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ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตัง้ใจฟังธรรมะ ธรรมะเป็นสจัธรรมที่เราแสวงหาสิง่นี้เป็นทีพ่ึง่อาศยั เป็นทีพ่ึง่อาศยันะ แต่

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤตปิฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม มนัเป็นสจัธรรมในใจดวงนัน้ 

ใจดวงนัน้กบัธรรมเป็นอนัเดียวกนั เอโก ธมฺโม ธรรมเป็นหนึ่ง ธรรมเป็นเอก สิง่ที่เป็นสจัจะเป็น

ธรรมอนันัน้มคีุณค่าในหวัใจอนันัน้ 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรสัรู้ธรรม  ตรสัรู้ธรรมอนันัน้ เวลาองค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากราบธรรม กราบธรรมอนันัน้  

แล้วเราแสวงหาธรรมอนันัน้ เราถึงมาประพฤติปฏิบัติกัน เวลาเราประพฤติปฏิบัติกัน 

เห็นไหม เราประพฤติปฏิบตัิกนัดว้ยความมดืบอด ดว้ยความตะเกียกตะกาย ด้วยความ

แสวงหาของเรา เราท าความจรงิของเรา ความจรงิของเรา เหน็ไหม เราจะท า เราจะประพฤติ

ปฏิบัติ เราต้องมีความรู้มีการศึกษา ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มา 

ศกึษามาเพื่อการประพฤตปิฏบิตัธิรรม  

แต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไง เกิดมาเป็นมนุษย์นะ มนุษย์มพี่อมแีม่ มนุษยม์กีารศกึษา 

มนุษยต์อ้งมหีน้าที่การงานของตน มนุษยต์อ้งหาเลีย้งชพีของตน การหาเลี้ยงชพีของตน คนเกดิ

มาคนเกดิมามกีายกบัใจ  

เวลาเทวดาเขามเีป็นกายทพิย์ พรหมเขามเีป็นกายทพิย์ ความมีกายทิพย์กายทิพย์

ของเขา เขาอิ่มทิพย์ของเขา เขาตอ้งการสิง่ใดนึกเอาสิง่ใดมนัไดส้ิง่นัน้ แต่เวลาเขาจะหมด
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อายุขยัของเขา เขานึกไม่ได ้ อาหารมนัจะขาดแคลนไป อาหารมนัจะสิน้ไป ตวัเองอยู่ไม่ได้ด้วย

ทพิย์สมบตัิๆ ไง เพราะเขาไม่มรี่างกายไง เวลาทพิยส์มบตั ิทพิยส์มบตั ิเหน็ไหม ร่างกายเป็น

ทพิย ์ความเป็นทพิยอ์นันัน้ นัน่น่ะ เทวดา อนิทร ์พรหมของเขา 

เราเกดิเป็นมนุษย์ เกิดมาในพระพุทธศาสนา เกดิมาเป็นมนุษย์ มนุษย์มกีายกบัใจ เวลา

กายกบัใจเกิดมาแล้วถ้าเป็นฆราวาส  เราต้องมหีน้าทีก่ารงานของเรา  เราตอ้งแสวงหาสิง่นัน้

มาเพื่อเลี้ยงชพี เลี้ยงชพีเพื่ออะไร เลี้ยงชพีไวเ้พื่อความทุกข์ยากใช่ไหม เลี้ยงชพีเพื่อใหบ้บีคัน้

หวัใจเราใช่ไหม เพราะหวัใจๆ นี้ไง กายกบัใจๆ หวัใจนี่มคีุณค่า มคีุณค่าเพราะอะไร  

เพราะเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จตินี้เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง แต่เวยีนว่ายตายเกดิ

ในวฏัฏะ คนทีส่รา้งบุญกุศลขึน้มาเขาเกดิเป็นเทวดา อนิทร ์พรหมของเขา เขามทีพิยส์มบตัขิอง

เขา แต่เวลาเขาหมดอายุขยัของเขา เขาก็เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เขากม็คีวามทุกข์ความ

ยากเหมอืนกนั  

ถ้ามีความทุกข์ความยากเหมือนกนั เห็นไหม เวลาสมัยองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

เทวดา อนิทร ์ พรหม มาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ตรสัรูธ้รรม บรรลุธรรม

มหาศาลเลย มหาศาลเพราะอะไร เพราะเขาไดส้รา้งคุณงามความดขีองเขา เขามอี านาจวาสนา

ของเขา เขามบีุญกุศลของเขา เขาเป็นสมัมาทฏิฐ ิเขาถงึแสวงหาของเขา 

ถ้าเป็นเทวดามจิฉาทฏิฐ ิ เป็นพรหมมจิฉาทฏิฐ ิ ความมจิฉาทฏิฐิของเขา เขาท าคุณงาม

ความดีของเขาด้วยผลของวัฏฏะ ผลแห่งวฏัฏะด้วยการกระท าอนันัน้เขาได้เกิดเป็นเทวดา 

อินทร์ พรหมของเขา เขาก็หลงใหลในชวีติของเขา เขาว่าเขามอี านาจ มอี านาจบาตรใหญ่ เขา

จะมกี าลงัของเขา เวลาเขาหมดอายุขยัไป เขาคอตกเหมอืนกนั นี่ผลของวฏัฏะ  

แลว้เวลาเราเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราศึกษาธรรมะของเรา เวลา

คนเราศึกษาธรรมะแล้ว สิง่ต่างๆ อยากสมความปรารถนาในชวีติ เวลาฟังธรรมะขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ว่า เทวดา อนิทร์ พรหม เขามทีพิยส์มบตั ิเราก็อยากจะมสีมบตัเิป็น

ทพิย ์เรากม็อี านาจวาสนา เราคดิของเราไปหมดล่ะ แต่เราไม่รูว่้านัน่คอืผลของวฏัฏะ อนันัน้มัน

เวยีนว่ายตายเกิดมนัไม่มสีิง่ใดคงที ่ไม่มสีิง่ใดจรีงัยัง่ยนื  
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ความจรีงัยัง่ยนืขึน้มาในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านี่ไง ธรรมะขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาเกดิ แก่ เจบ็ ตาย  ไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย  เวลาไม่เกดิ 

ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย เทวดา อนิทร ์พรหมทีม่าฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กต็้อง

ปรารถนาตรงนี้ไง ปรารถนาตรงพระอินทรก์ไ็ม่ตาย เทวดากไ็ม่ตาย พรหมก็ไม่ตาย สิง่ที่ไม่

ตายๆ เขาหวงัตรงนี้ไง แต่เขากเ็วยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะของเขา แต่มาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้เป็นมจิฉาทฏิฐหิรอืไม่ เป็นสมัมาทฏิฐหิรอืไม่ มสีตปัิญญามากน้อยแค่ไหน 

ถ้ามสีตปัิญญามากน้อยแค่ไหน เขาจะมสีตมิปัีญญา ปัญญาที่รอบรู้ในกองสงัขาร ปัญญา

เข้ามาแทงทะลุในหัวใจของตน ปัญญาเขา้มาช าระลา้งกิเลสในใจของตน ไม่ใช่ปัญญาทีเ่รา

เอาไว้เลี้ยงชพีกันอยู่นี่ ปัญญาที่เลี้ยงชพีใครมีเชาวน์มปัีญญาขึ้นมาขนาดไหน ถ้ามนัมี

