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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม วนันี้ วนัอโุบสถ วนัอโุบสถเห็นไหม ลงอโุบสถสงัฆ

กรรม เราบวชเป็นพระ เราบวชเป็นพระแล้วสงัฆะเป็นใหญ่ แล้วสงัฆะเป็นใหญ่ สงัฆะเป็นสงฆ์
เห็นไหม ชมุชนของสงฆ์ แล้วชุมชนของสงฆเ์ห็นไหม เราลงอโุบสถ ท าสามัคคีอโุบสถ เป็น
ความสามัคคีจากภายในขององค์กร ถ้าองค์กรนั้นเข้มแข็ง สิง่ที่องค์กรเข้มแขง็นี่มันมีน า้ใจต่อ
กนั มันมีน า้ใจต่อกนัแล้วมันอบอุ่น แต่ถ้าไม่มีน า้ใจต่อกนัมันหวาดระแวง ถ้าหวาดระแวงนะนี่
พูดถงึสงัคมสงฆ ์ 

แต่เวลาเราบวชเป็นพระเห็นไหม เวลาหลวงปู่มั่นท่านบวชพระ เวลาท่านบวชพระขึ้น
มาแล้ว ท่านฝัน ท่านฝันว่าท่านบวชแล้วท าไมไม่เป็นพระ บวชแล้วเป็นเณร แล้วท่านกไ็ป
ปรึกษาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่เสาร์ตกใจ ตกใจแล้วมาทบทวนบวชเป็นพระ บวชแล้วไม่เป็นพระ 
หลวงปู่เสาร์ตกใจ ต้องท าทฬัหีกรรมบวชซ า้ บวชซ า้เพราะว่าอะไร เพราะว่าสงัฆาฏมิันไม่ได้
สองชั้น หลวงปู่มั่นท่านบวชพระนะ แล้วท่านฝันเอง ว่าบวชพระได้เป็นแค่เณร ไม่ได้บวชเป็น
พระ ท่านฝัน เพราะท่านฝันนะ ท่านเพิ่งบวชใหม่ๆ ท่านฝัน ท่านกไ็ปปรึกษาหลวงปู่เสาร์ หลวง
ปู่เสาร์น่ะ ใช่ เพราะว่าวบิตัิ ๔ มันเป็นบริขารวบิตัิ พอเป็นบริขารวบิตัิแล้วถงึได้ท าขึ้นมา ท า
ทฬัหีกรรมมาบวชซ า้อกีทหีนึ่ง  

บวชซ า้อกีทหีนึ่ง เห็นไหม บวชพระ แต่ได้เป็นแค่เณร บวชพระแล้วได้เป็นแค่เณร ผู้ที่
มีอ านาจวาสนานะ แล้วท่านกฝ็ันของท่านเอง เพราะตอนนั้นท่านเพิ่งบวชใหม่ๆ ตอนบวช
ใหม่ๆ หมายความว่าท่านยังภาวนาไม่ได้ ถ้าท่านภาวนาไม่ได้ ท่านบวชแล้วเห็นไหม หลวงปู่
เสาร์ท่านถงึพาออกประพฤติปฏบิตัิ หลวงปู่เสาร์ท่านถงึพาออกจากหมู่คณะ เวลาพาออกไป
แล้ว เวลาไปธดุงค์กลบัมา ในประวตัิหลวงปู่เสาร์ เวลากลบัมาแล้วเพื่อนมาเยี่ยมไง เวลาคุย
กนัๆ อาจารย์กบัลกูศษิย์มุมมองต่างกนั ลกูศษิย์มาถงึกม็าเจอเพื่อนเจอฝงูกท็กัทายปราศรัย 
แต่อาจารย์ท่านเห็นอยู่แล้วนะ ไม่ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย ท่านพาหนเีลยนะ พอออกธดุงค์ต่อ
เห็นไหม นี่พูดถงึการบวช 
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วนันี้ วนัอโุบสถ เราบวชเป็นพระแล้วเห็นไหม อโุบสถสงัฆกรรม นี่สามีจกิรรม มันต้อง
เป็นพระร่วมกนั พระเสมอกนั มันถงึจะลงอโุบสถร่วมกนัได้ ถ้าลงร่วมกนัได้เห็นไหม นานา
สงัวาส สามเณร คฤหัสถเ์ข้ามาในวงสงัฆกรรมไม่ได้ ถ้าสงัฆกรรมไม่ได้เห็นไหม นี่พูดถงึว่าการ
บวชพระ แต่เราเป็นพระหรือเปล่า ถ้าเราเป็นพระขึ้นมาเห็นไหม เราบวชมาแล้ว บวชโดยวนิัย 
โดยสามีจกิรรม บวชโดยการกระท าความเป็นจริงขึ้นมา พอบวชเป็นพระขึ้นมาแล้วเห็นไหม 
เรากม็าประพฤติปฏบิตัิ เราจะเป็นพระจริงๆ จากภายใน บวชพระแล้วได้เป็นพระ ถ้าบวชแล้ว
เป็นพระ เห็นไหม เราถอืธรรมวนิัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาธรรมวนิัยของ
องค์สมเดจ็สมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรา เป็นศาสดาของเราไง ถ้าเป็นเณรเห็นไหม ถงึ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นเณร ได้ไตรสรณคมน์ถอืเป็นเณร ขอศลีเป็นเณร  

เวลาจะบวชเป็นพระขึ้นมา สงฆย์กเข้าหมู่ ถ้าสงฆย์กเข้ามานี่บวชพระ บวชโดยสมมต ิ
เป็นสมมติสงฆ์ๆ  ขนาดเป็นสมมติสงฆน์ะ หลวงปู่มั่นท่านยังฝันเลย บวชพระแล้วไม่ได้เป็น
พระ บวชพระแล้วเป็นสามเณร สามเณรแล้วท าทฬัหีกรรมบวชซ า้เข้ามา บวชซ า้เข้ามาให้มัน
หายสงสยัไง ความสงสยัของบุคคลคนนั้น ถ้าความสงสยัในบุคคลคนนั้น ในใจของเรามันสงสยั 
ถ้ามันสงสยัขึ้นมาเห็นไหม เขาพยายามของเขา ท าคุณงามความดีของเขา ท าตามธรรมวนิัยนั้น 
ถ้ามีครมูีอาจารย์ท่านพาการกระท านั้นเป็นสามีจกิรรม คือความถูกต้องดีงาม  

นี่เห็นไหม เราบวชเป็นพระแล้วเห็นไหม เรามาบวชเป็นพระ เราต้องมาบวชหัวใจของ
เรา บวชหัวใจของเราคือการประพฤติปฏบิตัินี่ไง เวลาภมูิใจของเราในการบวชเป็นพระแล้ว 
เห็นไหม ได้บวชเป็นพระด้วย เป็นพระปฏบิตัิด้วย พระปฏบิตัิด้วย เวลาเราระหกระเหิน เวลา
เราธดุงค์ เวลาเราออกวเิวก เวลาเราประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา มันจะเอาความจริงจากที่นี่ ถ้าเอา
ความจริงจากที่นี่เห็นไหม ถ้าความเป็นจริงมันเป็นปัจจตัตัง เป็นสนัทฐิิโก สนัทฐิิโกคือว่าใจมัน
เป็นว่างั้นเถอะ ถ้าใจมันเป็นขึ้นมา มันกเ็ป็นพระจากภายในใช่ไหม  

ถ้าใจมันยังไม่เป็นเห็นไหม ใจมันไม่เป็น เวลาธรรมะขององค์สมเดจ็สมัมาสมัพุทธเจ้า
เวลาเทศนาว่าการไง ว่าการเกดิเป็นมนุษย์นี่แสนยาก ถ้าการเกดิเป็นมนุษย์แสนยาก เราเกดิ
เป็นมนุษย์แล้วยังแบ่งประเภทไป แบ่งประเภทไปโดยมนุสสเปโต มนุสสเดรัจฉาโน เห็นไหม 
เป็นมนุษยเ์หมือนกนั ร่างกายเป็นมนุษย์นั้น แต่ความรู้สกึนึกคิดในใจมันท าให้สถานะของ
หัวใจมันเป็นอย่างนั้น สถานะทางหัวใจเห็นไหม เป็นมนุษยเ์ปรต มนุษย์ผ ีมนุษย์เทวดา มนุษย์
พรหม ใจเป็นมนุษย์สิง่ใดกไ็ด้ นี่พูดถงึความเป็นมนุษย์เห็นไหม แต่นี้ ถ้าความเป็นพระล่ะ ถ้า
ความเป็นพระมันหนักแน่นกว่านั้นอกีเยอะเลย เวลาประพฤติปฏบิตัิมีคุณธรรมขึ้นมาเห็นไหม 
เวลามันฟุ้ งมันซ่าน เวลามันทุกข์มันยากขึ้นมา ใครๆ กร็ู้ ได้ ความทุกข์ความยากในหัวใจ เวลา
กเิลสมันบบีคั้นขึ้นมามันยิ่งทุกขย์ากมากกว่านั้นนะ เวลากเิลสบบีคั้น  
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แต่เวลาครบูาอาจารย์ของเราเวลาท่านประพฤติปฏบิัติ เวลาท าจติสงบเข้ามา ถ้าจติสงบ
เข้ามาแล้วมันไปเห็นกเิลสไง เห็นกเิลสคือว่ามันเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงไง ถ้าเห็น
สติปัฎฐาน ๔ ตามความเป็นจริงมันจบัต้องได้ คนเรานะ ดูเวลาคนท างาน ท างานแล้วมีผลงาน 
แล้วท างานขึ้นมามันรู้สกึสนุกนะ ใจเราคนท างานแล้วมันว่างเปล่า จับสิ่งใดไม่เป็นชิ้นเป็นอนั
เลย จบัสิง่ใดกไ็ม่ได้ ท าสิง่ใดหลดุไม้หลดุมือไป ไม่มีอะไรติดมือเป็นชิ้นเป็นอนัเลย ท าสิง่นั้น
มันท้อแท้ มันท้อแท้ 

