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เทศน์พระ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

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

 

ต้ังใจฟังธรรม ต้ังใจฟังธรรมนะ ต้ังใจฟังธรรมเพ่ือปลุกหัวใจ อย่าให้มันเฉา อย่าให้มัน

เหงาหงอยไง หัวใจของเรานะมันต้องช่ืนบาน ถ้าหัวใจช่ืนบาน เหน็ไหม อตุส่าห์ขวนขวาย 

ขวนขวายมามันเป็นความจาํเจน่ีมันเป็นเร่ืองธรรมดา คนเกดิมาในชีวิตหน่ึง เหน็ไหม อายุขัย

ของเขาน่ี เขากบ็อกเขาจาํเจกบัชีวิต คนแก่คนเฒ่านะเขาเบ่ือหน่ายชีวิต เบ่ือหน่ายชีวิต เม่ือไหร่

เขาจะตายเสยีที  

แต่เวลาบางคนโดยทั่วไป เหน็ไหม เขากลัวความตายว่าคนเวลาพูดถงึเร่ืองความตาย

มันสยดสยองทั้งน้ันนะ พยายามจะพูดเร่ืองอื่นข้ึนมาเพ่ือจะให้มันกลบเกล่ือนกบัพูดถงึเร่ือง

ของความตาย แต่คนที่เขาจาํเจๆ เหน็ไหม คนแก่หลายๆ คนมาก บอกเบ่ือหน่ายชีวิต อยาก

ให้มันตายไวๆ เขาตายไปแต่เขาจะสิ้นชีวิตไป เขาจะตายไปโดยเวรโดยกรรมของเขา เขาจะตาย

โดยหมดอายุขัยของเขา เขากต้็องดาํเนินชีวิต จิตต้องเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะต่อไปใน

อนาคต 

น่ีกเ็หมือนกนั ถ้ามันจาํเจๆ เหน็ไหม มันน่าเบ่ือหน่ายๆ คาํว่าน่าเบ่ือหน่ายๆ เพราะ

อะไรล่ะ น่าเบ่ือหน่ายเพราะเราหาตัวเราไม่เจอไง ถ้ามันหาตัวเราเจอนะ น่ีจิตน้ีผ่องแผ้ว จิตน้ีมี

ความสงบมีความสขุของจิตดวงน้ัน ถ้าจิตดวงน้ันมีความสขุ มีความสงบ เหน็ไหมน่ันนะ จิตถ้า

ทาํสมัมาสมาธิได้ จิตถ้ามีความสงบระงับของมันได้ มันจะฝึกหัดใช้ปัญญาไป มันจะขวนขวาย

ไปไง เหมือนปลามันจะไปวางไข่ๆ มันมีความมุ่งหวังของมัน เหน็ไหม มันพยายามว่ายทวนนํา้

ของมันข้ึนไป ว่ายทวนนํา้ข้ึนไปเพ่ือจะไปวางไข่ เพ่ือมันจะรักษาเผ่าพันธุ์ของมัน ถ้ามันจะรักษา

เผ่าพันธุ์ของมัน มันจะมีการขวนขวาย มันจะมีความต้ังใจของมัน มันจะมีความหวัง  

น่ีกเ็หมือนกนั ถ้าชีวิตของเรา เหน็ไหม คาํว่าจาํเจๆ จาํเจเพราะอะไร จาํเจเพราะว่าจิตน้ี

เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ เวลาเกดิในชาติปัจจุบันน้ีเกดิมาเป็นมนุษย์ๆ เกดิมากึ่งกลางพุทธ

ศาสนา ศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ เหน็ไหม ครูบาอาจารย์ของเราเกดิมาร่วมสมัยกบัหลวงปู่

เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ครูบาอาจารย์ของเราท่านทาํข้ึนมาจนสงัคมหันมาสนใจในการประพฤติปฏบัิติ 
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ถ้าสนใจในการประพฤติปฏบัิติ เราเกดิมาร่วมสมัย เหน็ไหม เกดิมาร่วมสมัยเกดิมาเป็น

มนุษย์ๆ ต้องขวนขวายหาอยู่หากนิในทางโลกเขา ถ้าขวนขวายหาอยู่หากนิในทางโลกเขา เหน็

ไหม เราเหน็ภยัในวัฏสงสารไง มันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารๆ เราถงึได้มาบวชเป็นพระ พอบวช

เป็นพระๆ เพ่ืออะไร บวชเป็นพระเพ่ือจะบรรลุธรรม  

น่ีบอกตรงๆ เลย ถ้าบวชเป็นพระกบ็วชเพ่ือจะบรรลุธรรม เพ่ือที่จะมีคุณธรรมในหัวใจ

ของตน ถ้ามีคุณธรรมในหัวใจของตน คุณธรรมจะเกดิข้ึนมาได้ เกดิข้ึนมาได้จากการค้นคว้า 

ค้นหาในใจของตน ถ้าค้นคว้าค้นหาในใจของตนข้ึนมาได้ แล้วประพฤติปฏบัิติ ปฏบัิติธรรม

สมควรแก่ธรรม ต้องปฏิบัติสมควรแก่ธรรม น่ีปฏบัิติธรรมสมควรแก่ธรรม เหน็ไหม มันจะ

เป็นคุณธรรมข้ึนมา ปฏบัิติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมไง สมควรแก่กเิลสตัณหาความทะยาน

อยาก สมควรแต่ความมุ่งหวังของตน สมควรแก่กเิลสที่มันยุมันแหย่ ถ้าสมควรอย่างน้ันนะ 

ค้นคว้าหาใจของตนไม่เจอ ค้นคว้าหาหัวใจของตนไม่เจอ คนที่ค้นคว้าหาหัวใจของตนไม่เจอ 

จะเหน็สิ่งต่างๆ น้ีมีคุณค่า จะเหน็ทรัพย์สมบัติทางโลกมีคุณค่า  

โลกธรรม ๘ เหน็มีช่ือเสยีงกติติศพัท์กติติคุณเป็นคุณค่า แล้วอยากมีช่ือเสยีงกติติศัพท์

กติติคุณนะ น้ันนะมันยาพิษ มันไม่ใช่ธรรม มันยาพิษ สิ่งที่ยาพิษนะ เหน็ไหม ยาพิษเขาเอาไว้

ไปปราบศัตรูพืช น่ีเวลาเขาปลูกพืชของเขา เขามีสารฆ่าหญ้าต่างๆ เพ่ือจะให้พืชพรรณ

ธัญญาหารของเขา เพ่ือประโยชน์ของเขา แต่เวลาฉีดไปแล้วน่ีพืชพรรณธัญญาหารของเขามันก็

ปนเป้ือนไปด้วย เวลาคนไปใช้สอยเป็นประโยชน์ข้ึนมา ไม่เป็นประโยชน์ทั้งน้ันเลย  

น่ีกเ็หมือนกนั ถ้ามันค้นคว้าหาหัวใจของตนไม่เจอ มันไปต่ืนเต้นกบัโลกภายนอก มัน

ไปต่ืนเต้นกบัเร่ืองกระแสสงัคมน้ัน แต่ถ้ามันค้นคว้าหาหัวใจของตนเจอนะ ครูบาอาจารย์ท่าน

ประพฤติปฏบัิติท่านอยู่ในป่าในเขาของท่าน เราเกดิมาเป็นมนุษย์นะ สิ่งที่โลกน้ีที่มีอยู่โลกธรรม 

๘ กม็นุษย์สร้างข้ึนทั้งน้ันนะ ถ้ามนุษย์สร้างข้ึนมันมาจากการกระทาํของมนุษย์ทั้งน้ันนะ แล้ว

มันมาจากกการกระทาํของมนุษย์ แล้วเราไปต่ืนเต้นอะไรกบัสิ่งที่มนุษย์เขาทาํข้ึนมา เพราะเราก็