ความเห็นผดิมนัสร้างปัญหาไปทัง้นัน้ คนมกีารศึกษา คนมคีวามรู ้ ถ้ามนัเป็นมจิฉาทฏิฐิมนัมี

ความเห็นผดิ มนัตอ้งการอ านาจบาตรใหญ่ มนัท าลายเขาไปทัง้นัน้ 

เวลามปัีญญา ปัญญาของใคร ถ้ามปัีญญาสิ่งที่เรามาท าบุญกุศลกนัอยู่นี้ ชาวพทุธ ชาว

พุทธ เหน็ไหม เราพยายามเสยีสละของเรา เราท าคุณงามความดีของเราเพื่อให้หัวใจของเรา

มันมอี านาจวาสนาบารม ีมนัไม่หลงไปตามกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ไม่ใหก้เิลสมนัยิง่ใหญ่ใน

หวัใจ ถ้ากเิลสมนัยิง่ใหญ่ในหวัใจนะ มนัครอบง าใจไปทัง้นัน้  

ธรรมะเป็นอย่างหน่ึง ธรรมะสจัธรรมท่ีเราแสวงหากนัน่ี เราท าคุณงามความดีกัน

อยู่น้ี เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าสอน ในพระพทุธศาสนาสอนให้ท าคุณ

งามความดี ท าดีส่ิงท่ีดีย่ิงกว่าน้ียงัมีอยู่ ดีในพระพุทธศาสนาน้ีย่ิงใหญ่มาก ดีใน

พระพทุธศาสนาดีในใจของตน ดีด้วยสติปัญญา ด้วยมรรค ด้วยผลในหวัใจของตน ช าระ

กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตนแล้วมีความสุข  

สุขน่ีเวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรสัรู้ธรรมเสวยวิมตุติสุขๆ วิมุตติสุข 

สุขอย่างไร  
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ไอ้เราขี้ทุกข์ขี้ยาก ยิ่งมาบวชเป็นพระยิ่งทุกข์ยากมากเข้าไปใหญ่เลย พระมบีริขาร ๘ 

เวลาออกธุดงค์ออกแสวงหาสจัจะความจรงิ แล้วแต่อ านาจวาสนาของตน ฝนตกแดดออก

ขึน้มาเรากต็อ้งอยู่ในเรอืนว่าง อยู่ในป่าในเขา ต้องมคีวามทุกขค์วามยาก ความทุกข์ความยาก

มนับีบคัน้ให้มนัเห็นผลของการเกดิไง  

สะใจไหมเกดิมาทุกขม์ายากนี่  

การเกดิ การแก่ การเจบ็ การตายนี่สะใจไหม  

ถ้ามนัไม่อยากเกดิ ไม่อยากแก่ ไม่อยากเจบ็ ไม่อยากตาย กต็อ้งทนส ิถ้ามสีตมิปัีญญาสูท้น

กบัฤดูกาลกบัโลก แต่เรายงัไม่เห็นใจของตนเลย สิ่งที่จะเห็นในใจของตนที่เรามาธุดงค์กัน

ต่างๆ เรามาแสวงหาใจของตน ถ้าบวชเป็นพระ บวชเป็นพระเรากใ็หก้ิเลสมนับบีคัน้หวัใจของตน 

ถ้าเราเป็นฆราวาส เราเป็นนักประพฤติปฏิบตัิ เรามสีติมปัีญญามากหรอืไม่ ถ้ามี

สตปัิญญาขึน้มา ถ้ามสีตปัิญญามนัจะเหน็คุณค่า เหน็คุณค่าเพราะเรามกีารศกึษาไง ศกึษาธรรมะ

ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ศึกษาบาลีกัน ทรงจ าธรรมวนิัยไว ้ ศกึษามาเพื่อ

ประพฤตปิฏบิตั ิ เวลาเราจะประพฤตปิฏบิตัขิึ้นไป เอาสิง่นัน้ เอาสิง่ทีเ่ราศกึษามาใหม้าเป็น

คุณประโยชน์กบัเรา ไม่ได้ศกึษาไวจ้บัผดิคนอื่น ไม่ไดศ้กึษาไวค้อยเพ่งโทษคนอื่น ศกึษาไว้แลว้

มนัสะเทอืนหวัใจนะ  

นี่ไง เวลาเราทุกขเ์รายากขึน้มา ความทุกขค์วามยากขึน้มาในใจของตน นัน่น่ะ มนับบีคัน้ 

นัน่คอืกเิลส เราว่ากเิลสๆ กเิลสอยู่ทีไ่หนล่ะ เวลากเิลสๆ เหน็ไหม เวลาจบัขโมยจะวิง่หาว่าใครมา

ขโมยของบา้นเรา ใครมาปลน้มาชงิสมบตัขิองเรา เวลากเิลสตณัหาความทะยานอยากมนับบีคัน้

ในหวัใจไม่หา แลว้เวลาไปหา หาทีไ่หนล่ะ เวลาหานะ มนัเป็นเรื่องโลกๆ ไง  

ธรรมะเป็นอย่างหนึ่ง กเิลส เวลาเป็นเรื่องของกเิลส มนัเป็นอกีอย่างหนึ่ง กเิลสมนัเหน็แก่ตวั 

กเิลสเหน็แก่ได ้กิเลสเหน็แก่การนับหน้าถอืตา กเิลสเหน็แก่การอ านาจบาตรใหญ่ กเิลสจะท าลาย

เขาไปทัง้นัน้ มนัจะไปท าลายคนอื่น มนัไม่ย้อนกลบัมาดูในใจของมนั 
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แต่ถ้าเป็นคนทีม่อี านาจวาสนา คนเหมอืนคน คนเท่าคน ความคดิของคนมนัจะ

เหมอืนกนัมนัเป็นไปไม่ได้ พอเหมือนกนัมนัเป็นไปไม่ไดน้ะ มนักเ็ขา้กบัธรรมะขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ จรตินิสยัของคน นี่ไง รูห้น้าไม่รูใ้จ แมแ้ต่รูปสมบตั ิผลของวฏัฏะ ใครท าบุญ

กุศลมากน้อยขนาดไหน ถอืศลีมามากน้อยขนาดไหน ใครไดถ้ือศลีมา ใครไม่ท าลายชวีติสตัว์ให้

ตกล่วงมา อายุเขาจะยนืยาว เวลาเกดิไปแลว้มโีรคภยัไข้เจบ็ขึ้นมา เขาได้เคยท าลายใครไวบ้า้ง  

เวลาครูบาอาจารย์ของเราท่านบอกไว้ ตัง้แต่เด็กๆ ท่านเป็นลูกชาวนา อยู่บ้านนอกคอก

นาได้ตกปลา ได้หาสตัว์เลี้ยงต่างๆ ขึ้นมา กลวัมนัจะหนี หกัแข้งหกัขาของมนั เวลาท่านมา