แต่ถ้าเวลาผู้ที่ประพฤติปฏบิตัิที่มีอ านาจวาสนาบารมี จติสงบ พอจติสงบระงบัขึ้นมา 
เห็นไหม มันมีความสขุแล้ว มีการแสวงหา มีการกระท า แล้วเวลามันน้อมไปๆ เหน็สภาวะตาม
ความเป็นจริง เห็นสภาวะตามความเป็นจริง มันจบัต้องของมัน มันสะเทอืนกเิลสทั้งนั้น เวลา
กเิลสสิง่ที่ว่าครบูาอาจารย์ท่านพูด กเิลสมันกลวัสิง่ใด กเิลสมันกลวันี่กลัวธรรมะทั้งนั้น กเิลสไม่
กลวัสิ่งใดเลย เวลากเิลสมันอยู่ในหัวใจของเรา กเิลสมันยิ่งใหญ่ กเิลสมันยิ่งใหญ่ กเิลสมันล่อ
มันลวงเห็นไหม มันท าให้เราสบัสน ท าให้เราสบัสน เราเช่ือตามมันไปๆ มีแต่ความทุกข์ความ
ยากทั้งนั้น เวลาประพฤติปฏบิตัิที่เรามันทุกข์มันยาก กเิลสมันพาให้ทุกข์ให้ยาก ไม่ใช่ธรรมะ
หรอก 

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาเรานั่งสมาธภิาวนาเห็นไหม เวลามัน
ทุกข์มันยากขึ้นมา เวลาจติมันสงบ จติมันลง โอ้โห มนัมีความสขุ เวลาที่มันเกดิเวทนา เกดิการ
กระวนกระวายในหัวใจ เวลาถ้าธรรมะมันปราบได้ ศีล สมาธิ ปัญญามันปราบกเิลสลง โอ้ มัน
เวิ้งว้าง มันมีความสขุ เหน็ไหม เวลาเป็นธรรมๆ เป็นธรรมมันมีแต่คุณงามความดี เป็นธรรม
มันมีแต่คุณธรรมทั้งนั้น แต่ที่มันทุกขม์ันยาก มันทกุข์มันยากเพราะกเิลสไง มันทุกขม์ันยาก
เพราะว่าความดิ้นรน เวลาเชื้อไฟมันแผดเผาไง เวลาที่มันปฏบิตัิ มันยุ่งมันยาก มันทุกข์มันยาก
อยู่เนี่ยเพราะกเิลสทั้งนั้น ไม่ใช่ธรรม แต่ที่เป็นธรรมๆ กเ็วลาเราปฏบิตัิไปแล้ว วบิากกรรมๆ 
เวลาผลมันลงแล้วเห็นไหม มันเวิ้งว้างไปหมด มันมีแต่ความสขุ ความสงบ ความระงับไป
ทั้งนั้น  

ถ้าความสงบความระงบัขึ้นไป สิง่นั้นมันเกดิขึ้นมา เกดิขึ้นมาเพราะอะไร เกดิขึ้นมา
เพราะความเพียร ความเพยีร ความวริิยะ ความอตุสาหะ มีการกระท าไง เห็นไหม สิง่ดีงาม
ทั้งหมดมันมาจากไหน มันมาจากการกระท าทั้งนั้น มันมีแต่กรรม การกระท านั้นกรรมดีกรรม
ช่ัว ถ้าท าคุณงามความดี ความดีท าที่ไหน ท าความดีกท็ าที่หัวใจนี่ไง หัวใจของเรา เราท าคุณ
งามความดีของเรา เราท าคุณงามความดีของเรา นั่งเฉยๆ ดูส ิ งานทางโลกเขากอ็าบเหงือ่ต่าง
น า้ เขากแ็บกหามของเขา เขาต้องลงทุนลงแรงของเขา ท าหน้าที่การงานของเขา เพื่อปัจจยั
เคร่ืองอาศยั เพื่อความมั่นคงในชีวติของเขา  
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แต่เวลาท างานของพระ เวลาท างานของพระ นั่งสมาธภิาวนา ท าข้อวตัรปฏบิตัิเสรจ็
เรียบร้อยแล้ว ถ้าเรายังท าสิ่งใดยังไม่เสรจ็ มันกงัวลไปทั้งนั้น ท าข้อวตัรปฏบิตัิเสรจ็แล้วเราก็
เร่งความเพียรของเรา ถ้าเร่งความเพียรของเรา การกระท าในหัวใจของเราเห็นไหม สิง่ที่งาน
มันละเอยีดเห็นไหม สิง่ที่การกระท า ถ้ามันเป็นความจริงขึ้นมา หายใจเข้านึกพุท หายใจออก
นึกโธ เวลาเราเดินจงกรม นั่งสมาธภิาวนาของเรา เราท าความเป็นจริงของเรา ท าความเป็นจริง
ของเราแล้วกเิลสมันดิ้นรนล่ะ ถ้ากเิลสมันดิ้นรน มนัทุกข์มนัยากเห็นไหม ที่มันทุกข์มนัยาก
เพราะกเิลสมันดิ้นรนทั้งนั้น  

แต่ถ้าเป็นธรรม เป็นธรรมกม็ีสติไง สติธรรม สมาธธิรรม ปัญญาธรรม ถ้าเป็นธรรม
ขึ้นมามันจะปราบกเิลสไง ถ้าปราบกเิลส กเิลสที่มันโดนสจัจะ โดนความจริงในอริยสจักระหน ่า
เอาเห็นไหม มนัต้องถดถอยไป พอมันถดถอยไป มันมีพื้นทีใ่ห้เรา มันมีหัวใจที่มนัมั่นคงขึ้นมา
เห็นไหม มันมีความสขุขึ้นมาๆ แล้วความสขุที่นี่ นี่ไงเวลาหลวงปู่มั่นท่านบวชพระ เป็นพระ
ไหม เวลาบวชขึ้นมาท่านฝันเองว่าท่านไม่ได้เป็นพระ พอไม่ได้เป็นพระขึ้นมาไปปรึกษาหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่เสาร์กแ็ก้ไขขึ้นมาเห็นไหม ท าทฬัหีกรรมบวชขึ้นมาเป็นพระ เป็นพระขึ้นมามันก็
สมบูรณท์างโลก สมบูรณท์างธรรมวนิัย ธรรมวนิัยมันแก้ไขได้ทั้งนั้น 

แต่เวลาเราจะบวชหัวใจของเราไง เราจะบวชพระด้วยตัวของเราไง ถ้าบวชพระในตัว
ของเรา สิง่ที่เป็นคุณธรรมในหัวใจนี้ เห็นไหม พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม เวลาแสดงธรรมจักรขึ้นไป พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็น
ธรรม มีดวงตาเห็นธรรม หัวใจของเราที่เรามาบวชกันนี่ เรากม็าประพฤติปฏบิตัิธรรมอนันี้ ไง 
ถ้าประพฤติปฏบิตัิธรรมอนันี้  นี่ไง ศาสนาขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสมบูรณแ์บบไง 
ศาสนาขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากึ่งพุทธกาลจะเจริญอกีหนหนึ่งไง เวลามันเจริญ 
เจริญที่ไหน มนัเจริญในใจของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นก่อน พอเจริญในใจหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่
มั่น เจริญที่ไหน เราดูความเจริญส ิหลวงปู่มั่นท่านประพฤติปฏบิตัิแค่ไหน ท่านดิ้นรนมาขนาด
ไหน มันถงึเจริญขึ้นมาในใจของท่าน เวลามันเจริญขึ้นมาในใจของท่านเหน็ไหม ท่านประพฤติ
ปฏบิตัิ ประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา มันเห็นนะ เวลามันเหน็นิมิตเห็นต่างๆ ขึ้นมา เอามาทบทวนๆ 
เราจะเดินไปทางไหน เราจะแก้ไขอย่างใด เราพยายามทดสอบในหัวใจของเรา 

