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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ ฟังธรรมเพ่ือให้หัวใจเป็นธรรมไง หัวใจของเรา เหน็

ไหม เราพยายามฝึกฝนกนัให้หัวใจเป็นธรรม ถ้าหัวใจเป็นธรรมแล้วเน่ียเราจะมีความสขุ มี

ความสขุ มีความสงบ รู้ เท่าทนัโลกหมด น่ีสามโลกธาต ุ เหน็ไหม จิตน้ีกลั่นออกมาจากอริยสจั 

พ้นออกไปจากสามโลกธาต ุหลวงตาท่านเปรียบเหมือนมังกร มันอยู่กลางอวกาศ มันครอบทั้ง

สามโลกธาต ุสามโลกธาตมุันยังกว้างกว่าไม่เท่าสู่ใจที่เป็นธรรม แล้วใจเป็นธรรมอย่างน้ันมันจะ

มีอะไรเข้ามาเจือปนในใจดวงน้ัน  

ใจดวงน้ัน เหน็ไหม ฟังธรรมๆ เพ่ือให้ใจเราเป็นธรรมไง แต่น่ีใจมันไม่เป็นธรรม มันไป

จาํความว่าเป็นธรรมมาได้ พอจาํมาได้มันอยู่ข้างนอก คาํว่าอยู่ข้างนอกมันกค็ดิเอาเอง

จินตนาการเอาเอง แต่จิตใจของเรากเิลสทั้งตวั เป็นกเิลสทั้งน้ัน กเิลสตณัหาความทะยานอยาก

ไง กนัตวัเองออกไป กนัตวัเอง ตวัเองเป็นตวัตนของเรา เหน็ไหม ธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า แต่ตวัตนของเรา ถ้าตวัตนของเรา ตวัตนของเราเป็นธรรม เป็นธรรมเราต้อง

ฟังธรรมๆ เพ่ือประพฤตปิฏบิัตขิึ้นมาให้เป็นธรรม ถ้าเป็นธรรมในใจของเรา เหน็ไหม ถ้าใจมัน

เป็นธรรม น่ีสิ่งใดบ้างที่มันจะมีอาํนาจเหนือธรรมดวงน้ันล่ะ ถ้าธรรมดวงน้ันมันมีคุณค่ามาก น่ี

ฟังธรรมๆ มาให้หัวใจของเรามันเป็นธรรม เป็นธรรมขึ้นมาๆ จากการประพฤตปิฏบิัต ิ ไม่ใช่

เป็นขึ้นมาจากการฟัง 

แต่การฟังน้ีเป็นการปฏบิัตอินัเอกของการประพฤตปิฏบิัต ิ เป็นทางปฏบิัตอินัเอกนะ 

อนัเอกคอืแนวทางไง น่ีที่การศึกษาๆ ปริยัตน่ีิเขาว่าศึกษาปริยัตต้ิองมีการศึกษา โลกน้ีเจริญ

ด้วยปัญญา โลกน้ีเจริญด้วยปัญญาของคน ปัญญาของคนคิดสร้างสรรคข์ึ้นมาทุกๆ อย่างด้วย

ปัญญา วิกฤตกิารณต่์างๆ กแ็ก้ไขกนัด้วยสตด้ิวยปัญญา แต่ปัญญาอย่างน้ันโลกยีปัญญา 

ปัญญาทางโลก น่ีโลกเจริญด้วยปัญญา ปัญญาการก่อสร้าง ปัญญาการก่อร่างสร้างตวั ปัญญา

การก่อร่างขึ้นมาให้เป็นสมบัต ิ ให้ไปยึดตดิ ให้ไปยดึว่าของกู น่ีเป็นของกู เป็นตวักู เป็นสจัจะ

ของกู เป็นผลงานของกู เป็นความยิ่งใหญ่ของกู น่ีมันปัญญาอะไรน่ะ  
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ถ้าปัญญาๆ ปัญญาของเรา เหน็ไหม ปัญญาของเราปัญญาลบล้างตวัตน อย่างเช่นใน

หลวง ในหลวงท่านสวรรคตไปแล้ว ท่านบอกว่าท่านทาํเพ่ือประชาชนๆ ไม่ได้ทาํเพ่ือกู เพราะ

ท่านไม่ได้ทาํเพ่ือกู ทุกคนถงึเคารพท่าน ถ้าทาํเพ่ือกูๆ ใครจะไปเคารพ เพราะตวัตนของตน

น่ันน่ะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่มีตวัตนในใจของตน ท่านทาํขึ้นมาเพ่ือประโยชน์จะ

ร้ือสตัว์ขนสตัว์ ร้ือสตัว์ขนสตัวก์ส็ตัว์สามโลกธาต ุ เทวดา อนิทร์ พรหม ท่านสั่งสอนหมด น่ี

พุทธมารดาไปสอนบนดาวดงึสด้์วย ไปเทศน์สอนเอาช้ันดาวดงึสนู่์นแน่ะ น่ีสามโลกธาตไุง ถ้า

สามโลกธาต ุจิตใจที่มันพ้นออกสามโลกธาตน้ีุได้แล้ว มันเข้าใจเร่ืองสามโลกธาตน้ีุได้หมด  

ถ้ามันเข้าใจเร่ืองสามโลกธาตน้ีุมันเข้าใจที่ไหน มันเข้าใจในใจของดวงน้ัน มันไม่ได้ไป

เข้าใจที่สามโลกธาตนูุ่น สามโลกธาตนูุ่นเป็นสามโลกธาตนูุ่น แต่ใจดวงน้ีเวียนว่ายตายเกดิใน

สามโลกธาตน้ัุน ถ้าใจน้ีมันเวียนว่ายตายเกดิในสามโลกธาตน้ัุน มันทาํลายเหต ุ เหตทุี่จะไปเกดิ

สามโลกธาตน้ัุน สามโลกธาตน้ัุนอยู่เก้อๆ เขนิๆ อยู่น่ัน น่ีสามโลกธาตน้ัุนเก้อๆ เขนิๆ อยู่น่ัน 

ใจดวงน้ันไม่อาลัยอาวรณ ์ ไม่เสยีดาย ไม่หวังผลจากความสขุจากสามโลกธาตน้ัุน น่ีไง ถ้ามันรู้

จบสามโลกธาตน้ัุนมันรู้จักในใจดวงน้ัน มันไม่ใช่ไปรู้ จักในสามโลกธาตน้ัุน มันรู้จักที่ดวงใจน้ี 

ดวงใจน้ีมันทาํลายหมดแล้ว ตวักูของกูทาํลายหมดแล้ว สามโลกธาตน้ัุนจะมีความหมายอะไร 

มันกอ็ยู่ของมันอยู่อย่างน้ัน มันเก้อๆ เขนิๆ อยู่อย่างน้ัน  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมา ตรัสรู้ธรรมขึ้นมา สิ่งที่ผลของวัฏฏะ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาเข้าใจผลของวัฏฏะ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าทาํลายอวชิชาในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า วฏัฏะมันกอ็ยู่อย่างน้ัน ของมันมี

อยู่ดั้งเดมิ ของมันมีของมันอยู่อย่างน้ัน แล้วมันกจ็ะมีต่อไปอย่างน้ัน แต่ดวงใจดวงน้ีได้ทาํลาย

