่ีช่ืนบานก็
ตั้งความหวงั ตั้งความหวงัว่าถา้เราบวชแลว้เราจะประพฤติปฏิบติั เราจะมีคุณธรรมในหวัใจ เรา
จะมีความสุขความมัน่คงในใจ 

เวลาเราตั้งใจ เห็นไหม เวลาเขา้พรรษาเราอธิษฐานพรรษากนั อธิษฐานพรรษา เห็นไหม 
แลว้ก็อธิษฐานธุดงค ์ใครจะถือธุดงคม์ากข้ึน ใครจะถือธุดงคก่ี์ขอ้ แลว้แต่ว่าเราตั้งสัจจะ ตั้งสัจจะ
แลว้น่ีเราตอ้งถือสัจจะนั้น ถา้ถือสัจจะนั้นใหเ้ป็นความมัน่คงของหวัใจเรา เวลาตั้งใจไง เวลา
ตั้งใจเราตั้งใจของเรา แต่เวลาท าไปแลว้ เห็นไหม น่ีวนัน้ีวนัอุโบสถอีกแลว้ น่ีเขา้มา ๒ อุโบสถ ๑ 
ปักษ ์๑ เดือน อีก ๓ เดือนขา้งหนา้ ใน ๓ เดือน เห็นไหม เขา้พรรษา ๓ เดือน ๙๐ วนัน่ีไปแลว้ 
๓๐ ถา้ ๓๐ วนั น่ี ๓๐ วนัเราวดัผล วดัผลกบัการประพฤติปฏิบติัของเรา ความเป็นจริงในหวัใจ
ของเรา จิตใจของเรายงัช่ืนบานอยูไ่หม จิตใจของเรายงัมัน่คงอยูไ่หม จิตใจของเรายงัอาจหาญอยู่
ไหม  

ถา้อาจหาญอยู ่ เห็นไหม เพราะว่ามนัเป็นโอกาสไง เวลาเขา้พรรษาน่ีแช่มช่ืนมาก ตั้ง
สัจจะวา่ของเราเราจะประพฤติปฏิบติั จะใหไ้ดส้มความปรารถนาของเรา สมความปรารถนาของ
เรานะ หนา้ท่ีของเราหนา้ท่ีของพระไง หนา้ท่ีของพระบวชมาแลว้พยายามคน้ควา้หาสจัจะความ
จริงในใจของเรา เราบวชมาแลว้น่ีท  าความสงบของใจใหไ้ด ้ ถา้ใจสงบแลว้น่ียกข้ึนสู่วิปัสสนา 
ฝึกหดัปัญญาของเรา ศีล สมาธิ ปัญญา มนัจะกล่อมเกลาหวัใจของเราใหม้ัน่คงข้ึนมา ใหห้วัใจ
ของเราน่ีมนัรู้แจง้ข้ึนมา ใหม้นัมีสัจธรรมข้ึนมา 

ตน้ไม ้ เวลาปลูกตน้ไหม เห็นไหม เวลาหน่ออ่อนมนัปลูกตน้ไมข้ึ้นมา เราดูแลรักษา
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ข้ึนมา เวลามนัเติบโตข้ึนมานะ เวลามนัใหด้อกใหผ้ลมนัช่ืนใจ เวลามนัแตกใบอ่อนมนัมีความ
ชุ่มช่ืน มีแต่ความสวยงามไปทั้งนั้นเลย เวลามนัผลดัใบ เวลาใบมนัแก่มนัตอ้งทิง้ใบของมนัไป 
เห็นไหม ตน้ไมใ้นป่ามนัผลดัใบของมนั ใบน้ีร่วงหมดเลย น่ีถึงเวลาท่ีมนัผลดัใบของมนั ฤดูกาล
ของเขา  

น่ีก็เหมือนกนัในหวัใจของเราไง ในหวัใจของเรา เห็นไหม ถา้เราท าของเรา ถา้มีสติ มี
สมาธิ มีปัญญาข้ึนมา มนัสดช่ืน มนัแจ่มใส มนัมีความอบอุ่น มนัมีความสุข เวลาสัจจะความจริง
ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมาแลว้วางอริยสัจไว ้ เห็นไหม ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค สจัจะความจริง มีทุกขเ์กิดข้ึน ทุกข์
ตั้งอยู ่ทุกขด์บัไป  

เวลาทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ ทุกขด์บัไปนะ สัจจะความจริงในโลกน้ีทุกขเ์ป็นอริยสัจ 
ทุกขเ์ป็นความจริงทั้งนั้น แลว้ถา้มนัมีความสุขข้ึนมาไดย้งัไง มนัมีความสุขสิ เวลาคนเรามนัทุกข์
มนัยากข้ึนมา เห็นไหม เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา เวลาทุกขย์ากข้ึนมา ความทุกขใ์นหวัใจเรา
ประสบมาจนเคยชินกบัมนั แต่เวลามนัผอ่นคลาย เวลามนัสละทิง้ เวลามีความสุขข้ึนมา เห็น
ไหม น่ีไง ถา้มนัมีความสุขความสุขมนัเกิดข้ึนมาอยา่งน้ีไง  

คนเรานะมนัอาบเหง่ือต่างน ้ามามนัมีแต่ความทุกขค์วามยากมา เวลามนัเสร็จงานแลว้น่ี 
มนัท าความสะอาดช าระลา้งร่างกายแลว้มีความอบอุ่นมีความสุขนะ ความสุขมนัสุขเกิดข้ึนอยู่
อยา่งน้ีไง น่ีไงเวลามนัเกิดข้ึน วิมุตติสุขๆ สุขโดยย ัง่ยนื สุขโดยท่ีไม่เปล่ียนแปลงมนัเป็นยงัไง 
ท่ีว่าวิมุตติสุขๆ วิมุตติสุขมนัมาจากไหน ความสุขมนัมีอยูจ่ริงเหรอ วิมุตติสุขมนัมาจากไหน 
วิมุตติสุขจะเกิดข้ึนต่อเม่ือความทุกขม์นัหายไปไง ความทุกขม์นัส้ินไปจากหวัใจ นัน่ล่ะวิมุตติสุข 
ความทุกขม์นัส้ินไปจากใจ  

แต่ความทุกขใ์นปัจจุบนัน้ี เห็นไหม ในปัจจุบนัน้ีความทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขม์นัเป็น
ความจริง ถา้ทุกขเ์ป็นความจริง เราฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา เราฝึกหดัของเรา เห็นไหม น่ีหนา้ท่ี
การงานของพระ โดยหลกัๆ นะ โดยหลกัหนา้ท่ีของพระๆ หนา้ท่ีของพระคน้ควา้พยายาม
ขวนขวาย พยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมา หนา้ท่ีของพระไง  

เราภมิูใจกนัว่าเราเป็นพระป่าๆ พระป่าก็พระป่า เห็นไหม พระป่า น่ีพระบา้น พระบา้นก็
ศึกษาธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ศึกษาข้ึนมาน่ีนกัธรรมเอก ศึกษามาจนจบ



เทศน์พระ เร่ือง เพ่ือท ำ ๓ 

 

©2016 www.sa-ngob.com 

เปรียญ ๙ ประโยค จบแลว้น่ีจบการศึกษา จบการศึกษากฝึ็กหดั ฝึกหดัข้ึนมาใหมี้ความช านาญให้
แม่นย  าในธรรมวินยันั้น ถา้แม่นย  าในธรรมวินยันั้นฝึกหดัการปกครอง ฝึกหดัการปกครอง เห็น
ไหม ไดเ้ป็นเจา้อาวาส ไดเ้ป็นเจา้คณะต าบล เจา้คณะอ าเภอ เจา้คณะจงัหวดั น่ีไดเ้จา้คณะภาค ได้
เจา้คณะมณฑล  