บวชพระๆ เป็นพระหรือไม่เป็นพระ มันเป็นอยู่ที่วนิยักรรม มันอยู่ในอโุบสถเห็นไหม 
พอมาบวชเป็นพระขึ้นมา บวชขึ้นมาแล้วเป็นสมมติสงฆ ์ เวลาบวชหัวใจๆ มันต้องมีการกระท า 
ถ้ามีครบูาอาจารย์เห็นไหม ครบูาอาจารย์ท่านท าของท่านมาแล้ว ถ้าครบูาอาจารย์ท่านท าท่าน
มาแล้ว มันอบอุ่นนะ ยังไงมันกม็ีคนชี้น าไง แต่เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ครบูาอาจารย์ที่ไม่
มีครบูาอาจารย์เห็นไหม ครบูาอาจารย์ที่ไม่มีครบูาอาจารย์ ท่านเป็นครบูาอาจารย์ในปัจจุบนันี้  
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ก่อนที่จะเป็นครบูาอาจารย์เรามา ท่านต้องประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา ท่านไปปรึกษาใคร ถ้ามัน
ปรึกษาใครไม่ได้มันกต้็องเปิดพระไตรปิฎกใช่ไหม มันปรึกษาใครไม่ได้มนักต้็องเปิด
ต ารับต าราใช่ไหม เวลาเปิดต ารับต าราขึ้นมา เวลาเราศกึษากเ็หมือนทางโลกปัจจุบนันี้  ในทาง
ภาคปริยัติที่ได้ศกึษากนั ศกึษาทางวชิาการ ศกึษาทางวชิาการเวลาสอบขึ้นมากต็ั้ง
คณะกรรมการให้คะแนน ตรวจสอบว่ามันถูกหรือผดิ เวลาจะสอบบาลกีนัเห็นไหม เขาก็
ตรวจสอบกนัอย่างนั้น  

แต่เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านมาปฏบิตัิของท่าน ท่านรู้ ท่านเห็นของท่าน ท่านให้
ใครตัดสนิ ความเห็นเรากม็ี นี่ไงเวลาหลวงตาท่านขึ้นไปหาหลวงปู่มั่นเห็นไหม ท่านบอกขึ้นไป
ด้วยความเคารพนะ พอขึ้นไปด้วยความเคารพแต่ของเรากม็ีอยู่ๆ เวลาจติมันสงบมันรู้ ไง เวลา
จติมันไม่สงบมันกฟ็ุ้ งซ่านไง เวลาไปรู้ เห็นสิง่ใด เวลากเิลสมันปลิ้นปล้อนขึ้นมา มันหลอกลวง
ขึ้นมากเ็ช่ือมันไง แล้วเรามีครบูาอาจารย์ ได้ฟังมาเต็มหู ได้เห็นการกระท าของท่านตลอด มันก็
ไปเสริมให้กเิลสมันยิ่งใหญ่ขึ้นไปอกีไง ของเรากม็ี ค าว่าของเรากม็ีคือปฏบิตัิแล้วมันกม็ี
ประสบการณ ์มันกม็ีเห็นไหม มันมีความรู้ความเห็นในหัวใจ ถ้ามันมีความรู้ความเห็นในหัวใจ 
มันกม็ั่นใจตัวเองใช่ไหม  

ถ้าเราท าสิ่งใดเราไม่เคยรู้ เคยเห็นสิง่ใดเลย เรากว่็างเปล่า แต่คนถ้ามีความรู้ความเห็น
สิง่ใด เห็นไหม ความรู้ความเห็นสิง่ใดแต่ในเมื่อเรายังมีกเิลสอยู่ ในเมื่อประสบการณเ์ราไม่
รอบคอบเห็นไหม เวลาขึ้นไปหาท่าน ขึ้นไปหาด้วยความเคารพ พอขึ้นไปหาด้วยความเคารพ 
กเ็ล่าของท่านให้หลวงปู่มั่นฟังก่อน เห็นไหม หลวงปู่มั่นท่านตัดสนิอย่างใด พอตัดสนิยังไง 
ตัดสนิยังไง ตัดสนิหมายความว่าชี้ ว่าถูกหรือผดิ เห็นไหม ว่าถูกหรือผดิ ตัวเองกม็ียังว่าตัวเองก็
มีความเห็นของตน ตัวเองกต้็องคัดค้านว่างั้นเลย ท่านคัดค้านในความเห็นของตนใช่ไหม แต่
เวลาถงึแล้วเหตุผลสู้ไม่ได้ เห็นไหม เวลาเหตุผลสู้ไม่ได้กต้็องยอมรับ ยอมรับความจริงอนันั้น 
นี่เวลาหลวงปู่มั่นท่านชี้น าๆ  

เรามีครบูาอาจารย์อยู่อย่างนี้  เวลาเราปฏบิตัิไป ความรู้ความเห็นของเรา เราต้องคัด
แยก ความเห็นของเรามันจะเป็นจริงตลอดไปเลยได้ยังไง ถ้าความเห็นของเราไม่เป็นจริงเห็น
ไหม จะบวชหัวใจของเรา ถ้าหัวใจมันจะบวช มันบวชอย่างนี้  มันมีการกระท าของเราอย่างนี้  ถ้า
มันมีการกระท ามีความจริงของเราขึ้นมาเห็นไหม ถ้ามีการกระท าขึ้นมา บวชพระแล้วเป็นพระ
หรือไม่ 

เวลาหลวงปู่มั่นท่านบวชแล้วเห็นไหม ท่านฝันของท่าน ท่านมีความเห็นของท่าน แต่
ท่านแก้ไขของท่านจนท่านเป็นพระจากภายนอก เป็นพระจากภายนอกคือสมบูรณท์างธรรม
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วนิัย ถ้าสมบูรณท์างธรรมวนิัยแล้ว ท่านกร็ะหกระเหินนะ ระหกระเหินในการประพฤติปฏบิตัิ 
ระหกระเหินในการท าความเป็นจริงในใจขึ้นมา แล้วท าความเป็นจริงในใจขึ้นมา แล้วท่าน
ปรึกษาใครล่ะ ท่านต้องค้นคว้าเอง ท่านมีอ านาจวาสนาของท่านเอง แต่นี้ ท่านประสบ
ความส าเรจ็ ท่านท าของท่านได้เห็นไหม พอท าของท่านได้มันกเ็ป็นความสขุของท่าน เป็น
ผลงานของท่าน เป็นผลงานของท่าน เป็นสมบตัิของท่าน 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะปรินิพพานไง “อานนท ์ เราไม่เอาสมบตัิของ
ใครไปเลย เราเอาแต่ของเราไปๆ” ของเราคือของท่าน ของท่านกท็ าของท่านมา ท่านกต้็อง
เสวยวมิุตติสขุ ท่านมีความสขุในใจของท่าน ท่านมีความสขุในใจของท่านเห็นไหม นี่ที่ว่า
ความสขุๆ ที่โลกเขาแสวงหากนั โลกแสวงหา หาความสขุนะ ความสขุที่แท้จริงอยู่ที่ไหน แต่
ความสขุที่แท้จริงเห็นไหม เขากท็ าบุญกุศลของเขา เขากส็ร้างคุณงามความดีของเขาเพราะ
อะไร เพราะอาศยัความดีนั้นเป็นเคร่ืองด าเนินไปในชีวตินั้น แล้วชีวตินั้นมันจะประสบ
ความส าเรจ็หรือไม่ ประสบความส าเรจ็นั่นเป็นอ านาจวาสนาของเขา นี่เห็นไหม ทางโลกเขา
แสวงหากนั นี่ความสขุของเขา 

เราบวชเป็นพระ เห็นภัยในวฏัสงสาร เรามาบวชเป็นพระนะ บวชเป็นพระเพราะว่าเรามี
ศรัทธามีความเช่ือของเรา ถ้าอยู่ทางโลกเห็นไหม ระหกระเหินอย่างนั้น มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้น 
เกดิมาเป็นมนุษย์เป็นอริยทรัพย์ เกดิมาเป็นมนุษย์มบุีญวาสนาได้ความเกดิเป็นมนุษย ์ ถ้าเกดิ
เป็นมนุษยข์ึ้นมา ในชีวติของความเป็นมนุษย์มันกม็คีวามทุกข์ความยาก เราได้ถงึสรณะของ
ความเป็นมนุษย์นั้นมา เป็นคฤหัสถแ์ล้วเรามาบวชเป็นพระ เป็นพระกเ็ป็นมนุษย์เหมือนกนั 
แต่เป็นมนุษย์ที่เป็นพระ  