แล้วมันกจ็บสิ้นจากดวงใจดวงน้ี มันไม่มีสิ่งใดมาตกค้างในใจดวงน้ีไง ถ้าใจดวงน้ีพ้นออกไป

จากสามโลกธาตเุหน็ไหม น่ีมันเวิ้ งว้างไปหมด มันไม่มีสิ่งใดตกค้าง 

ถ้าความจริงมันเป็นอย่างน้ัน ถ้าความจริงฟังธรรมๆ เพ่ือใจดวงน้ีไง ฟังธรรมเพ่ือใจ

ดวงน้ี เหน็ไหม เราต้องมีสตมีิปัญญาของเรา เราพยายามประพฤตปิฏบิัตขิองเรา ทาํของเรา

ขึ้นมาให้ได้ ถ้าทาํของเราขึ้นมาให้ได้มันต้องรู้ จักในใจของเรา เหน็ไหม ถ้ารู้จักน่ีธรรมในใจของ

เรา ใจดวงใดไม่มีมรรค ใจดวงน้ันมีผลไม่ได้ ถ้าใจดวงใดที่มีมรรค มีมรรคมันคอือะไร ศีล 

สมาธ ิ ปัญญา มันต้องมีสตมิีปัญญาของมัน ถ้ามีสตมิีปัญญาของมัน มันกส็ร้างสมขึ้นมาในใจ

ดวงน้ัน ถ้าใจดวงน้ันมีธรรมของมันขึ้นมา ธรรมที่ไหน 
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ธรรมขึ้นมา ครบูาอาจารย์ของเราที่เป็นธรรมๆ ขึ้นมาเน่ียท่านเดนิจงกรม ท่านน่ังสมาธิ

ภาวนา ท่านประพฤตปิฏบิัตขิึ้นมาตามความเป็นจริงของท่าน ท่านประพฤตปิฏบิัตขิึ้นมาตาม

ความเป็นจริงของท่าน ความเป็นจริงของท่าน เหน็ไหม น่ีแบบน้ีกเ็ป็นความจริงของเราไง เป็น

ความจริงของเรา เหน็ไหม เราเป็นฆราวาส เราบวชมาเป็นพระ บวชมาอยากจะพ้นทุกข ์ปฏบิัต ิ

บวชมาแล้วอยากมีคุณธรรมในหัวใจ ถ้าอยากมีคุณธรรมในหัวใจกเ็พ่ือมีคุณธรรมในหัวใจดวง

น้ี ถ้าใจดวงน้ีมันมีคุณธรรมขึ้นมา มันมีศีล มีสมาธ ิ มีปัญญา ถ้ามีศีลมีสมาธมิีปัญญามันคอืมี

มรรค มีมรรคกค็อืมีเหต ุ ถ้ามีเหตขุึ้นมามันกเ็หน่ียวร้ังใจดวงน้ีไว้ได้ ถ้าเหน่ียวร้ังใจดวงน้ีไว้ได้ 

มันกไ็ม่ไปตามกระแสอวิชชา 

กระแสอวิชชาคอือะไร กระแสไม่รู้  มันไม่รู้อะไรเลย แล้วมันไปกบัเขา มันไม่รู้อะไรเลย  

ใจดวงน้ี เหน็ไหม จิตเดมิแท้น้ีผ่องใส จิตเดมิแท้น้ีหมองไปด้วยอปุกเิลส จิตเดมิแท้น้ีผ่องใส 

มันเหมือนเดก็ไร้เดยีงสา มันผ่องใส มันไร้เดยีงสา มันผ่องใส มันไม่มีสตไิม่มีปัญญาของมัน 

แล้วอวิชชาๆ มันตามมันไปไง น่ีไง สิ่งที่ตามอวิชชาไป ตามความไม่รู้ น้ันไปไง ถ้าตามความไม่รู้

น้ันไป แล้วความไม่รู้ น่ีศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแล้วมนัจะรู้ขึ้นมาได้

ยังไง น่ีศึกษามาๆ ศึกษาด้วยอวิชชาทั้งน้ัน น่ีศึกษามาเป็นปริยัต ิ สิ่งที่การศึกษาน่ีโลกน้ีเจริญ

ด้วยปัญญาๆ เวลาไปศึกษาขึ้นมากไ็ด้ใบประกาศมาคนละใบ น่ีได้ประกาศขึ้นมา เหน็ไหม 

เปรียญช้ัน ๗ ช้ัน ๘ ช้ัน ๙ ช้ัน ๑๐ 

น่ีเปรียญธรรมมีใบประกาศ มีพัด มีรับรองมาหมด รับรองทั้งน้ัน ๙ ประโยคสกึไป

เยอะแยะ แล้วทาํตวัหยาํเป น่ีไง ๙ ประโยคมันการันตีความดคีวามช่ัวได้จริงหรือเปล่า ศึกษา

มาแล้วมันการันตคีวามดคีวามช่ัวได้จริงไหม ศึกษามาภาคปริยัต ิ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าน่ีมันการันตไีหมว่าจะเป็นคนดีตลอดไป ความดคีวามช่ัวมันอยู่ที่สตปัิญญาที่

มันควบคุมตวัมันเอง น่ีมีปัญญามากปัญญาน้อย ยิ่งมีปัญญามากมันยิ่งเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลง

มาก ถ้ามีปัญญาน้อยกท็าํความช่ัวได้น้อย ถ้ามีปัญญามากเวลาทาํความช่ัวทาํความช่ัวได้เยอะ 

ทาํความช่ัวพลิกแพลงได้เยอะมาก น่ีปัญญาอย่างน้ันเหรอ น่ีคือปัญญาทางโลกนะ  

ภาคปริยัตศิึกษามาเพ่ือสตเิพ่ือปัญญา ถ้าศึกษามาแล้วศึกษามาเพ่ือประพฤตปิฏบิัติ 

ศึกษามา เหน็ไหม ไม่ใช่ของเรา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า การศึกษา

มาน่ีเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

ปรารถนาร้ือสตัว์ขนสตัว์ วางธรรมวินัย วางธรรมคอืธรรม คือแสดงธรรม คอืกริิยา คอืการ

กระทาํ คอืการเคลื่อนไหวของจิต จิตมีการเคลื่อนไหวยังไง จิตมันหลงใหลยังไง มันไปโดน

กเิลสหลอกยังไง ท่านเทศนาว่าการไว้ในธรรมจักร ในอาทติตฯ ในอนัตตฯ เหน็ไหม  
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ในอนัตตฯ กส็ั่งสอนปัญจวัคคยี์ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ สขุหรือทุกข ์ ทุกข์

พระเจ้าข้า ทุกขแ์ล้วยึดไว้ทาํไม ยึดไว้ทาํไม  

เวลาไปสอนชฎลิสามพ่ีน้อง เหน็ไหม รปูเป็นของร้อน เวทนาเป็นของร้อน สญัญาเป็น

ของร้อน ทุกอย่างเป็นของร้อน แล้วถ้าร้อนร้อนด้วยอะไร ร้อนด้วยโทสะ โมหะ โลภะ ร้อนด้วย

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้ามันร้อน ร้อนๆ แล้วยึดไว้ทาํไม ร้อนแล้วไม่ทิ้ง เหน็ไหม น่ี

เทศนาว่าการ เทศนาว่าการเข้าไป ไล่เข้าไป ไล่เข้าไปๆ ไล่เข้าไปให้มันเหน็โทษๆ แล้วเหน็โทษ 

