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เทศน์พระ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
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ต้ังใจเนาะ ต้ังสติ ต้ังใจฟังธรรมะ วันน้ีวันสาํคัญทางพุทธศาสนา วันน้ีวันวิสาขบูชา เหน็

ไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเกดิวันน้ี เวลาท่านเกดิมาท่านเกดิมาเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ 

เกดิมาเป็นราชกุมาร ท่านดาํรงชีพๆ แบบสามัญชน แต่เวลาท่านออกบวชแล้ว เวลาท่านขวนขวาย

ของท่าน เวลาท่านตรัสรู้กวั็นน้ีไง เพราะท่านตรัสรู้วันน้ี ท่านถงึมีคุณธรรมในใจของท่าน ท่านถงึมี

ความสขุในใจของท่านไง  

แต่ก่อนหน้าน้ัน เวลาเกดิวันน้ีเกดิเป็นราชกุมาร เวลาเกดิเป็นราชกุมาร เหน็ไหม การเกดิ

ในวัฏฏะ การเกดิในวัฏฏะกม็นุษย์เกดิ มนุษย์เกดิข้ึนมา เหน็ไหม มนุษย์ที่มีบุญ เวลาองค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าอยู่ดุสติฯ รอจะลงมาเกดิ จะลงมาเกดิลงมาจุติ จุติเกดิมาแล้ว เวลาเกดิ

มาแล้วสิ่งน้ีสิ่งที่เกดิมา เหน็ไหม เพราะอาํนาจวาสนาบารมีมันพร้อม เวลาอาํนาจวาสนาบารมีมัน

พร้อมเกดิมาถงึอดุมสมบูรณ์  

คาํว่าอดุมสมบูรณ์น่ีชีวิตทางโลก ถ้าทางโลกอดุมสมบูรณ์มาก เวลาพระเจ้าสทุโธทนะท่าน

เล้ียงดูมา เหน็ไหม เพราะปรารถนาให้เป็นจักรพรรดิ ปรารถนาให้เป็นจักรพรรดิ คาํว่าปรารถนา

น้ัน พ่อเป็นกษัตริย์ ถ้าพ่อเป็นกษัตริย์ปรารถนาให้ลูกชายเป็นจักรพรรดิ เน่ียต้องมีการศึกษา ต้อง

มีความพร้อม เตรียมพร้อมความเป็นกษัตริย์ไง ถ้าเตรียมพร้อมเป็นกษัตริย์ การดูแล การอบรม

บ่มเพาะพร้อมตลอดเลย แต่ แต่เวลาท่านสร้างอาํนาจวาสนาบารมีของท่านมา เหน็ไหม คาํว่าสร้าง

บารมีของท่านมา บารมีเตม็ๆ มันจะมาตรัสรู้เป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า น่ันคืออาํนาจ

วาสนาของท่านจริงๆ อาํนาจวาสนาท่านสร้างของท่านมาจริงๆ แต่อาํนาจวาสนาอนัน้ันการที่ท่าน

ได้สร้างมา การได้สร้างมาเวลาท่านเกดิมาท่านถงึอดุมสมบูรณ์พูนสขุไง  

คาํว่าอดุมสมบูรณ์พูนสขุทางโลก ทางโลกไง แต่ในหัวใจที่อาํนาจวาสนาที่ได้สร้างบุญญาธิ

การมา เหน็ไหม มันละล้าละลังๆ ไปเที่ยวสวนเหน็คนแก่คนเกดิคนเจบ็คนตาย ถามมหาดเลก็ เรา

กต้็องเป็นเช่นน้ันเหรอ อดุมสมบูรณ์ไปหมดแต่เรากต้็องตาย ถ้ามันมีการเกดิการแก่การเจบ็การ
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ตาย มันต้องมีฝั่งตรงข้ามที่ไม่เกดิไม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตาย ความไม่เกดิไม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตายไปหาที่

ไหน ไปหาที่ไหนกห็าไม่ได้ ไปหาที่ไหนใครกต็อบไม่ได้  

เวลาออกบวชแล้ว เหน็ไหม ศึกษามาศึกษามาขนาดไหนกไ็ม่มีใครบอกได้ เวลาท่านตรัสรู้

เองโดยชอบวันน้ี วันน้ีๆ วันน้ีท่านตรัสรู้เองโดยชอบ ความตรัสรู้เองโดยชอบตรัสรู้ด้วยอะไร ตรัสรู้

ด้วยมรรคไง ตรัสรู้ด้วยมรรคญาณ ตรัสรู้ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยสจัจะความจริงในใจของท่าน 

ถ้าด้วยสจัจะความจริงในใจของท่าน ศีลสมาธิปัญญามันมาจากไหน  

เขาบอกว่าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่ได้กาํหนดพุทโธ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้ากาํหนดอานาปานสติ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่ได้กาํหนดพุทโธเพราะมันยังไม่

มีพุทโธ ยังไม่มีพุทธะ ยังไม่มีผู้รู้จริง ถ้าความไม่รู้จริง เวลาไม่มีผู้รู้จริง ศีลสมาธปัิญญามันมาจาก

ไหน มันมาจากสจัจะเป็นความจริงในข้อเทจ็จริงในใจของท่าน เพราะมันมาจากสจัจะข้อเทจ็จริงใน

ใจของท่าน เวลาท่านบัญญัติธรรมวินัยท่านถงึได้บัญญัติศีลสมาธิปัญญา ท่านถงึได้บัญญัติ

มรรค ๘  

เวลาบัญญัติข้ึนมา เหน็ไหม มรรค ๘ คาํว่ามรรค ๘ ข้ึนมา เวลาการกระทาํข้ึนมามันต้องมี

มรรคอนัน้ัน ถ้าไม่มีมรรคอนัน้ันท่านจะตรัสรู้เองโดยชอบได้ยังไง ท่านตรัสรู้เองโดยชอบกท่็าน

ตรัสรู้เองโดยชอบด้วยมรรค แต่ด้วยมรรค ด้วยบุญญาธิการ ด้วยการกระทาํ ด้วยสติปัญญาของ

ท่านเอง น่ีตรัสรู้เองโดยชอบ ความตรัสรู้เองโดยชอบท่านถงึมีไง มีดีในใจของท่าน  

เพราะท่านมีดีในใจของท่าน ท่านถงึเสวยวิมุตติสขุๆ คนที่มีดีในหัวใจ เหน็ไหม ดูส ิสถานะ

ความเป็นกษัตริย์ สถานะที่โลกเขาปรารถนา ท่านยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านกยั็งสละทิ้ งมา ท่านสละราช

สมบัติมา ท่านสละทิ้ งมาหมด สทิธิเสรีภาพ สทิธิความเป็นมนุษย์ สทิธสิิ่งที่โลกเขามีอยู่เสยีสละ

หมด มาเป็นนักบวชนักพรต เวลามาเป็นนักบวชนักพรต เหน็ไหม การกระทาํอนัน้ันกระทาํด้วย

ความเพียร ด้วยความวิริยะความอตุสาหะ แต่เวลามาตรัสรู้เองโดยชอบ เน่ียมีดี  

ถ้ามีดีข้ึนมาแล้วหัวใจมันสงูส่ง ถ้ามีดีข้ึนมามันเป็นความจริง เพราะความมีดีอนัน้ัน เหน็

ไหม โลกถงึไม่มีค่า สรรพสิ่งในโลกน้ีไม่มีค่า เหน็ไหม จะดาํรงชีพยังไงเท่าน้ันเอง พอดาํรงชีพ

ยังไงเท่าน้ันเอง ท่านถงึได้ปรารถนาร้ือสตัว์ขนสตัว์ เวลาร้ือสตัว์ขนสตัว์ เหน็ไหม สิ่งที่แสดง

ธรรมจักรๆ สิ่งที่พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเหน็ธรรมๆ คาํว่าดวงตาเหน็ธรรม สิ่งใดสิ่งหน่ึงมี