ถ้าบวชเป็นพระขึ้นมาแล้ว สมบูรณใ์นความเป็นพระแล้ว เราต้องภมูิใจในตัวของเราไง 
ภมูิใจในตัวของเราเพราะ เพราะมันมีธรรม มีศาสนา มีศาสนามั่นคงในประเทศไทย ใน
ประเทศไทยเป็นประเทศของชาวพุทธไง พอเป็นชาวพุทธขึ้นมา เรามีโอกาส เราจะบอกว่าที่เรา
ควรภมูิใจเพราะเรามีโอกาสนะ มีโอกาสแล้ว เราได้โอกาสนี้ มาแล้ว เราบวชเป็นพระมาโดย
สมบูรณท์างโลกแล้ว ถ้าสมบูรณท์างโลกแล้วเห็นไหม สมบูรณท์างโลกแล้วในหัวใจของเราล่ะ 

เอาความจริงขึ้นมาส ิ ถ้าเอาความจริงขึ้นมามันเป็นคณุธรรมจริงๆ นะ มันเป็นเนื้อหา
สาระเป็นข้อเทจ็จริงเลย ถ้าจะให้มันเป็น ดูเวลาเป็นสมาธเิห็นไหม เวลาท าสมาธผิู้คนพอท ากนั
ได้เห็นไหม เวลามันสขุมันสงบ แต่มันชั่วคราวๆ เพราะในข้อเทจ็จริงมันเป็นอนิจจงั สิง่ใดสิง่
หนึ่งมีความเกดิขึ้น สิง่นั้นต้องดับไปเป็นธรรมดา เป็นสมาธมิันกเ็ป็นสมาธอิยู่ชั่วคราว เป็น
สมาธชิั่วคราวแต่ครบูาอาจารย์ท่านสอนไว้ถงึข้อวตัรปฏบิตัิในเคร่ืองอยู่ๆ เคร่ืองอยู่คือการ
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ด ารงรักษาไง เวลาท าสมาธขิึ้นมามันกแ็สนยาก แต่เวลามันเป็นสมาธขิึ้นมาแล้ว เราจะรักษา
สมาธใิห้มันต่อเนื่องๆ ค าว่าต่อเนื่องให้มันเข้มแขง็ขึ้นมา เข้มแขง็ขึ้นมาเห็นไหม เข้มแขง็จนจติ
มันมีก าลงัๆ เห็นไหม เราถงึน้อมไปๆ น้อมไปให้มนัเห็น ถ้าจติมันสงบระงบัแล้วท าสิ่งใดมันก็
สดช่ืน มันท าสิง่ใดได้ มันมีโอกาสของมันไง  

แต่ที่มันทุกข์มันยากขึ้นไป ตัวเองมันกม็ทีุกข์มียากอยู่แล้ว พอทุกข์ยากอยู่แล้ว เหมือน
เดก็น้อย เดก็น้อยจะท างานจะยกของหนัก มันยกไม่ได้หรอก จติกเ็หมือนกนั จติไม่ใช่ว่าจติมัน
เหมือนเดก็น้อยเลย แล้วจติที่ยังไม่ได้สมาธ ิ มันเป็นวุ้นเลย มันไม่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลย ถ้า
มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา เหน็ไหม มนักส็งบระงบั มันกต็ั้งมั่นของมัน พอตั้งมั่นของมัน เราก็
ด ารงรักษา ด ารงรักษาด้วยสติปัญญาของเรา ด้วยสติปัญญานะ 

คนเขาจะล่วงพ้นทุกข์ด้วยความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ คนเราจะ
ท าหน้าที่การงานอย่างใดแล้วแต่ มันกต้็องมีความตั้งใจ มีการกระท าทั้งนั้น หน้าที่การงาน แต่
การประพฤติปฏบิตัิมันเป็นงานภายใน งานของหัวใจ งานที่เป็นนามธรรม งานที่ใครจะจบัต้อง
ได้ วฒุิภาวะของคนสงูต ่าขนาดไหน สงูต ่าขนาดไหนมนักเ็ห็นแต่ผลงานทางวตัถุทางโลก  

ถ้าเห็นผลงานทางหัวใจเห็นไหม ถ้าเห็นผลงานทางหัวใจ เรามีน า้ใจต่อเขาทั้งนั้น แล้ว
เห็นคุณค่าด้วยนะ มันเห็นคุณค่า เราจะเดินจงกรมนั่งสมาธภิาวนา มันต้องมีโอกาส มีเวลา 
แล้วมีบุคคลที่เขารับผดิชอบหน้าที่ของเรา เขาช่วยดูแลให้ แล้วเราอยู่ในสงัฆะสงัคม เห็นไหม 
ดูส ิ สงัคมของสงฆ ์ สงัคมของสงฆ ์ สิง่ใดที่เป็นของของสงฆ ์ สิ่งใดที่ต้องช่วยกนัดูแลรักษา มัน
เป็นสมบตัิของศาสนา แล้วเราบวชมาในศาสนา เราบวชในศาสนา อารามิกชนอยู่ในอาวาส อยู่
ในอาราม อยู่ในอาราม แล้วกช่็วยดูแลรักษาให้มีโอกาสเราได้ภาวนา ถ้าเราได้ภาวนา เรามี
โอกาสเห็นไหม  

เนี่ยโอกาสในการบวชเป็นพระ โอกาสเกดิในประเทศไทย ในประเทศไทยประเทศแห่ง
ชาวพุทธ ชาวพุทธนับถอืพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสิง่ที่ขับเคลือ่นพุทธศาสนาคือ
พระสงฆ ์ พระสงฆท์ี่จะเป็นตัวจกัรที่มีคุณภาพ ถ้ามีคุณภาพเขาต้องประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาให้
หัวใจของเขามีคุณธรรม ถ้าหัวใจเขามีคุณธรรม สิง่ที่มันออกมาจากสิ่งที่เป็นคุณธรรมอนันั้น
เห็นไหม มันเป็นธรรม  

แต่สิง่ที่มันออกมาจากหัวใจที่มันไม่มีคุณภาพ หัวใจที่เป็นเปรตเป็นผไีง เห็นไหม เวลา
สงัคมสงฆ ์ สงัคมของชาวพุทธไง เคารพผ้าเหลอืงๆ ยกมือไหว้พระๆ แต่ในหัวใจมันกต็เิตียน
ไง เพราะมันไว้ใจกนัไม่ได้ไง ถ้าไว้ใจกนัไม่ได้เห็นไหม ในเมืองไทยนับถอืพุทธศาสนา พุทธ
ศาสนาขับเคลือ่นไปด้วยพระสงฆ ์พระสงฆท์ี่มาฝึกหัด พระสงฆท์ี่เกดิมาเห็นไหม กด็ูสเิวลาบวช
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มาใหม่ มันกเ็หมือนทางโลก ทางโลกนะ เวลาในครอบครัวเขามีลกูมีหลาน เขาฝึกหัดขึ้นมาให้
เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ให้มีคุณภาพขึ้นมา 

นี่กเ็หมือนกนั พระบวชใหม่ๆ นวกะ เวลาบวชขึ้นไปแล้ว ห้าพรรษา สบิพรรษาขึ้นไป
เห็นไหม ห้าพรรษาสบิพรรษาขึ้นไปด้วยกาลด้วยเวลาไง เห็นไหมเราบวชไปแล้ว ถ้าเรามีอายุ
พรรษามากขึ้นเรากเ็ป็นอาวโุสต่อไปข้างหน้าแน่นอน แต่คุณภาพของมัน คุณภาพของมันที่เรา
จะสือ่สารที่เราจะคุ้มครองดูแลไง คุ้มครองดูแลใคร คุ้มครองดูแลหัวใจของเราก่อน คุ้มครอง
ดูแลตัวเรานี่แหละ ถ้าคุ้มครองตัวเรานี่แหละ ตัวเรามีคุณธรรม ตัวเรามีศลีมีธรรมขึ้ นมาเห็น
ไหม เขาเคารพนับถอื เขาเช่ือฟังเอง แต่ถ้าของเราๆ ไม่มีจุดยืน เราไม่มีคุณธรรมสิง่ใดเลย เรา
เองเราไว้ใจตัวเราไม่ได้เลย เราเองเรายังรักษาตัวเราไม่ได้เลย แล้วใครเขาจะเช่ือถอืศรัทธาล่ะ 

นี่ไงเวลาขับเคลือ่นไปๆ ขับเคลือ่นไปด้วยภิกษุด้วยสงฆไ์ง ด้วยสงฆ ์สงฆต้์องมีคุณภาพ
ไง คุณภาพสงฆม์ันมาจากไหน คุณภาพสงฆก์ม็าจากการฝึกหัด การประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาไง 
บวชหัวใจนี่ไง เห็นไหม หน้าที่ของเราไง เราบวชเป็นพระขึ้นมานี่สมมติสงฆ ์ เวลาประพฤติ
ปฏบิตัิขึ้นมาเห็นไหม ถ้ามีมรรคมีผลขึ้นมา นั่นน่ะตบะธรรม ตบะธรรมมนัแผดเผา มนัหล่อ
หลอม หล่อหลอมหัวใจของเราไง  