ชราภาพขึน้มา ท่านบอกนี่กรรมเก่าๆ กรรมทีไ่ด้กระท ามา นี่ไง สิ่งที่ท ามา เห็นไหม เราท าของ

เรามา สิ่งต่างๆ ขึ้นมา ผลตอบสนองมา เวลาครูบาอาจารย์ของเราเวลาท่านระลึกถึงผล

การกระท าของท่าน สิง่ทีท่ ามาๆ เราท ามาทัง้นัน้  

ถ้าเราท ามาทัง้นัน้ขึ้นมามนัก็เป็นจรติเป็นนิสยั มนัก็เป็นความรู้สกึนึกคดิของคน ถ้า

ความรู้สึกนึกคิดของคนที่จะให้มันเหมอืนกนั จะให้มคีวามเห็นเหมอืนกนั มนัเป็นไปไม่ได ้ถ้า

มนัเป็นไปไม่ไดม้นักเ็ป็นกรรมของสตัว์  

ถ้ากรรมของสตัว์ขึ้นมา เวลามอี านาจวาสนาขึ้นมาเราก็มีสติปัญญา เราเชื่อในธรรมะของ

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า จะเอาอะไรศึกษา ศึกษาด้วยธรรมและวินัย ศึกษาด้วย

พระไตรปิฎก ท่านจะแยกแยะแจกแจงไปหมดเลย จรตินิสยัของคน อ านาจวาสนาของคน เพราะมี

การกระท าของคน เวลาอรยิสจั  อรยิสจัมหีนึ่งเดยีว มแีต่ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค เวลาทุกข์ 

สมุทยั นิโรธ มรรค เวลาศกึษาขึน้มาแลว้ ทุกข ์สมุทยั นิโรธเป็นอย่างไร เวลาทุกข์ ทุกข์ขา้งนอก 

ทุกข์เพราะการอยู่การกิน ทุกข์เพราะไม่มอี านาจวาสนา ทุกขเ์พราะไม่มยีศถาบรรดาศกัดิ ์ทุกข์

เพราะคนเขาไม่นับหน้าถอืตา นัน่ทุกข์อะไร นัน่ทุกข์หรอื 

เวลาทุกข์ภายใน ทุกข์ภายใน ทุกข์คือนัง่สมาธิแล้วมันปวดเจ็บปวดร้อนอยู่นี่ เวลาทุกข์

ขึ้นมา ทุกข์เพราะเรามศีรทัธามีความเชื่อขึ้นมา แล้วเราจะประพฤตปิฏบิตัขิองเราขึ้นมา  

ถ้ามันเป็นความจรงิขึ้นมา เวลาเป็นอรยิสจั อรยิสจัเป็นตรงไหน ถ้าเป็นสจัจะเป็นความ

จรงินะ ธรรมเหน็เป็นอย่างหนึ่ง กเิลสมนัเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่ง กิเลสมนัท าเวลาประพฤติปฏิบตัิ
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พอท าเป็นพธิ ีนี่ไง เดีย๋วนี้ปฏบิตัพิอเป็นพธิี เวลาเดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนา กเ็ดนิจงกรมพอเป็น

พธิ ีพอเป็นพธิกีว็าสนาของคนไง  

เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ สงิหท์องอย่างนี้ หลวงปู่ จวนอย่างนี้ ครูบาอาจารยท์่าน

ชื่นชมนะ ท่านอยู่ป่าอยู่เขาของท่านนะ เวลาท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่านอยู่คนเดยีว อยู่กบั

ชาวไร่ อยู่กบัชาวป่าชาวเขา เดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนาขึน้มาทางเป็นร่อง ทางเป็นร่องท าอวด

ใคร ท าขึ้นมาค้นคว้าหาใจของตน ท าขึน้มาเพื่อกเิลสตณัหาความทะยานอยากของตนทีอ่ดที่

อยากทีทุ่กขท์ีย่ากทีไ่ปกระท ากระท าท าไม ธรรมเหน็เป็นอย่างหนึ่งเพราะอะไร เพราะท่านมี

อ านาจวาสนา ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ได้ฟังครูบาอาจารย์เทศนา

ว่าการมา มนัจะแสวงหาสจัจะหาความจรงิขึ้นมา เวลาครูบาอาจารยอ์บรมสัง่สอนแลว้ออก

คน้ควา้หาสจัจะหาความจรงิ 

ถ้ามนัเป็นธรรม ถ้ามนัเป็นธรรมแลว้มนัรื่นเรงิ มนัอาจหาญ มนัชื่นใจ มนัพอใจจะท าไง มนั

พอใจจะท าเพราะมนัจะค้นควา้ไง เพราะอะไร เพราะมนัสะเทอืนใจ เวลาครูบาอาจารยข์องเรา

ท่านไม่ใช่ว่าจนตรอกแล้วมาบวช มาบวชเป็นพระ เวลาของท่าน ท่านกม็พี่อมแีม่มญีาตพิี่น้อง

เหมอืนกนั ญาตพิีน่้องขึน้มาก็อยากใหม้คีรอบครวั อยากจะใหม้ัน่คงในชวีติ หลวงปู่ จวนท่าน

ถามพ่อแม่ของท่านเอง ใหส้กึจากพระไปมคีรอบครวัไง ท่านบอกว่า  

“สกึ สกึเลย แต่ตอ้งหายาขนานหนึ่งมาให”้  

“เอายาอะไร โอโ้ฮ! หมอเยอะแยะไปหมด เอาอะไรก็ได”้  

“ยาทีก่นิแลว้ไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย”  

ใหห้ายามาให ้นี่เวลาท่านต่อรอง นี่ไง ท่านต่อรองว่าถ้ามยีาดทีีก่นิแลว้มนัไม่ตาย กนิแล้ว

มนัอยู่เป็นนิรนัดร ์ถ้ามยีาอย่างนัน้แลว้จะสกึเลย แลว้กนิยานัน้ พ่อแม่หาใหไ้ด้ไหม ญาตพิีน่้องหา

ไดไ้หม ใครหาไดไ้หม หาไม่ไดไ้ง  



เป็นอีกอย่าง ๗ 

©2020 www.sa-ngob.com 

น่ีไง เวลาสจัธรรม สจัธรรมเหน็อย่างหน่ึงนะ สจัธรรมนะ สจัธรรมจะพยายาม

ประพฤติปฏิบติัให้มีคณุธรรมขึ้นมาในใจ ให้มนัมีสจัจะมีความจริง ให้มีมรรคมีผลขึ้นมา

ในหวัใจน้ี ไม่ใช่ปรารถนาความอยากดงั อยากใหญ่ อยากใหค้นนับหน้าถอืตา  

พรหมจรรย์นี้ เพื่อพรหมจรรย์ ถ้าพรหมจรรย์เพื่อการยอมรบัของเขา พรหมจรรย์

เพื่อใหค้นนับหน้าถอืตา พรหมจรรยเ์พื่อจะสัง่สอนคนอื่น พรหมจรรย์นัน้ไรส้าระ มนัเป็นไปไม่ได้ 

มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก  

แต่พรหมจรรยเ์พื่อพรหมจรรย ์ หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านพรหมจรรย์เพื่อ