การเกดิข้ึนเป็นธรรมดา สิ่งน้ันต้องดับเป็นธรรมดา ความเป็นจริงอนัน้ันๆ ข้ึนมาในใจของ
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พระอญัญาโกณฑญัญะ เทศนาว่าการต่อไปจนปัญจวัคคีย์เป็นพระโสดาบันทั้งหมด เทศน์อนัตต

ลักขณสตูรเป็นพระอรหันต์ข้ึนมา  

ถ้าความเป็นพระอรหันต์ข้ึนมา มันมีความจริง มันมีดีอยู่ในใจอนัน้ัน ถ้ามันมีดีอยู่ในใจอนั

น้ัน เหน็ไหม ดูส ิองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากราบธรรมๆ เพราะท่านกราบธรรมๆ กราบสจั

ธรรมอนัน้ันๆ ไง เวลาเขาพูดกนัว่าธรรมะไม่เคยเสื่อมๆ มันจะเสื่อมได้ยังไง มันอยู่ในใจขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามันเป็นข้อเทจ็จริง เหน็ไหม สิ่งที่มันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วด้วยอะไร ถ้ามี

อยู่แล้วมันจะมีอยู่แล้วด้วยบุญญาบารมีขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้มาตรัสรู้ ถ้ามัน

มีอยู่แล้ว ผู้ที่ตรัสรู้ได้ ผู้ที่จะรู้ได้เฉพาะตน มีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากบัพระปัจเจกพุทธ

เจ้าเท่าน้ัน  

พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้รู้จาํเพาะตนๆ ไอ้เรามันสาวกสาวกะ สาวกสาวกะผู้ที่ได้ยินได้ฟัง ผู้ที่

ด้ินรนกนัอยู่น่ีไง ถ้าผู้ที่ด้ินรนกนัอยู่น่ี เหน็ไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า กึ่งพุทธกาล

ศาสนาจะเจริญอกีหนหน่ึง ระหว่างกึ่งพุทธกาลๆ สองพันห้าร้อยๆ หลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ันท่าน

ออกฝึกหัด ท่านออกประพฤติปฏบัิติของท่าน จนท่านเป็นความจริงในใจของท่าน ถ้ามันมีจริงๆ มี

ดี ถ้ามันมีดีข้ึนมามันมีดีในใจของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ดูความดาํรงชีพของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่

ม่ัน น่ีไง น่ีสมณะ ความเป็นสมณะในหัวใจ  

ถ้าความเป็นสมณะในหัวใจ มันจะมีสิ่งใดมีคุณค่า โลกน้ีมันไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าเลย โลก

ธรรม ๘ มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ ยศถาบรรดาศักด์ิไร้สาระ น่ีไง ฐานันดรศักด์ิๆ เขาเอาไว้

เชิดชูคนทาํดี สิ่งที่เขามีไว้ เขามีคนทาํคุณงามความดีแล้วให้ไว้เชิดชูคุณงามความดีของเขา น่ี

เพราะเขามีความดีของเขา เขาถงึให้สมณศกัด์ิ แล้วสมณศักด์ิมันมีอะไร น่ีแสวงหากนัสมณศักด์ิ ข้ี 

ตัวเองมีแต่ข้ี แล้วแสวงหาสมณศักด์ิแสวงหามาทาํไม แสวงหากหั็วโขนไง แล้วมีหัวโขนแล้วกห็ลง

หัวโขนตัวเองไง แล้วหัวโขนมีไว้ทาํไม เน่ียสมณศักด์ิๆ เขามีไว้เพ่ือเชิดชูคุณงามความดีของผู้ที่ทาํ

คุณงามความดี ถ้าคุณงามความดีของเขา เขาทาํของเขา น่ีมันโดยเน้ือหาสาระ โดยเน้ือหาสาระนะ 

มันมีมาต้ังแต่สมัยองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเอตทัคคะ ผู้เลิศ ผู้เลิศในทางใดทางหน่ึง เหน็ไหม เพราะ

มีคุณธรรมทางน้ัน ให้เลิศเป็นทางๆ ไป ไอ้น่ีกเ็หมือนกนั สมณศักด์ิๆ กม็าสมณศักด์ิในสมัย

ปัจจุบันน้ี แล้วสมัยปัจจุบันน้ีคนที่เป็นพระดีจริงๆ กมี็ ถ้ามีดีจริงๆ เขากเ็ชิดชู เขาเชิดชูผู้ที่คุณงาม

ความดีไง แต่ไอ้ผู้ที่ไม่มีน่ีส ิ ไอ้ที่ไม่มีมันแสวงหา พอมันแสวงหาข้ึนมา การแสวงหากนั การ
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แก่งแย่ง ชิงดีชิงช่ัว จะเอาความดีมาจากไหน มันมีแต่ความช่ัว ความช่ัวข้ึนมา เหน็ไหม แก่งแย่ง

กนั แล้วพยายามจะแสวงหาสิ่งน้ันกนั น่ีไง ถ้ามันไม่มีเป็นอย่างน้ี  

แต่ถ้ามันมี เหน็ไหม มันมีในใจหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน พอมีในใจหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน

มีมาได้ยังไง มันมีมาได้ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านค้นคว้าของท่านนะ เวลาท่านจะออกบวช 

คนเรานะ เวลาจะออกประพฤติปฏบัิติ เวลาคนจะออกประพฤติปฏบัิติข้ึนมาน่ีเราจะปฏบัิติที่ไหน 

ทุกคนโดยสามัญสาํนึก เหน็ไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถงึบัญญัติธรรมวินัยน้ีไว้ให้เรา

ศึกษา  

การศึกษาน้ีเป็นภาคปริยัติ ภาคปริยัติคือการศึกษาทฤษฎี ศึกษาทฤษฎีเพราะกเิลสมันไม่มี

องค์ความรู้น่ีมันกดี็ดด้ิน แต่ถ้ามีองค์ความรู้ องค์ความรู้คือทรงจาํธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า ศึกษาคือสญัญา สญัญาคือการจดจาํวิธีการอนัน้ัน ถ้าจดจาํวิธีการอนัน้ัน มัน

วิเคราะห์วิจัยมันกเ็ป็นสตุมยปัญญา มันเป็นปรัชญา เหน็ไหม ที่เราวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยกนั

มาเพ่ือจะออกปฏบัิติไง ไม่ใช่วิเคราะห์วิจัยไว้ให้มันแหยง ไม่ใช่วิเคราะห์วิจัยไว้ให้มันกลัว ไม่ใช่

วิเคราะห์วิจัยแล้วเราไม่กล้าเผชิญหน้ากบัอะไร เขาวิเคราะห์วิจัยไว้ให้กระทาํไง  

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ครูบาอาจารย์ของเรา ท่านวิเคราะห์วิจัยแล้วเพ่ือเผชิญหน้ากบัมัน

ไง เวลาวิเคราะห์วิจัยแล้วจะไปเผชิญหน้ากบัมัน จะไปค้นหามัน จะไปทาํความจริงให้เป็นความ

จริงข้ึนมา เขาทาํเพ่ือเหตุน้ัน เขาไม่ใช่ศึกษามาวิเคราะห์วิจัยมาแล้วเกบ็ไว้ในล้ินชัก เกบ็ไว้ในสมอง 

แล้วกโ็หยหา แล้วกไ็ม่กล้าเผชิญกบัความจริง ไม่กล้าประพฤติปฏบัิติ เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนมาก็

กลัวมันจะทุกข์มันจะยาก กลัวมันจะมีความลาํบาก  

ความกลัวลาํบาก ความกลัวความทุกข์ความยาก น่ันล่ะมันจะตายซํา้ตายซาก แล้วเวลาตาย

ซํา้ตายซากมันจะลาํบากอยู่อย่างน้ัน ตายแล้วตายเล่าไม่มีวันผุดวันเกดิ น่ีไง เพราะอะไร ถ้าเกดิ