เหน็โทษแล้วยึดไว้ทาํไม เหน็โทษทาํไมไม่ปล่อย แล้วปล่อยอะไรปล่อยล่ะ ปล่อยอะไร เหน็

อะไร รู้อะไร แล้วจะปล่อยอะไร น่ีไง ศึกษามาท่วมหัว ปัญญา เหน็ไหม ปัญญาท่วมหัวเอาตวั

ไม่รอด 

เขาศึกษามาศึกษามาปฏบิัต ิ ถ้ามันปฏบิตัขิึ้นมามันจะมารู้ เท่าตวัมันเอง มันมีตวัมีตน 

มันมีความจริงของมัน อะไรเป็นความทุกขล่์ะ อะไรเป็นของร้อนล่ะ อะไรเป็นของเยน็ล่ะ อะไร

เป็นของทุกขล่์ะ แล้วมันจับต้องได้ที่ไหน น่ีไม่รู้อะไรทั้งสิ้นตะครบุเงาไปทั่ว แล้วกว่็าไปทั่ว น่ีมัน

เหมือนพายุ พายุอารมณน์ะ เวลาพายุมันจะเกดิขึ้นการพยากรณอ์ากาศเขารู้ ได้ เขาพยากรณไ์ด้

เลย ถ้ามันก่อตวัยังไง พายุมันก่อแล้ว น่ันพายุ เวลาพายุมันเข้า เวลาพายุมันเข้ามนักวาดเหน็

ไหม ถ้ามันรนุแรงเกนิไปมันทาํลายไปทั่ว แต่ถ้ามันฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลมันกเ็ป็น

ประโยชน์ เหน็ไหม น่ันเป็นพายุ เขายังพยากรณไ์ด้นะ น่ีเวลาทางโลกๆ มันเป็นกระแสไง 

กระแสอย่างน้ีมันเหมือนพายุเลย มันรนุแรงไง ถ้ามันรนุแรงขึ้นไป เหน็ไหม ใครสร้างกระแส

ได้ กระทาํสิ่งใดได้ มันครอบงาํไปหมด แล้วการครอบงาํแล้วเราจะอยู่ยังไง  

มีอาํนาจวาสนานะ เกดิมาเจอหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน เกดิมาเจอครบูาอาจารย์ของเรา 

ครบูาอาจารย์ของเราท่านทดสอบแล้ว ด้วยอาํนาจวาสนาของคน ดูส ิ ในทางโลก ดูในหลวงน่ี 

ในหลวง เหน็ไหม ท่านมีประสบการณใ์นชีวิตของท่านมา ท่านครองราชย์มาตั้งแต่อายุยังน้อย 

ท่านได้ผ่านประสบการณข์องท่านมา ท่านพาชาตหิลบภัยมาได้ตลอด น่ันเพราะอะไรล่ะ น่ัน

เพราะท่านมีประสบการณข์องท่าน ท่านได้ทาํงานของท่าน ท่านได้ศึกษาได้หาวิธกีารของท่าน 

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราเกดิมาพบหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นท่าน

ออกประพฤตปิฏบิัตใิหม่ๆ เหน็ไหม มแีต่คนจองล้างจองผลาญจะทาํลายทั้งน้ัน มีพระอะไร

สององค ์อวดด ีอยากปฏบิัต ิ แหม อยากจะทาํเกนิหน้าเกนิตา แล้วพระเขาอยู่กนัมาเป็นพันๆ 

ปี เขายังอยู่กนัมาได้ น่ีเวลากระแสมันกลบหมด เพราะมันอยู่กนัสขุอยู่สบายไง อยู่บนความ
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เช่ือถอืของสงัคม อยู่บนศรัทธาของชาวบ้าน ชาวบ้านเขาศรัทธาขึ้นมาเขากส่็งเสยีดูแล พอส่ง

เสยีดูแลกล็ืมตวั คดิว่าตวัเองเป็นเทวดา เทวดากเ็ป็นคนทั้งน้ัน โกนหัวบวชพระ  

บวชพระขึ้นมาให้มักน้อยสนัโดษ บวชพระขึ้นมาเขาให้ประพฤตปิฏบิัต ิ ไม่ใช่บวชขึ้น

มาแล้วเป็นเจ้าคนนายคน ไม่มีหรอก คนเหมือนคน แล้วบวชเป็นพระด้วย เป็นผู้ที่ไม่ผูกพัน

กบัใคร น่ีได้บวชมา เหน็ไหม เพราะมีอาํนาจวาสนา เวลากระแสมันกลบ เหน็ไหม กระแสพายุ

อารมณ ์พายุของยศศักดิ์ พายุของศักดนิา มันเหยียบยํ่ามันทาํลายไปหมด แล้วใครบ้างที่มันจะ

พยายามหาทางออกได้  

หน่อของพุทธะ หน่อของพุทธะมันเกดิในหัวใจ ถ้าหัวใจของครบูาอาจารย์ของเราขึ้นมา 

ท่านได้สร้างอาํนาจวาสนาของท่านมา ท่านได้สร้างมา หลวงปู่ม่ัน เหน็ไหม ท่านบอกว่าท่าน

ปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว์ ท่านปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าในอนาคต คาํ

ว่าปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว์เป็นพระพุทธเจ้าไปอนาคต ท่านต้องสร้างคุณงามความดขีองท่าน

มามาก ขนาดการสร้างคุณงามความดขีองท่านมามาก ในชาตปัิจจุบันน้ีเวลาท่านเกดิมาท่านก็

จะมาสร้างบุญญาธกิารของท่านต่อไป  

แต่ในเม่ือ เหน็ไหม กระแสของวัฏฏะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกไว้ว่ากึ่ง

พุทธกาลศาสนาจะเจริญขึ้นอกีหนหน่ึง แล้วมันเจริญที่ไหน มันเจริญกเ็จริญของคนที่มี

คุณธรรมในหัวใจ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากึ่งพุทธกาลพยากรณไ์ว้ ธรรมะ

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แต่ผู้ที่จะมาทาํ ผู้ที่จะพาทาํ ผู้ที่จะเอามรรคเอาผล

ออกมาเป็นเร่ืองความประจักษ์ในใจ มรรคผลมันประจักษ์ในหัวใจ มันถงึจะกล่าวบอกคนอื่น

ได้ไง มรรคผลมันไม่ประจักษ์กลางหัวใจมันกเ็ป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นการศึกษา ศึกษามาๆ ศกึษามาโต้แย้งกนั ศึกษามาเพ่ือ

เอาชนะคะคานกนั  

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกให้ศึกษามาเพ่ือประพฤตปิฏบิัตไิง 

คนที่ประพฤตปิฏบิัตเิขาต้องมีอาํนาจวาสนา เพราะกเิลสในใจของตนมันเหนือโลก มันเหนือใจ 

มันเหนือความรู้สกึของคน เหน็ไหม ดูส ิ จิตเดมิแท้น้ีผ่องใส ผ่องใสมันกเ็หมือนกบัเดก็ไร้

เดยีงสา อยู่ในใต้ของอวิชชา อวชิชาคอืความไม่รู้  ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้ากอ็วดรู้  แล้วกเ็ถยีงกนัอยู่เปลือกๆ น่ันน่ะ 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านศึกษาของท่าน ศึกษาแล้วหลวงปู่เสาร์ท่านพาหลวงปู่มั่น