พรหมจรรย์ของท่าน เวลาพรหมจรรยข์องท่าน ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านจนถึง

ท่ีสุดแห่งทุกข์ของท่าน  

เขาแสวงหาเอง ธรรมเป็นอย่างหนึ่ง สจัธรรมๆ ที่มนัจะเป็นความจรงิขึน้มามนัตอ้งช าระ

ลา้ง ตอ้งฆ่ากเิลสในใจของตน ถ้ามนัช าระลา้งฆ่ากเิลสในใจของตนแลว้ เหน็ไหม เพราะคนท ามา 

คนทีท่ ามาแลว้มคีุณธรรมในหวัใจขึน้มาอนันัน้แล้ว ถ้ามคีุณธรรมในหวัใจ ถ้าเป็นธรรมนะ มกั

น้อย สนัโดษ มกัน้อย สนัโดษนะ  

เวลาเหน็คน เหน็สงัคม หลวงตาท่านพูดประจ า นี่ไง เราเหมือนกับพูดกับสตัว์ มันพูดไม่

รู้เรื่อง มันมีความเห็นอย่างหนึ่ง สงัคมโลกมคีวามเห็นอย่างหนึ่ง เป็นวทิยาศาสตร์ เป็น

คณิตศาสตร ์เป็นประวตัศิาสตร ์ธรรมะไม่รู ้ 

ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แลว้ไปคน้ควา้กนัในอนิเดยี บา้นนาง

วสิาขาห่างจากเชตวนัเท่าไร บ้านของพระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ บา้นของอนาถบณิฑกิ

เศรษฐ ีนัน่ไง นัน่เชตวัน นัน่นาลนัทา  

นัน่! นัน่ศกึษา ศกึษานี่ไง สิง่นัน้มนัเป็นประวตัศิาสตร์  

สิง่นัน้ธรรมและวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ธรรมและวนิัยคอืค าสัง่สอนของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลา “ใหป้ฏบิตับิูชาเรา

เถดิ ใหป้ฏบิตับิูชาเราเถดิ” ถ้าธรรมเหน็อย่างหนึ่งนะ กเิลสเหน็อย่างหนึ่ง กิเลสเหน็เรื่องโลก เห็น
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เรื่องโลกนัน่เป็นสตเิป็นปัญญา ศกึษามาๆ การศกึษามนัเป็นระดบัพืน้ฐานของสงัคม ระดบัสัง่สอน

ของชาวพุทธ  

ดูชาวพุทธส ิดูแต่ละแว่นแคว้นที่นับถือพระพุทธศาสนา นับถอืพระพุทธศาสนานะ ด้วย

ภูมปิระเทศ ภูมปิระเทศอย่างหนึ่ง ความเป็นอยู่ของพระพุทธศาสนาก็อย่างหนึ่ง นี่สิง่ที่เป็น

อย่างหนึ่ง แต่เวลาจะเอาข้อเท็จจรงิขึ้นมา เห็นไหม เอาข้อเท็จจรงิขึ้นมา เวลาประพฤตปิฏิบตัิ

เป็นตามความจรงิหรอืไม่ 

ถ้าเป็นตามความจรงิสจัธรรมๆ สจัธรรมมนัเป็นธรรม แต่ถ้ามนัเป็นกเิลส กเิลสเหน็อกีอย่าง

หนึ่ง โลกเหน็อกีอย่างหนึ่ง ถ้าโลกเหน็อีกอย่างหนึ่ง โลกกพ็จิารณาของโลกนัน้ไป ถ้าโลก

พจิารณาของโลกนัน้ไป เหน็ไหม มนัระดบัของทาน ระดบัของวฒันธรรม วฒันธรรมของชาว

พุทธ แค่ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้  

เพราะธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ขึ้นมาแล้วให้อภัยต่อกนั 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสนัติภาพ  สนัตภิาพดว้ยค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ แล้วจะเป็นสนัตภิาพในหวัใจของตน เป็นภราดรภาพเป็นการยัง่ยนืในใจของ

ตน ถ้าเป็นสจัจะ ถ้าเป็นความจรงิ  

ถ้าเป็นสจัธรรม สจัธรรมเลอเลิศมีคุณค่า ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจ้าย่ิงใหญม่าก ย่ิงใหญ่ครอบ ๓ โลกธาตุ   

๓ โลกธาตุเพราะจตินี้เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัเวยีนว่ายตาย

เกดิในวฏัฏะ มนัไดผ้่านภพชาตนิี้มา ผ่านวฏัฏะนี้มา เวลาจะท าลายวฏัฏะ ท าลายวฏัฏะในหวัใจ 

ววิฏัฏะ ววิฏัฏะมนัจะออกไปจากวฏัฏะนี้ ถ้าออกจากวฏัฏะนี้ใครจะเป็นคนออก เวลาเกิดมาใคร

เป็นคนเกดิ 

เราเกดิมากบัพ่อกบัแม่นะ เวลาเกิดกบัพ่อแม่ พ่อแม่คือพระอรหนัต์ของลูก พ่อแม่น่ี

มีบุญคุณมหาศาล นัน่พ่อแม่ในภพชาติปัจจุบนัน้ี  
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เวลามาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระขึ้นมามีอุปัชฌาย์อาจารย ์ เวลาอุปัชฌาย์

อาจารย์ เวลาประพฤติปฏิบติัขึ้นมาเหน็ไหม เกิดในธรรม เกิดในธรรม 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เกดิจากนางมหามายา พระเจา้สุทโธทนะ เวลาเกดิมา

เป็นเจา้ชายสทิธตัถะ เวลาออกประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เวลาจากเจา้ชายสทิธตัถะจะเกดิเป็นองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าบรรลุธรรม ตรสัรู้ธรรม มนัเป็นสจัธรรม เป็นสจัธรรม เหน็ไหม   

นี่ก็เหมอืนกนั ของเราเวลาเกิดมา เราก็มพี่อมแีม่ดว้ยกนัทัง้นัน้ เราเกดิมาแล้ว เราเกดิมา

เป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา แลว้พระพุทธศาสนา เราเกดิกบัโลก เราอยู่กบัสงัคมโลก

มา สงัคมโลกเป็นสงัคมของโลกนะ ถ้าคนเราเวลามคีวามทุกข์ความยากก็อยากจะประสบ

ความส าเรจ็ อยากมคีวามสุข ความสุขที่ตะครุบเงา ความสุขของโลกๆ ไม่มีที่สิ้นสุด กิเลส

ตัณหาความทะยานอยากมนัไม่เคยพอ โลกนี้ม ี๕ ใบ มนัยงัไม่พอกบัคนที่อยากครองโลก มัน

เป็นไปไม่ได้ กิเลส ถมทะเลไม่เต็ม ถมเท่าไรกไ็ม่เตม็  

แต่เวลาจะไปเต็ม เวลาเป็นสจัจะเป็นความจริงขึ้นมา ธรรมเหน็เป็นอกีอย่างหนึ่ง ธรรม

เหน็เป็นอกีอย่างหนึ่ง เหน็ไหม เราเกดิมา เกิดเป็นมนุษย ์เกดิเป็นมนุษยเ์ป็นอรยิทรพัย ์เวลาเกดิ