ถ้าหล่อหลอมหัวใจ ครบูาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมา ท่านผ่านการผจญภัยของ
ท่านมา ผจญภัย ผจญภัยกบัใคร ผจญภัยทางโลก ผจญภัยกบัสงัคม สงัคมนี่แหละ สงัคมสงฆ์
นี่แหละ สงัคมโลกนี่แหละ ความเป็นอยู่ของเราเห็นไหม ถ้ามันท าสิง่ใด เขาชอบเขาไม่ชอบ มัน
มีร้อยแปด เผชิญมากบัภาวะสงัคม แล้วเวลาประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาเผชิญกบักเิลส มรรคผลมี
หรือไม่มี เวลาปฏบิตัิไปแล้ว หมดกาลหมดสมัย ค าพูดนี่ ค าพูดที่เจาะ ที่คอยเจาะคอยท าให้
เสือ่มให้ถดถอยตลอด มรรคผลหมดกาลหมดเวลา เราปฏบิตัิไปแล้วมันจะไม่ได้ผล ปฏบิตัิจะ
เสยีเปล่า ปฏบิตัิเสยีเปล่า  

แล้วหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ครบูาอาจารย์ของเราท่านท ามาทั้งชีวติ เวลาอาจารย์สงิห์
ทองครบูาอาจารย์ท่านเดินจงกรมทั้งวนัทั้งคืนมันเสยีเปล่าเหรอ มันเสยีเปล่าเพราะโมฆบุรษุส ิ
มันเสยีเปล่าเพราะเราท าไม่ได้ มันเสยีเปล่าเพราะเราไม่มีคุณภาพ มนัเสยีเปล่าเพราะใจเราไม่
จริง ถ้าใจมันจริง มันจริงขึ้นมา เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันจะเสยีเปล่าที่ไหน ครบูาอาจารย์
ที่มีช่ือเสยีงเกยีรติศพัทเ์กยีรติคุณทีเ่ราเคารพบูชา ไปดูประวตัิท่านส ิท่านสนใจอะไร ท่านสนใจ
ทางจงกรม ท่านสนใจแต่เวลาไปอยู่ที่ไหนท่านมองก่อนแล้ว ที่ไหนจะเป็นที่นั่งสมาธไิด้ โคน
ต้นไม้ที่ไหน ที่ไหนมันจะเป็นทางจงกรม ที่ไหน ไปดูไว้ก่อนเลย เวลาโพล้เพล้เวลาพลบค ่าไป
แล้ว เวลากลางวนักห็ลบหลกีเอา  
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นี่ไงมันเสยีเปล่าตรงไหน ไอ้ค าว่าเสยีเปล่าๆ ไม่ท าอะไรเลย ไม่ท าอะไรเลยมันกไ็ม่ได้
อะไรเลย พอไม่ได้อะไรเลยมันกเ็ที่ยวทิม่เที่ยวต า ปฏบิตัิแล้วเสยีเปล่า ปฏบิตัิแล้วไม่ได้ ปฏบิตัิ
แล้วเสยีเวลา บวชมาแล้วต้องขวนขวาย ต้องมีช่ือเสยีงเกยีรติศพัทเ์กยีรติคุณกบัทางโลก หา
มวลชน มวลชนมันมีประโยชน์อะไร เดีย๋วเขากต็ายก่อน เราไม่ตาย เขากต็ายจากกนัทั้งนั้น  

แต่เราประพฤติปฏบิตัิตามความเป็นจริงของเรานี่ส าคัญ ความส าคัญไง นี่ไง ถ้ามันเป็น
ความจริงๆ มันเกดิที่ เห็นไหม นี่บวชพระ บวชพระจากภายใน บวชพระของเรา เวลาเราบวช
พระ เรามีอปัุชฌาย์อาจารย์บวชเป็นพระขึ้นมา บวชเป็นพระขึ้นมา สมบูรณต์ามธรรมวินัย 
สมบูรณต์ามธรรมวนิัยเราลงอโุบสถกนัอยู่นี่ไง เราท าอะไรสิง่ใดด้วยความเป็นข้อเทจ็จริงไง  

แต่เวลาเราบวชพระๆ เป็นปัจจตัตัง เป็นสนัทฐิิโก เป็นภายในของเราคนเดียว เป็น
ภายในของเราคนเดียว แต่ครบูาอาจารย์ท่านรู้  ถ้าครบูาอาจารย์ท่านรู้ เห็นไหม ถ้าเป็นความ
จริงขึ้นมา ถ้าเป็นคุณธรรมนะ แหม มนัมีน า้ใจต่อกนันะ มนัเอื้ออาทรทั้งนั้น เวลาคนที่เป็น
ธรรมๆ ดูเช่นเจ้าคุณจูมฯ เห็นไหม เราไม่อยากหรอกเป็นเจ้าคณะภาคเนี่ย เราเป็นไว้เพื่อ
คุ้มครองดูแล ไม่ให้เขามารังแกพระป่า พระป่าพระปฏบิตัิมันไม่มียศถาบรรดาศกัดิ์ มันปฏบิตัิ
ของมัน มันเหมือนกบัชาวไร่ชาวนา บ้านนอกคอกนาคนหนึ่ง เขาท าหน้าที่การงานของเขาคน
หนึ่ง แล้วมันมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอ าเภอไปคอยเรียกควกัผลประโยชน์เห็นไหม คุ้มครอง
ดูแลๆ อย่างนั้น 

นี่กเ็หมือนกนั พระเรา พระปฏบิตัิ มันไม่มีอะไรหรอก มีแต่ความเป็นพระ มใีบสทุธใิบ
หนึ่งว่าบวชถูกต้อง ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วกธ็ดุงค์พยายามค้นคว้าหาความจริงของเรามา 
ไปที่ไหนเห็นไหม คนที่เขาไม่นับหน้าถอืตา เขาไม่เชิดชูบูชา เขากด็ูถูกดูแคลน ดูด้วยสายตา 
ด้วยชายตา ไอ้นั่นเร่ืองของเขา เราไม่เดือดร้อน เพราะเราเร่ิมต้นมาจากจติใจที่ยิ่งใหญ่ จติใจที่
ยิ่งใหญ่จะบวชหัวใจของเรา เราได้บวชจากครูบาอาจารย์มาแล้ว สาธ ุ อุปัชฌาย์อาจารย์กบ็วช
มาแล้ว เรามีอปัุชฌาย์อาจารย์นะ อาจาริยวตัร อาคันตุกวตัร เรามีวตัรปฏบิตัิ เราเคารพบูชา 
เห็นไหม  

เวลาคนในชาวพุทธเห็นไหม เขามพ่ีอมีแม่ เขาดูแลพ่อแม่เขาด้วยความกตัญญกูตเวท ี
แล้วเขายังมีอปัุชฌาย์อาจารย์ของเขา เพราะชาวพุทธส่วนใหญ่แล้วจะได้บวชได้เรียน ได้บวช
แล้วเขาจะนึกถงึอุปัชฌาย์ของเขา ถ้าอุปัชฌาย์ของเขาเป็นอปัุชฌาย์ที่เป็นอปัุชฌาย์ด้วยความ
สมบูรณ ์ เห็นไหม แต่ถ้าคนบวชแล้ว บวชไปแล้วเข้าไปในสงัคมสงฆ ์ แล้วไปเห็นความเหลว
แหลกขึ้นมา เขากค็ัดค้านไว้ในใจ เขาไม่รับ เขากเ็หมือนกบัมีพ่อมีแม่เฉยๆ แต่ครบูาอาจารย์
เขา เขากว็างไว้ มันไม่ซาบซึ้ งหัวใจไง ไม่ดึงดูดหัวใจ 
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แต่ถ้ามันดึงดูดหัวใจ นี่สงัคมไทย สงัคมไทยเห็นไหม มพ่ีอมีแม่ มีอปัุชฌาย์ เวลามี
อปัุชฌาย์มีสิง่ใด เราช่วยเหลอืเจอืจานไปหมด นี่พดูถงึสงัคมชาวพุทธไง ฉะนั้นนี่เราบวชมา
ถูกต้องตามกฎหมาย บวชถูกต้องตามธรรมวนิัย บวชตามธรรมวนิัยแล้วเรามีโอกาส มีโอกาส
เสรจ็แล้วเราจะประพฤติปฏบิตัิ ประพฤติปฏบิตัิในสงัคมสงฆใ์นประเทศไทยเราเห็นไหม มนัมี
ครบูาอาจารย์เป็นผู้ด าเนินเป็นแนวทางมา มันถงึมีโอกาสอย่างนี้ ไง ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ด าเนิน
มา ไม่มีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ไม่มีครบูาอาจารย์ท่านปฏบิตัิมา ไม่มีร่องมีรอยให้เราเดินตาม  