เข้าป่าเข้าเขาไป ท่านพาไปสิ่งที่วิเวก ท่านพาไปค้นคว้าหาใจของตน ท่านพาไปค้นคว้าหาหัวใจ 
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หัวใจที่ว่าไม่รู้ๆ ให้มันรู้จักซะ รู้จักว่าน่ีคอืเรา สมัมาสมาธคิอืเรา สิ่งที่เป็นตวัตนของเรา ถ้าหา

ตวัตนของเราให้ได้แล้ว เหน็ไหม แล้วออกฝึกหัดใช้วิปัสสนา วิปัสสนาเพราะสมัยน้ันไม่มีครมูี

อาจารย์ หลวงปู่เสาร์ท่านกด็ั้นด้นของท่าน หลวงปู่มั่นกด็ั้นด้นของท่าน ต่างคนต่างดั้นต้นด้วย

การสร้างสมบุญญาธกิารมา เพราะผู้ที่ประพฤตปิฏบิัตขิึ้นมาแล้ว เหน็ไหม ถ้าเกดิความไม่รู้  

ความสงสยัอยู่จะเป็นพระอรหันตไ์ม่ได้ ถ้าการที่จะรู้แจ้งในใจของตน ถ้ารู้แจ้งในใจของตนกต็น

ทาํอะไรมา หลวงปู่มั่นท่านถงึได้เล่าให้หลวงตาฟัง น่ีครบูาอาจารย์ท่านได้ฟังสบืๆ กนัมาเหน็

ไหม ว่าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า หลวงปู่เสาร์ปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 

การปรารถนา คาํว่าปรารถนา มันต้องสร้างบุญญาธกิารมา คาํว่าปรารถนาไง เราจะยก

ให้เหน็ว่าเชาวน์ปัญญาของคน อาํนาจวาสนาบารมีของคน ถ้ามันจะหาทางออกๆ มันต้อง

หาทางออก เพราะท่านมีอาํนาจวาสนามา ท่านมีบารมีของท่านมา เหมือนในหลวงๆ น่ี ใน

หลวงท่านเป็นพระโพธสิตัว์ๆ ท่านสร้างของท่านมา ท่านถงึได้ฉลาดกว่าคนทั่วๆ ไปไง ท่านถงึ

ได้มีวุฒิภาวะ วุฒิภาวะหมายถงึว่าทา่นมีสตสิมัปชัญญะ เหตกุารณจ์ะวิกฤตยิังไง ท่านน่ิง ท่าน

อ่านเกม ท่านพยายามพา พาฝงูไง พาฝงูประชาชนให้หลบหลกีวิกฤต ิวิกฤตต่ิางๆ ของโลก น่ี

คนที่มีอาํนาจวาสนาบารมีคอืมีสตมีิปัญญา แล้วไม่ตื่นเต้นกบัวิกฤต ิ ไม่วูบวาบไปกบักระแส

สงัคม พายุอารมณก์บัพายุกระแสสงัคม พายุกเิลส พายุต่างๆ ที่มันพัดมาน่ี คนถ้ามีกาํลัง มีสติ

มีปัญญา มันถงึจะยืนอยู่บนความตรวจสอบของกระแสสงัคมได้ 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เหน็ไหม น่ีโดนกระหนํ่า โดนกระทาํทุกๆ อย่าง เพราะอะไร 

เพราะว่าศักดนิา สมบูรณาญาสทิธริาช น่ี ผู้มีอาํนาจเขามีอาํนาจ แล้วมีพระเป่ินๆ อยู่สององค ์

อวดปฏบิัต ิโอ้โหย เก่งนัก น่ีไง พูดถึงการกระทาํๆ คนที่มีอาํนาจวาสนาบารมี เหน็ไหม แม้แต่

กระแสสงัคม กระแสพายุของสงัคม พายุของระบบศักดนิา พายุของระบบ มันยังพัดกระหนํ่า

ขนาดน้ัน น่ีคอืพูดถึงภายนอกนะ พูดถงึกระแสสงัคมนะ ยังไม่ได้พูดถงึพายุของกเิลสในหัวใจ

เลย 

น่ีแล้วคนที่มีอาํนาจวาสนามันมาจากไหน คนที่มีอาํนาจวาสนาเขาต้องมีอาํนาจวาสนา

ของเขา เขาถงึผ่านวิกฤตการณอ์ย่างน้ันได้ เขาถงึพยายามพาหัวใจๆ ไง น่ีมันจะโดนกระหนํ่า

ซํา้เตมิขนาดไหนจากกริิยา จากกระแสสงัคม แต่ในใจของเราอ่อนน้อมถ่อมตน ยอมรับกระแส

อย่างน้ัน น่ีคอืกระแสของโลก น่ีไง แม้แต่โลกมันยังมีกระแสความรนุแรงขนาดน้ัน แล้วกเิลส

ตณัหาความทะยานอยากในใจของเราล่ะ น่ีความโลภ ความโกรธ ความหลง ความไม่รู้ตวัของ

เรา มันพาเรามืดบอดมาตลอด เหน็ไหม มันเหน็แล้วมันเศร้าใจ มันเศร้าใจมันกพ็ยายาม
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ค้นคว้า พยายามแสวงหาความสงบระงับ พยายามทาํของเราขึ้นมา พอทาํขึ้นมาเสรจ็แล้วกม็า

เทยีบพระไตรปิฎกแล้ว  

น่ีไง กระแสของศักดนิา กระแสของสงัคม เขาบอกเขาศึกษามาเขามีความรู้  เขามี

ยศถาบรรดาศักดิ์ เขามีสิ่งใดต้องอยู่ในอาํนาจของเขา เขาพูดยังไงต้องเช่ือฟังเขา แต่หลวงปู่

เสาร์หลวงปู่มั่น ครบูาอาจารย์ของเราท่านประพฤตปิฏบิัตขิองท่าน ตั้งสตปัิญญาของท่าน 

กาํหนดอานาปานสตใิห้หัวใจสงบระงับเข้ามา น่ีจิตสงบเข้ามาแล้วมันรู้มันเหน็ มันเหน็นิมิต

อย่างไรกแ็ล้วแต่ ถ้ามันไม่ใช่ความจริงกด็งึกลับมา ดงึกลับมาแล้วทาํความสงบของใจให้มาก

ขึ้น แล้วท่านกไ็ปตรวจสอบกบัพระไตรปิฎก  

เพราะไปตรวจสอบกบัพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้ว่าอย่างน้ันใช่ไหม เวลา

ท่านประพฤตปิฏบิัตใินใจขึ้นมาแล้ว ถ้ามนัตรวจสอบแล้วมันใกล้เคยีงกนั มันใกล้เคยีงกนั มัน

พอจะเข้ากนัได้ มันกน่็าจะเป็นสจัจะเป็นความจริงที่เราประพฤตปิฏบิัตขิึ้นมาได้ตามความเป็น

จริงแล้วล่ะ แต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงๆ เรากต้็องค้นคว้า การค้นคว้าของครบูาอาจารย์ของเรา 

เหน็ไหม ท่านค้นคว้าแล้วท่านกเ็ปรียบเทยีบของท่านกบัในพระไตรปิฎก เปรียบเทยีบกบั

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ว่าเป็นธรรมชาตน่ิะธรรมชาตจิริงหรือไม่ มันเป็น