เป็นมนุษย์คนหน่ึง ถ้าเราเป็นมนุษย์คนหน่ึง เราเหน็ภัยในวัฏสงสารใช่ไหม เราถงึได้มาบวช

เป็นพระ บวชเป็นพระเป็นนักรบ รบกับใคร รบกบักเิลสตัณหาความทะยานอยากของตน ไม่

ต้องไปมีกองทัพ ไม่ต้องไปสะสมอาวุธที่ไหน 

น่ีสะสมศีล สมาธิ ปัญญาในใจของตน ค้นคว้าๆ ถ้าใครเจอสติ เจอสมาธ ิ เจอปัญญา

ข้ึนมา เหน็ไหม มันจะมีอาวุธ อาวุธเอาไปฟาดฟันกเิลสตัณหาความทะยานอยากของตน เรา

เป็นนักรบๆ เราต้องขวนขวาย เหน็ไหม ดูส ิ ทางการรบของโลกเขา น่ีเขาต้องวางแผนนะ 

ก่อนที่จะรบน่ีเขาต้องส่งสายลับเข้าไปสบืสภาพในฝ่ายข้าศึก แล้วต้องเตรียมเสบียงกรังของเขา 
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ต้องเตรียมอาวุธของเขา เขาต้องมีสรรพาวุธของเขา เขาสร้างสรรค์ของเขาข้ึนมาเพ่ือที่จะเปิด

สงคราม แล้วเขาสร้างสรรค์แล้วกต้็องสร้างสรรค์โดยในทางลับด้วยนะ ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจ

ได้ว่าตัวเองจะเตรียมเปิดศึกสงครามกบัเขา น่ันสงครามทางโลก 

ในปัจจุบันน้ีสงครามทางโลก เหน็ไหม โลกเจริญข้ึนมา ต่างคนต่างมีปัญญา ต่างคนต่าง

เกลียดความทุกข์ ปรารถนาความสขุทั้งน้ัน กต้ั็งสหประชาชาติข้ึนมา น่ีไม่มีการรบราฆ่าฟันต่อ

กนั แต่มันกไ็ปรบกนัในทางเศรษฐกจิ มันไปรบกนัในทางการเมือง น่ีเพ่ือจะยึดครองกนั มัน

เร่ืองของโลกๆ ทั้งน้ันนะ มนุษย์สร้างข้ึนนะ สิ่งน้ีมนุษย์สร้างข้ึนทั้งน้ันนะ  

เราเหน็ภัยในวัฏสงสาร เราถงึมาบวชใช่ไหม พอบวชข้ึนมาน่ีเป็นนักรบ รบกับใคร รบ

กบักเิลสตัณหาความทะยานอยากของตน ถ้ารบกับกเิลสตัณหาความทะยานของตน ถ้าใครมี

สติมีปัญญาค้นคว้าหาสจัจะความจริงในใจของตน น่ีถ้าใครค้นคว้าสติเจอเหน็ไหมจะมีคุณค่า 

ถ้าใครมีสติมีสมัปชัญญะน่ีการกระทาํสิ่งใดมันมีสติมีปัญญา ปัญญาแบบโลกๆ นะ ปัญญาแบบ

โลกๆ คือปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาตรึกในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ปัญญาในการควบคุมอารมณ์ของตน ปัญญาเพ่ือจะให้เราอยู่กบัสงัคมได้  

เราเป็นสตัว์สงัคม มนุษย์เป็นสตัว์สงัคม น่ีมนุษย์เป็นสตัว์สงัคม มนุษย์อยู่คนเดียว

ไม่ได้ เราบวชเป็นพระๆ ข้ึนมา เหน็ไหม ถงึมีสงัฆะ เช่นวันปัจจุบันน้ี ปัจจุบันน้ีจะมาลงอโุบสถ

สงัฆกรรม เรากส็งัฆะ สงัฆะต้อง ๔ องค์ข้ึนไป น่ีเกดิมาเป็นมนุษย์ มันต้องอยู่ในสงัคม เหน็

ไหม สงัคมมันกต้็องมีสติมีปัญญา สติปัญญาที่รักษาอารมณ์ของตน สติปัญญาที่เราจะอยู่กบั

สงัคมโดยที่ไม่กระทบกระเทือนกนั ถ้าอยู่กบัสงัคมโดยไม่กระทบกระเทือนกนัมันต้องมีอะไร 

ต้องมีสติใช่ไหม  

ถ้ามีสติ เหน็ไหม น่ีสตัว์โลก มนุษย์ทุกคนปรารถนาความสขุเกลียดความทุกข์ สิ่งที่เรา

ไม่พอใจ เขากไ็ม่พอใจ สิ่งที่เราไม่ต้องการเขากไ็ม่ต้องการ สิ่งที่เราต้องการเขากต้็องการ สิ่งที่

เราชอบ เขากช็อบ ถ้าเขากช็อบน่ีเรากเ็จือจานกนั เรากมี็นํา้ใจต่อกนั คนที่มีสติมีปัญญานะ เขา

จะย่ืนให้ต่อกนั เหน็ไหม น่ีสมณะๆ ได้เหน็สมณะน่ีเป็นมงคลชีวิต เหน็ไหม ถ้าสมณะมีความ

สงบระงับข้ึนมา เขามีนํา้ใจต่อกนั คนมีนํา้ใจต่อกนั คนที่เอื้ออาทรต่อกนัมันมีความดี มันระลึก

ถงึกนัตลอดเวลา กล่ินของศีลกล่ินของธรรมหอมทวนลม  

ถ้ามีสติมีปัญญาน่ี แค่น้ี ถ้าเรามีสติมีปัญญาแค่น้ี เหน็ไหม มีนํา้ใจต่อกนัๆ สงัฆะกจ็ะมี

ความสงบร่มเยน็ไง ถ้าค้นคว้าจนเจอสติ ถ้ามีสติสมัปชัญญะน่ีมันยับย้ังตรงน้ีได้ มันไม่มีอะไรดี

หรอก แล้วสิ่งที่มันดีๆ มันดีเพราะเราคุ้นเคยกบัมันไง เราคุ้นชินกบัมันว่าสิ่งน้ันดีสิง่น้ีดี สิ่งที่
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เราทาํอยู่ดีทั้งน้ันล่ะ ถ้าดีทาํไมกล่ินของศีลกล่ินของธรรมมันไม่หอมหวนไปล่ะ กล่ินของศีล

กล่ินของธรรมหอมหวนไปนะ 

ดูส ิ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน หลวงปู่เสาร์ท่านมีเมตตาของท่าน ทุกคนจะพ่ึงพาอาศัย

เคารพรักบูชาหลวงปู่เสาร์ แต่หลวงปู่ม่ันทุกคนกเ็คารพรัก แต่กลัวนะ เพราะกติติศัพท์กติติคุณ

ของท่าน กติติศัพท์กติติคุณของท่านเพราะท่านฟาดฟันกบักเิลส เหน็ไหม เหมือนองค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะสทัธิวิหาริกของท่านท่านเปรียบ

เหมือนดิน ถ้าดินนะท่านจะป้ันภาชนะต่างๆ ดินกต้็องนวดให้ดีทั้งน้ันนะ ท่านไม่เคยจะย้ังไว้นะ 

น่ีหลวงปู่ม่ันๆ  

หลวงปู่ม่ันท่านปรารถนานะ ท่านปรารถนาศาสนทายาทนะ น่ีเวลาอยู่กบัหมู่คณะ เหน็

ไหม ท่านต้องการสร้างศาสนทายาทเพ่ือดาํเนินสบืต่อไป เพราะสิ่งที่ค้นคว้าข้ึนมาน่ีเอาชีวิต

แลกมา มันทุกข์มันยากขนาดไหน กว่าที่มันจะเป็นจริงข้ึนมา แล้วถ้าเป็นจริงมาน่ี ในชีวิตท่าน 

ท่านกพ็ยายามส่งต่อ เหน็ไหม จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง พยายามเทศนาว่าการอบรมบ่ม