เป็นเทวดาอนิทร์พรหม เหน็ไหม น่ีมันโอปปาติกะ โอปปาติกะกาํเนิดเลย ถ้าไปเกิดโอปปาติกะ 

เกดิในนรกอเวจี แต่ถ้าเกดิเป็นมนุษย์ต้องอยู่ในครรภ์ ในไข่ ในครรภ์ ในนํา้คราํ ในโอปปาติกะ 

กาํเนิดสี่ มันต้องกาํเนิดอยู่แล้วไง แล้วถ้ามันไม่กล้าเผชิญกบัสจัจะความจริง เหน็ไหม มันละล้า

ละลังอยู่น่ัน มันกต้็องเกดิซํา้เกดิซาก เวลามันเกดิซํา้เกดิซากข้ึนมา เวลามันทุกข์มันยากอนัน้ัน มัน

ทุกข์มันยากกบัการเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนา มันทุกข์มันยากกว่าการเผชิญอะไรกบัความจริง 

เวลาเผชิญกบัความจริงไม่กล้าเผชิญกบัความจริงข้ึนไปเพราะมันวิเคราะห์วิจัยแล้วมันสู้มันไม่ได้ 

กเิลสมันย้อนแย้งเข้ามา มันล้มลุกคลุกคลานไง น่ีกศ็ึกษามาทาํไม  
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เวลาศึกษาเขาศึกษามาให้ประพฤติปฏบัิติ เน่ียปริยัติองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

บัญญัติไว้เอง น่ีการศึกษา เหน็ไหม การศึกษาในพุทธศาสนา มีการศึกษาในเร่ืองปริยัติกบัศกึษา

ในภาคปฏบัิติ การปฏบัิติคือการเผชิญกับความจริงในใจของตน ถ้าการปฏบัิติคือการเผชิญกบั

ความจริงในใจของตน เหน็ไหม หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านทาํของท่านอย่างน้ี น่ีท่านเผชิญกบั

ความจริงในใจของท่าน แล้วในใจของท่านมันอยู่ที่ไหน หาใจของท่านไม่ได้ เหน็ไหม เข้าป่าเข้าเขา

ไป ไปที่ไหนกมี็คนเสยีดสเีหยียดหยาม น่ีไงสมณศักด์ิ สมณศักด์ิต้องเป็นขุนนาง สมณศักด์ิมัน

ต้องเป็นผู้ดีตีนแดง เหยียบข้ีไก่ไม่ฝ่อ ทาํสิง่ใดกไ็ม่ได้ สมณศักด์ิแล้วไม่กล้าเผชิญกบัความจริง  

เวลาท่านเผชิญกบัความจริง หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันท่านเผชิญของท่านตามความเป็นจริง

ของท่าน ท่านสู้ท่านบากบ่ันของท่าน เวลาความบากบ่ันอนัน้ัน ความบากบ่ันอนัน้ัน เหน็ไหม พอ

บากบ่ันข้ึนมามันต้องเป็นปัจจัตตัง เป็นสนัทิฐิโก  

เวลาเรามีการศึกษา ศึกษาทางปริยัติศึกษามาเพ่ือวิเคราะห์วิจัย วิเคราะห์วิจัยข้ึนมา แม้แต่

การศึกษานะสตุมยปัญญามันกป็ราบปรามกเิลสหยาบๆ ในใจของเราได้ เวลามันมีความเครียด 

เวลามีความทุกข์ความยาก คนเกดิมามีแต่ความทุกข์ความยากในหัวใจ เวลาคิดสิ่งใดกไ็ม่สมความ

ปรารถนา กมี็แต่ความเร่าร้อนในใจ ศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากเ็อาธรรมะ

อนัน้ันมาชโลม น่ันน่ะน่ีผลของมัน ผลของการศึกษา ผลของการวิเคราะห์วิจัย มันกไ็ด้ธรรมะ 

อารมณ์ๆ อารมณ์สจัธรรม มันมากลบความทุกข์ความยากในใจของตน มันกโ็อ้ มหัศจรรย์ๆ โอ้โฮ 

ธรรมะเป็นเช่นน้ีเองๆ  

มันกเ็ป็นอย่างน้ันจริงๆ น่ันแหละ เช่นน้ันเองๆ น่ีเป็นสมบัติขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้า จาํมาทั้งดุ้น มันมีอะไรเป็นสมบัติของตน กศ็ึกษามาต้นข้ัว ศึกษามาจากต้นเหตุ ต้นเหตุ

คือธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แล้วกม็าวิเคราะห์วิจัย เขียนหนังสอื โห เขียน

หนังสอืกนัใหญ่เลย โอ้โฮ ธรรมะน่ีแตกฉาน แต่ไม่รู้จักตัวตน ไม่รู้จักตัวอะไรของของเราเลย  

น่ีไง น่ีทฤษฎี น่ีความจาํๆ นะ ถ้าความจาํมันเป็นอย่างน้ัน เวลาความจริงๆ ถ้ามันปฏบัิติ

ความจริงข้ึนมามันต้องมีความจริงข้ึนมา ถ้ามีความจริงข้ึนมา เหน็ไหม เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่

ม่ันท่านค้นคว้าของท่าน ท่านเข้าป่าเข้าเขาไป ใครมันอยากจะทุกข์จะยากโดยไม่มีสิ่งใดตอบสนอง 

สิ่งที่ท่านเดินธุดงค์เข้าป่าเข้าเขาไป รู้ว่าทุกข์ไหม รู้ รู้ว่าทุกข์ไง รู้ว่าทุกข์เพราะอะไร มันขาดแคลน 

มันไม่ได้สมความปรารถนา กเิลสมันต้องการ เหน็ไหม น่ีผู้ดีตีนแดงเหยียบข้ีไก่กไ็ม่ฝ่อ เป็นขุน
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นาง จะทาํอะไรมีคนล้อมหน้าล้อมหลัง ถ้าอยู่ในเมืองกเ็ป็นอย่างน้ัน พระครูบาอาจารย์มีสมณศักด์ิ

ใหญ่โต มีช่ือเสยีง มีคนนับหน้าถอืตา น่ีไง ผู้ดีตีนแดง  

แต่เวลาเข้าป่าเข้าเขาไปแล้วมันไม่ได้อย่างน้ันหรอก เพราะมันมีแต่ต้นไม้ ถ้าเป็นชาวบ้าน

หรือมันกเ็ป็นผู้ที่มีแต่เถยีง คือว่ามีเถยีงนา คือที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ส่วนใหญ่แล้วสมัยที่ครูบาอาจารย์

ท่านเที่ยวธุดงค์อยู่ประชากรเมืองไทยมันยังมีน้อย มีแต่ป่าแต่เขา แล้วการทาํมาหากนิมันกทุ็กข์ก็

ยาก เขากไ็ปจับจองที่กนั ไปถางป่าเพ่ือปลูกพืชไร่ เวลาเราไปธุดงค์ส่วนใหญ่จะไปเจออย่างน้ัน จะ

ไปเจอผู้ที่มาอยู่ใหม่ ส่วนใหญ่แล้วเป็นกระต๊อบกระแต๊บ ผู้ที่ไปล้มป่าไปถางป่าเพ่ือจะไปทาํพืชไร่ 

แล้วเขากมี็เสบียงของเขาเพ่ือดาํรงชีพ ไอ้เรากไ็ปอยู่ข้างๆ แถวน้ัน อยู่ในป่าในเขา แล้วกข็อ

บิณฑบาตฉันกบัเขา  

มันจะมีอะไร ส่วนใหญ่เป็นอย่างน้ัน สมัยครูบาอาจารย์เราเพราะบ้านเมืองมันยังไม่เป็นรูป

เป็นร่างข้ึนมา มันยังมีการโยกย้ายถิ่น เหน็ไหม ที่ไหนมีภัยแล้ง มีโรคภัยไข้เจบ็ เขากย้็ายทั้ง