น่ีการปกครองๆ น่ีพดูถึงวดับา้นๆ วดับา้นเขาแม่นย  าของเขาในเร่ืองธรรมวินยัของเขา 
แม่นย  าในธรรมวินยั จิตใจของคนมนัมีดีและชัว่ เวลาดีข้ึนมาน่ี แม่นย  าน่ีถูกตอ้งซ่ือสัตยก์บั
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แต่เวลาชัว่ เวลาชัว่ข้ึนมาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็บงัเงาไง บงัเงาเพราะกิเลสมนัอยูข่า้งหลงัไง กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจของเรา
ไง ก็เอาส่ิงนั้นอยูข่า้งหนา้เอาไวส้ั่งสอนคนอ่ืน แต่หวัใจของตนไม่ไดท้  าๆ ถา้มีใจของธรรมมนัก็
จะพยายามอยูใ่กลชิ้ดธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เวลาใกลชิ้ดธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง มนัก็กดักร่อนในหวัใจนั้น 

จิตใจของคนเวลาทุกขม์นับีบคั้นทุกขม์นักดักร่อนข้ึนมาน่ี มนับีบคั้นในใจข้ึนมา มนั
แสวงหาของมนัเพื่อจะพน้จากทุกข์ๆ  แลว้มนัจะพน้ไดจ้ริงหรือไม่ ถา้พน้ไดจ้ริง เห็นไหม น่ีของ
เรา เห็นไหม เขาศึกษามาแลว้ ศึกษาในภาคปริยติั ศึกษาแลว้กเ็พื่อประพฤติปฏิบติัไง เรามีครูมี
อาจารยข์องเราใช่ไหม ฝ่ายคนัถธุระกบัวิปัสสนาธุระ ถา้วิปัสสนาธุระครูบาอาจารยข์อง 
วิปัสสนาธุระคือว่าพระป่าๆ น่ีวิปัสสนาธุระ วิปัสสนาธุระคือบวชมาแลว้ก็ออกประพฤติปฏิบติั
เลย  

การศึกษาก็ศึกษามาจากอุปัชฌายอ์าจารย ์อุปัชฌายอ์าจารย ์เห็นไหม เกสา โลมา นขา ทนั
ตา ตโจ ถา้ทะลุเขา้ไป เกสา น่ีผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ถา้มีสติมีปัญญาน่ี เห็นไหม ดว้ยจิตของเรา 
ดว้ยก าลงัของจิตของเรา ดว้ยก าลงัของใจของเรา ถา้มนัแทงทะลุ น่ีผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัแลว้จบ
เลย คนเรามนัติดก็ติดกนัท่ีผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั  

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเทศนาว่าการ เห็น
ไหม มนัเหมือนกบัโลงศพ โลงศพเห็นไหม โลงศพเขาวิจิตรพิสดารเขาแกะสวยงามไปหมด ยิง่
คนมีศกัยภาพ มีทุนรอนมาก เขาจะท าโลงศพของเขามหาศาลเลย ในโลงศพนั้นก็มีซากศพ ใน
สัจจะในความจริงของมนั ในร่างกายของเรา ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั น่ีมนั
ยอ้นกลบัผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั มนัเป็นโลงศพ แต่หวัใจในผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ท่ีมนัผอ่งแผว้
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นั้นไง ถา้เราทะลุปรุโปร่งเขา้ไปน่ี ทะลุปรุโปร่งผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัเขา้ไปทะลายโลงศพนั้น 
วิจิตรพิสดารนั้นน่ะ ขา้งในมนัเป็นซากศพ  

แต่ของเราถา้มนัท าความสงบของใจเขา้มา เวลามนัทะลาย ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัเขา้ไป
แลว้น่ี จิตน้ีผอ่งใสๆ มนักลบักนัถา้เราเป็นธรรมๆ มนักลบักนัๆ ถา้มนัทะลุได ้เห็นไหม เราเรียน
จากอุปัชฌายอ์าจารยม์า ถา้เราเรียนจากครูบาอาจารยม์า เรามีครูบาอาจารยม์าน่ีท่านเนน้ย  ้าตรงน้ี
ไง เพื่อท าๆ ถา้มนัเพื่อท านะ เรามีหนา้ท่ีการงาน หนา้ท่ีการงานเรามหาศาลเลยนะ  

ส่ิงท่ีมนัขอ้วตัรปฏิบติั ขอ้วตัรปฏิบติัมนัสังคมของสงฆ ์ดูสิ อาวาส เห็นไหม ส่ิงท่ีอยูข่อง
ผูท่ี้ไม่มีบา้นไม่มีเรือนไง ถา้ผูท่ี้ไม่มีเรือนบวชแลว้น่ีเป็นนกับวช เห็นไหม สละบา้นสละเรือน
มาแลว้มาอยูใ่นอาวาส ถา้อยูใ่นอาวาสแลว้น่ีมนัก็เป็นท่ีส่วนกลาง ท่ีส่วนกลางก็เป็นท่ีของสงฆ์ๆ  
เห็นไหม แลว้สงฆก์็ตั้งข้ึนมาเป็นวดัเป็นวาข้ึนมา มารวมกนัแลว้เขามีขอ้วตัรปฏิบติั ขอ้วตัร
ปฏิบติัข้ึนมาสัปปายะ ๔ สัปปายะ ๔ น่ีทิฏฐิเสมอกนั ความเห็นเสมอกนั เห็นไหม เพือ่ความอยู่
ความสงบความร่มเยน็ไง  

  แลว้ถา้มนัมีผูน้ าท่ีดี ผูน้  าท่ีดีปกครองดูแลท่ีดี เห็นไหม ผูน้ าท่ีดีปกครองยงัไง มนั
ปกครองดว้ยความอบอุ่นนะ ถา้มนัผูน้ าท่ีไม่ดี เห็นไหม ผูน้ าท่ีไม่ดีเอารัดเอาเปรียบกนั เห็นไหม 
ล าเอียงเพราะรัก ล  าเอียงเพราะชงั ล  าเอียง ล  าเอียงเพราะเขา ล  าเอียงเพราะเรา เห็นไหม คนท่ี
ประพฤติปฏิบติัมนัหวาดระแวงไปทั้งนั้นนะ การหวาดระแวงเรามาเพื่อประพฤติปฏิบติั งานของ
พระคืองานประพฤติปฏิบติั งานของเราคือคน้ควา้หาใจของเรา ถา้เราหวาดระแวงอยูภ่ายนอก 
แลว้ขา้งในมนัจะมีโอกาสไดท้  ายงัไง  

มนัหวาดระแวงก็ส่งออก มนัระวงัภยั ระวงัภยัจากภายนอก แต่ไม่ไดร้ะวงัภยัจากภายใน 
ไม่ไดร้ะวงัภยัจากกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง แลว้ถา้มนังานของพระๆ ครูบาอาจารยท่ี์ดี
นะ ส่ิงท่ีเราหวาดระแวงมนัจะไม่มีไง ถา้คนมนัไม่ระแวง ไม่วิตกกงัวลน่ีอบอุ่น เขา้ท่ีไหนก็ได ้
ท าแลว้มนัสบายใจนะ จะโคนไมท่ี้ไหนก็ได ้ในร่มเงาท่ีไหนก็ได ้พอเขา้ไปแลว้ปฏิบติั มนัปฏิบติั
เอาจริงเอาจงัเถิด ท าไปแลว้มรรคผลไดผ้ลข้ึนมา เรามีครูบาอาจารยค์อยช้ีน าอีกต่างหากนะ ถา้
มนัหวาดระแวงมนัท าอะไรไม่ไดเ้ลย มนัส่งออกๆ เห็นไหม เพื่อท าๆ เพื่อท า เพื่อการกระท าไง  