เพาะลูกศิษย์ลูกหาข้ึนมาเพ่ือเป็นศาสนทายาท ท่านกพ็ยายามจะส่งต่อเพ่ือให้สบืต่อไป เพ่ือ

เป็นศาสนทายาท 

ฉะน้ันสิ่งที่เป็นความปรารถนาของท่าน ท่านกต้็องการสร้างศาสนทายาท ท่านต้องการ

ตามความเป็นจริงอนัน้ัน แต่เวลาส่งต่อๆ มันต้องเป็นความจริงไง ถ้าส่งต่อแล้วเป็นความจริง

อนัน้ัน เหน็ไหม ท่านถงึไม่ถนอมสิ่งใดไว้เลย ท่านทาํของท่านด้วยคุณสมบัติ ด้วยความเป็นจริง

ในมรรคในใจของท่าน ท่านทาํเพ่ือประโยชน์ เพราะมรรคอนัน้ันมันฆ่ากเิลสของท่าน การรบ

กบักเิลสของตนมันต้องมีการกระทาํอนัน้ัน ท่านมีอนัน้ันสิ่งน้ันแล้วน่ี ท่านเหน็ภัยของมัน เหน็

การยอกย้อนของกเิลส ท่านควบคุม ท่านดูแล ท่านวิเคราะห์วิจัยต่อสู้ นักรบรบกบักเิลสของ

ท่านจนท่านประสบความสาํเรจ็ของท่านในใจของท่าน ท่านถงึจะมาสั่งสอนเรา  

น่ีหลวงปู่ม่ันๆ ที่ลูกศิษย์ลูกหาพยายามจะแสวงหาเข้าไปหาท่าน เวลากติติศัพท์กติติ

คุณของท่านทุกคนหวาดกลัว ทุกคนต้องระวังตัวทั้งน้ันนะ แล้วจะไปอยู่กบัท่านๆ แต่ท่านก็

มอบให้ๆ สิ่งที่คุณงามความดีทั้งน้ัน แต่คุณงามความดีทั้งน้ันนะมันเสยีดแทงกเิลสเราทั้งน้ันนะ 

มันสะเทือนใจทั้งน้ัน ทาํสิง่ใดเราหวาดระแวงมีความหวาดกลัวทั้งหมด  

ฉะน้ัน เวลาหลวงตาท่านเล่าให้ฟัง เหน็ไหม การกลัวอย่างน้ีกลัวไม่เป็นธรรม การกลัวที่

เป็นธรรมการกลัวทาํความผิดต่างหาก การกลัวกเิลสก่อนที่มันจะฟูออกมาต่างหาก เราไม่ใช่ไป

กลัวจนไม่กล้าทาํสิ่งใดเลย กลัวจนไม่บาํรุงรักษาหัวใจของตน กลัวจนไม่รดนํา้ต้นไม้ กลัวจะไม่
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พรวนดินข้ึนมา ต้นไม้มันตายหมด ถ้ามันจะมีความหวาดกลัวสิ่งใด กห็วาดกลัวกเิลสของเราสิ 

ไอ้พวกแมลง ไอ้พวกที่มันกดักร่อนต้นไม้มันจะทาํให้ต้นไม้ตายนะ มันควรจะกลัวตรงน้ี 

แต่สิ่งที่ท่านบาํรุงรักษาน้ันมันจะไปกลัวอะไร สิ่งน้ันมันเป็นประโยชน์ทั้งน้ันนะ แต่กเิลส

มันไม่ชอบ มันจะเอาแต่ความพอใจของมัน สิ่งที่เป็นความหวาดความกลัว แต่ถ้าเป็นจริงๆ ข้ึน

ไป เหน็ไหม น่ีกติติศัพท์กติติคุณของท่าน การกระทาํของท่านๆ ถงึได้สร้างศาสนทายาทข้ึนมา 

เพราะอะไร เพราะท่านค้นคว้ามาด้วยความทุกข์ความยากนะ  

ธรรมะๆ ในทางวิชาการ เหน็ไหม การจดจารึกกนัมา การศึกษาการค้นคว้ามา สิ่งน้ันถ้า

มันลืม ถ้ามันไม่มีความสงสยั มันไปร้ือค้นได้ แต่สิ่งที่เป็นจริงในใจๆ น่ีกว่าที่เราจะหาใจเราเจอ

น่ีค้นคว้าๆ ค้นคว้าเพ่ือหาใจของตนไง ถ้าค้นคว้าค้นเพ่ือหาใจของตน เราที่แสวงหาครูบา

อาจารย์กนักต้็องแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ท่านค้นคว้าพบแล้ว ที่ท่านค้นคว้า ที่ท่านพยายาม มี

การประพฤติปฏบัิติข้ึนมาด้วยมรรคด้วยผลของท่าน ด้วยเป็นประโยชน์ของท่าน ท่านคอยช้ีนาํ 

ช้ีนาํเรามา  

น่ีเราหาครูบาอาจารย์ เราหาครูบาอาจารย์กนัอย่างน้ี ถ้าเราหาครูบาอาจารย์เป็นอย่างน้ี

เราเป็นความจริงข้ึนมา เหน็ไหม ถงึว่ามันจะคุ้นเคย มันจะมาทุกปักษ์ๆ เหน็ไหม มันทาํให้คุ้น

ชิน เบ่ือหน่ายๆ ความเบ่ือหน่ายมันเบ่ือหน่ายเพราะมันค้นคว้าหาใจของตนไม่เจอไง แต่ถ้ามัน

ค้นคว้าหาใจของตนเจอมันไม่เบ่ือหน่าย มันพอใจ มันพอใจ เหน็ไหม 

การใช้พลังงาน แบตเตอร่ีที่ใช้แล้วน่ีไฟมันต้องอ่อนลงไปธรรมดาๆ เขากไ็ปเพ่ิม

พลังงานของมัน ไปเพ่ิมไปชาร์จไฟ เหน็ไหม น่ีกเ็หมือนกนั เรามีครูบาอาจารย์ท่านจะไปเคารพ

นบนอบ ใจถงึใจ เหน็ไหม ท่านจะไปหาครูบาอาจารย์ของท่านเพ่ือให้มันชุ่มช่ืนเพ่ือให้มัน

แจ่มใสในหัวใจ น้ันนะมันไปเท่าไรมันกไ็ม่พอหรอก ถ้ามันเป็นความจริงไง น่ีไง ถ้ามันไม่เป็น

ความจริง เพราะเราค้นคว้าหาใจของเราไม่เจอ ค้นคว้า น่ีค้นไม่พบ ถ้าค้นไม่พบมันกเ็ป็นกเิลส 

กเิลสมันกย็ํ่ายีหัวใจไปทั้งน้ันนะ  

ถ้าค้นพบ ค้นพบสติ สติสมัปชัญญะมันกฟ้ื็นมา ถ้าสติสมัปชัญญะมันฟ้ืนมานะ เหน็

ไหม จิตใจเรามันกมี็คุณค่านะ ถ้าวันไหนเรามีสติ แล้วมีสติปัญญาควบคุมใจของเราน่ี เราจะมี

คุณค่ามาก เราเป็นสมณะ เราเป็นพระ สมณสารูป การเคล่ือนการไหวการเป็นอยู่ของพระมันมี

ความภมิูใจ แต่ถ้าวันไหนมันค้นหาสติของเราไม่เจอ ค้นไม่พบ มันมีแต่กเิลสท่วมท้น เร่ืองชีวิต

น่ีมันมีแต่กเิลสเหยียบยํ่า ทาํไมมันทุกข์อย่างน้ี ทาํไมมันทาํสิ่งใดทาํไมมันไม่ประสบความสาํเรจ็ 

ทาํสิ่งใดมันมีแต่การโต้แย้งในใจของตน มันทุกข์ยากไปทั้งน้ัน เวลามันทุกข์ยากมันทุกข์ยาก
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เพราะมันหาใจของมันไม่เจอไง ไม่มีสติสมัปชัญญะไง  