หมู่บ้านเลย หมู่บ้านย้ายไปหาที่ที่มันอดุมสมบูรณ์ เขากไ็ป น่ีเวลาธุดงค์ไปส่วนใหญ่เราไปเจอแบบ

น้ันสมัยครูบาอาจารย์ เรากบิ็ณฑบาตกับเขา มันขาดแคลนไหม ขาดแคลน แล้วเขาล่ะ เขากป็าก

กดัตีนถบีนะ เขากมี็ความทุกข์ความยากของเขา เพราะเขาไม่มีจะอยู่จะกนิ เขาต้องหาที่ทาํมาหา

กนิของเขา ถ้าคนที่เคยศึกษามาเขากจ็ะรู้ว่าพระปฏบัิติศีลเขาเป็นยังไง สิ่งใดที่ฉันได้ฉันไม่ได้ สิ่งใด

อยู่ได้อยู่ไม่ได้ ถ้าไปเจอโยมที่เขาเข้าใจชีวิตเรากส็ะดวกนิดหน่ึง ถ้าเจอไม่เข้าใจนะ เราบิณฑบาต

มา ฉันได้ฉันไม่ได้เราต้องมาคัดเลือกนะ เพราะเน้ือดิบของดิบฉันไม่ได้ ถ้าฉันไม่ได้แล้วบิณฑบาต

มาได้อย่างไร แล้วมันกคั็ดเลือกคัดแยกเอา แล้วแต่ว่ามันจะเป็นจริงไหม เพราะ เพราะเราอยู่ในป่า

นะ  

อยู่ในป่าเวลาฉันแล้ว เหน็ไหม ถ้าผิดศีล ทุศีล แล้วภาวนายังไง สภาพแวดล้อมมันกบี็บค้ัน

อยู่แล้ว แล้วยังสร้างอุปสรรคในหัวใจข้ึนมาอกี อปุสรรคในหัวใจข้ึนมา เหน็ไหม เราเป็นคนทาํเอง 

ดูส ิ สิ่งที่ทาํไม่ได้กฝื็นทาํ พอฝืนทาํมันทุกกฎกเ็ป็นปาจิตตีย์ แล้วเป็นอาบัติแล้วเราจะมีความ

เข้มแขง็ในใจหรือไม่ น่ีไง เวลาออกธุดงค์ไปที่ว่าปรารถนาสิ่งใดกไ็ม่ได้สิ่งน้ันแล้วมันจะทุกข์จะยาก

ไหม มันทุกข์ยากแน่นอน แต่ไม่ใช่ทุกข์ยากเพ่ือสญูเปล่า ความทุกข์ยากอย่างน้ีเพ่ือเข้าหาความ

จริง เพ่ือหาความจริง เหน็ไหม ในเม่ือมันจะทุกข์มันจะยาก จะทุกข์ยากมันข้อเทจ็จริงของชีวิต 

ข้อเทจ็จริงของผู้ทรงศีล ผู้ทรงศีลเขามีศีลมีธรรมของเขา  
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ถ้ามีศีลมีธรรมของเขา น่ีศีลธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ ถ้าเป็นเคร่ืองอยู่แล้วเราจะปฏิบัติเอาความ

จริงข้ึนมา ปฏบัิติเอาความจริงข้ึนมา ไปอยู่ในป่าในเขา เหน็ไหม สตัว์เสอืมันมีมหาศาล สตัว์ป่ามัน

มาก เหน็ไหม ดูส ิในสมัยปัจจุบันน้ี ปัจจุบันน้ีคนถ้าไม่ล่ามัน ดูช้างน่ีมันออกมากนิพืชไร่กพื็ชไร่เขา 

เพราะคนมันล่าไม่ได้ มันผิดกฎหมาย สมัยน้ันคนไม่มีจะล่า สตัว์มหาศาลเป็นอย่างน้ี เหมือนช้าง

เหมือนเสอืที่มีอยู่เด๋ียวน้ี แล้วเราเข้าไปอยู่อย่างน้ันเราไม่มีอาวุธเลย เรามีศีลเป็นที่พ่ึง มีสจัจะ

ความจริงในหัวใจเป็นที่พ่ึง แล้วเราไปอยู่ในป่าในเขาอย่างน้ันมันมีความสขุไหม ไม่มีความสขุ

แน่นอน ไม่มีความสขุทางโลกนะ  

เวลาหลวงตาท่านช่ืนชมหลวงปู่ม่ันนะ ถ้าพูดถงึทางโลกเป็นเศษผ้าข้ีร้ิว ถ้าพูดถงึทางโลก

นะ ผ้าข้ีร้ิวน่ี ผ้าเชด็เท้าน่ี ไม่มีค่าหรอก ไปที่ไหน เหน็ไหม เวลาเข้าบ้านคนเขาต้องเชด็เท้าน้ันก่อน 

เอาไว้เชด็เท้า เวลาพูดถงึทางโลกนะ เวลาชีวิตเหมือนผ้าข้ีร้ิว เศษคน ไม่มีค่าในสายตาของโลก เข้า

ป่าเข้าเขาไป เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนมาในสายตาของโลกไม่มีใครไปหรอก เราเป็นคนนะ เป็นขุน

นางนะ จะไปเป็นผ้าข้ีร้ิวได้ไง โอ ๋เราทาํอย่างน้ันไม่ได้หรอก น่ีไง มันฝืนกนัอย่างน้ีมันถงึได้ทุกข์ได้

ยากไง มันทุกข์มันยากเพราะกเิลสมันไม่ยอม  

แต่เวลาท่านพลิกกลับมา เหน็ไหม ถ้าพูดถงึทางธรรม น่ันน่ะยอดคน พูดทางธรรม ถ้าทาง

โลกมองแล้วเหมือนเศษผ้าข้ีร้ิวเลย ชีวิตน้ีเหมือนผ้าข้ีร้ิว ไม่มีคุณค่า มันต้องทาํใจอย่างน้ัน คนที่

เขามีคุณธรรมเขาทาํใจอย่างน้ัน เขาทาํใจของเขามันไม่มีค่าเลย ไม่มีค่าในสายตาของโลก โลกจะ

มาเยินยอปอป้ันไม่ได้ ไม่ใช่ขุนนาง ถ้าเป็นขุนนางเหยียบข้ีไก่ไม่ฝ่อ ไปไหนกไ็ม่ได้ จะไปไหนน่ีต้อง

มีเสบียงกรังพร้อม ต้องมีคนไปดูแลพร้อม อย่างน้ันถงึออกธุดงค์ อย่างน้ันถงึเป็นพระในสายตา

ของเขา ถ้าพระในสายตาของเขาน่ี โอ้โฮ นู่นกไ็ม่ได้ น่ีกไ็ม่ได้ โอ ๋ต้องประณีต โอต้๋องสดุยอด 

เพราะอะไร เพราะท่านเป็นอาจารย์ เอ้า เด๋ียวๆ ท่านภาวนาไม่ลงนะ ถ้าไม่ได้อาหารทางใจมัน

ภาวนาไม่ได้ ถ้ามันภาวนาได้มันต้องอากาศดี ต้องทุกอย่างพร้อมเป็นสปัปายะๆ เน่ียขุนนางทั้งน้ัน 

ลองผู้ดีตีนแดงทาํอะไรไม่ได้หรอก  

ถ้ามันจะทาํได้จริงๆ นะ ความจริงๆ เหน็ไหม ครูบาอาจารย์ท่านทาํของท่านมา เพราะ

อะไร เพราะท่านมี ถ้ามันมีในใจข้ึนมานะ ใจมันมีศีลมีธรรมนะ โอ้โฮ สดุยอด อะไรกไ็ด้ สิ่งใดใน

โลกน้ี ดูส ิ เขาไปถางป่าเพ่ือไปจับจอง เพ่ือไปหาอยู่หากนิ เขากทุ็กข์ยากมาเขาจะมีอะไรมาให้พระ 