ดูสิ ขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมาน่ีก็เพื่อท าใหม้นัเรียบร้อย ท าอะไรในวดัในวา ดูสิ เวลาหลวงตา
ท่านอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ เวลาท่านจะออกไปวิเวกท่านจะข้ึนไปกราบหลวงปู่ มัน่นะ น่ีขอ้วตัร
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ปฏิบติัในวดั ส่ิงใดท่ีมนัขาดเหลือ ส่ิงใดท่ีมนัขาดตกบกพร่องมีหรือไม่ ถา้มีจะท าจะฟ้ืนฟูจะท า
ใหม้นัสมบรูณ์ ถา้สมบรูณ์แลว้ทุกอยา่งมนัสงบระงบัดีแลว้ เกลา้กระผมก็จะขอลาออกไปวิเวก
ชัว่คร้ังชัว่คราว น่ีเวลาไปปรึกษาหลวงปู่ มัน่ไวก่้อน  

ถา้ในวดัในวาถา้มนัมีส่ิงใดขาดตกบกพร่อง เราจะช่วยกนัดูแล จะช่วยกนัท าใหม้นั
สมบรูณ์ สมบรูณ์สุดแลว้คนอ่ืนจะไดอ้ยูสุ่ขสบายไง แลว้เกลา้กระผมจะขอโอกาสเพื่อไปวิเวกหา
ความสงบระงบัขา้งนอกสักชัว่คร้ังชัว่คราว ก็รอจนกว่าท่านจะอนุญาต พอชัว่คราวป๊ับก็เขา้ไปลา
ท่านอีกทีหน่ึง ถา้ท่านอนุญาตก็ไดไ้ปวิเวก 

น่ีไง เราท ากนัเราท ากนัเพราะเหตุน้ี เราท ากนัท าเพื่อความสงบ เพื่อความระงบั แลว้เพื่อ
ความสมบรูณ์ของมนั เพื่อความจะหยบิจะใชจ้ะสอยมนัก็จะมีใช่ไหม เสร็จแลว้เราก็เขา้ทาง
จงกรม เราก็เขา้นัง่ทางสมาธิภาวนาของเรา เวลาไปท าแลว้มนัก็ไม่หวาดไม่ระแวงไม่ตอ้งมาวิตก
กงัวล มนัตดัปลิโพธความกงัวลออกไป มนัตดัความกงัวลของเราออกไป เราจะไดเ้ขา้ทางจงกรม
นัง่สมาธิภาวนาดว้ยความปลอดโปร่ง ไม่ตอ้งว่า พอเขา้ทางจงกรมเขาท าอะไรกนั เขา้ทางจงกรม 
เอะ๊ เสียงนัน่เป็นเสียงอะไร น่ีมนัวิตกกงัวลไปทั้งนั้นนะ แต่ถา้มนัส าเร็จแลว้ มนัเรียบร้อยระงบั
แลว้น่ี น่ีเพื่อท าๆ เพื่อท าคือเพื่อเดินจงกรม เพื่อนัง่สมาธิภาวนา เพื่อโอกาสของเราไง ไม่ใช่เพื่อ
โลก ถา้เพื่อโลกเขา เขาท าไวท้  าไม ท าไวเ้พือ่วิจิตรพิสดาร ท าไวเ้พื่อใหค้นเขาช่ืนชมไง  

น่ีเขาช่ืนชมๆ มนัจะวิจิตรพิสดารขนาดไหน ถา้เรามีขอ้วตัรปฏิบติันะ ถา้วดักรรมฐาน วดั
กรรมฐานเราเขา้ไปวดัไปวาแลว้น่ีมนัตอ้งวดัไม่ร้าง ถา้วดัไม่ร้างนะ ความเป็นอยูปั่จจยัเคร่ือง
อาศยัมนัตอ้งดูแลรักษา การรักษาใครรักษา ก็คนอยูม่นัรักษา วดัไม่ร้างไง ถา้วดัไม่ร้างน่ี น่ีไง ไม่
ตอ้งวิจิตรพิสดารหรอก น่ีมีขอ้วตัรนะมนัเรียบง่าย มนัติดดินไง มนัติดดินแลว้มนัสะดวกดว้ย 
สะดวกในการประพฤติปฏิบติัไง เพื่อธรรม ไม่ใช่เพื่อโลก  

ถา้เพื่อโลก เพื่อโลกเพื่อสงสารมนัไปชิงดีชิงเด่นกนัไง ชิงดีชิงเด่นก็ชิงกิเลสทั้งนั้น ความ
ชิงดีชิงเด่นชิงกิเลสมาท าไม เรามาน่ีเราจะมาช าระลา้งกิเลส เราจะมาฆ่ากิเลสนะ ถา้เราจะมาฆ่า
กิเลส เห็นไหม น่ีเราท าตรงน้ี น่ีหนา้ท่ีของพระๆ หนา้ท่ีของพระมนัคืออะไร หนา้ท่ีของพระเรา
บวชมาเราตอ้งการคุณธรรม เราบวชมาเราตอ้งการความทะลุปรุโปร่งในธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ 

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไปแลว้ เปิดพระไตรปิฎกมาอ่านขอ้ไหนอ่านวรรคไหนมนัเขา้ใจ มนั
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เขา้ใจ มนัแจ่มแจง้ มนัซาบซ้ึง เวลาหลวงตาท่านตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เห็นไหม ท่านกราบแลว้กราบ
เล่า กราบแลว้มนัซาบซ้ึงๆ มนัเห็นบุญเห็นคุณทั้งนั้น มนัเป็นไปไม่ไดห้รอกท่ีคนท่ีมีคุณธรรมใน
ใจแลว้น่ีไม่ระลึกถึงคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราก็เป็นพระสงฆ ์ แต่เราเป็นสมมุติสงฆ ์ สมมุติสงฆม์นั
เป็นจริงเพราะมนัญตัติจตุตถกรรม ญตัติจากอุปัชฌายย์กข้ึนมาเป็นสงฆ ์ พอยกข้ึนมาเป็นสงฆ์
แลว้น่ี เห็นไหม พอเป็นสงฆโ์ดยสมบรูณ์ น่ีอุโบสถจะลงอุโบสถน่ี ถา้ลงอุโบสถแลว้มนัไม่เป็น
โมฆียะไม่เป็นโมฆะไง เราเสมอกนัไง เห็นไหม ดูสิ ท่ีเราจะลงอุโบสถ จะท าญตัติจตุตถกรรม
มนัตอ้งเป็นเร่ืองสงฆท์ั้งนั้น สามเณรน่ีเขา้มาไม่ไดเ้ลย แมแ้ต่พระดว้ยกนั ถา้ศีลบกพร่องก็เขา้มา
ไม่ได ้ถา้เขา้มามนัก็เป็นโมฆียะหมด โมฆียะมนัไม่มีส่ิงใด ถา้เป็นโมฆะจบเลย 

  น่ีไง เราถึงเป็นสงฆด์ว้ยกนัๆ แต่ถา้เป็นสงฆด์ว้ยกนั หนา้ท่ีของสงฆ ์สังฆะ เราหาข้ึนมา
ไง เราแสวงหาข้ึนมา เห็นไหม ถา้มนัเป็นสงฆ ์ถา้เป็นสงฆ์ๆ  ตามความเป็นจริง เห็นไหม ถา้เป็น
สงฆต์ามความจริงนะ เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติั เห็นไหม พุทธ ธรรม สงฆร์วมลง
ท่ีใจ น่ีดูสิ เวลาเราท าสมาธิข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบข้ึนมามนัไม่สงสัยในพระพุทธเจา้เลย พุทธะ ดูสิ 
เราจะอุปัฏฐากพุทธะ ผูใ้ดอยากจะอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ให้อุปัฏฐากภิกษุไข้
เถิด ใหอุ้ปัฏฐากภิกษุไขเ้ถิด เราไปดูภิกษุไขดู้ผูเ้จบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมา เท่ากบัอุปัฏฐากองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีก็เปรียบเทียบ น่ีไงของเทียบเคียงไง 