แต่ถ้าวันไหนมีสติสมัปชัญญะ มันพบมันเจอนะ เน่ียพบสติ อยู่กบัสติ สติสมัปชัญญะน่ี

ควบคุมความรู้สกึนึกคิด ทาํสิ่งใดๆ มันเป็นประโยชน์ทั้งน้ันนะ สมณสารูป ถ้าพบสติๆ เหน็

ไหม มีสติมีสมัปชัญญะน่ีแล้วเราเป็นสมณะ สมณสารูป เหน็ไหม สมณสารูปน่ีความเป็นอยู่ของ

พระ เราเป็นพระข้ึนมาน่ี พอเป็นพระข้ึนมาศีลกส็มบูรณ์ ทุกอย่างสมบูรณ์หมด เน่ียบิณฑบาต 

บิณฑบาตมาแล้วทาํภัตกจิแล้ว เข้าสู่ทางจงกรม เข้าสู่ทางน่ังสมาธิภาวนา ฝึกฝนของตนๆ งาน

ตรงน้ีสาํคัญที่สดุ 

งานอย่างอื่นทางโลกเขาน่ีมันมีผู้ที่สนับสนุนทั้งน้ัน เราเป็นพระ งานอย่างอื่นมันมีคน

คอยเกื้อกูลดูแลอยู่แล้ว แล้วมันพ่ึงพาอาศัยกนัได้ มันเป็นวิชาชีพๆ วิชาชีพทางใดกแ็ล้วแต่ 

การบริหารจัดการ วิชาชีพที่เขามีอาชีพของเขาน่ี เขามีอาชีพอย่างน้ัน เขาถนัดอยู่แล้ว เขามาจุน

เจือได้ทั้งน้ันนะ แต่ที่เขามาวัดมาวากนั เขามาหาอะไร เขามาหาธรรมๆ แล้วธรรมมันอยู่ที่ไหน 

ถ้าธรรมมันอยู่ที่พระไตรปิฎกนะ ไอ้โรงพิมพ์มหามกุฎฯ นะเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว พิมพ์

พระไตรปิฎกมาไม่รู้เท่าไร น่ันมันเป็นการลงพิมพ์ 

แต่เขามาหาความจริง แล้วความจริงมันอยู่ไหน เราเป็นพระ เราเป็นพระแท้ๆ เราต้อง

ค้นหาให้เจอส ิ ค้นหาให้เจอ สิ่งที่ศึกษามาๆ เพ่ือประพฤติปฏบัิติ เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนมา 

เหน็ไหม สติ สติกคื็อสติ แล้วเวลาพูดน่ีด้วยความคุ้นเคยน่ี พูดหยอกพูดล้อกนัน่ี พูดเล่นน่ี 

หลวงตาท่านบอกว่า “ไอ้หมาบ้า” หมาบ้ามันกดัไม่เล้ียงนะ ไอ้น่ีศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากนั แล้วเอามาพูดเล่นพูดหยอกกนัไง มันไม่เคารพธรรมไง ถ้าด้วยความ

เคารพนะ เขาพูดแล้วนะมันพูดออกมาจากใจ มันซาบซ้ึงในหัวใจ  

ถ้ามันซาบซ้ึงในหัวใจ เหน็ไหม สิ่งที่เรามาค้นคว้า ที่เขาไปวัดไปวากนัเขากไ็ปฝึกของเขา 

เขาไปวัดใจของเขา แล้วผู้ที่อยู่วัดอยู่วามันกค็วรที่จะมีสติปัญญาค้นคว้าให้เจอของเรา ถ้าเรา

ค้นของเราเจอ ถ้ามีสติการกระทาํต่างๆ ข้ึนมามันจะย้อนกลับมาสู่ความถูกต้องดีงามทั้งน้ันนะ 

ถ้าขาดสติ ทาํสกัแต่ว่าทาํ เคยทาํอย่างน้ี วันน้ีกท็าํอย่างน้ีกท็าํสกัแต่ว่าทาํนะ ทาํไปด้วยความ

เคยชิน แต่มันขาดสตินะ ความผดิพลาดมันจะเร่ิมมีมาแล้ว 

แต่ถ้าเราทาํ งานประจาํของเราน่ีแหละน่ีเขาเรียกข้อวัตร ข้อวัตรเป็นเคร่ืองอยู่ เคร่ือง

อยู่คืออะไร เคร่ืองอยู่คือตอกยํา้ใจของตน ฝึกหัดๆ ถงึจะทาํคุ้นชินแต่กมี็สติสมัปชัญญะของ

เราตลอดไป ถ้าฝึกหัดสติสมัปชัญญะตลอดไปมันไว้ใจได้ น่ีค้นพบสติ ถ้าค้นพบสติข้ึนมาแล้วน่ี 

เหน็ไหม การกระทาํน้ันมันเป็นกริิยา แต่จริงๆ แล้วการกระทาํน้ันนะ เพราะจิตมันมีชีวิตอยู่มัน
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มีจิต จิตมันมีการกระทาํน้ันนะ มันฝึกหัดๆ ให้มันคงที่ของมัน  

ถ้าคงที่ของมัน เหน็ไหม น่ีมีสติ พอมีสติข้ึนมาน่ีมันสติสมัปชัญญะกบัจิตน่ีค้นพบสติ

ของเรา ถ้าสติของเราสติมันกเ็กดิฝึกหัดคาํบริกรรม ถ้าคาํบริกรรมแล้วมันจะเข้าไปสู่ใจของ

ตนๆ ค้นหาสติ ค้นหาสมาธ ิ ค้นหาปัญญาของตน ถ้าค้นหาสติ ค้นหาสมาธ ิ ค้นหาปัญญาของ

ตนนะ มันเกดิที่ไหน มันเกดิที่ใจ แล้วใจมันอยู่ไหน น่ีใจมันอยู่ไหน เราไปคุ้นเคยๆ กบักเิลสไง 

กเิลสมันปล้ินปล้อน นู่นกไ็ม่ดี น่ีกไ็ม่ดี นู่นกไ็ม่ถูกใจ ทาํอะไรไม่ถูกใจสกัอย่าง ไปค้นพบกเิลส

ไง แล้วอยู่กบัมัน ไม่ค้นพบหาธรรม ไม่ค้นหาสติ หาสมาธ ิหาปัญญา 

ถ้าศีล สมาธิ ปัญญามันเป็นอาวุธ มันธรรมาวุธ เป็นอาวุธที่จะฟาดฟันกบักเิลส แต่เรา

ไม่เคยเจอมันไง ให้กเิลสมันปล้ินปล้อน ค้นไม่พบ หาไม่เจอ เจอกเ็จอธรรมะขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ธรรมะเป็นธรรมชาติ ใช่ มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างน้ันน่ะ แต่ใจ

ของเราไม่เหน็ ใจของเราไม่รู้ ถ้าใจของเราเหน็ ใจของเรารู้นะ มันเปล่ียนจากกริิยา เปล่ียนจาก

ความเคยชินของใจ เปล่ียนจากความเคยชินกลายเป็นต่ืนตัว 

น่ีจิตถ้าเป็นสติ เหน็ไหม ความรู้สกึสมบูรณ์ในใจของตน น่ีเวลาเราปฏบัิติกนั เวลามีสติ

สมบูรณ์ในใจของตนนะ มันชุ่มช่ืนไหม มันโอ่อ่านะ มันม่ันคง ชีวิตน้ีมันม่ันคง ชีวิตน้ี แหม 

เป็นพระน่ีมันคงที่ มันไม่เหลวไหล แต่ถ้าวันไหนขาดสติข้ึนไปน่ี เหลวไหล คิดร้อยแปด 

อารมณ์วูบวาบ มีแต่ความเศร้าหมอง น่ีไงถ้าค้นไม่พบสติมันกไ็ปพบไปคบกบักเิลส ให้กเิลส