เขากมี็ข้าวไร่ตามประสาเขา เราไปหาอย่างน้ัน เราไปหาอย่างน้ัน เราไปภาวนาอย่างน้ัน มันจะเอา
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ความสขุมาจากไหน ความสขุทางโลกมันไม่มีหรอก เพราะเราไม่ต้องแสวงหาความสุขทางโลกน้ัน 

เราต้องมาแสวงหาความจริงในใจไง  

ถ้ามันมี มันมี เหน็ไหม ดูส ิองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่าน

มีของท่าน เพราะท่านมีของท่าน ท่านอยู่ท่านมีความสขุของท่านนะ ท่านมีความสขุ มีความร่ืนเริง 

มีความอาจหาญ มีแต่คุณธรรมในใจ ท่านมีคุณธรรมในใจ เหน็ไหม ดูส ิเพราะมีคุณธรรมในใจอนั

น้ัน ช่ือเสยีงเกยีรติศัพทเ์กยีรติคุณของท่านมันขจรขจายไป กล่ินของศีลกล่ินของธรรม เพราะกล่ิน

ของศีลกล่ินของธรรมมันหอมทวนลม เพราะกล่ินของศีลกล่ินของธรรม มีคนอยากได้บุญจาก

ท่านๆ เน้ือนาบุญของโลกๆ ไง  

คนเราเกดิมาในโลก เหน็ไหม โลกน้ีเหรียญมีสองด้าน คนที่ฉลาดเขากแ็สวงหาแต่คุณงาม

ความดีของเขา หาแต่ของจริง แต่คนที่ไม่ฉลาดมันกโ็ดนสงัคมล่อหลอกกนัไปอย่างน้ัน ไอ้ผู้ที่ไม่

ฉลาดกเ็ป็นเหย่ือของโลก บัวสี่เหล่าๆ ไอ้อย่างน้ีมันเป็นวุฒิภาวะของสตัว์โลก เราจะไปขีดเส้นให้

เขาเป็นเหมือนที่ความปรารถนาของเรามันเป็นไปไม่ได้ สตัว์โลกเป็นไปตามกรรมไง กรรมจาํแนก

สตัว์ให้เกดิต่างๆ กนัไง มันกอ็ยู่ที่อาํนาจวาสนาของคนไง คนที่เขาสร้างเวรสร้างกรรมเขามาอย่าง

น้ัน เขากมี็มุมมองอย่างน้ัน มีทัศนคติอย่างน้ัน ถ้าเขามีทัศนคติอย่างน้ัน เน่ียวุฒิภาวะของเขาได้

แค่น้ัน เขากเ็ชิดชูครูบาอาจารย์ของเขาแค่น้ัน  

วุฒิภาวะของคนที่เขาสร้างสมบุญญาธิการมา เหน็ไหม พ่อออกจารย์ๆ เขาแสวงหาของเขา 

เขาแสวงหาของเขา เขาไม่เช่ือคนง่ายๆ หรอก ถ้าเขาไม่เช่ือคนง่ายๆ เหน็ไหม ครูบาอาจารย์ที่ท่าน

ทาํๆ ทาํมาจริงหรือไม่ ถ้าทาํมาจริง เหน็ไหม เขาเวลาสนทนาธรรมๆ เขามีคุณธรรมในใจของเขา 

เขาถามปัญหาข้ึนมา เขาตอบปัญหากนั เขายกประเดน็ข้ึนมา เราจะแก้เขายังไง กแ็ก้เขาข้ึนมา เหน็

ไหม ถ้ามันมีอยู่จริงในหัวใจไง ถ้ามันมีอยู่จริงในหัวใจมันเป็นปัจจุบันไง ถ้ามันมีสิ่งใดเกดิข้ึนใน

ปัจจุบันน้ันมันแก้ไข มันแยกแยะของมัน ได้สจัจะความจริงของมันไง  

น่ีไง ถ้ามันเป็นความจริง มันเป็นความจริงอย่างน้ีไง ถ้าเป็นความจริงอย่างน้ี ถ้ามันมีดี มีดี

ซะอย่างเดียว เพราะมันดีจากคุณธรรม คุณธรรมในหัวใจน้ีมันต้องมีการกระทาํ ถ้ามีการกระทาํ

ข้ึนมาตามความจริงแล้ว สิ่งภายนอกปัจจัย ๔ ปัจจัยน่ีเคร่ืองอยู่อาศัย ปัจจัย ปัจจัยเคร่ืองอาศัย 

ไม่ใช่ความจริง ไปยึดว่าเป็นจริงได้ยังไง แล้วที่มาบวชอยู่น่ีที่จะมาค้นหากค้็นหาความจริงอย่างน้ี

ไง ถ้าค้นหาความจริง ศีลสมาธิปัญญามันกช่ื็อทั้งน้ัน ศีล ก ็ศ.ศาลา สระอ ีล.ลิง กศ็ีล แล้วศีลใน

ตัวมีไหม ศีลจริงๆ มีหรือเปล่า สมาธกิ ็ ส.เสอื ม.ม้า สระอา เอ้า แล้วสมาธิในใจมีหรือเปล่า เอย๊ 
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ปัญญาๆ ปัญญามันก ็ป.ปลา ญ.หญิงน่ันน่ะ แล้วในใจมีหรือเปล่า ถ้ามันมีอยู่จริงน่ันสกิเิลสมันถงึ

กลัว มันไม่มีอยู่จริงกเิลสมันหัวเราะเยาะ มันเย้ยหยันด้วย มันข่ีหัวอกีต่างหาก  

น่ีไง ถ้ามันเอาจริงๆ มันวันสาํคัญทางพุทธศาสนา ถ้ามันมีดีไง ถ้ามันมีดีมันมีดีข้ึนมาจาก

หัวใจ ถ้ามันค้นหาหัวใจของตนให้เจอ มันมีดีแล้วเพราะอะไร เพราะมันของดี คุณธรรมมันเป็น

ของดี เพชรนิลจินดามันมีอะไร เพชรนิลจินดามันกแ็ค่ธาตุ หลวงตาท่านพูดประจาํ ไอ้แบงก์กไ็อ้

กระดาษ ไอ้หลังลาย มันมีอะไร ถ้าหัวใจของครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงท่านเป็นอย่างน้ัน ไอ้น่ีของเรา

มันพูดแต่ปาก เวลาพูดปากพูดนะ ตาน่ีคอยมองเลย ไม่เอาๆ เอ้ ไม่เอา ยกหนีหรือเปล่า อย่ายก

หนีนะ ไม่เอาๆ ไม่เอาจะเอา มันไม่จริง  

ถ้ามันจริงข้ึนมา เหน็ไหม สิ่งน้ันถ้ามันเป็นจริงในหัวใจ ไร้สาระมาก ถ้ามันมีดีอยู่ในหัวใจ

นะ แล้วมีดีมันดีน้ีมาจากไหน ดีมันมาจากการกระทาํของเรา ทั้งๆ ที่เราเกดิมา ปฏสินธิจิต จิต

เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิต เหน็ไหม สตัว์โลกเป็นไปตามกรรม การเกดิเป็น

มนุษย์ เหน็ไหม ธาตุ ๔ การเกดิเป็นมนุษย์ต้องธาตุ ๔ ธาตุ ๔ มาจากแม่ นะโม นํา้ เหน็ไหม นะ

กบัโม มาจากธาตุพ่อกบัแม่ เวลาพ่อกับแม่ มันต้องมีพ่อกบัแม่ ถ้าพ่อกบัแม่ข้ึนมาแล้ว เหน็

ไหม เพราะมันมีสายบุญสายกรรม  

 ดูส ิเวลาสหชาติถ้าเป็นพุทธมารดากต้็องปรารถนาเป็นพุทธมารดา การปรารถนาเป็นพุทธ

มารดาต้องสร้างสมบุญญาธิการมา แล้วเวลาได้คลอดองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาแล้ว 

ท่านเสยีชีวิตเพราะได้ท้องเดียว ไม่มีใครจะเกดิซํา้ได้ เพราะอาํนาจวาสนาของคนไม่เท่ากนั ไม่มี