ธรรมชาตอิยู่อย่างน้ันกบัความรู้สกึของเรา ความที่มันเป็นจริงมันเป็นจริงหรือไม่ ท่าน

ตรวจสอบของท่านขึ้นมา เหน็ไหม  

น่ีไง เรียนปริยัติมาเขาเรียนมาให้ปฏบิัต ิ กระแสของศักดนิา กระแสของ

ยศถาบรรดาศักดิ์ ไอ้น่ันมันครอบงาํเอาไว้เฉยๆ มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอก ตายเปล่าทั้งน้ัน  

แต่ถ้าศึกษามาแล้ว อย่างครบูาอาจารย์ของเรา เหน็ไหม น่ี ดูส ิ อย่างหลวงตามหาบัว 

มหาน่ี น่ีกศ็ึกษามาเหมือนกนั แต่ท่านศึกษามาศึกษามาเพ่ือปฏบิัตไิง ทน้ีีเวลาปฏบิัตขิึ้นมา 

เวลาศึกษามาแล้วโดยเจตนาที่ด ี การศึกษามากเ็พ่ือประโยชน์กบัเราน่ีแหละ แต่เวลาท่านจะ

ปฏบิัตขิึ้นมา มันมีครบูาอาจารย์ที่ด ี เหน็ไหม ไปหาหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นท่านบอกว่ามหา 

มหาเรียนมาจนเป็นมหา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าน่ีประเสริฐนะ โดยความ

เป็นจริง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์รัตนตรัยน่ีสดุยอดทั้งน้ัน  

น่ี ดูส ิ พระเรา เหน็ไหม เป็นตวัแทนสมมตสิงฆ ์ เวลาเป็นสงฆ์จริงๆ สงฆจ์ริงๆ กต้็อง

พระอญัญาโกณฑญัญะต้องโสดาบันขึ้นไป น่ีเวลาสิ่งที่เป็นจริงๆ ในสงัคม เหน็ไหม ถ้าเป็นชาว

พุทธกถ็อืพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ถ้าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆน่ี์เป็นรัตนตรัย แล้วสิ่ง

ที่เราศึกษาๆ น่ีมันผิดที่ไหน เราควรจะศึกษา แต่การศึกษาเน่ียศึกษามาเพ่ือประโยชน์ไง  
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ถ้าศึกษามาเพ่ือประโยชน์ ศึกษามาเพ่ือปฏบิัต ิ เวลาจะปฏบิัตกิารศึกษามาน่ันให้ใส่

ลิ้นชักในสมองไว้ แล้วลอ็คกุญแจมันไว้ อย่าให้มันออกมา น่ีผู้ที่ปฏบิัตมิามันรู้ถงึเล่ห์เหลี่ยม

ของกเิลสไง กเิลสมันอยากด่วน อยากได้ อยากด ี อยากประสบความสาํเรจ็ อยากจะพ้นทุกข ์

แต่มันไม่รู้ เลยว่าที่มันทาํน่ีกเิลสทั้งน้ัน สิ่งที่มันทาํอยู่กเิลสทั้งน้ัน กเิลสทาํกเิลส กเิลสเอามา

ประพฤตปิฏบิัติ 

น่ีไง ท่านบอกว่า สิ่งที่เรียนมาสิ่งที่ศึกษามาน้ันธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าน้ันประเสริฐมาก น่ีรัตนตรัยของเรา แก้วสารพัดนึกที่เราเคารพบูชากนัอยู่น้ี พระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ สิ่งที่ศึกษามาน่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าใส่ลิ้นชักสมองไว้ 

แล้วลอ็คกุญแจมันไว้ อย่าให้มันออกมานะ แล้วมาพุทโธ หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ 

มาทาํความสงบของใจก่อน ถ้าใจมันสงบระงับแล้วประพฤตปิฏบิัตแิล้วน่ี ถ้ายกขึ้นสู่วิปัสสนาได้ 

แล้วใช้ปัญญาไปได้ ถ้ามันเป็นความจริงแล้วมันจะเป็นอนัเดยีวกนั อนัเดยีวกบัที่หลวงปู่เสาร์

หลวงปู่มั่นท่านประพฤตปิฏบิัตแิล้วท่านกไ็ปเทยีบกบัพระไตรปิฎก  

แต่ถ้าไม่มีครบูาอาจารย์บอกนะ มันกต้็องมาเร่ิมตรวจสอบแบบหลวงปู่ม่ันน่ีไง หลวงปู่

ม่ันเวลาท่านทาํความสงบใจของท่านเข้ามา เหน็กาย พิจารณากายแล้วกป็รกต ิ ทาํอะไรแล้วทาํ

อะไรเล่า ทาํอะไรแล้วกแ็ล้ว ไม่เหน็มีอะไรดขีึ้นเลย กเิลสมันไม่เบาบางลงเลย ทาํแล้วกเ็ท่าน้ัน 

สดุท้ายแล้วท่านถงึพิจารณา ออ๋ ท่านปรารถนาพระโพธสิตัว์ อนัน้ีแหละมันกนัไว้ เหน็ไหม 

ท่านถงึต้องไปลาพระโพธสิตัว์ของท่าน พอลาพระโพธสิตัว์ของท่าน ท่านกพิ็จารณา พอจิตไป

สงบเหน็กาย พอพิจารณาไปแล้วน่ีมันเบาบางลง ทฐิิมานะความเหน็ผดิมันเบาบางลง บอกเอ้อ 

อย่างน้ีๆ อย่างน้ีใช่ เหน็ไหม เวลาปฏบิัตไิปแล้วไม่ใช่กร็ู้ ว่าไม่ใช่ ถ้าเป็นผู้ที่เป็นสภุาพบุรษุ ผู้ที่

มีสจัจะ มันเอาความจริงไง ถ้ามันไม่ใช่มันกค็อืไม่ใช่  

แต่ถ้ามีกเิลส ไม่ใช่กค็อืใช่ ถ้าใช่มันจะฆ่ากเิลสไง มันถงึบอกไม่ใช่ แต่ว่าใช่ ถ้าใช่แล้ว

ไม่ใช่ เพราะใช่มันจะฆ่ามัน มันถงึบอกว่าไม่ใช่กค็อืใช่ น่ีไง มันกเ็หลวไหลไปทั้งน้ัน น่ีสิ่งที่ท่าน

เจอครบูาอาจารย์ที่ด ี หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านปฏบิัตขิองท่านมาก่อน เพราะท่านปฏบิัติ

ของท่านมาก่อนท่านถงึรู้ถงึเล่ห์เหลี่ยมรู้ถงึเล่ห์กลของมัน ถ้าเล่ห์กลของมัน เพราะท่านชนะมัน

แล้ว ท่านเอาจนชนะมัน เอาชนะมัน ปราบปรามกเิลสในใจของหลวงปู่เสาร์หลวงปู่มั่นจนราบ

คาบแล้ว ท่านถงึได้มาเป็นครบูาอาจารย์ของเรา ท่านถงึได้มาสั่งสอนเรา  

เวลาสั่งสอนเรา เหน็ไหม เวลาท่านเทศนาว่าการนะ ท่านปลุกเร้าให้พวกเรามีการกระทาํ 

แต่เวลาปลุกเร้าขึ้นมาแล้ว สิ่งที่มันเกดิขึ้นมามันมีกเิลสนะ หลวงตาใช้คาํว่า มันมีสมุทยัเจือปน
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มา การกระทาํของเรามันจะมีสมุทยั คอืมีตวัตนของเรา มีความเหน็แก่ตวัของเรา จะทาํอะไรก็