มันชักนาํไป ถ้าพบ ถ้าค้นพบๆ เพราะสติเป็นเคร่ืองกางกั้น กางกั้นอารมณ์รุนแรงที่มันโถมเข้า

ใส่หัวใจของตนน่ันนะ 

ถ้ามีสติสมัปชัญญะอะไรมันจะโถมใส่เข้ามา เพราะสติมันยับย้ังได้ทั้งน้ัน ถ้ามันยับย้ังข้ึน

ไป เหน็ไหม เพราะอะไร เพราะโดยจิตใต้สาํนึกของคนปรารถนาแต่ของดีทั้งน้ัน เรากป็รารถนา

ความดีของเรา เรากป็รารถนาคุณธรรมของเรา เรากป็รารถนาธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า วิมุตติสขุๆ สขุอื่นใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี สขุอื่นใดเท่ากบัสขุแท้ในความสงบ

ระงับของใจ เรากอ็ยากจะหาความสขุอย่างน้ี  

ความสขุทางโลกเขา เขาแสวงหาเขา เขาลงทุนลงแรงไปซ้ือหานะ ไปซ้ือหาคือว่าไปเสพ

การธุรกจิบริการของเขา เขาจะมีบริการอะไรกไ็ปซ้ือๆ เขาซ้ือมาแล้วเขามีความสขุสมความ

ปรารถนาหรือไม่ เพราะซ้ือแล้วมันกอ็ยากจะไปต่อเน่ือง เหน็ไหม แต่ของเราน่ี เรามาค้นคว้า

หาสจัจะความจริงในใจของเรา ถ้าเรามีสติสมัปชัญญะมันโอ่อ่านะ โอ่อ่าว่าในการเกดิเป็นมนุษย์

น้ีเกดิมาจากพ่อจากแม่ มันต้องมีบุญจากพ่อจากแม่ด้วย พ่อแม่กต้็องมีบุญถงึได้คลอดพระดีๆ 
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มาสกัองค์หน่ึง  

น่ีพ่อแม่คลอดคนดีมาคนหน่ึง คนดีคนน้ันได้มาสร้างประโยชน์กบัโลก คนดีคนน้ัน

ได้มาบวชเป็นพระ คนดีคนน้ันได้ค้นคว้าหาใจของตน คนดีคนน้ันได้พยายามฝึกหัดในใจของ

ตน เหน็ไหม มันโอ่อ่าต้ังแต่พ่อแต่แม่นู่นแน่ะ ต้ังแต่ชาติตระกูลที่ได้กาํเนิดเรามาๆ แล้วน่ีเรามี

สติสมัปชัญญะแล้วเราเข้าทางจงกรม น่ังสมาธิภาวนา มันงานของพระ มันงานขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าที่วางธรรมวินัยน้ีไว้ไง ร้ือสตัว์ขนสตัว์กด้็วยมรรค ๘ น่ีไง มันเป็นงานที่

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรารถนาไง  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เหน็ไหม น่ีจะเผยแผ่ธรรมๆ 

ยสะ เหน็ไหม ได้ปัญจวัคคีย์แล้ว ไปเดินจงกรมอยู่ ยสะนะ “ที่น่ีเดือดร้อนหนอ ที่น่ีวุ่นวายหนอ 

ที่น่ีเดือดร้อนไปหมด” ทั้งๆ ที่เป็นลูกเศรษฐีเหมือนกนั “ยสะมาน่ี ที่น่ีไม่เดือดร้อน ที่น่ีไม่

วุ่นวาย” กมั็นเดือดร้อนในใจ มันทุกข์ยากมาตลอด เหน็ไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

เดินจงกรมอยู่นะ ที่น่ีไม่เดือดร้อน เหน็ไหม การเดินจงกรมกต้็องเคล่ือนไหว กต้็องก้าวเดินอยู่

เหมือนกนั แล้วทาํไมมันไม่เดือดร้อน เพราะจิตใจมันวิมุตติสขุ สขุในใจขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า  

ยสะเขามีปราสาท ๓ หลังนะ เขามีบริษัทบริวารมหาศาลที่ปรนเปรอให้มีความสขุได้

เวลาที่มันคบกบักเิลสมันกมี็ความสขุของมัน เหน็ไหม มีความสขุเพราะอะไร มีความสขุเพราะ

อยู่ในอาํนาจของมันไง อยู่ในวัฏฏะไง อยู่ด้วยอายตนะด้วยความกระทบ อยู่ด้วยสิ่งที่เขา

คลุกเคล้ากนัไง มันไม่ได้อยู่ด้วยการแยก เหน็ไหม ด้วยความเป็นพรหมจรรย์ไง ไม่ได้อยู่ด้วย

ความเป็นหน่ึงไง  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าอยู่ด้วยความเป็นหน่ึง เหน็ไหม อยู่ด้วยในใจของ

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสขุ วิมุตติสขุในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้า ยสะมีแต่ความเร่าร้อนในใจ ที่น่ีเดือดร้อนหนอ ที่น่ีวุ่นวายหนอ ยสะมาน่ี น่ี

เคล่ือนไหวเหมือนกนั องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ ยสะกห็นีออกมาจาก

บ้าน เดินออกมาเหมือนกนั แต่ใจหน่ึงเดือดร้อนมาก ใจหน่ึงมีแต่ความสขุ เหน็ไหม “ยสะมาน่ี 

ที่น่ีไม่เดือดร้อน ที่น่ีไม่วุ่นวาย” เวลาเทศนาว่าการให้ยสะเป็นพระโสดาบัน มีหลักมีเกณฑ ์ 

ถ้าค้นมันพบ ถ้าค้นพบ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าค้นพบก่อน เทศนาว่าการ 

ยสะกค้็นพบเหมือนกนั ศาสนาถงึยืนยาวมาจนสองพันกว่าปีไง หลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ันท่านก็

ค้นพบของท่าน เหน็ไหม เราค้นพบไหม ค้นสติ ค้นสมาธ ิค้นปัญญาที่เกดิจากจิต ไม่ใช่ช่ือของ
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มัน ไม่ใช่สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏบัิติมา ท่านค้นคว้าในใจของท่านมาๆ สาธุ ลูก

ศิษย์ลูกหากต้็องอาศัยครูบาอาจารย์น่ันแหละ  

แต่ครูบาอาจารย์ของท่านกป็ระสบการณ์ของท่านน้ันแหละ ประสบการณ์ของท่าน ท่าน

ต่อสู้กบัมัน ท่านประหัตประหารกบัมัน ท่านกเ็หน็โทษของมันว่ากเิลสนะมันร้ายนักๆ ครูบา

อาจารย์นะ หลวงปู่ม่ันท่านยํา้นักเลย “จิตน้ีเป็นได้หลากหลายนัก จิตน้ีเป็นได้หลากหลายนัก” 

จิตน่ีตัวร้ายนัก แล้วมันร้ายเพราะอะไร น่ีมันไม่ใช่ร้ายเพราะตัวมันเองไง  

เพราะเวลาทาํความสะอาดบริสทุธิ์ไปแล้วน่ีถ้ามันเป็นจริงข้ึนมา เป็นธรรมธาตุไปแล้วน่ี 

มันจะมีอะไรล่ะ เพราะกเิลสมันตาย มันตายเป็นช้ันเป็นตอนเข้ามา ถ้ากเิลสมันยังไม่ตายนะ 

เหน็ไหม มันร้ายเพราะกเิลสไง มันร้ายเพราะว่าพญามารที่ครอบงาํมันไว้น่ีไง แล้วพญามารมัน

ครอบด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้ถงึได้เกดิมาเป็นเราน่ีไง  

พอเกดิเป็นเราข้ึนมา ด้วยสติสมัปชัญญะ เหน็ไหม เกดิมาแล้วน่ีเหน็ภัยในวัฏสงสาร อยู่

กบัโลกกต้็องเป็นอย่างน้ัน ทาํงานจนถงึที่สดุแล้วกต้็องตายไป ชีวิตน้ีมีการพลัดพรากเป็นที่สดุ 