ใครจะมีอาํนาจวาสนาเท่าอย่างน้ันได้ ฉะน้ันเวลาสหชาติๆ การปรารถนา แม้แต่ปรารถนาเกดิเป็น

พุทธมารดายังต้องสร้างสมบุญญาธิการมาขนาดน้ัน  

น่ีไง เวลาเกดิมา ดูส ิพระอคัรสาวกเบ้ืองซ้ายและเบ้ืองขวาเขากไ็ด้สร้างบุญญาธิการของเขา

มา เวลาพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ เหน็ไหม ดูส ิฟังเทศน์พระอสัสชิได้เป็นพระโสดาบัน เวลา

จะมาบวชกบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ทั้งที่จะมาบวชนะ “น่ัน อคัรสาวกเบ้ืองซ้ายและ

เบ้ืองขวาเรามาแล้ว” เขาสร้างของเขามา เขาทาํของเขามา การกระทาํของเขามา การร่วมเกดิเป็น

สหชาติกต้็องสร้างสมบุญญาธิการมาขนาดน้ัน  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแล้ว สิ่งที่มีการกระทาํๆ มัน

ต้องมีการกระทาํมา ไอ้น่ีกเ็หมือนกนั สิ่งที่เราทาํมาๆ ทาํมากเ็ป็นแนวคิดน่ีแหละ โลกทัศน์ความรู้



เทศน์พระ เร่ือง มีดี ๑๐ 
 

ความเหน็ ถ้ามันทาํของมันมา มันรู้อะไรถูกอะไรผิด อะไรควรและไม่ควร ถ้ามันไม่ได้ทาํอะไรมา 

มันไม่มี ไม่มี เหน็ไหม มันเหมือนลิขสทิธิ์ ลอกเลียนแบบเขา ลอกเลียนแบบเขามา ถ้าเขาจับ

เม่ือไหร่มันกผ็ิดกฎหมายทั้งน้ัน เพราะมันลอกเลียนสทิธิ์เขามา  

เวลาเราประพฤติปฏบัิติข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา มันจะลอกเลียนแบบใคร สิ่งที่เราศึกษา

มาๆ น่ันน่ะทฤษฎีลอกเลียนมาทั้งน้ัน แต่ถ้าเป็นจริงๆ มันเป็นจริงของเรา ศีลมันกต้็องศีลสะอาด

บริสทุธิ์ในหัวใจน้ี ถ้าเป็นสมาธิข้ึนมา สมาธหิรือสมัมาสมาธิจิต น่ีจิตที่เป็นหน่ึงไม่พาดพิงอารมณ์

ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าสมมติว่าว่าง ไอ้เรากบ็อกว่าว่างๆ ว่างๆ โอ่งไหมันไม่เคยมาพูดเลยนะ 

อวกาศมันไม่เคยบอกว่ามันว่างเลย เพราะมันไม่มีชีวิต ไอ้เรามีชีวิตแท้ๆ นะ เวลาพูดน่ันน่ะ อนัน้ัน

มันเป็นสจัจะความจริงจากผู้ที่มีอยู่จริง เวลามีอยู่จริงเขาว่าว่างๆ ของเขา แล้วว่างความว่างมันมี

หลายช้ันหลายตอนมาก แม้แต่สมาธิ ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิ เวลาประพฤติปฏบัิติ

ข้ึนไปแล้ว ถ้ามันว่างจากกเิลส อนัน้ีมันปล่อยวางกเิลสไว้ช่ัวคราว  

ถ้าว่างจากกเิลสนะ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกทิาคามรรค สกทิาคาผล อนาคา

มรรค อนาคาผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล โสดาบัน สกทิา อนาคา พระอรหันต์ มันว่างยังไง 

ความว่างมันแตกต่างกนัยังไง ความว่างที่มันละทิ้ ง ละสงัโยชน์ ๓ กามราคะเด๋ียวกอ่็อนลง กาม

ราคะขาดไปน่ีสงัโยชน์ ๑๐ ขาดไปจากใจ มันแตกต่างกนัยังไง ถ้าไม่แตกต่างกนัยังไง ทาํไม

สงัโยชน์ ๑๐ สงัโยชน์ แล้วถ้าสงัโยชน์ที่มันขาดมันละไป มันจาํนวนมากจาํนวนน้อยกว่าแล้วผลมัน

จะเท่ากนัได้ยังไง  

น่ีไง น่ีความว่างไง น่ีความว่างของใจที่มันว่างจากกเิลสไง ถ้ามันว่างจากกเิลสมันว่างยังไง 

ถ้ามันเป็นความเป็นจริงไง ถ้าเป็นความจริง เหน็ไหม มันต้องมีเหตุมีผลของมันไง ความจริงมัน

เกดิข้ึนมามันเกดิข้ึนมาอย่างน้ีไง ถ้ามันเกดิข้ึนมาอย่างน้ี เน่ียมีดีๆ อย่างน้ีไง มีดีที่มีธรรมในใจ มีดี

ที่มีเหตุมีผล ถ้ามันไม่มีดี มันไม่มีดีในเหตุในผลมันกไ็ปอาศัยข้างนอก เหน็ไหม เพราะไม่มี เพราะ

ความไม่มีนะมันถงึได้พ่ึงพิง  

จะบอกว่าพ่ึงพิง เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านวางข้อวัตรปฏิบัติ ข้อวัตรปฏบัิติเป็น

เคร่ืองอยู่ของใจ คาํว่าเคร่ืองอยู่เพราะไม่มีสิ่งใดจะอาศัยได้กอ็าศัยเคร่ืองอยู่เกาะไว้ แต่ถ้ามันมี

คุณธรรมในใจ คุณธรรมในใจมันมีแล้วมันจะเกาะอะไร ถ้าคาํว่าเกาะหรือส่งออก แสดงว่าข้างใน

ว่างเปล่า แสดงว่าไม่มีที่พ่ึง คนเราถ้ายืนอยู่ไม่ได้ คนยืนอยู่ไม่ได้มันต้องอาศัยอะไร อาศัยเกาะคน

อื่นใช่ไหม ถ้าคนอื่นมันยืนอยู่ได้มันจะไปเกาะใคร ดูส ิ เวลาคนเดินได้ ไปจูงเขาส ิ เขาเบ่ือตายห่า 
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เขาไม่ให้จูงนะ คนที่เขาเดินได้ เขาเหินได้ เขาไม่ให้ใครมาจูงหรอก แต่ไอ้คนที่เดินไม่ได้ ขอร้อง 

ขอร้องให้จูง ดูส ิ เวลาคนหกล้ม ใครต้องเข้าไปประคองเขาข้ึน แต่คนที่เขาเดินอยู่ดีๆ จะไป

ประคองอะไรเขา ใจที่มันมีหลักมีเกณฑข์องมัน มันทรงตัวของมันอยู่ได้ มันมีหลักความจริงในใจ 

มันจะมีอะไรมามีคุณค่ามากกว่าน้ัน  

ถ้ามันมีคุณค่ามากกว่าน้ัน เหน็ไหม น่ีมีดี มีดีที่ไหน มีดีที่วันน้ีวันสาํคัญ มีดีในใจขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรม เป็นผู้ตรัสรู้

เองโดยชอบ โดยชอบ ถ้าไม่มีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ข้ึนมา ธรรมะมันมาจากไหน 

วันสาํคัญๆ เวลาสาํคัญสาํคัญที่ไหน เวลาสาํคัญข้ึนมาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าท่านสาํคัญ

ท่านเกดิวันน้ี ท่านตรัสรู้วันน้ี ท่านปรินิพพานวันน้ี  

เพราะวันน้ีวันสาํคัญทางพุทธศาสนา ถ้าวันสาํคัญทางพุทธศาสนา เหน็ไหม เพราะความมี

คุณธรรมของท่าน ท่านถงึเป็นศาสดา ท่านถงึเป็นหลักเป็นชัย เป็นครูเอกของโลก ท่านสั่งสอน 