แต่ถา้เราท าพุทโธ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้มนัจิตสงบเขา้มา เห็นไหม มนัโอโ้ฮ มนั
สงบ มนัสงบนะ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ผูรู้้ๆ น่ีมนัรู้อยูใ่นหวัใจของเรานะ ผูต่ื้นมนัต่ืนจาก
ความหลบัใหล มนัต่ืนจากความสงสัย มนัต่ืนจากการลูบคล า เพราะมนัผอ่งใสๆ มนัผอ่งใสหวัใจ
ของเรา น่ีถา้เพื่อท า เพื่อท าก็ท  าข้ึนมา พอท าข้ึนมามนัก็เป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา ถา้เป็นจริงเป็นจงั
ข้ึนมา เห็นไหม ส่ิงท่ีเราอยูอ่าศยักนัน้ีมนัเป็นวฒันธรรมนะ มนัเป็นประเพณีวฒันธรรม ดูสิ เวลา
ในการท่องเท่ียว เขามาเท่ียววดัเท่ียววาทั้งนั้น เขามาเท่ียววดัเท่ียววา วดัไหนเขาสะอาด วดัไหน
เขาสงบ วดัไหนเขาร่ืนเริง เขาก็ไปเท่ียววดันั้นกนั  

แต่ของเรา เห็นไหม ดูสิ เวลาหลวงตาท่านบอก วดัน้ีเป็นวดัประพฤติปฏิบติั ถา้ไม่มีธุระ
จ าเป็นไม่ควรเขา้มายุง่เก่ียว ถา้มาก็มาเป็นบุญกุศลเป็นคร้ังเป็นคราว ถา้วดัปฏิบติั เห็นไหม น่ีไง 
ถา้เพื่อท า เพราะเพื่ออะไรล่ะ เพื่อความสงบสงดั เพื่อความเป็นจริงในหวัใจของเรา ถา้เพื่อความ
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เป็นจริงในหวัใจของเรา เห็นไหม มีการกระท าอยา่งนั้น ทุกคนเขาช่ืนชมนะ เขาช่ืนชมแลว้มนั
ตอ้งท าจริงดว้ย  

ถา้ท าจริงแลว้ เขาบอกอยา่ไปท่ีนัน่ พวกญาติโยมเขาเยอะ เขาจะคอยช่วยกนัส่งเสริมเอง 
ถา้จะไปก็ใหไ้ปท่ีเป็นคร้ังเป็นคราว ไปเม่ือมนัมีความจ าเป็น เห็นไหม เพราะเราเกิดมาเป็นคน 
เกิดมาเป็นคนแลว้ แลว้มีศรัทธามีความเช่ือข้ึนมา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ข้ึนมาเป็นมนุษย ์พอเป็นมนุษยข้ึ์นมาเห็นภยัในวฏัสงสารข้ึนมา มาบวชเป็นพระ พอบวช
เป็นพระเราไดฉ้ายากนัมา เห็นไหม ฉายาบาลีนะ มนัเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เราท าของเรา
ข้ึนมาไง ถา้เพื่อท า เห็นไหม ถา้เพื่อท าก็เป็นการกระท า ถา้เป็นการกระท าดว้ยสมัมาทิฏฐิ ดว้ย
ความเห็นถูกตอ้งดีงามข้ึนมา มนัก็เป็นสมมุติสงฆด์ว้ยความสมบรูณ์ ถา้ดว้ยความสมบรูณ์ข้ึนมา 
เห็นไหม เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบเขา้มาจากปุถุชนมนัจะเป็นกลัยาณปุถุชน  

จิตน้ีๆ จิตน้ีจิตท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะน่ี ไม่มีใครดูแลรักษามนัน่ี ดูสิ มนัทุกขม์นั
ยากของมนั เห็นไหม มนัทุกขม์นัยากของมนั แต่พอเกิดมาแลว้น่ี พ่อแม่ก็ตั้งช่ือให ้ ไปอยู่ท่ี
กรมการปกครอง นาย ก นาย ข นาย ง น่ีมนัทุกขย์าก นาย ก นาย ข นาย ง น่ีท  าหนา้ท่ีการงาน
แลว้ประสบความส าเร็จ นาย ก นาย ข นาย ง ข้ึนมาน่ี ท  าส่ิงใดมาเป็นประชากรของชาติ แลว้ถึง
ท่ีสุดแก่เฒ่าชราภาพไป นาย ข นาย ง น่ีตายแลว้ ตายแลว้ก็จ  าหน่ายว่ามรณะ ตาย จ าหน่ายจาก
บญัชีไป เห็นไหม น่ีมนัก็ผลของวฏัฏะๆ ไง  

แลว้จิตเราอยูไ่หน นาย ก นาย ข นาย ง มนัอยูไ่หน นาย ก นาย ข นาย ง น่ีมนัเป็นใคร 
นาย ก นาย ข นาย ง น่ีเห็นไหม มนัมีผลทางกฎหมายไง กรมการปกครองเขารับจดทะเบียนแลว้ 
มีผลทางกฎหมาย ดูสิ คนต่างดา้วๆ เขาไม่มีบตัรประชาชนของเขา เขาไม่มีสิทธิอะไรในเร่ือง
สุขภาพ ในเร่ืองการจุนเจือจากรัฐ ไม่มีเลย คนไม่มีสัญชาติ ไอน้ี้ของเราก็เหมือนกนั เรามี
สัญชาติๆ เห็นไหม เรามีสัญชาติ แลว้เราไดบ้วชเป็นพระ มีทุกอยา่งถูกตอ้งดีงามทั้งหมด ถา้
ถูกตอ้งดีงามทั้งหมดข้ึนมา เราพยายามคน้ควา้หาตวัของเราใหเ้จอ ถา้คน้หาหวัใจใหเ้จอ เห็น
ไหม เพื่อท าๆ เราบวชมาเพื่อท า เพื่อประพฤติปฏิบติันะ  

ถา้เพื่อประพฤติปฏิบติัมนัจะมีแนวทางของเราๆ ในทางจงกรม ในการนัง่สมาธิภาวนาน่ี
มนัเป็นกิริยาการกา้วเดิน กิริยาในการนัง่ กิริยาในการยนื กิริยาในการเดิน ส่ิงท่ีกระท าๆ น้ีก็ท  า
เพื่อคน้ควา้หาใจของตน ถา้คน้ควา้หาใจของตน ถา้มนัเจอใจของเราเป็นสัมมาสมาธิ ถา้จิตมนั
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สงบระงบัเขา้มา เห็นไหม เราจะมีคุณค่า แลว้ถา้มีคุณค่าข้ึนมา ถา้คนมีอ านาจวาสนา เห็นไหม 
เราจะท าต่อเน่ือง เราพยายามจะท าของเรา เราพยายามจะรักษาของเรา ช านาญในวสีๆ ช านาญใน
การรักษา รักษาใหใ้จมนัตั้งมัน่ใหไ้ด ้ แลว้ฝึกหดัในใจของเรา ใจของเราน่ีใหพ้ยายามคน้ควา้หา
กาย หาเวทนา หาจิต หาธรรม ทั้งๆ ท่ีมนัอยู่กบัเราน่ีแหละ 

  เวลาโดยวิทยาศาสตร์ เราก็คือเราไง กส็มบรูณ์ในเราแลว้ไง ก็มีสัญชาติ มีบตัรทุกอยา่ง
พร้อมไง ก็เป็นเราน่ีไง ก็เราผลของวฏัฏะไง แต่ตน้ขั้วของมนัล่ะ ส่ิงท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ
ล่ะ ใครไปเห็นมนั ไม่มีใครเคยเห็นไง ไม่มีใครเคยเห็น แต่เราพร ่าเพอ้กนัแต่ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ทั้งท่ีเป็นศาสดานะ ครูเอกของโลก เป็นศาสดาของเราท่ีเราระลึก
ถึงๆ ระลึกถึงดว้ยคุณงามความดีนะถกูตอ้ง แต่ค าว่าพร ่าเพอ้ๆ โดนกิเลสมนับงัเงาไง กิเลสมนับงั
เงา มนัก็เอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาบงัเงา แลว้มนัก็ซ่อนอยูข่า้งหลงัไง 
ซ่อนอยูข่า้งหลงั แลว้เราก็จะคน้ควา้หามนัๆ มนักต็อ้งมีหนา้ท่ีการงานของเราไง เพื่อท า เพื่อ
ธรรมะ 