แล้วแต่จะเป็นสมาธหิรือจะเป็นปัญญามันมีตวัตนของเรา มันไม่สะอาดบริสทุธิ์พอ ถ้าไม่สะอาด

บริสทุธิ์พอมันกต้็องทาํซํา้ๆๆ ทาํซํา้ของเราเร่ือยๆ ไป ถ้ามึงยังไม่เขด็ใช่ไหม พิจารณาแต่ละ

รอบน่ีเกอืบเป็นเกอืบตาย กว่าจะทาํสมาธไิด้ กว่าจะยกขึ้นสู่ปัญญาได้ แล้วกใ็ช้ปัญญาได้แต่ละ

รอบเหน่ือยยากแค่ไหน พอเหน่ือยยากแค่ไหนเสรจ็แล้ว พอมันรวมลง พอมันปล่อยวางแล้ว 

มันปล่อยวางแล้วปล่อยวางกเ็ป็นความสขุไง แต่ความสขุมันมีสมุทยัเจือปนมา มีสมุทยัเจือปน

มามันไม่สะอาดบริสทุธิ์พอ เหน็ไหม มันกไ็ม่มัชฌิมาปฏปิทา มันกไ็ม่สมดุล มันกไ็ม่พอด ีมันก็

ไม่เป็นธรรม  

มันเป็นธรรมส่วนหน่ึง ส่วนที่เราขยันหมั่นเพียรเน่ีย แต่มันกม็ีกเิลสสมุทยัที่มันปนมาๆ 

มันถงึไม่มัชฌิมาปฏปิทาไง มันถงึไม่พอดไีง ถ้ามันพอดนีะ มันจะเป็นศีล สมาธ ิ ปัญญา มรรค

ผล มรรคคอืศีลสมาธปัิญญาน่ีมันสมดุลของมัน ถ้ามันสมดุลของมันๆ กมั็ชฌิมาปฏปิทา ถ้า

มัชฌิมาปฏปิทามันกส็มดุล สมดุลมันกข็าด ถ้ามันขาดๆ ด้วยเหตดุ้วยผลของมัน ไม่ได้ขาด

ด้วยความเช่ือของเรา ขาดด้วยความพอใจของเรา ขาดด้วยความเหน็ของเรา ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

ทั้งน้ัน ถ้าไม่เป็นจริงมันเป็นอย่างน้ันนะ 

น่ีพูดถงึว่าพายุ พายุกเิลส มันเป็นพายุกเิลสนะ เวลากเิลสมันฟูขึ้นมา เหน็ไหม ปฏบิัติ

เกอืบเป็นเกอืบตาย แล้วกไ็ปจ้ิมๆ เอา ไปคาดไปหมายเอา เขาทาํยังไงกท็าํให้เหมือน ทาํให้

เหมือนทาํให้ได้ พอทาํได้ขึ้นมาแล้วกว่็าเหมือนกนัๆ มันเหมือนกนัด้วยความเหน็เอง็น่ะ 

เหมือนกนัด้วยความเหน็ของกเิลส ความเหน็อยากได้ เออ เหมือนกนั เหมือนกนัเพราะ

ความเหน็เอง็ แต่ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

ถ้าใช่นะ มันประกาศกลางหัวใจ มันเหนือโลก คาํว่าเหนือโลกๆ เหนือโลกเพราะอะไร 

เหนือโลกมันพ้นจากโลกไง โสดาบันมันกเ็กดิอกี ๗ ชาตเิท่าน้ัน ไม่เหมือนกบัสตัว์โลกทั่วไป 

สตัว์โลกทั่วไปเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ ไม่มีต้นไม่มีปลาย ไม่มีต้นไม่มีปลาย จะเกดิอยู่อย่าง

น้ัน ไม่มีต้นไม่มีปลาย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบุพเพนิวาสนุสสตญิาณ น่ีการเกดิไม่มี

ต้นไม่มีปลาย เกดิมายาวไกลนัก มาจนปัจจุบันน้ีแล้วยังต้องไปต่อ น่ีไง ถ้าโดยปรกตทิั่วไปไม่มี

ต้นไม่มีปลาย โสดาบันอย่างมากอกี ๗ ชาต ิ แตกต่าง แตกต่างโดยข้อเทจ็จริง ไม่ต้องให้

คะแนนมัน ไม่ต้องไปบอกมัน ไม่ต้องให้คะแนน มันเป็นของมันโดยสจัจะ มันเป็นจริงๆ อย่าง

น้ัน มันเป็นของมัน มันไม่ได้เป็นที่ใครบอก ไม่มี มันเป็นของมันโดยสจัธรรม โดยสจัจะ มัน

เป็นของมันอยู่อย่างน้ัน น่ีไง มันถงึเหนือโลกไง มันถงึรู้ ไง  
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เอ้า อย่างเราเน่ีย ชาตหิน้าไปไหนกไ็ม่รู้  ไม่รู้  มากไ็ม่รู้  ไปกไ็ม่รู้  เหมือนกนั เท่ากนั 

ไม่รู้หมดเลย อวิชชา ไม่มีใครรู้  แต่ถ้าปฏบิัตไิปแล้วมันรู้  มันรู้มันเหน็กลางหัวใจน่ันไง ถ้ามันรู้

มันเหน็กลางหัวใจน่ัน น่ีไง เหนือโลกไง เหนือโลกกอ็กี ๗ ชาตเิท่าน้ันนะ ถ้าถงึที่สดุแห่งทุกข ์

จบ ไม่เกดิ ตายแน่นอนแต่ไม่เกดิ ตาย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าต้องนิพพาน ต้องตาย 

ต้องตายเพราะว่าสสารน้ีไม่มีการคงทนอยู่ แต่จิตมันหมดแล้ว ทาํลายหมดแล้ว ไม่มีเช้ือไขไป

เกดิ ไม่มี ไม่มีอะไรไปเกดิ หมดแล้ว ถ้าไม่เกดิมันกไ็ม่มีทุกข ์ไม่เกดิมันกไ็ม่มีอกีแล้ว  

แต่ถ้าอย่างเราบอกไม่เกดิ กูไม่เกดิ กมึ็งไม่เกดิ แต่จิตมึงเกดิ มึงไม่เกดิ มึงกพู็ดอยู่น่ีไง 

แต่สสารมันไป มันเป็นธรรมชาตขิองมัน ใครจะเกดิไม่เกดิเอง็พูดไปเถอะ เอง็เหน่ียวร้ังไปเถอะ 

จะเอายันตเ์ลต็เตอร์ยันตอ์ะไรมาแปะไว้มันกเ็กดิ ยันตอ์ะไรกเ็อามาแปะเลย ยันตใ์นโลกน้ีที่มี