ไปเถอะ มันกเ็หมือนหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นนั่นแหละ ออกมาใหม่ๆ ทุกคนมีแต่
ต่อต้านทั้งนั้น ปฏบิตัิที่ไหนมีแต่คนไม่สนใจ ไม่มีคนสนใจ ไม่มีคนดูแล ไอ้สนใจดูแลนี่ไม่ว่า
หรอก แต่ไอ้กดีกนัไอ้ท าลายนั่นมันเป็นอกีเร่ืองหนึ่งนะ ไอ้ไม่สนใจไม่ดูแล นั่นมันเร่ืองของเขา 
มันสทิธขิองเขา เราจะไปเรียกร้องเอาอะไร แต่ไอ้กีดกนัท าลายนั่นน่ะ ไอ้นั่นเร่ืองติฉินนินทา
ทางโลก โลกธรรม ๘ เวลาครบูาอาจารย์ท่านมาเป็นอย่างนั้น แต่ แต่เราเกดิมาท่ามกลางที่ครู
บาอาจารย์ท่านท าแนวทางไว้แล้ว เราถงึมีโอกาสได้สะดวกมากกว่านั้น ถ้าสะดวกมากกว่านั้น
เพราะอะไร เพราะเขาจะท าสิง่ใด มันกอ็ื้ม อาจารย์เขาท าดีนะ อาจารย์เขาถูกต้องนะ ถ้า
อาจารย์เขาถูกต้อง กด็ูเขาก่อนๆ  

เห็นไหม มันเป็นประโยชน์กบัเราทั้งนั้นเลย เราบวชมาแล้วเรามีโอกาสมหาศาลเลย เรา
มีโอกาสมหาศาลท าไมเราไม่ภมูิใจ ถ้ามันภมูิใจขึ้นมาแล้วมันท าให้เราตื่นตัว ท าให้เราจะบวช
หัวใจของเราไง บวชพระๆ ไม่เป็นพระ พระภายนอกได้เป็นพระมาแล้ว ได้ใบสทุธมิาแล้วคน
ละใบ สมบูรณต์ามกฎหมายเลย แต่หัวใจล่ะ แต่ความเป็นจริงในใจล่ะ เห็นไหม นี่ลงอโุบสถ
สงัฆกรรม ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อตอกย า้ตรงนี้ ไง ตอกย า้หัวใจนี้  ให้หัวใจมนัเบกิบาน ให้
หัวใจมันแจ่มแจ้ง ให้หัวใจมันเข้มแขง็ขึ้นมา มนัเข้มแขง็ขึ้นมาแล้วการกระท า พอมันเข้มแขง็
ขึ้นมาคือน า้ใจ  

คนมีน า้ใจเห็นไหม คนจติใจที่กล้าหาญ จติใจที่เข้มแขง็นะ เขาท าสิง่ใดเขาประสบ
ความส าเรจ็ไง คนที่จติใจอ่อนแอ คนที่จติใจไม่กล้าจะเผชิญสิง่ใดเลย ท าสิง่ใดมันไม่มีอะไรจะ
ประสบความส าเรจ็ ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนัเลย ถ้าเป็นชิ้นเป็นอนัขึ้นมา แล้วเป็นชิ้นเป็นอนั
มันเป็นที่ไหน ในทางต ารับต ารา ในการศกึษาเรากช่ื็อมันเท่านั้น ศลี สมาธ ิ ปัญญาๆ เวลามัน
เป็นจริงขึ้นมา มันเป็นจริง สติ โอ้โฮ สดุยอด วนันี้สติดีมาก วนันี้กิเลสไม่มีอ านาจเหนือหัวใจนี้
เลย โอว่๋าพุทโธๆ ถ้ามันสงบเข้ามา อื้ม นี่ไง รสของธรรมชนะรสทั้งปวงไง นี่ไง ศาสนาเรามี
มรรคมีผลไง ศาสนาเรามีคุณธรรมไง ศาสนาเราไม่ว่างเปล่านะ  
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แล้วเวลาศาสนานี้ ไม่ว่างเปล่า เห็นไหม ดูส ิ เวลาสร้างวดัสร้างวาขึ้นมานะ ทุกอย่าง
เพียบพร้อมไปหมดเลย แล้วพระอยู่ในวดัข้อวตัรกไ็ม่ท า สิง่ใดกไ็ม่ท า ไม่มีสิง่ใด ไม่ศาสนา
ข้อเทจ็จริงไม่เห็นมีเลย ไอ้ของเราเห็นไหม ถ้ามันเป็นจริงขึ้ นมา มันเป็นจริงขึ้นมาในหัวใจ ถ้า
เป็นจริงขึ้นมาในหัวใจมันมข้ีอเทจ็จริงขึ้นมาเห็นไหม ศาสนามันไม่ว่างเปล่าไง  

ถ้าศาสนาไม่ว่างเปล่าขึ้นมา ดูส ิ เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านท าของท่านขึ้นมา มี
เทวดาอนิทร์พรหมมาฟังเทศน์ ไม่ใช่สอนเฉพาะมนุษย์เรา ไม่ใช่สอนพระเรานะ สอนเทวดา
อนิทร์พรหมอกีต่างหาก แล้วในต ารับต าราในพระไตรปิฎกเยอะแยะไปหมด ในเร่ืองเทวดามา
ฟังเทศน์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาเทวดามาเร่ืองวนิัยต่างๆ มีไปหมด เยอะแยะ
ไปหมด ถ้ามันเป็นจริงมันจะมีประสบการณอ์ย่างนั้น มันจะเป็นความจริงอย่างนั้น มันยิ่งสาธุๆ  
มันยิ่งเห็นคุณค่า เห็นคุณค่าของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เห็นคุณค่าในสจัธรรม เห็น
คุณค่าในเร่ืองศาสนาว่ามันมีข้อเทจ็จริง มันมีมูลค่าจริง มันมีความเป็นจริง แล้วความเป็นจริง 
มันเป็นจริงที่หัวใจไง มันไม่ใช่มืดบอดแบบเรานี่ 

มันมืดมันบอดๆ มันยังไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวเดินไง ความเป็นอยู่ทางโลกวางไว้ ไม่ส าคัญ 
ส าคัญว่ามีโอกาสหรือไม่ โอกาสของเราดูส ิ ไม่ใช่ว่าเรามาปฏบิตัิแล้ว เราท างานจบแล้วกค็ือจบ
แล้ว ดูส ิ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเดินจงกรมนั่งสมาธภิาวนาตลอด พุทธกจิ ๕ 
เช้าขึ้นมาเลง็ญาณ หลวงปู่เสาร์หลวงปู่มั่นท่านท าของท่านตลอด ถ้าครูบาอาจารย์ของเราแล้ว 
ท่านไม่ทิ้ง ท่านทิ้งสิง่นี้ ไม่ได้ ทิ้งไม่ได้ วหิารธรรมๆ เดินจงกรม นั่งสมาธภิาวนา  

เราเนี่ยเตือนตัวเองไว้ เวลาถึงเวลาแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธภิาวนามันจะผ่อนคลาย 
หัวใจมันไม่ตึงเครียด ร่างกายกส็มบูรณ ์ทุกอย่างกพ็ร้อม นี่ไงๆ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ไง พุทธศาสนาสิ่งที่ขับเคลือ่นศาสนาคือพระภิกษุ เพราะพระภิกษุเห็นไหม ดูความ
กระฉับกระเฉง ด้วยความว่องไว ด้วยสติแพรวพราว นี่ไง ถ้าเราท าของเรา มันเกดิขึ้นมาอย่างนี้  
ไม่ใช่เรือเกลอื บวชมาแล้วกเ็หมือนเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่ง ตั้งไว้ว่าเป็นพระ แล้วเป็นพระกเ็ป็นพระ
เหมือนกบัตุ๊กตา ไม่มีหัวใจไม่มีจติใจเลยเหรอ มนัต้องมีหัวใจส ิมีหัวใจ มีจติใจ มีความรู้สกึ  

มีความรู้สกึ มีความรู้สกึมันต้องก้าวเดินไง บริหาร บริหารร่างกาย บริหารจติใจ ความ
เพียรมันต้องมขีองมันตลอดเวลา ในทางการศกึษา เขาศกึษาเห็นไหม เวลาศกึษาเขาเรียนกนั
ด้วยหัวปักหัวป าจนเขาจบการศกึษา จบการศกึษาแล้วกท็ างานของเขา เขาเผยแผ่ของเขา เขาก็
เพื่อยศถาบรรดาศกัดิ์ ไอ้ของเราเห็นไหม เราจะท างานของเราด้วยกรรมฐาน กรรมฐาน ๕ 
เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ด้วยค าบริกรรมของเราเห็นไหม แล้วท าของเรา ถ้ามันถงึที่สดุแห่ง
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ทุกข์นั่นกจ็บ ถ้าไม่ถงึที่สดุแห่งทุกข์เรากพ็ยายามของเรา เรากข็วนขวายของเรา เรากท็ าของเรา
ขึ้นมา  