เราประพฤติปฏิบติัธรรมมีการกระท านะ เห็นไหม การกระท าท าขอ้วตัรปฏิบติั เราท า
ของเราน่ีในทางจงกรม ในการนัง่สมาธิภาวนาน้ีเพื่อมีการกระท า มีการกระท าเพื่อการกระท า 
เพื่อการกระท ามนัเป็นกิริยา เพื่อการกระท า เห็นไหม ความคิดนะมนัก็เป็นกิริยาของจิตทั้งนั้นนะ 
มนัจะเป็นกิริยาต่อเม่ือครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัแลว้ท่านมีคุณธรรมข้ึนมา ท่านจะรู้จะ
เห็นของท่าน แต่ของเราน่ี เวลาเราพดูธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเป็นกิริยา 
ความคิดมนัเกิดดบั เวลามนัเกิดดบัเราก็คาดการณ์จินตนาการกนัไปว่ามนัเกิดดบั พร้อมดว้ยทุกๆ 
อยา่ง พร้อมทุกอยา่ง ทุกอยา่งอยา่งหน่ึงก็อารมณ์หน่ึง อยา่งหน่ึงก็คิดอยา่งหน่ึง มนัเห็นตอนไหน 
มนัเห็นตอนไหน มนัเห็นจริงหรือเปล่า มนัเห็นไม่จริงเพราะอะไร มนัเห็นไม่จริงเพราะว่าจิตมนั
ไม่สงบ  

ถา้จิตมนัสงบน่ีท่ีเราจะคน้หาสติปัฏฐาน ๔ ทั้งๆ ท่ีมนัอยูก่บัเราน่ี ทั้งๆ ท่ีอยูก่บัเราแต่มนั
เป็นเราทั้งหมด สรรพส่ิงน่ีเป็นเราทั้งหมด กิเลสก็เป็นเรา เจบ็ปวด เจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นเรา สรรพ
ส่ิงเป็นเรานะ เพราะเป็นเราก็เลยเดือดร้อน แลว้จิตสงบแลว้ๆ เห็นไหม จิตเวลาสงบแลว้ไม่ใช่
สัตว ์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา มนัเป็นสัจจะเป็นความจริง สัมมาสมาธิ 
เวลามนัเห็นๆ มนัเห็น เห็นไหม น่ีสัจธรรมมนัเห็นใคร มนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ ทั้งๆ ท่ีผลของ
วฏัฏะไง เราไดม้าเป็นมนุษยไ์ง น่ีจิตของเรามีการกระท า เห็นไหม มนัจะเป็นความมหศัจรรยใ์น
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พระพุทธศาสนาไง  

  แลว้พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองใจๆ เร่ืองนามธรรม นามธรรมท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิด 
นามธรรมท่ีมนัไปก าเนิด ๔ นามธรรมท่ีมนัไปเกิดในสถานะต่างๆ น่ีไง แลว้ถา้จิตสงบแลว้น่ี ส่ิง
ท่ีเป็นนามธรรมน่ีมนัสงบตวัเขา้มา เห็นไหม เป็นสัจจะๆ สัจจะความจริง เห็นไหม ผูใ้ดเห็น
ธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตใช่ไหม แลว้ถา้มนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงไง เพื่อท า แลว้ท า
ใหม้นัเป็นความจริง ถา้เป็นความจริงข้ึนมามนัจบัตอ้งไดน่ี้ เห็นไหม จิตแกจิ้ตนะ  

จิตดวงนั้น จิตดวงนั้นเป็นผูท่ี้สงบระงบัเขา้มา จิตดวงนั้นเป็นผูเ้ห็นสติปัฏฐาน ๔ ตาม
ความเป็นจริง เห็นไหม เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง แลว้จิตดวงนั้นมีสติปัญญาแยกแยะ
ใหเ้ห็นความจริงนั้น แลว้จิตดวงนั้นมีการกระท าข้ึนมา เห็นไหม น่ีจิตดวงใดไม่มีมรรค จิตดวง
นั้นก็ไม่มีผล ถา้จิตดวงน้ีมนัมีมรรค เพื่อท า แลว้ท าจริง แลว้ไดผ้ลตามความเป็นจริง มนัเป็น
ปัจจตัตงัเป็นสันทิฏฐิโกกบัจิตดวงนั้นไง ถา้มนัเป็นความจริงนะ  

แต่ท่ีเราท าเราท าอยูน่ี่ดว้ยสัญชาตญาณของเราไง ดว้ยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย ์
ส่ิงท่ีเป็นเราๆ สรรพส่ิงท่ีเป็นเราน่ีคือสมุทยั ค  าวา่เราๆ น่ีมนัป็นสมุทยั เป็นการคาดหมายของเรา
ไป ถา้เป็นการคาดหมายของเราไปนะ เวลาเราศึกษาแลว้น่ี ศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้น้ีภาคปริยติั ถา้ภาคปริยติันะแลว้กิเลสมนับงัเงาๆ มนัก็ว่ามนัเป็น มนัรู้ มนัเห็น
ไปหมด ก็มนัรู้ ก็มนัมีต ารา ก็มนัมีการศึกษา แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ เราเป็นจริงของเราข้ึนมาก่อนไง  

ส่ิงท่ีมนัจะรู้จะเห็นอยา่งนั้น ถา้มนัรู้มนัเห็นมนัเห็นโดยสัญชาตญาณ มนัเห็นโดย
ขอ้เทจ็จริง มนัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็น เพราะมนัเป็นสัญชาตญาณท่ีความคิด
มนัเป็นอยา่งนั้น ถา้ความคิดเป็นอยา่งนั้น ใครมีการศึกษาอยา่งใด มีจริตนิสัยอยา่งใด มุมมองของ
จิตดวงนั้นมนัก็จะมุมมองตามสันดานของจิตดวงนั้น  

  จิตสงบๆ พอจิตเราสงบเขา้มา ระงบัเขา้มา เห็นไหม เวลาเราใชปั้ญญาของเราน่ี จริตนิสัย
สันดานของเรามนัก็ชอบอยา่งนั้น นอ้มน าไปอยา่งนั้น ถา้นอ้มน าไปอยา่งนั้นนะ เราพิจารณาไป
แลว้น่ี ถา้มนัไม่ส้ินสุดกระบวนการของมนั มนัไม่จบกระบวนการของมนั เราวางไว ้ แลว้เรา
กลบัมาท าความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบมนัมีฐานข้ึนมา เราใชปั้ญญาของเราต่อเน่ืองไป น้ี
ปัญญาต่อเน่ืองไป ปัญญาแต่ละคร้ังแต่ละคราวน่ีมนัจะไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนัเพราะโอกาส
ท่ีการกระท ามนัแตกต่างกนั โอกาสท่ีการกระท าแตกต่างกนัน่ี เพราะจากจิตท่ีมนัมีสมาธิมัน่คง
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มากนอ้ยแตกต่างกนั จิตท่ีไม่เคยสัมผสั จิตท่ีไม่เคยวิปัสสนาข้ึนมา พอวิปัสสนาคร้ังแรกมนัก็
ต่ืนเตน้ มนัก็มหศัจรรย ์ 

แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้ จิตสงบมนัมากข้ึน ถา้มนัยอ้นกลบัไปยงัจบัสติปัฏฐาน ๔ ไดต้าม 
เป็นจริง พิจารณาต่อเน่ืองไปมนัจะขยายความ มนัจะละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไป น่ีไง การละเอียดลึกซ้ึง
นั้น คร้ังท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ มนัก็แตกต่างกนั ความแตกต่างกนันั้นแตกต่างกนักบัก าลงัของสมาธิ ๑ 
แตกต่างกนักบัความช านาญของจิต ๑ แตกต่างกนัเพราะจิต เพราะจิตมนัมีอ  านาจวาสนา จิตท่ี
สร้างสมบุญญาธิการมา ๑  