ท่านปรารถนาร้ือสตัว์ขนสตัว์ด้วยธรรม ด้วยอบุายวิธีการ ด้วยการชักนาํ ด้วยการแก้ไข ให้ผู้ที่

ประพฤติปฏบัิติรอดพ้นจากอาํนาจของอวิชชา รอดพ้นจากครอบครัวของมาร ครอบครัวของมาร

นะ  

เวลาทาํความสงบของใจ แค่ทาํความสงบของใจให้ใจมันสงบระงับเข้ามา เหน็ไหม ทาํ

ความสงบของใจให้มันปล่อยวางจากทิฐิมานะของตน ปล่อยวางจากความเหน็ของตน เวลามัน

ยกข้ึนสู่วิปัสสนาข้ึนมา เวลามันจะชาํระล้างข้ึนมาเป็นช้ันเป็นตอนข้ึนไป มันชาํระล้างด้วยศีลด้วย

สมาธิด้วยปัญญา ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา ด้วยการฝึกหัด ด้วยความเป็นจริงของเราข้ึนมา 

ไม่ใช่ความจาํ ความจาํในการศึกษา ความจาํข้ึนมาศึกษามาขนาดไหนมันกเ็ป็นความจาํทั้งน้ัน ถ้า

ความจาํน้ันวิเคราะห์วิจัยขนาดไหนมันกวิ็เคราะห์วิจัยธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้า มันไม่ได้วิเคราะห์วิจัยโดยสจัจะความจริง  

คาํว่าวิเคราะห์วิจัยสจัจะความจริง พอจิตมันสงบแล้วเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็

ธรรมตามความเป็นจริง คือไปเหน็กเิลส เหน็เช้ือโรค แล้วมันให้มรรคให้ผล ให้มรรคให้ผลคือให้

ยา ให้ธรรมโอสถ ให้ธรรมโอสถ เวลาธรรมโอสถเข้าไป เหน็ไหม เกดิสงครามธาตุสงครามขันธ ์

สงครามธาตุ สงครามธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ สงครามระหว่างธรรมะกบักเิลสมันต่อสู้กนั การต่อสู้

กนั ประหัตประหารกนัด้วยมรรคด้วยผล ด้วยมรรคด้วยผลด้วยมรรคด้วยผลของใคร ด้วยมรรค

ด้วยผลของหัวใจที่สงบระงับน้ัน ด้วยมรรคด้วยผลหัวใจที่สงบระงับแล้วยกข้ึนสู่วิปัสสนาได้ ยกข้ึน
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สู่วิปัสสนาได้ด้วยสจัธรรม ด้วยความสามารถของตน เหน็ไหม มันเกดิมรรคเกดิผลในใจ ถ้าเกดิ

มรรคเกดิผลในใจมันพิจารณาของมัน มันแยกแยะของมัน มันสาํรอกมันคายของมัน น่ีไง ถ้ามัน

เป็นจริงต้องเป็นจริงอย่างน้ี  

ถ้ามันเป็นจริงอย่างน้ีข้ึนมามันไม่ใช่ความจาํ น่ีความจาํไปจาํมา จาํมาไม่ต้องทาํอะไรเลย 

ของเค้าไปจาํมา แต่จาํมาเป็นแนวทางๆ ภาคปริยัติเราจาํมาเป็นทฤษฎี แต่เวลาทาํมันต้องทาํความ

เป็นจริงข้ึนมา ถ้าทาํเป็นจริงข้ึนมามันเร่ิมมีศักด์ิ มีศักด์ิมีศรี มีการกระทาํ มีคุณธรรม เพราะ

คุณธรรมมันมีคุณค่า ถ้าหวังพ่ึงกห็วังพ่ึงครูบาอาจารย์เท่าน้ัน แล้วถ้าครูบาอาจารย์น้ันนะ มัน

เหมือนในห้องผ่าตัด ห้องผ่าตัดต้องปลอดเช้ือ  

น่ีกเ็หมือนกนั ในหัวใจของเรา เหน็ไหม กิเลสมันจะครอบงาํ ถ้าสมาธิข้ึนมา ทาํความสงบ

ของใจเข้ามา แล้วเวลาจะผ่าตัด เหน็ไหม หวังพ่ึงกห็วังพ่ึงครูบาอาจารย์เท่าน้ัน เวลาประพฤติ

ปฏบัิติครูบาอาจารย์น้ีเป็นที่โหยหาเลย เวลาเราจะใช้ปัญญาของเราเองนะ ถ้าเราเป็นคนทิฐิมานะ 

เรากใ็ช้ปัญญาของเราเอง เวลามีความสงสยัมีเหตุขัดข้องในหัวใจ พิจารณาแล้วพิจารณาเล่า 

พิจารณาเช้า พิจารณาเยน็ พิจารณาอยู่น่ันแหละ พิจารณาอยู่น่ันแหละ เพราะกาํลังความสามารถ

เราแค่น้ี  

ลองไปหาครูบาอาจารย์ทีส ิทีเดียวเท่าน้ันแหละ ท่านบอกเลย ถ้ากาํลังมันไม่พอกท็าํให้มัน

มีกาํลังข้ึนมา ถ้าปัญญามันใช้ปัญญามันไม่ออกไม่ก้าวหน้า ปัญญามันเป็นปัญญาทางโลกกก็ลับมา

ที่สงบส ิ ถ้าปัญญามันใช้ไปแล้ว ปัญญามันฟ่ันเฝือ เหน็ไหม กก็ลับมาทาํสมาธิ ถ้าสมาธิไม่พอมัน 

มากเกนิไปคือมันข้ีเกยีจมันไม่ทาํกฝึ็กหัดใช้ปัญญาให้มากข้ึน เวลาท่านใช้ของท่าน เหน็ไหม ไปหา

ครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่านช้ีทีเดียว จบเลย  

มันถงึแสวงหาไง มันถงึโหยหาไง ผู้ที่ประพฤติปฏบัิติเขาโหยหาครูบาอาจารย์ แต่คาํว่าโหย

หาครูบาอาจารย์มันต้องสมบูรณ์ มันต้องพร้อม คือเราต้องพร้อมแล้ว พร้อมแล้วหมายความว่าเรา

มีพร้อม เรามีการกระทาํพร้อม มีผู้ช้ีเท่าน้ันน่ะ ช้ีทีเดียว เหมือนมือปืนมีคนช้ีเป้า มันแค่ล่ันไกกจ็บ 

ช้ีเป้าเลย มือปืนกก็ระดิกไก จบ  

ไอ้น่ีปืนกอ็ยู่ไหนกไ็ม่รู้ กระสนุกไ็ม่มี ร้อยแปดพันเก้า ใครจะช้ี พูดถงึคนที่มีปืนพร้อมแล้ว

ง้างไกอยู่เน่ีย ช้ีเป้าทีๆ ครูบาอาจารย์ท่านสาํคัญอย่างน้ัน แล้วถ้าครูบาอาจารย์สาํคัญอย่างน้ัน เหน็

ไหม มันถงึโหยหา การโหยหา เวลาจะพ่ึงกพ่ึ็งอย่างน้ี แต่เวลามือปืน เหน็ไหม เรามีปืน
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ไหม มือปืน เหน็ไหม เขาต้องหาปืน เน่ียผู้จ้างวานเขาต้องเอาปืนมาให้ด้วย นัดรับปืนแล้วกระสนุ

พร้อม  

น่ีกเ็หมือนกนั ศีลสมาธิปัญญามึงอยู่ไหน มึงสติปัญญาพร้อมขนาดไหน เป็นมือปืนมีปืน

หรือเปล่า มันไม่มี เพราะความไม่มีอาศัยเขาทั้งน้ัน ให้คนอื่นคอยประคอง ให้คนอื่นคอยบอกว่า