สงูสดุที่ไหนเอามาแปะไว้ ดูซิมันจะเกดิไหม 

น่ีคอืสจัจะ น่ีธรรมมันคอืธรรม แล้วสจัธรรมมันเป็นสจัธรรม น่ีถงึว่าเวลากระแส

สงัคม น่ีพายุที่มันเกดิกระแส กระแสของยศถาบรรดาศักดิ์ กระแสของความเช่ือ น่ันกระแส

อย่างน้ันเขาปลุกป่ันขึ้นมาแล้วอยู่ช่ัวคราว ลมพัดแล้วต้องสงบลง ฝนตกแล้วต้องหยุด ไม่มีสิ่ง

ใดพัดอยู่อย่างน้ัน ไม่มี ถ้าใครมีสตมิีปัญญายืนอยู่ ยืนไม่ไปตามกระแสน้ัน แล้วมองกระแสน้ัน 

เวลามันสงบตวัลงแล้วมันเหลืออะไร มันทาํลายอะไรไป  

น่ีเวลากระแสเกดิขึ้นมาทุกคนมันตื่นกนัไปหมดเลย แล้วเวลากระแสมันพัดผ่านไปแล้ว

มันเหลืออะไร ทุกคนสิ้นเน้ือประดาตวั ไม่มีสิ่งใดเป็นสมบัต ิ เพราะเช่ือตามกระแสน้ัน แล้วไม่

มีสิ่งใดที่จะมั่นคงขึ้นมาได้ ถ้าใครยืนอยู่แล้วมองดูกระแสที่มันพัดไป แล้วถงึเวลาแล้วมันจะ

เศร้ามันสลดใจ แล้วถ้าเราไม่มีสตปัิญญา เรากเ็ป็นส่วนหน่ึงของกระแสน้ัน เรากต้็องหมุนไป

กบักระแสน้ัน แล้วเรากจ็ะไม่มีอะไรเหลือ 

แต่กระแสไง คาํว่ากระแสสงัคมเช่ือถอืกนัอย่างน้ัน กไ็ม่เหน็ความบกพร่อง ไม่เหน็

ความล่มสลายของโอกาส ไม่เหน็ความล่มสลายของความเช่ือถอืผดิๆ ไม่เหน็ความล่มสลาย

ของการปฏบิัตแิล้วไม่มีแก่นสาร ไม่เหน็สิ่งใดๆ เลย เพราะเราเป็นส่วนหน่ึงของกระแสน้ัน 

กระแสน้ันปิดหูปิดตาให้เราไม่รู้ ไม่เหน็สิ่งใดๆ เลย 

แต่ถ้ามีสตปัิญญาเรายืนมองกระแสน้ัน เรามีหลักของเรา มีพระพุทธ พระธรรม

พระสงฆ ์มีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านประพฤตปิฏบิัตขิึ้นมา เวลาประพฤตปิฏบิัตขิึ้นมา ใคร

ประพฤตปิฏบิัตไิด้กเ็หมือนกบัว่าในทางจงกรม ในการน่ังสมาธภิาวนา ไม่ได้ประพฤตปิฏบิัตไิด้
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ใครยกย่องสรรเสริญ ไม่ใช่ประพฤตปิฏบิตัไิด้ว่าใครเป็นคนมอบตาํแหน่งหน้าที่ให้ ไม่มี มัน

เกดิขึ้นจากการกระทาํของดวงใจดวงน้ัน 

ฉะน้ัน ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมา เหน็ไหม เราประพฤตปิฏบิัตติามครบูาอาจารย์ของเรา 

เราจะปฏบิัตใินทางจงกรม ในการน่ังสมาธภิาวนาของเรา เวลาปฏบิตัขิึ้นมา ค้นคว้าทาํความ

สงบของใจขึ้นมาให้จิตเราสงบเข้ามาให้ได้ จิตสงบได้แล้วยกขึ้นสู่วิปัสสนา ใช้สตปัิญญาของเรา 

มันเกดิมรรคเกดิผลในใจของเรา เหน็ไหม ดวงใจดวงใดมีมรรค ดวงใจดวงน้ันกจ็ะมีผลไง ถ้า

ดวงใจดวงน้ันมีมรรค มีศีล มีสมาธ ิ มีปัญญา มันทาํของมันขึ้นมา เหมือนคนประกอบหน้าที่

การงานเขาทาํกบัมือของเขา งานการน้ันประสบความสาํเรจ็กบัมือของเขา เขาไม่รู้หรือว่าเขา

เป็นคนทาํอะไรมา น่ีขนาดเป็นงานนะ  

แต่ถ้ามันเป็นจิตล่ะ เวลาจิตมันทาํงานของมัน เหน็ไหม มันเกดิศีล เกดิสมาธ ิ เกดิ

ปัญญาขึ้นมา มันเกดิมรรคเกดิผลขึ้นมาในใจ มันชัดมันเจนของมันในหัวใจ มันทาํของมัน

ขึ้นมา มันจะไม่รู้ของมันได้ยังไง มันถึงเป็นปัจจัตตงั เป็นสนัทฐิิโกไง เป็นในหัวใจดวงน้ันไง ถ้า

มันเป็นอย่างน้ันแล้ว เหน็ไหม ใจดวงน้ันปฏบิัตใินใจดวงน้ัน ใจดวงน้ัน เรายืนได้ม่ันคงของใจ

ดวงน้ัน แล้วเรามองดูกระแสสงัคมที่มันเป็นไป มองเหน็ไหม มอง มอง มันเป็นยังไง มันก็

เหน็ชัดน่ะส ิ 

แต่ถ้าเราเป็นส่วนหน่ึงของกระแสน้ัน เรากเ็ป็นสิ่งที่โลกหมุนๆ ไปกบักระแสน้ัน เราจะ

ไม่รู้ ไม่เหน็อะไรเลย ไม่รู้ ไม่เหน็ความเสยีหาย ไม่เหน็ความล่มสลาย ไม่เหน็ความบอบชํา้ ไม่

เหน็การทาํลายโอกาส ไม่เหน็อะไรทั้งสิ้น การทาํลายเวลา ชีวติของเราน่ีทาํลายหมดไปวันๆ น่ี

คอืการทาํลายที่สงูสดุ การทาํลายคอืการทาํลายโอกาสของเรา สิ่งที่เสยีเวลาน่ีสิ่งน้ีความเสยีหาย

ที่สงูสดุ แล้วถ้าเราไม่ไปกบัเขา ไปกบัเขากระแสมันต้องชักนาํไป แล้วเรากไ็ปอย่างน้ัน เรา

เสยีเวลาไป น่ีการทาํลายเวลาของเราไง  

แต่ถ้าเรามีสตมิีปัญญาของเรา เหน็ไหม น่ีฟ้ืนฟู พยายามทาํหัวใจให้เข้มแขง็ขึ้นมา เข้า

ทางจงกรมน่ังสมาธภิาวนาของเรา ทาํความจริงของเราขึ้นมา น่ีพายุที่เกดิขึ้น กระแสเกดิขึ้น

อย่างน้ัน พายุของระบบศักดนิา พายุของความหลงผดิ พายุของกระแสสงัคม จะทาํสิ่งใดเรา

ไม่ได้เลย เรามีครมูีอาจารย์ แล้วครบูาอาจารยเ์ราเคยประสบสถานการณอ์ย่างน้ีมาก่อน 

ประวัตหิลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ันบอกไว้ชัด ครบูาอาจารย์ของเราบอกไว้ชัด แต่ด้วยอาํนาจวาสนา