แต่ถา้คนสร้างอ านาจวาสนามาแค่น้ี วิปัสสนาไปแลว้มนัไม่จบส้ินกระบวนการของมนั
ไป เห็นไหม วิปัสสนาซ ้ าไปแลว้มนัก็เกอ้ๆ เขินๆ มนัท าไม่ได ้ เราก็ตอ้งหาหนทางหาช่องทาง
ของเราไง น่ีไง ถา้เพื่อท าๆ ท าใหม้นัเกิดข้ึน ท าใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมา จากเพื่อการกระท า 
เพื่อท าคือการกระท า กบัเพื่อธรรมๆ คือสัจธรรม ถา้สัจธรรม สัจธรรมมนัเป็นความจริงอนันั้น 
สัจธรรมเป็นความจริงธรรมอนัน้ี ธรรมอนัน้ีเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้น่ีเวลากราบ
ธรรมๆ กราบสัจธรรมท่ีมนัมีอยูต่ามความเป็นจริง ถา้มีอยูต่ามความเป็นจริงมนัอยูท่ี่อ  านาจ
วาสนาของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั อ  านาจวาสนาของคน ถา้มนัมีก าลงัมากนอ้ยแค่ไหนมนัท าได ้มนั
จะเขา้ไปช าแรกสะสาง เขา้ไปคดังา้ง  

น่ีจริตนิสัย คือความเคยชินของใจ ความเคยชินของใจมนัมีสมุทยั สมุทยัคือตณัหาความ
ทะยานอยาก ตณัหาความทะยานอยากของคนมนัแตกต่างกนัไปอยา่งไง เห็นไหม น่ีเพื่อท าๆ 
ปัญญามนัจะตี มนัจะถลกหนงั มนัจะพลิกแพลง พลิกแพลงจากผวิหนงั พลิกแพลงจะเขา้ไปใต้
ผวิหนงั พลิกแพลงเขา้ไปถึงกระดกู พลิกแพลงเขา้ไปถึงไขกระดูก มนัพลิกแพลงเขา้ไป เห็น
ไหม มนัพลิกแพลง มนัจะลึกซ้ึงเขา้ไปๆ ถา้มนัมีการกระท าๆ เพื่อท าๆ ก็เพื่อโอกาสของเรานะ  

  การกระท าแบบน้ี ทางโลกในทางอุตสาหกรรม ถา้เคร่ืองยนตก์ลไกของเขามีส่ิงใดช ารุด
เขาก็สั่งอะไหล่เขา้มาซ่อม สั่งอะไหล่เขา้มาเปล่ียน สั่งอะไหล่เขา้มาบ ารุงรักษา ถา้ยิง่เทคโนโลยี
ท่ีสูง เห็นไหม เขาจะจา้งผูช้  านาญการมาแกไ้ขของเขา ในเคร่ืองยนตก์ลไกของเขา แต่เวลาเรา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม สติก็ตอ้งเป็นสติของเรา จะสั่งสติจากท่ีไหนมา น่ีถา้เป็นสมาธิๆ 
ของเรา เราตอ้งหุงหาข้ึนมาเอง อาหารท่ีเราจะหุงหากิน เราตอ้งจุดไฟได ้ ตอ้งตั้งไฟเป็น ตอ้งมี
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ภาชนะ ตอ้งมีการกระท า ตอ้งมีส่วนผสมของมนั มนัจะเป็นของมนัข้ึนมา 

น่ีไง ส่ิงท่ีว่าศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาถา้ฝึกหดั ฝึกหดัแลว้ฝึกหดัเล่า เพราะถา้มนัลน้ มนั
ลน้ออกไป เราก็ดึงกลบัมา ถา้มนัหยอ่นเกินไป หยอ่นเกินไปเราก็ฝึกหดัของเรา การแกไ้ขๆ เรา
ตอ้งแกไ้ขของเราเอง เราตอ้งซ่อมบ ารุงของเราเอง เราจะตอ้งปิดกั้นส่ิงท่ีมนัเหลวไหล ปิดกั้นส่ิง
ท่ีมนัยแุหย ่ มนัยแุหยต่ะแคงร่ัวไง ในการประพฤติปฏิบติัดว้ยความไม่เคยชิน ดว้ยความไม่
ช านาญ มนัจะลน้ มนัจะบิดเบือน มนัจะอย่างไง แลว้เราล่ะ งงนะ 

 น่ีเวลาพิจารณาไป ถา้กิเลสก าลงัของมนัไม่พอ ก าลงัของมนัอ่อนดอ้ยกว่า เห็นไหม 
กิเลสมนัไม่มีก าลงัท่ีจะต่อตา้นนะ ดว้ยสมาธิดว้ยปัญญาของเราน่ีมนัท าแลว้มนักา้วหนา้ มนั
พิจารณาแลว้ แหม! มนัคล่องตวั แต่ถา้กิเลสมนับิดเบือนข้ึนไปนะ มนัลม้ลุกคลุกคลาน เพราะ
เวลาท่ีเราประพฤติปฏิบติันะ ถา้เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา เป็นความถูกตอ้งดีงาม เห็นไหม 
มนัจะมีความสุข ความสงบ มีความปล้ืมใจมาก แลว้ถา้เราปฏิบติัแลว้น่ี เราเคยไดอ้ยา่งน้ีเราจะ
ท าซ ้ าอีก กิเลสมนัรู้ทนัแลว้ 

ท าเหมือนกนั ท ามากกว่าเดิมดว้ย แต่ความสมดุล เห็นไหม ความสมดุลคือ
มชัฌิมาปฏิปทา ความพอดีของมนัมนัเบ่ียงเบน ความสมดุลของมนัมนัไม่ลงตวัมนั เห็นไหม 
เพราะพิจารณาไปท าไปแลว้น่ี ท  ามากกว่าเดิมดว้ยเพราะมนัเคยได ้ มนัมัน่ใจ พอเคยไดแ้ลว้มนั
มัน่ใจ จะท าใหไ้ดอ้ยา่งนั้น มนัไม่ได ้ มนัทุกขม์นัยาก น่ีไง ค าว่า เพื่อท าๆ น่ีมนัตอ้งมีความ
ช านาญของมนั มนัมีอ  านาจวาสนา มีการกระท าของเรา 

  แต่ไม่พน้วิสัยของความเป็นมนุษย ์ ไม่พน้วิสัยของผูท่ี้มีความเพียร ไม่พน้นิสัยของผูท่ี้มี
ก าลงั ผูท่ี้มีความละเอียดรอบคอบ ตอ้งมีความละเอียดรอบคอบ ดึงกลบัมา มนัจะถล าไปอยา่งไร 
มนัถล าไปแลว้น่ีมนัจะมุมานะไปขา้งหนา้ เราปล่อยมนัไป แลว้เรากลบัมาพุทโธของเรา เรา
กลบัมาใชปั้ญญาของเรา เรากลบัมาเพราะเราเพื่อธรรมะ เพื่อสัจธรรม ไม่ใช่เพื่อท า เพื่อการ
กระท าแลว้ใหกิ้เลสสวมเขา แลว้ใหกิ้เลสมนัผลกัดนัไป  

ทั้งๆ ท่ีเราปฏิบติั เร่ิมตน้ปฏิบติัเราก็ปฏิบติัดว้ยความลม้ลุกคลุกคลานอยูแ่ลว้ ลม้ลุก
คลุกคลานเพราะเหตุใด เพราะกิเลสของเราไง กิเลสของเรา ความอึดอดัขดัขอ้งของเรา ความ
คาดหมายของเรา ความเห็นของเรามนัไม่ใช่ทางของธรรมๆ น่ี ความเห็นก็ตอ้งเป็นธรรมสิ 
ความเห็นของเราก็เป็นเร่ืองหน่ึงนะ ความเห็นของเราเพราะเราเช่ืออยา่งน้ี เราชอบอย่างน้ี เรา
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ตอ้งการอยา่งน้ี ถา้อยา่งน้ี ถา้ท าไป ก็อยา่งน้ีก็อยา่งกิเลสไง มนัไม่ใช่อยา่งธรรม 