คนที่ประสบความสาํเรจ็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขากต้็องตายไป คนที่ทุกข์จนเขญ็ใจเกดิมาอยู่

ไม่มีบ้านมีเรือนเป็นคนไร้บ้านกต้็องตายไป จะเกดิเป็นสิ่งใดกแ็ล้วแต่กต็ายไป มันเป็นสจัจะ

ความจริงอนัหน่ึง ถ้าเป็นสจัจะความจริงอนัน้ัน ชีวิตทุกชีวิตต้องเผชิญกบัสิ่งน้ันแล้วน่ี แล้วเรา

จะมานอนใจอยู่ได้อย่างไง  

ถ้าเราไม่นอนใจ ที่เรามาบวชเป็นพระๆ น่ี เพราะเหน็ภัยในวัฏสงสารถงึได้มาบวชเป็น

พระไง ถ้าบวชเป็นพระแล้วน่ี เหน็ไหม หน้าที่การงานของเราๆ เป็นสงฆ์ๆ เหน็ไหม สงัฆะ

ธรรมและวินัย สิ่งใดที่อารามิกมันกเ็ป็นที่อยู่ของสงฆ์น้ันแหละ ที่อยู่ของสงฆ์แล้วการใช้สิ่งใด

แล้วแต่มันกมี็ธรรมวินัยบังคับไว้ ถ้ามีการบังคับไว้เรากท็าํตามน้ันๆ เป็นเคร่ืองอยู่ๆ อยู่เพราะ

อะไร อยู่เพ่ือให้จิตมันสงบไง อยู่เพราะให้จิตมันไม่สะเทือนเกนิไป อยู่ให้จิตน้ีมันไม่ดีดด้ิน

จนเกนิไปไง เพราะเราแค่อาศัย เราไม่อาศัยมันกเ็ป็นอยู่อย่างน้ี ถ้าเรามาอาศัยกเ็ป็นอยู่อย่างน้ี 

แต่ที่มันด้ินรนอยู่น้ีกเ็พราะกเิลสของเราน่ีไง  

กเิลสมันด้ินรนเพราะอะไร เพราะธรรมวินัยน้ีเป็นขอบเขตที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าบัญญัติไว้ แล้วข้อวัตรปฏบัิติที่หลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ันท่านวางไว้น่ีมันกอ็ยู่แบบวัดป่าน่ี

วัดป่าน่ีคาํว่าอาศัย ปัจจัยเคร่ืองอาศัยๆ ไม่ใช่ของจริง เพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยที่ไม่ใช่ของจริง 

แต่มันต้องบาํรุงรักษา ถ้าไม่บาํรุงรักษาน่ีปรับอาบัติๆ เดินข้ึนมาบนศาลา ล้างเท้าแล้วเชด็ไม่

แห้ง มีรอยเท้าหน่ึงรอยอาบัติทุกกฎ น่ังบนศาลา เหน็ไหม เขามีผ้าปูน่ังผ้าปูนอน เพราะไม่
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ต้องการให้ใครมาจับตัวเราน้ีไปเลอะสิ่งของที่เป็นของของสงฆ์ จะนอนกต้็องมีผ้าปูนอน 

น่ีไง ของของสงฆ์ ของของสงฆ์น่ันแหละ แต่การใช้การสอยมันกต้็องมีวินัยบังคับไว้ มี

กฎหมายบังคับไว้ ถ้าบังคับไว้น่ันนะ เราอยู่อย่างน้ัน เราอยู่เป็นเคร่ืองอาศัย อาศัยอะไร อาศัย

ให้เรามีการฝึกหัด งานของพระๆ กน่ั็งสมาธิเดินจงกรมน่ีไง ถ้าไปที่อื่นนะ ถ้าวัดอื่นนะ ถ้ามี

พระ ๓๐-๔๐ อย่างน้ีเขาพากนัก่อสร้างตายห่าเลย จะสร้างโบสถก์ี่หลังกไ็ด้แรงงานฟรีอยู่น่ี กนิ

ข้าวเสรจ็มาห้ิวปูนกนั แต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ม่ันไม่เคยพาอย่างน้ันเลยนะ น่ีทางจงกรม ทาง

น่ังสมาธิภาวนาน่ี ครูบาอาจารย์ ดูสท่ิานหลวงตามหาบัวท่านสงวนพระๆ กไ็ม่ให้มีงานๆ เลย 

แต่คาํว่ามีงานๆ ผู้ที่มีทาํหน้าที่รับผดิชอบ เวลาเข้าเวรหน้าที่รับผิดชอบประตูการเข้าการออกน่ี

มันต้องมีคนรับผิดชอบ ถ้าคนรับผิดชอบข้ึนมาน่ีกเ็พ่ือรับภาระแทนสงฆ์ แล้วสงฆ์ข้ึนมาที่เหลือ

แล้วกเ็ข้าทางจงกรมส ิ 

งานจริงๆ งานของพระๆ น่ันงานเดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา ไอ้งานข้อวัตรน่ีกแ็ค่

บาํรุงรักษาให้อยู่ด้วยกนัได้เท่าน้ันแหละ สิ่งที่อยู่ด้วยกนัได้แล้วงานของพระๆ งานของพระคือ

อะไรล่ะ งานของพระน่ีหลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ันท่านพาทาํๆ เหน็ไหม น่ังสมาธิภาวนาแล้วท่าน

ให้โอกาสมากๆ คือไม่เกณฑม์าทาํงานว่าง้ันเถอะ ไปที่อื่นเขาเกณฑท์าํงานหมดแล้ว เกณฑ์

ทาํงานเพ่ืออะไร เพ่ือเอาผลงาน เอาผลงานเพ่ืออะไร เพ่ือไปอวดโลก แต่ค้นหาตัวไม่เจอ  

ถ้าค้นหาตัวให้เจอนะ ไอ้งานอย่างน้ัน คนเป็นนะเขามองไปทางโลก น่ีเทคโนโลยีในการ

ก่อสร้างมันจะวิวัฒนาการของมันไปเร่ือย นอ็กดาวน์น่ีต้ังได้เลย สร้างวัดเด๋ียวน้ีนะ เดือนเดียว

สร้างได้จบนะ กูสั่งของมาต้ังๆ จบเลย ขอให้มีตังค์เถอะ แล้วไปแข่งขันอะไรกบัใคร มันไม่มี

อะไรไปน่าแข่งขันกับใครเลย แล้วไม่ต้องน้อยเน้ือตํ่าใจด้วย เพราะคนเขามาวัดมาวานะ เขา

เหน็สภาพแล้วน่ีเขาสงัเวช อยู่กนัได้อย่างไง ไม่มีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกเลย แล้วอาํนวย

ความสะดวกให้กเิลสใช่ไหม  

กเิลสเราจะค้นหามันอยู่น่ี แล้วย่ิงมีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกกบัมัน มันย่ิงกลมกลืนไป

กบัมัน กลบเกล่ือนไปกับมัน แล้วจะไปหามันที่ไหน มันกไ็ปออกน่ันส ิกเิลสไม่มี มีแต่เหลก็ มี

แต่อฐิ หิน ทราย ปูน ว่าไปโทษกล่าวอฐิ หิน ทราย ปูนหมดเลย ทั้งๆ ที่อฐิ หิน ทราย ปูนมันก็

กองอยู่น่ัน ไปสั่งมันมา มันไม่มีชีวิตนะ ใจไปสั่งมันมา แล้วเวลาโทษกไ็ปโทษที่น่ัน ไม่ได้โทษ

กเิลสในใจของตนเลย กมั็นหาไม่เจอไง แต่ถ้ามันหาเจอนะ เราเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนา เหน็