ไอ้งานของเรางานไม่จบไม่สิ้น ไม่จบไม่สิ้นเพราะมันงานล้างภพล้างชาติ ไม่ใช่งานเอา
ประกาศนียบตัร ไม่ใช่งานที่ว่าเขาว่าใครมีปัญญาไม่มีปัญญา มีปัญญาขึ้นมาเห็นไหม ท่องจ า
กนัมา แล้วศกึษาขึ้นมาทางวชิาการ แล้วกต็อบปัญหา ตอบปัญหากค็ือจบ ตอบปัญหาคนอืน่
เขาฟังแล้วมันแก้ไขปัญหาความข้องใจของเขา แต่ไอ้ความข้องใจของเราล่ะ ไอ้กเิลสตัณหา
ความทะยานอยากที่ไม่รู้ ไม่เห็นนี้ ล่ะ ใครจะแก้ไขมนั ถ้าจะแก้ไขมัน เราต้องแก้ไขของเราเองไง 

ถ้าแก้ไขของเราเองเห็นไหม มันมีความรู้  มันมีความรู้ ในหัวใจ มนัมีภมูิในใจตลอดเวลา 
เห็นไหม มันเป็นพระ พุทธศาสนาจะขับเคลือ่นไปด้วยภิกษุสงฆ ์ ถ้าภิกษุสงฆม์ีคุณธรรม มี
คุณธรรมขึ้นมา มีปัญญาขึ้นมาเห็นไหม มนัจะขับเคลือ่นไง ขับเคลือ่นขับเคลือ่นหัวใจของเรา
ก่อน ขับเคลือ่นหัวใจเราให้กเิลสมันตามไม่ทนั ขับเคลือ่นจนกเิลสมันตายไปจากหัวใจนี้  ถ้า
กเิลสมันตายไปจากหัวใจนี้  หัวใจนี้ ผ่องแผ้ว หัวใจนี้ ผ่องแผ้วนี้ เป็นประโยชน์ 

แล้วเป็นประโยชน์ แต่นี้มาส ิเวลาหลวงปู่มั่นท่านพูดไง ถามมาส ิถามมา เวลาแก้จติแก้
ยากนะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะๆ แล้วถ้าผู้เฒ่าจะแก้จะแก้ตรงไหน จะแก้จติไหน จติมันไม่มีให้แก้ 
เพราะจติมันไม่เอาถ่าน ถ้ามันเอาถ่านขึ้นมา มันท างานของมันเหน็ไหม เวลาเอาถ่านนะ จุดไฟ
มันไม่ติด ไม่ติดเพราะอะไรล่ะ ไม่ติดเพราะถ่านมันเปียก เพราะถ่านมันชุ่มชื้น ปล่อยตากแห้ง
มันก่อนไง เวลาจุดแล้วถ่านมันไม่ติด ไม่ติดมันกพ็ัดไฟเข้าซ ิ เห็นไหม ถ้ามันเอาถ่าน ถ้าเอา
ถ่านครบูาอาจารย์ท่านจะแก้อย่างนั้น ถ้าแก้อย่างนั้นมันก็เป็นนี่บวชพระ  

บวชพระให้มันเป็นพระขึ้นมาจากข้างนอกด้วย แล้วเป็นพระขึ้นมาจากข้างใน ถ้าเป็น
พระจากข้างใน นี่ไงนี่ศาสนาพุทธเราขับเคลือ่นด้วยภิกษุ ภิกษุเห็นไหม เวลาสมณะ สมณะที่
หนึ่ง สมณะที่สอง สมณะที่สาม สมณะที่สี ่ การได้เห็นสมณะเป็นมงคลชีวติ ไอ้ของเรา เรา
ประพฤติขึ้นมาให้เป็นสมณะจากหัวใจของเรา เป็นมงคลยิ่งกว่ามงคลในหัวใจของเรา ในหัวใจ
เราเป็นมงคลซะเอง  

เวลาทางโลกเห็นไหม เขาต้องการมงคลชีวติ ท าบุญกุศลเพื่อมงคล เพื่อคุณงามความดี 
ถ้าเพื่อคุณงามความดีกเ็ป็นบาทเป็นฐานของเขา ของเราเรากเ็ป็นอย่างนั้นมาก่อนเห็นไหม เรา
กม็ีบาทมีฐานมา เราถงึได้เสยีสละมาไง เสยีสละความเป็นฆราวาส เสยีสละการด ารงชีพแบบ
ฆราวาสมาด ารงชีพแบบพระๆ บวชพระแล้วเป็นพระหรือไม่ ถ้าเป็นพระขึ้นมา เราจะเป็นจาก
ภายในของเรา ถ้าเป็นจากความจริงภายในของเราเห็นไหม มันต้องมีการกระท าแบบนี้  ถ้ามี
การกระท าแบบนี้  มันต้องมีคุณธรรมอย่างที่ว่านี่ไง พุทธศาสนาขับเคลือ่นไปโดยภิกษุสงฆ ์ภิกษุ
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สงฆท์ี่มีการประพฤติปฏบิตัิ ภิกษุสงฆไ์ด้บวชใจของตนเองแล้ว บวชใจของตนเองด้วยมรรค
ด้วยผล บวชใจของตนเองด้วยความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ  

ถ้าบวชขึ้นมาได้แล้วนะ จบ จบที่ไหน จบที่มันไม่มีการไปและไม่มีการมาแล้ว มันไม่ไป
ไหนอกีแล้ว ถ้ามันไม่ไปไหนอกีแล้ว มันจะมีอะไรมคีุณค่าไปมากกว่านั้น ถ้าไม่มีอะไรมีคุณค่า
ไปมากกว่านั้น แล้วดูส ิ เวลาออกประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาเห็นไหม เวลาเขาเห็นว่าเหมือนตาสตีา
สาออกท าไร่ไถนา ออกท าไร่ไถนากไ็ถหัวใจของตนไง สงัคมเขามองด้วยชายตาเลย ไร้สาระ 
พระไม่มีความหมาย กเ็ร่ืองของเขา มนัเร่ืองของเขา ไม่ใช่เร่ืองของเรา กช่็วงแสวงหา ช่วงการ
กระท ากเ็ป็นอย่างนั้นทั้งนั้น องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ เวลาออกมา
แล้วเห็นไหม ๖ ปี ท่านบุกบั่นอยู่ขนาดไหน หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ดูส ิจนใครๆ เขาต่อต้าน 
เขาต่อต้านขนาดไหน เพราะมีแรงยุ เสยีงยั่วยุ แรงยุแรงแหย่มันมีทุกที ่ แล้วมันกอ็ยู่ที่วาสนา
ของคน วาสนาของคน ไปอยู่ที่ไหนมีแรงยุแรงแหย่ในการกระท า เร่ืองของเขา  

หน้าที่ของเราเห็นไหม เราพยายามจะประพฤติปฏบิตัิ พยายามแสวงหา พยายามเข้า
ทางจงกรม นั่งสมาธภิาวนา ที่ไหนเรามีโอกาส เราท าของเราๆ เราจะบวชหัวใจของเราไง แล้ว
หัวใจของเราเวลาเราบวชแล้ว เวลาจุดไฟมันติดแล้ว เราพยายามจะรักษาไฟนั้นไม่ให้มันมอด 
รักษาไฟไม่ให้มนัมอดการกระท าให้มันดีขึ้นไง ถ้าเราปล่อยมันไว้มันมอดมันดับหมด พอมัน
ดับหมด ฝนตกขึ้นมาอกี เวลาจุดไฟจุดไม่ติดเลย เวลาภาวนาๆ ล้มลกุคลกุคลานแล้วแหยงเลย 
ไม่อยากท าต่ออกีแล้ว มันทุกข์มันยากขนาดนี้ เหรอชวีติ ถ้ามันทุกข์มันยากขนาดนี้ เหรอชีวติ ก็
ดูทางโลกเขาส ิเวลาเขาอาบเหงือ่ต่างน า้ เวลาเขาทุกข์เขายากขึ้นมามันจนตรอกนะ จนตรอกถงึ
ได้ฆ่าตัวตายกนั ไอ้คนที่ว่ารุ่งเรืองเชิดชูนั้น ไอ้นั่นกผ็ลของวฏัฏะ เขากอ็ยู่ในวฏัฏะนั้น เขาไม่
พ้นไปหรอก  