ถา้เป็นอยา่งธรรมๆ เราตอ้งการอยา่งน้ี เราชอบอยา่งน้ี เรามีความเห็นอยา่งน้ี เราก็ท  าไปสิ 
ท าไปพิสูจน์กนั ตอ้งพิสูจน์ พิสูจน์กบัความรู้ความเห็นของเรา กบัพิสูจน์กบัสัจจะความจริง มนั
จะลงเป็นอนัเดียวกนัหรือไม่ ถา้มนัไม่ลงเป็นอนัเดียวกนั ความจริงของเรามนัก็ยงัไม่เกิดข้ึน  

ถา้เป็นความจริงของเรานะ ความจริง เห็นไหม ดูสิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัส
รู้ธรรมข้ึนมา ในความเช่ือของเราว่า ๕,๐๐๐ ปี เห็นไหม พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสอีกใน
อนาคตวงศ ์ ภทัรกปัคือ ๕ องค ์ คือต่อจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็มาตรัสรู้อริยสัจอนั
น้ี น่ีอนาคตวงศ ์ พระอรหนัต ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อีก ๑๐ พระองคก์็จะมาตรัสรู้
อริยสัจอนัน้ี ถา้เพื่อท าๆ สัจธรรมมนัเป็นอนัเดียวกนั สัจธรรมมนัเป็นความจริงข้ึนมา ถา้มนัเป็น
ความจริงข้ึนมาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ของเราน่ีองคท่ี์ ๔ ถา้องค ์๔ น่ี องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ทุกๆ องคต์รัสรู้เหมือนกนั แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ขา้งหนา้ก็เขา
จะมาตรัสรู้ น่ีคือสัจจะ  

ฉะนั้นเวลาเราประพฤติปฏิบติั ถา้เรามีความชอบๆ เรามีความเช่ือ เรามีความพอใจ เราก็
ตอ้งมีความชอบ ความเช่ือ ความพอใจ มนัถึงมีการกระท า ถา้การกระท าแลว้น่ี เพราะเรากระท า 
เราก็กระท าเพื่อธรรมะ เพื่อท าๆ ก็เพื่อการกระท าๆ เพื่อใหเ้ราขวนขวาย เพื่อใหเ้ราพิสูจน์ เพื่อให้
เราทดสอบ เพราะเราตอ้งการความจริง เราเกิดมาเป็นมนุษยน่ี์ มนุษยมี์ศกัยภาพ มนุษยมี์บุญกุศล 
มนุษยมี์ปัญญา มนุษยมี์การกระท า เพราะเราเป็นมนุษยน่ี์ มนุษยเ์หนือกว่าเทวดา เทวดา อินทร์ 
พรหม เวลาถึงท่ีสุดแลว้ เห็นไหม ตอ้งการบุญกุศล ยงัตอ้งมาตกับาตรพระกสัสปะ พระอินทร์มา
ตกับาตรพระกสัสปะ พระอินทร์มาตกับาตรกบัพระสารีบุตรทั้งนั้น 

  น่ีเพราะเขากระท ามนัวิบากของเทวดา วิบากของผูมี้บุญกุศล เขาเป็นวิบากของเขา คือภพ
ชาติของเขา โอกาสของเขา เขาตอ้งส้ินชีวิตทั้งนั้นน่ะ มีการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถา้มีการ
เกิดท่ีไหนตอ้งมีการดบัท่ีนัน่ ท่ีไหนมีการเกิดท่ีนัน่ตอ้งมีการดบั ถา้มนัเกิดอยา่งนั้นแลว้น่ี เกิด
อยา่งนั้นสถานะของเขาอยา่งนั้น มนัมีแต่วนัส้ินอายขุยัไปเท่านั้น ฉะนั้นเขาจะเพิ่มของเขา เขาถึง
ตอ้งมีการกระท าของเขา 

แลว้เราเป็นมนุษย ์ เราเป็นมนุษย ์ เรามีศกัยภาพ น่ีเราเป็นนกับวช เราเป็นพระ เห็นไหม 
ก่อนเขา้พรรษามนัก็ช่ืนบานทั้งนั้น อยากจะมีคุณธรรม อยากจะมีสติมีปัญญา น่ี ๑ เดือน อีก ๒ 
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เดือนขา้งหนา้ ยงัมีเวลาอีก ๒ เดือนขา้งหนา้ เห็นไหม เราคน้ควา้ของเรา อยา่ไปจ านนๆ อยา่ไป
หงอยเหงา ใหช่ื้นบานข้ึนมา ทางจงกรมมนัมี ฝนตกแดดออกเร่ืองของเขา ถา้มีโอกาสแลว้เราท า
ของเราแต่มนัเบ่ือ มนัเบ่ือเพราะอะไร เบ่ือเพราะมนัไม่มีแรงดึงดูดไง มนัเบ่ือเพราะจิตมนัไม่ได้
สัมผสัรสของธรรมไง “รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง” มีรสชาติอะไรบา้งในโลกน้ีท่ีจะมา
เทียบเคียง มนัจะมีรสชาติอะไรในโลกน้ีท่ีจิตมนัสงบ มนัจะมีรสชาติอะไรน้ี 

  พระพุทธเจา้ยนืยนั “สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี” สุขอ่ืนใดไง รสชาติอะไร ในโลกน้ีมนั
มีอะไรท่ีมนัจะมีรสชาติเท่ากบัจิตของเราท่ีมนัสงบระงบัท่ีไดด่ื้มธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ไดส้ัมผสัธรรมๆ ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้มนัได้
สัมผสัอยา่งนั้นมนัแลกมาดว้ยอะไร หลวงตาท่านบอก ท่านแลกมา ท่านเดินจนฝ่าเทา้นะ มนั
เลือดจะออก ฝ่าเทา้มนัจะถึงเลือดถึงเน้ือแดงเลย 

น่ีเวลาเขาเดินจงกรมกนัน่ะ แลกมาดว้ยฝ่าเทา้ ดว้ยเลือดซิบๆ แลกมาๆ การแลกมาอยา่งน้ี 
มนัแลกมาดว้ยความพอใจ แลกมาดว้ยความภมิูใจไง มนัไม่มีใครบงัคบั ดูสิ เขาตอ้งโทษ เขา
ตอ้งคดี เห็นไหม เขาตอ้งโดนบงัคบัดว้ยกฎหมาย ไอข้องเราน่ีเพราะความศรัทธา ความเช่ือของ
เรา เรามีศรัทธามีความเช่ือของเราใครบงัคบั ไม่มีใครบงัคบัแต่มนัร่ืนเริงอาจหาญเพื่อการกระท า 
เพื่อความสุขความสงบความระงบัอนันั้น 

เราคน้ควา้อยา่งนั้นใหจิ้ตมนัสงบระงบัเขา้มา ถา้จิตมนัสงบระงบัเขา้มาเพื่อท า เพื่อท าก็
เพื่อการกระท า ถา้มีการกระท า เห็นไหม มนัมีเหตุ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุๆ เรามีเหตุกระท า
ของเรา เห็นไหม หนา้ท่ีน่ีเราจะบอกว่าหนา้ท่ีนะ หนา้ท่ีของเรา เห็นไหม พระ พระมีสปัปายะ ๔ 
มีความเสมอกนั มนัมีความเสมอกนัเพราะเราบวชดว้ยความศรัทธา ดว้ยความเช่ือของเรา ดว้ย
การกระท าของเรา เห็นไหม แลว้ดว้ยครูบาอาจารยก์็ตอ้งมีเหตุมีผล มีเหตุมีผลคือว่าฟังแลว้ ฟัง
แลว้หรือการกระท านั้นมนัมีเหตุมีผลที่พิสูจน์ได ้มนัตอ้งพิสูจน์ 