บารมีของท่าน ท่านได้สร้างความเป็นพระโพธสิตัว์มา ท่านได้สร้างอย่างน้ันมา ท่านถงึทาํของ

ท่านได้ไง  
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ไอ้พวกเราที่มาน่ังกนัอยู่น่ีเราอาศัยอาํนาจของท่านทั้งน้ัน บวชมากเ็พราะ

พระพุทธเจ้า พระป่ากห็ลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน อาศัยเขาทั้งน้ัน เพราะพวกเรามันไอ้พวก

ขี้ครอก เพราะไม่มีอาํนาจวาสนาไง ไอ้พวกขี้ครอกเน่ียต้องอาศัยคนอื่น เหน็ไหม 

เราอาศัยครบูาอาจารย์ของเรา แล้วเราพยายามทาํของเราให้มันจริงจังขึ้นมา เราทาํของ

เรา เพราะถ้าเราอาศัยเรากอ็าศัยด้วยความกตญั�ู อาศัยด้วยความรู้ คุณ เราพยายามรู้ คุณครู

บาอาจารย์ของเรา รู้ คุณ รู้สิ่งที่บุญคุณที่ท่านได้กระทาํมา ท่านได้กระทาํมา ท่านแลกมาด้วย

ชีวิต ทั้งชีวิตทางโลกนะ เขาขบัไล่ไสส่ง เขาทาํร้ายทั้งน้ัน ท่านยงัมีโอกาสได้ภาวนา เหน็ไหม 

แล้วเรามาอาศัยท่านกอ็าศัยเพราะช่ือเสยีงเกยีรตศิัพทเ์กยีรตคุิณของท่าน กห็ลวงปู่ม่ันเป็นองค์

ประธาน เป็นคนร้ือค้นมา กรรมฐานเราถงึได้เกดิขึ้นมา กรรมฐานเกดิขึ้นมาแล้ววางข้อวตัรไว้

ให้เราประพฤตปิฏบิัตไิง 

เราได้อาศัย ได้อาศัยนะ ถ้าได้อาศัยแล้วมันต้องรู้ บุญรู้ คุณ อย่า อย่าทาํลาย ทาํลาย

แม้แต่สิ่งที่ท่านวางเป็นแนวทางไว้ ทาํลายทั้งน้ัน ไอ้การทาํลายเพราะมันอยากดงัอยากใหญ่ แต่

ของเรา ของเราอยากสิ้นกเิลส อยากปราบกเิลสในใจ ไม่อยากดงัอยากใหญ่ อยากมีอาํนาจ

วาสนา มันไม่มีหรอก คนที่มีอาํนาจวาสนากค็รบูาอาจารย์ของเรา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่าน

มีอาํนาจวาสนาของท่าน ท่านทาํของท่าน ไอ้พวกเรามันพวกขี้ครอก ลาํบากหน่อยกไ็ม่สู้แล้ว 

ของท่านลาํบากมาก ลาํบากน้ันไม่ใช่ทุกขนิ์ยมนะ จะต้องให้มันลาํบากมันถงึจะมีช่ือเสยีง ไม่ใช่ 

มันเป็นความจริง เป็นความจริงที่ท่านกระทาํอย่างน้ัน ท่านเข้มแขง็ของท่าน ท่านทาํความจริง

ของท่าน  

ฉะน้ัน สิ่งที่ท่านทาํมา มันถงึเป็นสจัจะเป็นความจริง แล้วสิ่งที่มันเหนือโลก โลกทาํยังไง 

ทาํไปเถอะ จะทาํลายขนาดไหนมันกท็าํลายได้วัตถุ ทาํลายกระแสกท็าํลายกระแส แต่ไม่

สามารถทาํความเป็นธรรมอนัน้ันได้ ความเป็นธรรมอนัน้ันกเ็ป็นธรรมอนัน้ัน ถ้าความเป็น

ธรรมอนัน้ันมันสะอาดบริสทุธิ์ ความเป็นธรรมอนัน้ันสงูส่ง เราได้อาศัยบารมีอนัน้ันนะ แล้ว

อาศัยแล้วเราประพฤตปิฏบิัตใิห้ตามความเป็นจริง พยายามค้นคว้าหากเิลสตณัหาความทะยาน

อยาก ไอ้เสี้ยนหนามในใจน่ัน เสี้ยนหนามในใจมันคอยยุคอยแหย่ คอยทิ่มคอยตาํ เพราะไอ้

เสี้ยนหนามน่ี พอมันทิ่มมันตาํแล้วมันคัน พอมันคนัมันกอ็ยากแอค็ พออยากแอค็มันกจ็ะเก่ง

กว่าอาจารยแ์ล้ว มันถงึทาํลายไง ไอ้เสี้ยนหนามทแีรกมันกค็นัๆ ก่อน สดุท้ายแล้วพอมันทิ่มมัน

กเ็จบ็ๆ พอเจบ็ๆ แล้วมันกอ็ยากแสดง ไอ้เสี้ยนหนามน้ันน่ะ น่ีเราหาตวัน้ันให้เจอ 



เทศน์พระ เร่ือง พายมุา ๑๓ 

 

เราอาศัยครบูาอาจารย์นะ อาศัยหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน เขาเคารพบูชากนักเ็กาะ

กระแส ถ้าเขาไม่เคารพบูชา ท่านเป็นพระหลวงตาอยู่ในป่าใครจะไปรู้จัก หลวงตามั่นอยู่ในป่าน่ี

ใครจะไปรู้ จัก แต่ถ้าหลวงปู่ม่ัน อู้หู ใครๆ กร็ู้ จักนะ ถ้าท่านเป็นพระหลวงตาอยู่ในป่าอยู่ในเขา

ใครจะไปรู้ จัก แล้วไม่มีใครสนใจหรอก แต่น่ีเพราะท่านเป็นหลวงปู่ม่ัน ท่านเป็นครใูหญ่ เป็น

ผู้นาํของกรรมฐาน ใครๆ กอ้็าง อ้างว่าเป็นลูกศิษย ์อ้างว่าเป็นลูกศิษย์  

ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าอยู่ถงึชนบทประเทศ ไกลแสนไกล แต่

ประพฤตปิฏบิตัติามเราน้ันเหมือนอยู่กบัเรา อยู่ตดิเราเลย แต่ไม่ทาํตามเรา เหมือนอยู่ห่างไกล  

น่ีกเ็หมือนกนั ถ้าเราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ลูกศิษย์ของครูบาอาจารย ์ ครบูาอาจารย์

ของเราท่านประพฤติปฏบิัตมิา เราประพฤตปิฏบิัตทิาํตามน้ัน เหมือนอยู่ใกล้ทา่น ท่านว่ายังไง 

ท่านสอนยังไง ถงึจะทาํไม่ได้ เรายังไม่รู้จริง กพ็ยายามขวนขวาย พยายามกระทาํของเรา อย่า

ไปตามกระแส แล้วกระแสเดีย๋วน้ีโลกมันมาแรงไง เขาจ้างได้หมด อยากดงัอยากใหญ่น่ี ไอ้พวก

ธุรกจิในศาสนาน่ีมันมาทาํให้ได้หมดเลย มึงจะเป็นผู้วิเศษเลย รู้จบโลกธาตเุท่าน้ัน มันสร้างให้ 

มันทาํให้ ไร้สาระ เอวัง 
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