มาแลว้มนัมอี านาจวาสนา มสีตมิปัีญญา มอี านาจวาสนานะ เราไดเ้หน็ เหน็ไหม ดูส ิองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้เหน็คนเกดิ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย มนัยงัระลกึไดเ้ลย “เราตอ้งเป็นอย่างนี้

หรอื เราตอ้งเป็นอย่างนี้หรอื เราตอ้งไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย”  

ในพระพุทธศาสนา ในศาสนาพุทธเรา เวลาคนตายนี่เอาไปเมรุวน ๓ รอบ กามภพ รูปภพ 

อรูปภพ เอาน ้ามะพรา้วลา้งหน้า กสุลา ธมมฺา อกสุลา ธมมฺา แสดงอภธิรรม แสดงอภธิรรม

เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปแสดงโปรดพระมารดาไดเ้ป็นพระโสดาบนั แสดงธรรม

ขึน้มาจนสิน้สุดสิน้กเิลสไป  

สิง่ที่ท าเขาเอาสิง่ที่มคีุณค่ามาอบรมมาสัง่สอน พระพุทธศาสนากเ็ป็นพธิกีรรม กไ็ปท า

เป็นพธิ ีไม่ไดเ้ฉลยีวใจ ไม่ไดค้ดิเลย เพราะไม่มอี านาจวาสนา กิเลสเห็นเป็นอย่างหนึ่ง เห็นเขา
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ต้ม เหน็งานพธิเีขา เหน็คนมอี านาจวาสนามาทอดผา้ โอ๋ย! คนตายนี่ยิง่ใหญ่เพราะคนมาก โลก

เหน็เป็นอย่างหนึ่ง 

แต่สจัธรรมๆ เขาเตอืนอยู่ เขาเตอืนใหเ้ราไดค้ดิ เขาเตอืนถงึชวีติ เขาเตอืนถงึความทุกข์

ความยากในใจ แล้วเรามสีตปัิญญาระลึกได้หรอืไม่ ถ้ามสีติปัญญาระลึกได้ หน้าที่การงานของ

เรา เราก็หาเลี้ยงชพี ดูพระเราส ิพระเราเช้าบิณฑบาตด้วยปลีแข้งเลี้ยงชพีของตน เลี้ยงชพีไว้

เพื่อประพฤตปิฏบิตัิ ไม่ใช่เลี้ยงชพีไว้อมทุกขน์ะ ถ้าไม่ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาเลี้ยงไวอ้มทุกข์ ตวั

อยู่ในวดัคดิแต่ข้างนอก คดิถึงสงัคมภายนอก โอ๋ย! คนนัน้มคีวามสุข ความสุขทีไ่หน 

ดูส ิ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้จะได้เป็นกษตัรยิ์ยงัละทิ้ง กษตัรยิใ์นสมยัพุทธกาล

ละราชสมบตัมิาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระเพื่อจะได้ประพฤตปิฏบิตั ิ เพื่อจะไดค้น้ควา้ เพื่อจะได้

ความจรงิ ธรรมเหน็อย่างหนึ่ง ผูท้ีม่สีตมิปัีญญาเขาเหน็อย่างหนึ่ง เหน็ทีจ่ะออกจากวฏัฏะ เหน็ใน

การประพฤตปิฏบิตั ิเหน็ทีจ่ะหกัวฏัฏะ หกักรงขงัของกเิลสทีม่นัขงัหวัใจนี้ไว้ 

เวลาเรามาประพฤตปิฏบิตัถิ้ามนัปฏบิตัโิดยธรรม ถ้าปฏบิตัโิดยธรรมคนที่มีสติมีปัญญา

จะปฏิบัติโดยธรรม ถ้าปฏิบัติโดยธรรมมันรื่นเริงอาจหาญ ทางจงกรมน่ีปรารถนา มคีวาม

ปรารถนา แตเ่วลามนัเห็นโดยกิเลสเห็นอีกอย่างหนึ่ง เห็นทางจงกรมแล้วคอตกเลย ท าไมมัน

ต้องมาทุกข์มายากอย่างนี้ ท าไมต้องมาล าบากล าบนอย่างนี้ ท าไมไม่บรรลุธรรมโดยฉับพลนั  

บรรลุโดยฉับพลนั ฉับพลนัทีไ่หน โดยฉับพลนัทีเ่ขาเป็นจรงิ เวลาบรรลุธรรม เวลาครูบา

อาจารยเ์รา เหน็ไหม ชา้งกระดกิหู งูแลบลิ้น เวลามนัเป็นจรงิ เป็นจรงิอย่างนัน้จรงิๆ เวลามนัเป็น

จรงิขึน้มา เวลามนัช าระล้างกนั ชา้งกระดกิหู งูแลบลิ้นเพราะอะไร เพราะความคดิของคนมันไว 

ความคดิของคนนี่เรื่องของหวัใจ เรื่องของสจัธรรม ถ้ามนัเป็นจรงิเป็นจรงิอย่างนัน้ 

แต่กว่าจะชา้งกระดกิหู งูแลบลิ้น งูมนัมาจากไหน ชา้งกว่ามนัจะผสมพนัธุ์ ผสมพนัธุ์แลว้มนั

จะทอ้ง ทอ้งเสรจ็แลว้กว่ามนัจะคลอดลูกมนัมา เวลาคลอดลูกมนัมาเลี้ยงมาดว้ยความทะนุถนอม

ของแม่มนั แม่มนัต้องคอยดูแลรกัษาอยู่อกี ๓ ปี ๔ ปี มนัถงึจะพน้จากแม่มนัไปได ้แลว้กว่ามนัจะ

โตมา แลว้มนัฉลาดหรอืมนั...  
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เวลาเส้นทางอพยพของมนั เส้นทางหาอาหารของมนั นี่ถ่ายทอดวชิาความรู้ของช้างเพื่อ

สายพนัธุ์ของมนั แล้วมนัเตบิโตขึ้นมา พอเป็นช้างขึ้นมามันอาศัยอาหาร เวลามันร้อนขึ้นมา 

ใบหูมันเป็นการระบายความร้อน มนัพดัของมนั ช้างกระดกิหู กว่าที่มนัจะกระดกิหูมันต้องมี

ที่มาที่ไป ช้างกระดกิหู งูแลบลิ้นน่ะมนัปับ๊ เรากช็า้งกระดกิหูเลยนะ 

ธรรมะไปอย่างหนึ่ง ธรรมะมนัมาจากทาน ศีล ภาวนา ศลี สมาธ ิปัญญา ระดบัของทาน 

ทาน ศลี ภาวนา ระดบัของทานเพราะเรามหีวัใจ เรามผีู้ให้อภยักบัคนอื่น เรามโีอกาส ให้โอกาส

คนอื่นทีไ่ดป้ระพฤตปิฏบิตัิ เรากม็โีอกาสไดป้ระพฤตปิฏบิตัิ ถ้าเราไม่ใหท้านใครด้วยอภยัทาน 