เป็นมือปืนอนัดับหน่ึงของประเทศ ข้ึนทะเบียนเลยนะ น่ีมือปืนอนัดับหน่ึงของชาติ แต่ความจริง

มันเป็นอย่างน้ันไหม ถ้ามันเป็นจริงแล้วใครจะยกย่องไม่ยกย่องน้ันเร่ืองของเขา เราต้องมีจุดยืน

ของเรา ถ้ามีจุดยืนของเรานะน่ีสมณสารูป  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เหน็ไหม มีอะไร มีบริขาร ๘ ครูบาอาจารย์ของเรา 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน หลวงตาท่านมีอะไร ท่านมีบริขาร ๘ ช่ือเสยีงโด่งดังคํา้ฟ้า องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้านะ เวลาท่านตรัสรู้ท่านเผยแผ่ธรรมข้ึนมา นักรบ กษัตริย์ แม่ทัพ นายกอง แย่ง

ชิงกนัเพ่ือองัคาสด้วยมือทั้งน้ัน แย่งชิงกนัองัคาสเข้าไปถวายของ เข้าไปถวายอาหารแก่องค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มีนะ แม่ทพัออกรบกลับมา น่ีกษัตริย์ถามต้องการอะไร ต้องการได้โอกาส

ถวายอาหารองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ๗ วัน เท่าน้ันเอง เขาแย่งชิงกนั เขาแย่งชิง ทั้งๆ ที่

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากไ็ม่ได้แอค๊ช่ันอะไรเลยนะ มีแต่สร้างประโยชน์ ไม่เคยทาํๆ ไง น่ี 

ของจริง  

น่ีถ้ามีอยู่มันเป็นอย่างน้ัน น่ีสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณค่าในหัวใจ สามโลกธาตุมีอะไรมีค่า สาม

โลกธาตุอะไรมีค่า จะบอกว่าชีวิตน้ีมันมีค่า เด๋ียวจะว่ามันเกนิไป ชีวิตกเ็ป็นชีวิตไง เศษทิ้ ง ชีวิตที่

เหลือสอุปาทิเสสนิพพาน สะคือเศษที่เหลือ มันเศษที่เหลือ แต่เพราะมันทาํไม่ได้ไง ที่มันเลิศกว่า 

สิ่งที่มันดีกว่า กบัสิ่งที่มีชีวิตอยู่กบัสิ่งที่ตายไปดีกว่า น่ีมันกมี็ของคู่ไง มันไม่มีของคู่ไง มันไม่มีอะไร

ที่เทยีบเคียงกนัได้ไง ไม่มีอะไรเป็นของของมาเทยีบเคียง ไม่มีอะไรของมาช่ังตวงวัด ไม่มี ไม่มี ถ้า

ไม่มีแล้วไม่มีกคื็อไม่มีไง ถ้าไม่มีแล้วถงึเวลาไง รอเวลาไง  

เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านลาธาตุลาขันธ ์เหน็ไหม ถงึเวลาท่าน ถงึเวลาแล้ว ลาแล้ว

โลก ลาแล้วที พอกนัท ีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรินิพพาน จะไปปรินิพพาน เหน็

ไหม “สภุัททะ เธออย่าถามให้มากไปเลย ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนาน้ันไม่มีผล” ดูส ิเขาไป

ถาม สภุัททะๆ ไปถามพระพุทธเจ้า เหน็ไหม ศาสนาไหนประเสริฐ จะไปนิพพาน คือจะไปตาย ยัง

ไปสอนได้พระอรหันต์อกีองค์หน่ึง ยังสอนยังร้ือสตัว์ขนสตัว์ตลอดไป ต้ังแต่ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาจน



เทศน์พระ เร่ือง มีดี ๑๔ 
 

วันที่ท่านจะนิพพานท่านยังสั่งสอนภิกษุอยู่เลย ท่านยังช้ีนาํอยู่เลย น่ีไงไม่ห่วงใยอะไรทั้งสิ้น ไม่มีสิ่ง

ใดเทยีบเคียง ไม่มีทั้งสิ้น ทาํประโยชน์อย่างเดียวเท่าน้ันถ้ามันมี  

มีดีกเ็ป็นดีไง ถ้ามันไม่มีดี เหน็ไหม ไม่มีดีมันกวุ่็นวาย วุ่นวายไปทั่ว เพราะไม่มีดีมันเหน็

ของข้างนอกดีกว่าความคิดตน เพราะไม่มีดีเราถงึทรงตัวไม่ได้ ถ้ามีดีนะ คาํว่าปัจจยัเคร่ืองอาศัย 

ปัจจัย ๔ ๆ บวชมา บริขาร ๘ น่ันคือปัจจัย ๔ โลกเขากห็าปัจจัย ๔ เพราะกเิลสตัณหาความทะยาน

อยากของเขา เขาถงึไปตะครุบเอาแต่กเิลสเข้ามาทับถมหัวใจ ถ้าเขามีสติปัญญาของเขาแค่

ปัจจัย ปัจจัย ๔ แค่ดาํรงชีพ ดาํรงชีพไว้เท่าน้ัน  

น้ีที่มันทุกข์มันยาก เหน็ไหม เขาพยายามโฆษณากนัไง คุณภาพชีวิตๆ คุณภาพชีวิตมันจะ

กนิแต่ยอด ของยอดๆ อยู่สขุสบาย อยู่เหนือโลกไง อยู่บนก้อนเมฆ น่ีคุณภาพชีวิต แต่ความ

จริงๆ เหน็ไหม สิ่งที่มีคุณค่า คุณค่าของใจ คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตอย่างน้ัน คุณภาพชีวิตอะไร 

คุณภาพชีวิตน่ันมันการโฆษณาชวนเช่ือไง  

แต่ถ้าเป็นความจริง ปัจจัยเคร่ืองอาศัย คาํว่าปัจจัยเคร่ืองอาศัย ถ้าหัวใจ เหน็ไหม อาศัยสิ่ง

น้ีเพ่ือดาํรงชีพ ดาํรงชีพไว้ทาํไม ดาํรงชีพไว้ทาํไม เหน็ไหม สมณะกนิเพ่ือดาํรงชีพเท่าน้ัน โลกกนิ

เพ่ือกาม กนิเพ่ือเกยีรติ กนิเพ่ือศักด์ิศรี เหยียบหัวคนอื่นถ้ามันไม่มี  

ถ้ามีแล้วเรียบง่าย สะดวกสบาย ทุกอย่างพร้อมหมด คุณธรรม คุณธรรมของผู้มี มีดีมันจะ

เป็นประโยชน์ไง ถ้าไม่มีดีมันไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กบัตนเลย เพราะไม่มี ถ้าไม่มีแล้ว

ฝึกหัด ไม่มีแล้วค้นคว้าน่ันเป็นอกีอย่างหน่ึง แล้วไม่มีแล้วอยากจะมีมันจะเป็นปัญหามาก เพราะ

ไม่มีแล้วอยากมี พออยากมีความอยากอนัน้ัน อย่างที่ว่าเน่ีย แก่งแย่งชิงดีชิงช่ัว ร้อยสนัพันคม ก็

ด้วยความอยากมีอยากเป็นทั้งน้ัน ลองไม่มีความอยากมีอยากเป็น มันจะมีอะไร  

ไม่มีความอยากมีอยากเป็นนะ ชีวิตเรากเ็ท่าน้ี แล้วกฝึ็กหัดการกระทาํของเราเพ่ือประโยชน์

กบัเรา ทาํเพ่ือใจดวงน้ีไง วันน้ีวันสาํคัญทางพุทธศาสนา แล้วเราสาํคัญไหม วันสาํคัญเพราะอะไร 

เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนา ท่านตรัสรู้วันน้ี แล้วท่านตายไปแล้ว 

วางธรรมวินัยน้ีไว้ แล้วเราเอาจริงไม่เอาจริง ถ้าเอาจริงเราทาํของเราข้ึนมาให้เป็นประโยชน์กบัใจ

ดวงน้ี เอวัง  

 