ไอ้ของเรา เห็นไหม เราเห็น ทางทฤษฎเีราเห็นอยู่แล้วว่าสิ่งนั้นมันเวยีนว่ายตายเกดิ
ในวฏัฏะ แล้วมันไม่มีทางจบทางสิ้น ถ้าอยู่อย่างนั้นแล้วจะดีขนาดไหนมันกด็ีด้วยอามิส จะชั่ว
ขนาดไหนกช็ั่วเพราะสร้างเวรสร้างกรรม มันต้องหมุนไปตามอ านาจของกรรมอยู่แล้ว เราถงึได้
สละออกมา มาอยู่ในสงัคมของสงฆ ์ สงัคมของผู้มีศีล สงัคมของผู้ที่นักรบ เวลารบไปกร็บกบั
กเิลสของตน เวลาปฏบิตัิแล้วไปรบกร็บกบักเิลสในหัวใจของตนเองเท่านั้น ไม่เหมือนทางโลก
เขา ทางโลกเขามีปัญหาสงัคม ปัญหาของตลาด ตลาดที่มันเชิดชูมันจะเป็นประโยชน์ของมัน
เห็นไหม นั่นเขาเป็นปัญหาของสงัคม  

แต่ปัญหาของเรา เราบวชเป็นสงฆแ์ล้ว แล้วอยู่ในสงฆ ์ นี่เป็นสงัคมของสงฆ ์ แต่เวลา
ประพฤติปฏบิตัิขึ้นไปมันเป็นเร่ืองส่วนตัว อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึ่งแห่งตนไง ใน
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หัวใจของตน ตนคือผู้กระท าไง ในใจของเราเท่านั้นไง ถ้าในใจของเราเห็นไหม เราอยู่ด้วย
ความเป็นสงฆเ์ห็นไหม เป็นสงฆ์เพราะเป็นสิง่ที่องค์สมเดจ็สมัมาสมัพุทธเจ้าวางโอกาสไว้ให้ 
วางโอกาสว่าเป็นนักรบไง ภิกษุสงฆไ์ง ผู้ที่เผชิญกบักเิลสไง เผชิญกับกเิลสเห็นไหม เลี้ยงชีพ
ด้วยปลแีข้ง กเ็พียงแต่ว่าพอยังชีพ ไม่ต้องให้มันเป็นความพะรงุพะรังแบบโลกเขา โลกเขาก็
ต้องมีอาชีพหน้าที่การงานของเขา เพื่อหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัด ารงชีพของเขา  

ไอ้ของเราเห็นไหม ด้วยศรัทธาด้วยความเช่ือของสงัคม สงัคมในประเทศไทย ในพทุธ
ศาสนา ศาสนาพุทธ เขาต้องตักบาตรท าบุญของเขา เราเลี้ยงชีพด้วยปลแีข้ง สิง่นี้ เราเลี้ยงชีวติ 
เลี้ยงชีวติท าไม เลี้ยงชีวติไว้ประพฤติปฏบิตัิไง ประพฤติปฏบิตัิแล้ว เวลาทางโลกเขา เขาต้องมี
การศกึษาเล่าเรียน เป็นวดับ้าน วดัเล่าเรียน เรียนไว้เพื่อมีความรู้ของเขา ความรู้ของเขามันกม็ี
กเิลสของเราแทรกแซงขึ้นมาเห็นไหม แต่ของเราเราประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาให้เป็นความจริง
ขึ้นมา ถ้าเป็นกเิลสขึ้นมาแล้วมันลงสมาธิไม่ได้ ถ้าเป็นกเิลสขึ้นมาแล้วมันจะสงบระงับไม่ได้ ถ้า
เป็นกเิลสขึ้นมาแล้ว เราจะนั่งอยู่นิ่งๆ มันอยู่ไม่ได้ มันต้องแส่ส่ายไปแบบโลกเขา แส่ส่ายไปทาง
โลก แส่ส่ายไปทั้งวนัมันกไ็ปเป็นตลาดไง แต่ของเราเป็นธรรมๆ ขึ้นมาเห็นไหม ถ้ามันเป็นจริง
ขึ้นมา มันจะสละทางนั้นมาให้เป็นความจริงขึ้นมา  

ถ้าเป็นความจริงขึ้นมามันปฏบิตัิขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้  ไม่ใช่มีนักการศกึษาๆ 
ท่องจ ามาให้เป็นแนวทางปฏบิตัิ เวลาเราปฏบิตัิขึ้นมากเิลสมันกย็ุกแ็หย่ กเิลสมันกพ็ลกิปลิ้น
ปล้อนทั้งนั้น มันเร่ืองของกเิลสทั้งนั้น ถ้าเป็นจริงๆ เรากท็ าขึ้นมาไง นี่พูดถงึเราบวชมาเพื่อ
ปฏบิตัิ เราบวชมาเพื่อเป็นนักรบ จะรบกบักเิลสของตน ถ้ารบกบักเิลสของตน นี่ไง ต่อสู้กบัมัน 

บวชพระ หลวงปู่มั่นท่านบวชพระแล้วท่านยังวติกกงัวลว่าท่านไม่ได้เป็นพระ กท็ า
ทฬัหีกรรม ท าทฬัหีกรรมบวชซ า้กจ็บ กเ็ป็นพระจริงๆ ท าให้ถูกต้องตามธรรมวนิัยมันกเ็ป็น
พระ ปฏบิตัิ ปฏบิตัิขึ้นมาให้มมีรรคมีผลขึ้นมา เวลาปฏบิตัิกม็าล้มลกุคลุกคลานผดิพลาดต่างๆ 
ธรรมดา มันเร่ืองกเิลสอยู่แล้ว กเิลสมันต้องปลิ้นปล้อนอยู่แล้ว หน้าที่ของมันคือท าลายทั้งนั้น 
ท าลายความดี ท าลายความตั้งใจ ท าลายโอกาส ท าลายทั้งนั้น แล้วถ้าเรามีสติมีปัญญา เรา
พยายามตรวจสอบ เห็นไหม สติปัญญาพยายามแยกแยะ อะไรผดิอะไรถูกพยายามแยกแยะ 
สิง่ที่ไม่ดีคัดออก สิง่ที่ดีพยายามท าให้มันเจริญก้าวหน้า ท าของเราให้มากขึ้นๆ ไป หน้าที่ของ
เรา  

มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะดีไปหมด เพราะเราเกดิมาจากอวชิชา เราเกดิมาจากกเิลส
ตัณหาความทะยานอยาก เพราะกเิลสตัณหามันมีอยู่แล้ว แต่เรามีหัวใจ เรามีจติเดิมแท้ มนัมี
อวชิชาครอบง า มันถงึเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ แต่ด้วยการสร้างสม การสร้างสมคุณงาม
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ความดีมันถงึได้บวชเป็นพระ ถงึได้มีมุมมองอยากแยกออกมาจากโลก อยากแยกออกเป็น
นักรบ อยากมีโอกาสปฏบิตัิ มีโอกาสปฏบิตัิแล้วมีครบูาอาจารย์คอยชี้แนะคอยคุ้มครอง มีหัว
รถจกัรคอยชักน า เราพยายามของเราๆ หน้าที่ของเราไง เราจะบวชพระเป็นพระจริงๆ บวช
พระแล้วให้ได้เป็นพระ บวชมาแล้ว หลวงปู่มั่นบวชแล้วไม่เป็นพระ ท าทฬัหีกรรม แล้วท่านก็
ประพฤติปฏบิตัิจนท่านเป็นพระ 

เราบวชมาแล้ว เราจะบวชมาเป็นพระหรือว่าเราบวชเป็นสมมติสงฆ ์ บวชมาเป็นแค่
สมมติ เป็นของชั่วคราว ถ้าบวชเป็นจริงๆ ขึ้นมา บวชให้เป็นพระขึ้นมา เป็นอกุปธรรม อยู่
ท่ามกลางหัวใจ คุณธรรมอนันี้ ไง ที่เราบวชพระๆ มา เพื่อเหตุนี้ ไง  

นี่กเ็หมือนกนั หนึ่งเดือน เหลอือกีสองเดือน ขวนขวายของเรา ประสบการณข์องเรา ท า
ของเราให้มันเป็นความจริงของเราขึ้นมา ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาแล้วสมบตัิของเรา ใครจะมาหยิบ
ฉวยไม่ได้หรอก ของใครของมัน แล้วเป็นปัจจตัตัง สนัทฐิิโก กลางหัวใจนั้น แล้วถ้ามันมีอยู่จริง
เห็นไหม นี่ไง ที่ว่าสงัคมของพุทธศาสนาขับเคลือ่นไปโดยพระภิกษุ พระภิกษุมีคุณธรรม 
พระภิกษุทีม่ีสจัจะความจริงในหัวใจมันเป็นประโยชนท์ั้งนั้น มันเป็นประโยชน์กบัตนเองก่อน 
แล้วมันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อืน่เห็นไหม ฉะนั้น เรามีหน้าที่การงานของเรา เราจะบวชหัวใจ
ของเรา บวชให้ใจเราเป็นพระ เอวงั  
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