ดว้ยความเหน็ด้วยมุมมองทีด่ใีนความขดัแย้งนัน้มนัจะไปปฏิบตัิอะไรกนั  

ในความขดัแย้งนัน้ ในเมื่อสงัคมร่มเย็นเป็นสุข สมณะชพีราหมณ์จะไดป้ระพฤตปิฏบิตัิ ใน

สงัคมทีม่แีต่สงคราม ในสงัคมทีม่แีต่ความขดัแยง้ สมณะจะมานัง่หลบัหูหลบัตาอยู่เพื่อประพฤติ

ปฏบิตัมินัสมควรหรอืไม่ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าระดบัของทาน เราใหอ้ภยักบัเขา เราใหโ้อกาสเขา เราเปิดทางใหเ้ขา เวลา

เราจะประพฤตปิฏบิตั ิ เรากม็โีอกาสของเรา เราไดป้ฏบิตัขิองเรา ถ้ามนัมปัีญหาขึน้มา เราก็เกบ็

บรขิารของเราเข้าป่าเข้าเขาของเรา เราไปอยู่ของเราองค์เดยีว เราจะประพฤตปิฏบิตัขิองเรา

เพื่อสจัจะเพื่อความจรงิในหวัใจของเรา ถ้าธรรมมนัเหน็อย่างนี้  

ธรรมเห็นอย่างหนึ่งนะ แต่กิเลสมนัเหน็เป็นอีกอย่างหนึ่ง แล้วถ้ามกีิเลสเห็นอย่างหนึ่ง 

เวลากิเลสมนัปั้นแต่ง มนัศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามา พระอรหนัต์ว่าง

หมดเลย โอ๋ย! หวัใจนี้ยิง่ใหญ่ ยิง่ใหญ่ด้วยทฏิฐิมานะ ยิง่ใหญ่ด้วยความเห็นผดิ ยิง่ใหญ่รอวนั

เวลาล่มสลาย ล่มสลายเพราะอะไร กิเลสเตม็หวัใจไง  

เวลากิเลสเต็มหัวใจ ศึกษามาแล้วนะ เวลาคนที่ศึกษาคนทีม่สีตปัิญญานะ มสีตปัิญญา

ศกึษาแลว้มนัเขา้ใจธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้หมดล่ะ แลว้มนัจดัตัง้ เวลามนั

จดัตัง้ขึ้นมาหวัใจมนัเป็นอย่างนัน้หมดล่ะ ท าสิง่ใดมคีวามรู้ความเห็นเหมอืนหมดเลย เหมอืน

แต่ไม่ม ี 
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แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเรานะ หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ เวลาหลวงปู่ มัน่นะ เวลาท่าน

วหิารธรรมของท่าน ท่านนัง่สมาธภิาวนาของท่าน เวลาธรรมมนัเกดิเป็นภาษาบาล ี ดูส ิ ท่าน

เอาไวฝ้ากหลวงตาพระมหาบวั ธรรมเกดิแล้ว แต่ยงัไม่พูด รอมหามาก่อน เวลาหลวงตาท่านมา 

เห็นไหม เวลาท่านไปวเิวก ท่านกลบัมา เวลาท่านกลบัมานะ 

“เอา้! ใครเป็นมหาตอบโวย้ ใครเป็นมหา”  

เวลาธรรมะท่านฝากกนั เวลาธรรมเห็นอย่างหนึ่ง เห็นอย่างหนึ่งใหบุ้คคลไดเ้ชาวน์ได้

ปัญญา ไดห้นทาง ไดแ้นวทางในการปฏบิตั ิท่านกต็ัง้ประเดน็ของท่านขึน้ “เอา้! ใครเป็นมหาตอบ” 

คนทีม่ธีรรม  คนทีม่ธีรรมในหวัใจ ธรรมเหน็อย่างหนึ่ง หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอรหนัต์  

หลวงตาพระมหาบวัท่านเป็นลูกศษิยล์ูกหาทีพ่ยายามขวนขวายที่จะประพฤติปฏบิตัิเพื่อ

จะเอาตน เอาใจของตนหกัวฏัฏะ ออกจากวฏัฏะใหเ้ป็นววิฏัฏะ เวลาท่านใหม้า ไม่ใช่อวดรูอ้วด

เหน็ จะฉอเลาะ จะออเซาะ แหม! มบีาลมีา “ใครเป็นมหาตอบโวย้ ตอบ” ท่านนิ่ง ท่านรู้ว่าสิง่ๆ นี้

ท่านจะฝากมปีระเดน็จะให ้ใหเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัขิองท่าน ท่านนัง่เฉย เงยีบ  

แลว้หลวงปู่ มัน่ท่านตัง้ประเดน็ขึ้นมาเอง แล้วท่านกต็อบเอง แลว้หลวงตาท่านเป็นมหา ท่าน

บอกว่าเราเรยีนมา เรารูท้ัง้นัน้ อกัษรมนัต้องสมาส พอแปลแล้วแปลเป็นภาษาบาลี แปลเป็น

ภาษาไทย แต่เวลาของท่าน ท่านแปล แปลธรรมะตีหวักิเลส ท่านบอกว่ามนักินใจกว่า

เยอะเลย มนัสะเทือนใจกว่าเยอะเลย น่ีธรรมเหน็อย่างหน่ึงๆ 

ถ้าเป็นกเิลสมนักแ็ซงหน้าแซงหลงัไง อ๋อ! ตัง้บาลมีา ฉันเป็นมหา ฉันตอบเลย ถ้าตอบไป

แลว้นะ มนักเ็ป็นเรื่องโลกไง กิเลสเห็นอีกอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งก็ด้วยทิฏฐิมานะของตน 

ดว้ยความยิง่ใหญ่ของตน ดว้ยความอหงัการของตนว่ามนัจะเป็นธรรม ไม่เป็น มนัไม่เป็นธรรม

เพราะอะไร เพราะมนัเป็นความจ า มนัจ ามา มนัศกึษามา ภาษาๆ ภาษาทีม่นัแปลภาษา ภาษาก็

คอืภาษา แลว้ถ้ากเิลสมนัจ ามา จ ามามนัก็อา้งอิงทัง้นัน้ สิง่ทีอ่า้งอิงกเ็ป็นความอา้งองิ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ยิง่ใหญ่สะอาดบรสิุทธิ ์ แต่ด้วยกิเลสตณัหา

ความทะยานอยากของเราไง เราศกึษามา ศกึษามากเ็ป็นความจ าทัง้นัน้ แลว้ความจ าทัง้นัน้
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กเิลสมนัยุมันแหย่ นี่ไง เวลากิเลสมันน าพาให้คิดแบบนัน้ แล้วให้ประพฤตปิฏบิตัไิปลม้เหลว 

ปฏบิตัไิปว่างเปล่า ปฏบิตัไิปไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนั เวลาศกึษามา ศึกษามาเพื่อประพฤติ

ปฏบิตั ิ 

เวลาหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านปฏบิตัขิองท่าน เวลาท่านออกวเิวกของท่าน ท่านแสวงหา

ความสงบของท่าน หลวงปู่ เสารท์่านพาหลวงปู่ มัน่ออกวเิวกเพื่อหาความสงบของใจเขา้มา เวลา

จติใจมนัสงบเขา้มา กว่ามนัจะสงบระงบัเขา้มา พอสงบระงบัแลว้พยายามฝึกหดัภาวนา ฝึกหดัใช้