ไหม ค้นหาให้พบ  

ถ้าค้นหาให้พบน่ี พยายามต้ังสติ กาํหนดหายใจเข้าพุท หายใจออกโธ สิ่งน้ีมีคุณค่ามาก 
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แม้แต่หลวงตามหาบัวเวลาท่านใช้ท่านพิจารณาอสภุะของท่าน เวลานํา้ป่าเวลามันใช้ปัญญาที่

รุนแรง เหน็ไหม ท่านยังต้องกลับมาที่พุทโธๆ เลย แม้แต่อนาคามรรคยังต้องกาํหนดพุทโธว่า

ง้ันเลย ฉะน้ันใครจะมาเหยียดหยามว่าพุทโธมันตํ่าต้อย การภาวนาเร่ิมต้นนะ มันเบสกิ มันไม่

เกดิปัญญาสกัทีนะ ไอ้น้ันมันข้ีปากของคน  

คนจะตักอาหารจะสงูส่งตํ่าต้อยขนาดไหนเขาต้องมีช้อน เขาต้องมีภาชนะเพ่ือจะใส่

อาหารของเขา ถ้าเขาไม่มีช้อนไม่มีภาชนะจะใส่อาหารของเขา มันกเ็หมือนลัทธเิซนไง ใส่มือไง 

ใส่มือนะไม่มีภาชนะ ถ้ามีภาชนะไง ไอ้น่ีกเ็หมือนกนั มันจะตํ่าต้อยไปขนาดไหน ถ้ามันมีพุทโธ

ค้นคว้าหาใจของตนให้เจอ ถ้าใครพบสติ ใครพบสมาธ ิใครพบปัญญา มันจะเกดิมรรคเกดิผล 

ถ้ามันเกดิมรรคเกดิผล มรรคผลมันมาจากไหน เหน็ไหม ทางจงกรม น่ังสมาธิภาวนา 

น่ีดูทางไฮเวย์ส ิรถมันว่ิงทั้งวัน ในกรุงเทพฯ นะรถมันผ่าน เหน็ไหม ไอ้ทางด่วนนะเป็น

วันละแสนๆ คัน มันว่ิงอยู่อย่างน้ันมันได้อะไรล่ะ น่ันเขาดาํเนินชีวิตของเขา เขาเดินทางกลับ

บ้านไปทาํงานของเขา เขาแสวงหาเร่ืองทางโลก เขาแสวงหาปัจจัยเคร่ืองอาศัย เขาไม่ได้

แสวงหาใจของตน เขาไม่ได้ทาํทางของตน ทางจงกรมน่ังสมาธิภาวนาของเรานะ เราเอาไว้ก้าว

เดินโดยเอาเท้าก้าว ถ้าเท้ามันก้าวไปโดยที่ว่าสกัแต่ว่าทาํขาดสติ ไอ้น้ันไม่ใช่ความเพียร ไอ้น้ัน

มันเป็นเพียงแค่กริิยา  

ดูหุ่นยนต์ในโรงงานอตุสาหกรรมส ิ มันทาํทั้งวันเลย มันทาํดีกว่ามนุษย์ด้วย แต่มนุษย์

สร้างข้ึน แต่ของเราเพราะเรามีหัวใจๆ หัวใจน่ี หัวใจน่ี ถ้าหัวใจน่ีมันมีสติมีปัญญา หัวใจมัน

กาํหนด หัวใจมันคิดไง หัวใจมันเป็นไง เพราะเราจะฝึกใจ แต่การฝึกใจนะกฝึ็กใจจากทาง

จงกรมน่ังสมาธิภาวนาน่ี เราฝึกหัวใจของเรา แล้วถ้าฝึกหัวใจของเราน่ี คนเราที่ฝึกเขาเรียกเป็น

ปัจจัตตัง เป็นสนัทิฏฐิโก กใ็จดวงน้ันนะ ใจดวงน้ัน เหน็ไหม ถ้าใจดวงน้ันมันมีศรัทธามีความ

เช่ือ เหน็ไหม แล้วพยายามขวนขวายค้นคว้าค้นหาน่ี  

ถ้าค้นหาไม่พบมันกไ็พล่ไปสู่กเิลสไง แล้วไพล่ไปสู่กเิลสนะมันกย็กตนนะ โทษเลย โทษ

แร่ธาตุ โทษไม้ โทษเทคโนโลยี โทษไปหมดเลย ไม่โทษไอ้คนริเร่ิม ไม่โทษไอ้คนที่ไปขวนขวาย

มันมา น้ันนะเวลาถ้ามันค้นพบตัวเองไม่เจอไง ถ้ามันค้นพบเจอนะ โอ้ เราผิดคนเดียว สรรพสิ่ง

ในโลกน้ีมันเป็นอยู่ของมันอยู่อย่างน้ันนะ เราเท่าน้ันแหละผิด ความเหน็ผิด ความคิดผิด การ

กระทาํผิด มันถงึได้เอามาทับถมตัวเองน่ีไง ถ้ามันคิดถูกนะ มันจะไม่เอาเข้ามาใกล้ตัวเลย ของ

ใกล้ตัวมันยังผลักออกไปนะ 

น่ีดูส ิ ครูบาอาจารย์ของเราท่านมีมากน้อยแค่ไหนท่านสละไปทั้งหมดเลย ให้เป็น
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ประโยชน์กบัสงัคม ให้เป็นประโยชน์กบัโลกนะ ย่ิงสละออกไปเท่าไร ย่ิงสละออกมากเท่าไร 

ท่านทาํของท่านอย่างน้ันนะ ท่านไม่ไปกว้านเอาเข้ามาหรอก ท่านไม่ไปกว้านเอาเข้ามา เว้นไว้

แต่บารมีธรรม เหน็ไหม ดูส ิพระสวีลีน่ี ยังไงๆ มันกม็าสู่พระสวีลีเพราะอะไร คาํว่าบารมีธรรม

ท่านทาํของท่านไว้  

กรรมจาํแนกสตัว์ให้เกดิต่างๆ กนั อนัน้ันมันเกดิจากการกระทาํ มันเกดิจากกรรมของ

ท่าน กรรมดีของท่านมันถงึเวลาของมัน เหน็ไหม ธรรมบันดาล ธรรมะบันดาล บันดาลเป็น

อย่างน้ันนะ มันเป็นอย่างน้ัน แต่คนที่เขามีธรรมเขากไ็ม่ติดอยู่ดี มีมาขนาดไหนกไ็หลออกไป มี

มาขนาดไหนกเ็ป็นประโยชน์ออกไป ไม่ใช่ของเรา เพราะอะไร  

เพราะมันไม่มีเรา ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรแล้ว สิ่งน้ันมานะมันเป็นกระแสสิ่งที่ใคร

สร้างมานะ ทุคตะเขญ็ใจไม่ได้ทาํสิ่งใดมากข็าดแคลนมาอย่างน้ันนะ แต่กไ็ม่ใช่เรา เพราะเราได้

ทาํอย่างน้ีมา ทาํด้วยความขาดแคลนมามันกข็าดแคลนของมันอยู่อย่างน้ี แต่หัวใจมันไม่

เดือดร้อน หัวใจมันไม่เป็นไปนะ เพราะท่านค้นพบใจของท่าน ท่านค้นพบศีล ค้นพบสมาธ ิ

ค้นพบปัญญาของท่าน แล้วค้นพบปัญญาของท่านมันเกดิภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกดิจาก

การภาวนานะ ปัญญาที่เกดิจากการภาวนานะ ไม่ใช่ปัญญาจากการศึกษา ไม่ใช่ปัญญาเกดิจากก

การฟัง น่ีการฟังๆ เป็นปริยัติ การฟังน่ีการฟังเทศน์ๆ การประพฤติปฏบัิติ เวลาหลวงปู่ม่ัน

ท่านจะเทศน์นะ พระทุกองค์แช่มช่ืนแจ่มใสมาก เพราะว่าเราไปอ่านตาํราหนังสอืมันพิมพ์ไว้

แล้ว ดูส ิพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม หน้าไหนๆ บรรทัดไหนเร่ืองอะไรพูดได้หมดนะ  