แต่น้ีพอพิสูจน์แลว้น่ีมนัเป็นวฒันธรรม เป็นสังคมของกรรมฐาน เพื่อท าๆ ครูบาอาจารย์
ท่านสงวนรักษาไวใ้หเ้รามีโอกาสไดป้ระพฤติปฏิบติัไง มีโอกาสประพฤติปฏิบติัแลว้น่ี ตอนน้ี
มนัก็เป็นหนา้ท่ีของเราแลว้แหละ มนัหนา้ท่ีของเราแลว้แหละว่าเราจะเอาใจของเราไวใ้นอ านาจ
ของเราหรือไม่ ถา้ไวใ้นอ านาจของเราไดก้็คือสติไง สติระลึก ถา้พุทโธๆ น่ี พุทโธเป็นค า
บริกรรม ถา้ค าบริกรรมชดัๆ น่ีจิตมนัแจ่มใสกบัพุทโธ ถา้จิตมนัแจ่มใสกบัพุทโธน่ีมนัไม่คิดเร่ือง
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อ่ืนไง 

  แต่ท่ีเราบอกเราก็ระลึกพุทโธอยู ่ แต่พุทโธท่ีปาก พุทโธท่ีผวิเผิน มนัยงัดิ้นได ้ คือมนัดิ้น
ได ้ เห็นไหม ดูสิ ลอบไซท่ีเขาดกัปลา ถา้มนัปะชุนไม่ดี เห็นไหม ปลามนัเขา้มาในลอบไซของ
เรา แต่มนัมีรูใหอ้อกไดม้นัก็ไปของมนั ไอน้ี้ก็พุทโธๆ นะ น่ีลอบไซของเรามนัไม่ชดั สติเราไม่
มัน่คงไง สติเราไม่รอบคอบ พุทโธก็สักแต่ว่า เหมือนลอบเหมือนไซของเราน่ีรูพรุนไปหมดเลย 
ปลามนัเขา้มามนัก็ออกหมด แต่ถา้ลอบไซเรามัน่คง ลอบไซของเราละเอียดรอบคอบ เห็นไหม 
ปลาเขา้มามนัจะไปไหน ปลาเขา้มาในลอบในไซมนัก็อยูใ่นลอบในไซนัน่แหละ 

น่ีก็เหมือนกนั ระลึกพุทโธๆ ค าว่าระลึกพุทโธน่ี เขาตอ้งการกล่อมจิตไวใ้หม้นัอยูก่บัองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ใหใ้จของเราอยูก่บัพุทธะ ระลึกพุทโธน่ี หายใจก็นึกพทุ หายใจ
ออกนึกโธน่ี แต่พวกเรามนัตึงเครียด พวกเรามนัอ้ือ... มนัจืดชืด มนัมีแต่ความทุกขย์าก มนับงัคบั
ตวัเอง มนัไม่มีประโยชน์อะไรเลย น่ีคิดแบบพาล  

คิดแบบบณัฑิต ในเม่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในสมยัพุทธกาลนะ เวลามีใครไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่า
ใครเป็นคนสอน ใครเป็นคนบอก เราตรัสรู้เองโดยชอบ แลว้เหตุผลล่ะ เหตุผลเราท าของเรามาๆ 
อานาปานสติ เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ แลว้เวลาสอน 
เห็นไหม สอนปัญจวคัคีย ์ ปัจจวคัคียไ์ดเ้ป็นพระอรหนัต์ สอนยสะอีก ๕๔ องค์ไดเ้ป็นพระ
อรหนัต ์สอนชฎิล ๓ พี่นอ้ง ๑,๐๐๐ องค ์หมด เป็นพระอรหนัตห์มดเลย  

ถา้มนัไม่มีเหตุมีผลเป็นมาไดอ้ยา่งไง ถา้เรามีเหตุมีผลของเราน่ี เห็นไหม เราคน้ควา้สิ เรา
กระท า ว่าพุทโธๆ พุทโธน่ีมนัตอ้งการหาพลงังานหาทุน จะท าส่ิงใดมนัตอ้งมีทุนมีรอนถึงท าได้
ทั้งนั้น มีทุนรอนแลว้มนัตอ้งมีสติปัญญา เพื่อท ากิจการนั้นใหส้ าเร็จลุล่วง น่ีก็เหมือนกนั พุทโธๆ 
น่ีเพื่อตอ้งการหาใจของเราเป็นทุนเป็นรอน สัมมาสมาธิแลว้ยกข้ึนสู่วิปัสสนาดว้ยการฝึกหดัใช้
ปัญญานั้น นัน่นะการมีทุนแลว้เราก็ท  ากิจการของเราใหม้นัสมข้ึนไป เห็นไหม น่ีการกระท า
อยา่งนั้นเรียกมรรค ๘ ถา้มรรค ๘ เป็นมรรคโค มรรคโคเป็นทางอนัเอก ทางของจิต จิตท่ีมนักา้ว
เดิน แลว้ไม่สงสัยเลย  

ตอนน้ีสงสัย สงสัยเพราะว่าเราฟังเอา เราจินตนาการเอา เราศึกษาเอากส็งสัย สงสัย
เพราะว่าจิตใตส้ านึกมนัสงสัย แต่เวลาประพฤติปฏิบติัไปน่ี เวลามนัรอบคอบ วิปัสสนา เห็นไหม 
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มนัถอนจากจิตใตส้ านึกเลย มนัถอนหมด ถา้มนัไม่ถอนหมดมนัเกิดความสงสัย คนเรานะถา้ยงั
สงสัยยงัลงัเลอยู ่ เห็นไหม นัน่ล่ะกิเลสอนัละเอียด มนัสงสัย มนัไม่แน่ใจๆ มนัไม่แน่ใจ แต่ถา้
เป็นความจริงนะ ทะลุปรุโปร่ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ช าระลา้งทั้งหมด นัน่น่ะเป็นประโยชน์ของเรา  

น่ีพดูถึงว่าเพื่อท า ก็เพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อท าก็เพื่อชีวิตน้ี เพื่อจิตน้ี ถา้ไม่อยา่งนั้นจิต
น้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เป็นฆราวาสกต็อ้งตาย เป็นมนุษยก์็ตอ้งตาย เป็นพระก็ตอ้งตาย แต่
หลวงปู่ มัน่ หลวงตาท่านตาย กิเลสตายก่อนท่าน ท่านบอกว่าท่านอดอาหาร ท่านพยายามร้ือคน้
เวลากิเลสมนับีบคั้นข้ึนมา เห็นไหม ตายนะๆ สุดทา้ยท่านบอกว่าท่านมีความเขม้แขง็ ท่านมี
ความมัน่คงของท่าน กิเลสตาย กิเลสตายหมด กิเลสอยา่งนั้นตายหมด พอกิเลสตายไปแลว้ แต่
ท่านก็ตอ้งนิพพานไป  

ในพระไตรปิฎกองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ฉนัอาหารของนางสุชาดาถึงซ่ึงกิเลส
นิพพาน ฉนัอาหารของนายจุนทะม้ือสุดทา้ยถึงซ่ึงขนัธนิพพาน ขนัธ์คือธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ น่ีไง 
ถึงซ่ึงขนัธนิพพาน สอุปาทิเสสนิพพานพระอรหนัตท่ี์มีชีวิตอยู ่ กบัพระอรหนัตท่ี์ส้ินชีวิต เห็น
ไหม น่ีเวลาเกิด เกิดมาเป็นคนกิเลสเตม็หวัใจ เวลาเกิดเป็นพระอรหนัต ์ เห็นไหม นัน่นะช าระ
ลา้งกิเลส หายสงสัยทั้งหมดเลย ฉะนั้นเวลาจะเป็นจะตายถึงไม่มีอะไรเป็นไม่มีอะไรตาย จบส้ิน
กระบวนการของธรรมชาติ เอวงั 

 

 

 

 

 

 

 
 