ปัญญา ปัญญามนักย็งัไม่ไปเลย  

โธ่! กิเลสนะ เวลาผูท้ีภ่าวนาไปมนัจะเหน็คุณค่าเลย คุณค่าของสุตมยปัญญา ปัญญา

การศึกษา การศึกษาเพราะว่าธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ 

การปรยิตัติอ้งมกีารศึกษา ถ้าไม่มกีารศึกษาประเพณีวฒันธรรมของเราไม่อยู่ สิง่ทีม่นัอยู่ได้

เพราะอะไร  

เพราะมกีารศกึษา เป็นมหา เป็น ๖ ประโยค ๗ ประโยค เวลาเราไปศึกษามา ศึกษามา 

เห็นไหม เราไปวัดไปวา พระวปัิสสนาจารย์ๆ  วปัิสสนาจารยม์นักท็่องจ ากนัมา อภธิรรมๆ มา 

ท่องอาการของใจรอ้ยแปดดวง ความคดิอย่างนี้มนัจะเป็นดวงนัน้ ดวงนัน้ พยายามท่องไว้ แล้ว

พยายามท าใจของเราให้เป็นดวงอย่างนัน้ เวลามนัเกดิขึน้มาแลว้ไม่เหน็นะ ไดแ้ต่ท่องจ าไว ้แลว้

สิง่ทีท่่องจ าไวน้ี่กเิลสเหน็อย่างหนึ่ง แลว้มนักเ็ป็นประเพณีวฒันธรรมของชาวพุทธไง  

แต่เวลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา สิง่ทีเ่รยีนนะ เรยีนมามนัเป็นแนวทาง แต่เวลาปฏบิตัขิึน้มา

มนัตอ้งคน้ควา้หาความจรงิ คน้ควา้หาความจรงิขึ้นมาเพราะอะไร เพราะจติที่เวยีนว่ายตายเกิด

ในวฏัฏะ เราตอ้งท าความสงบใจเขา้มา จติตภาวนา การภาวนาเขาใช้จติภาวนา เขาไม่ใช้สมอง

ใช้สญัญาใช้ความจ ามาภาวนา ใช้สมองใชค้วามจ าขึน้มา กเิลสมนักยุ็มนักแ็หย่ มนักส็ร้างภาพ 

เหน็ภาพนัน้ เหน็นิมติ บอกโอโฮ! เห็นคนนู้น ไรส้าระ การเหน็มนัเหน็ดว้ยจรตินิสยั แต่ถ้าคนทีไ่ม่

มจีรตินิสยัเหน็โดยอุปาทาน  

ดูพลงังานส ิ พลงังานไฟฟ้าสถติในอากาศมทีัง้นัน้ ใครใชป้ระโยชน์มนัได้บ้าง แต่เวลา

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตโรงงานที่มนัสร้างก าลงัไฟฟ้าออกมาโดยสายส่งมา  มนัท าให้มีอุตสาหกรรมให้
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มคีวามสว่างกบัเมอืง ใหส้ว่างกบัธุรกจิต่างๆ ท าไมมนัใชป้ระโยชน์ไดล้่ะ เพราะอะไร เพราะเขามี

สายส่งของเขา เขาควบคุมของเขา 

นี่กเ็หมอืนกนั โอโ้ฮ! ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ธรรมะเป็นธรรมชาต ิมัน

มอียู่ดัง้เดมิอยู่แล้ว ธรรมน่ะกเิลสเหน็อย่างหนึ่ง กเิลสมกัง่าย กเิลสออดออ้น กเิลสออเซาะ 

ออเซาะธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ออเซาะสจัธรรมว่ามนัจะเป็นความจรงิ

ของตน ไรส้าระ  

เวลาคนที่ภาวนาถ้ามนัจะเข้าสู่สจัธรรมๆ นะ ธรรมะเห็นอีกอย่างหนึ่ง ธรรมะเป็นอีก

อย่างหนึ่งเป็นสจัจะเป็นความจรงิ แล้วธรรมะที่จะเป็นอย่างหนึ่ง เป็นอย่างหนึ่งเป็นมาจาก

ไหน เป็นมาจากเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรม แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ เหน็ไหม อยู่ในพระไตรปิฎก มกีารศกึษา ใครกศ็กึษา ใครกไ็ดเ้รยีนรูม้าทัง้นัน้ กึง่

พุทธกาลศาสนาจะเจรญิอีกหนหนึ่ง  กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจรญิอีกหนหนึ่ง   

ในสมัยองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ เวลาที่พระจุนทะไปเหน็พวกนิครนถ์ พวก

เดยีรถยี ์เวลาอาจารยเ์ขาตายไป เขามกีารขดัแยง้กนั เขามกีารกระทบกระเทอืนกนั มาเล่าใหอ้งค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าฟัง พระจุนทะน้องชายของพระสารบีุตร แลว้บอกว่า ใน

พระพุทธศาสนามนัไม่ควรจะเป็นอย่างนัน้ แล้วถ้าเป็นอย่างนัน้เป็นเพราะเหตุใด เป็นเพราะว่า

เขาไม่มวีนิัย ไม่มธีรรมและวนิัย พระจุนทะเป็นผู้ทีน่ิมนต์ให้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

บญัญตั ิบญัญตัวินิัย 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอก “บญัญตัไิม่ได ้ มนัไม่มใีครท าสิง่ใดผดิที่เราจะไป

บญัญตัิขึ้นมา” มนัต้องรอให้เริม่ตัง้แต่พระสุทนิเป็นพระองคแ์รก เป็นพระองคแ์รกทีเ่ป็นลูก

เศรษฐ ี เป็นลูกผูช้ายคนเดยีว เวลาบวชมาแล้วกลบัไปบา้นทไีรพ่อแม่กอ็้อนวอน ออ้นวอนว่า

ตอ้งการผูส้บืทายาท เพราะยงัไม่มธีรรมวนิัยไง พระสุทนิก็ท าไปด้วยค าอ้อนวอนของแม่ ท าไป

แล้วได้นายพชืมา นายพชืเวลาเกดิมาแลว้กไ็ดม้าบวชกเ็ป็นพระอรหนัต์ต่อไป สิ้นก็ไม่มใีครสบื

ต่อเหมอืนกนั นี่พูดถึงว่า เวลาที่ยงัไม่มธีรรมและวนิัย 
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แต่เวลาพระจุนทะอาราธนาใหอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบัญญตัิธรรมและวนิัย 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าบญัญตัธิรรมและวนิัยมา มนัมผีูก้ระท ามเีป็นบญัญตัิและ

อนุบญัญตั ิ เวลาบญัญตัแิลว้มนักย็งัมพีระหน้าดา้น พระท าผดิพลาดไป ท่านกบ็ญัญตัิๆ  บญัญตัิ

มา เหน็ไหม ธรรมและวนิัยมนัมมีาแต่นัน่ แล้วก็ท่องจ ากนัมาจากโดยให้พระอานนท์ กบัพระอุ