แต่เวลาเทศน์นะ เวลาฟังธรรมๆ มันออกมาเป็นปัจจุบัน ดูส ิเวลาหลวงปู่ม่ันท่านเทศน์ 

ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล ระดับของศีล เหน็ไหม ศีล อธิศีล ศีลของใครน่ีเวลาเกดิปัญญา ปัญญา

ข้ันไหน ปัญญาโสดาปัตติมรรค สกทิาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค ปัญญาข้ันไหน 

แล้วปัญญาแต่ละข้ันมันเหมือนกนัไหม16 เพราะกเิลสของคนมันไม่เท่ากนั กเิลสของคนหยาบ

ละเอยีดต่างกนั อยู่ในข้ันเดียวกนัแต่มันกใ็ช้เหตุผลแตกต่างกนั พอใช้เหตุผลแตกต่างกนัใช้

เหตุผลที่สมาธิที่สติมันมีกาํลังมากกว่า สติสมาธิที่ละเอยีดลออกว่า  

16เวลาไปเป็นนํา้ป่าๆ ข้ึนมาน่ีดูอสภุะๆ ที่มันถาโถมมาน่ี มันจะมีอะไรไปกางกั้นมัน มันมี

อะไรที่จะไปจาํแนกมัน มันมีอะไรที่จะไปพิจารณาแยกแยะมัน แยกแยะให้เป็นอะไร แยกแยะ

ให้เป็นไตรลักษณะ เกดิข้ึน ต้ังอยู่  ดับไป แล้วมันเกดิถ้าไม่เกดิข้ึนกไ็ม่เหน็ ไม่เกดิข้ึนกไ็ม่เหน็ 

เกดิข้ึนจับไม่เป็นกไ็ม่เหน็ เกดิข้ึนแล้วต้องจับเป็นมันถงึจะเหน็ เหน็แล้ววิปัสสนาอย่างไง ใช้

ปัญญาแยกแยะอย่างใด น่ีเกดิข้ึนถ้าไม่มีสติปัญญา ค้นไม่พบหาไม่เจอไม่เหน็ พอไม่เหน็กบ็อก

ว่ามันไม่มีๆ มันไม่มีหรอก มันเว้ิงว้างไปหมด กไ็ม่เหน็ ไม่รู้จักมัน ทั้งๆ ที่มันกไ็ปอยู่ในตัวน้ัน
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แหละ ของมีอยู่มันกมี็อยู่กบัตัวน้ันหละ  

16ถ้าอยู่กับตัวข้ึนมา ถ้าจับได้ๆ เหน็ไหม จับได้น่ีว่าแนวทางสติปัฏฐาน ๔ แนวทางสติปัฏ

ฐาน ๔ ไม่รู้ไม่เหน็สติปัฏฐาน ๔ อะไร สติปัฏฐาน ๔ น้ันนะมันเป็นช่ือ มันจดจาํกนัมาทั้งน้ัน น่ี

จดจาํกนัมามันเป็นช่ือๆ ไม่เคยเหน็ตัวจริง ถ้าเหน็ตัวจริงไม่กล้าพูดอย่างน้ัน ไม่กล้าพูดอย่าง

น้ัน ถ้าทางการแพทย์ เขาเป็นแพทย์ เขาศึกษามาเฉพาะทาง เขารักษาคนได้หมดเลย แต่เวลา

ตัวเขาเป็นนะ เขาตกใจนะ แพทย์เฉพาะทางน่ี เวลาเขาเป็นโรคภัยไข้เจบ็ที่เขาเป็น เพราะเขารู้ 

เขาศึกษามาว่ามันให้โทษแค่ไหน เวลาตัวเขาเป็นนะง่อยเปล้ียเสยีขาเลย เข่าอ่อนเลย แต่เวลา

รักษาผู้อื่นเก่งนะ  

16น่ีกเ็หมือนกนันะ ถ้ามันไม่รู้ไม่เหน็ มันไม่เหน็ใจของมัน มันจับต้องของมันไม่ได้นะมัน

จะรู้อะไร มันกเ็หมือนหมอที่มันเรียนมานะ แต่ตัวเองยังไม่ได้เป็น ถ้าตัวเองเป็นโรคเป็นภัย

แล้วมันหายจากโรคภัยน้ันแล้วมันถงึเป็นการรักษา ถ้ามันไม่ได้เป็นโรคน้ันๆ เอ้า กเ็ราไม่ได้

เป็นโรคน้ันๆ กไ็ม่รู้ไม่เหน็มันไง แต่ศึกษามาจดจาํจารึกกนัมา น่ีไงถ้ามันเป็นอย่างน้ันมันกเ็ป็น

เร่ืองหน่ึงนะ  

16แต่ถ้ามันเป็นความจริงๆ มันต้องเป็นของมัน เหน็ไหม น่ีถ้าค้นพบมันกระจ่างแจ้งกลาง

หัวใจนะ ถ้าค้นพบ พบสติ พบสมาธิ พบปัญญา พบมรรค เวลามรรคมันเป็นไป เหน็ไหม 

บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกทิาคามิมรรค สกทิาคามิผล อนาคามิมรรค 

อนาคามิผล อรหัตมรรค อรหัตผล หัวใจน้ีเป็น หัวใจของสตัว์โลกเป็นความมหัศจรรย์ มัน

พัฒนาเป็นช้ันเป็นตอนนะ คาํว่าพัฒนาเป็นช้ันเป็นตอนเพราะอะไร เพราะองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ข้ึนมาบุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ ทั้งๆ 

ที่ว่าท่านตรัสรู้เองโดยชอบ 

16แต่เวลาท่านวางธรรมและวินัยน้ีไว้ เหน็ไหม บุคคล ๔ คู่ จิตใจของคนที่วิวัฒนาการ

พัฒนาการข้ึนไป แล้ว ๔ คู่น่ีมันเป็นอย่างใด มันเป็นโสดาบันอย่างไง มันเป็นสกทิาคาอย่างไง 

เป็นอนาคาอย่างไง แล้วเป็นพระอรหันต์อย่างไง แล้วพระอรหันต์ที่เป็นแล้วน่ีเป็นอย่างใด เป็น

แล้วมันมีผลประโยชน์อย่างใด เป็นแล้วน่ี น่ีไง ศาสนทายาทของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่าน

ทาํเพ่ือประโยชน์อนัน้ีไง น่ีไงถ้าเราไม่คุ้นชินมัน เหน็ไหม เวลาเราคุ้นชินมันนะ เวลาจะมาลง

อโุบสถ ต้องทุก ๑๕ คํ่าๆ มันเป็นเร่ืองการทดสอบ มันเป็นเร่ืองการทัศนะ ทัศนียภาพ เป็นการ

วัดใจ เป็นการพิจารณาของเรา เหน็ไหม น้ันเป็นการฟังธรรม 

16แต่อโุบสถๆ น่ีเราต้องลงทุกอโุบสถ หลีกเล่ียงไม่ได้ ถ้าเป็นอโุบสถๆ นะ แม้แต่ใน
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ธรรมวินัย เหน็ไหม พระถ้า ๔ องค์ข้ึนไปถ้าสวดไม่ได้ต้องส่งให้ไปศึกษา ถ้าไม่ศึกษาปรับอาบัติ

ปาจิตตีย์ทั้งหมดเลย ปรับทั้งหมด น่ีอโุบสถเป็นความสาํคัญ สาํคัญเพราะมันตรวจสอบพระให้

พระอยู่ในศีลในธรรม แล้วเวลาฟังธรรมๆ น่ีฟังธรรมอย่างน้ีกเ็พ่ือวัดใจของตน ถ้าวัดใจของ

ตน พิจารณาใจของตน ค้นหาให้เจอนะ ใจของแต่ละคนนะค้นหาให้ได้ ค้นหาให้เจอ เพ่ือ

ประโยชน์กบัภิกษุองค์น้ัน เอวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