บาลเีป็นผูท้รงจ ามา  

เวลาพระกสัสปะท าสงัคายนาธรรมและวนิัยทีว่่าจะต้องการใหศ้าสนายัง่ยนื  เวลาศึกษามา

มนักม็ตีน้ขัว้มาทัง้นัน้  มนัมบีาล ีมอีรรถกถา ทีไ่ด้ศกึษามา ศกึษามาๆ แล้วเวลาจะโจมตกีนั ก็

โจมตว่ีาอนันัน้ผดิ อนันัน้ถูก อนันัน้ผดิ อนันัน้ถูก สิง่ใดทีม่นัเป็นประโยชน์กบัเรา สิง่ทีม่นัจะผดิ

มนัจะถูกมนัก็อยู่ในพระไตรปิฎกนัน้เป็นธรรมเป็นวนิัย แลว้ธรรมวนิัยบอกว่า “กึง่พุทธกาล

ศาสนาจะเจรญิอีกหนหนึ่ง กึง่พุทธกาลศาสนาจะเจรญิอกีหนหนึ่ง” แลว้ศาสนามนัเจรญิ เจรญิที่

ไหนล่ะ มนัเจรญิทีว่ดัวาอาราม มนัเจรญิสิง่ทีป่ลูกสร้าง มนัเจรญิทีไ่หน  

เวลามนัเจริญขึ้นมา มนัต้องเจริญในหวัใจของหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ มนัเจริญ

เพราะมนัเป็นธรรมไง น่ีไง ธรรมเหน็อีกอย่างหน่ึง เวลาท่ีมนัเจริญ มนัเจริญขึ้นมาอย่าง

นัน้ เจริญขึ้นมาจากผู้ท่ีประพฤติปฏิบติัเป็นธรรมทายาท ธรรมทายาททรงธรรมทรง

วินัย ทรงธรรมทรงวินัยทรงในหวัใจนัน้ หวัใจนัน้เป็นผู้หกัวฏัฏะ หวัใจนัน้เป็นผู้หกักิเลส 

หวัใจนัน้ เหน็ไหม  

ธรรมเหน็อีกอย่างหน่ึง เหน็อีกอย่างหน่ึงเหน็ความส าคญัของการเดินจงกรม การ

นัง่สมาธิภาวนา เหน็การรกัษาหวัใจของตน เหน็การยกธงขึ้น ยกหวัใจขึ้น ยกหวัใจขึ้นให้

มีมาตรฐานขึ้น ท าความสงบของใจเข้ามา ท าความสงบของใจเข้ามา 

การศกึษานี้มคีวามส าคญัไหม การศกึษามคีวามส าคญั มนัเป็นปรยิตั ิมนัเป็นสุตมยปัญญา 

ปัญญาเกดิจากการศกึษา แต่เวลาศกึษาแลว้ธรรมวนิัยกบ็อกศกึษามาใหป้ระพฤตปิฏบิตัิ เวลา

คนมกีารศึกษาแล้ว ศึกษามาแล้วเขาก็มีวปัิสสนาจารย์ ศึกษาอภิธรรมๆ แล้วศึกษาอภิธรรม

ศึกษาไว้ท าไม ศึกษาไว้ประพฤตปิฏบิตัิ แล้วปฏบิตัิไดผ้ลจรงิอย่างนัน้หรอืไม่ล่ะ ศึกษา
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อภิธรรมศกึษาไวโ้ตแ้ยง้กนั ศกึษาไวใ้หน้ ้าลายแตกฟอง ไม่ประพฤตปิฏบิตัลิ่ะ เวลาประพฤติ

ปฏบิตัขิึน้มากรู็ห้นอ รูห้นอ เท่าหนอๆ  มนัหนออะไร 

เวลากิเลสตณัหาความทะยานอยากนะ ตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ตณัหาคอืความ

อยากไดอ้ยากด ี วภิวตณัหาคอืการผลกัไส ตณัหามนัมขีองมนัโดยธรรมชาติของมนัอยู่แล้ว 

แล้วศึกษามา ศึกษามารู้รวมค า มนัก็รู้อยู่อย่างนัน้ นี่ไง กิเลสเห็นอย่างหนึ่ง ศกึษามาๆ มนัเป็น

ความรูข้องตน ศกึษามาว่าสิง่นี้ตวัมคีวามรู ้ ความรูอ้นันัน้เอาไว้อวดว่ามคีวามรู ้ ความรูน้ัน้ไม่ได้

ช าระลา้งกเิลส ความรูน้ัน้ไม่ไดส้รา้งสมตนเองขึน้ให้มกี าลงัขึน้มา ใหม้ฐีานขึน้มา ใหม้นัเป็นสจั

ธรรมขึน้มา 

ธรรมทายาทๆ กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง เจรญิจากธรรมทายาท ทายาท

โดยธรรม ทายาทโดยธรรมมนัเกดิที่ไหน ธรรมมนัเกิดในหวัใจ ถ้าหวัใจมนัเกิดมาอย่างไร เพราะ

อะไร เพราะความไม่รู้ เพราะอวชิชามนัถงึเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แล้วถ้ามนัรู้มนัเห็นของ

มนัขึ้นมา มนัส ารอกมนัคายออกไปขึน้มา มนัจะเป็นอสิระของมนัขึน้มา อสิระอย่างไร ธรรมเหน็

อย่างหนึ่ง เห็นโดยการประพฤติปฏบิตัิ เห็นโดยหวัใจของตน เหน็ด้วยมาตรฐาน ดว้ยอรยิสจั  

เวลาความทุกข์ๆ เวลาทุกข์ ทุกข์อยู่ที่ไหน ทุกข์อย่างหยาบๆ ทุกข์อย่างละเอียดสุด 

ความอาลยัอาวรณ์ ความอาลยัอาวรณ์นะ อย่างทุกข ์เราทุกข์อะไร  ทุกข์เพราะไม่มตีังค์  เวลา

พูดถงึเรื่องทุกขน์ี่นะ ชาวพุทธเหยยีบย ่าและถากถาง ทุกขเ์พราะอะไร ทุกข์เพราะว่าทรัพย์จาง 

แล้วหัวเราะกนัคิกคักๆ โอ๋ย! ฉันทรพัย์จาง ทุกข์เพราะยงัไม่ได้กินเหล้า ทุกข์เพราะยงัไม่ได้

เสพกาม ทุกข์เพราะยงัไม่ได้เล่นการพนัน เวลาเขาพูดกนั เขาพูดเสยีดส ีนัน่เป็นความทุกขข์อง

เขา ทุกข์เพราะยงัไม่ได้ดื่มเหลา้ ทุกข์เพราะยงัไม่ได้เที่ยวกลางคนื ทุกข์เพราะยงัไม่ได้เอาเงนิ

ไปผลาญ  นัน่เป็นความทุกขข์องเขา 

นี่ไง แต่พอประพฤติปฏิบตัิขึ้นมาแล้ว ทุกข์คอือะไร ครูบาอาจารย์ของเราอยู่ในป่าในเขา 

อาหารการกินมบี้างไม่มบี้างไม่เป็นไร อด ๓ วนั ๔ วนั นี่เรื่องปกต ิอยู่ในป่าในเขานี่เดนิไป ถ้า

มนัมทีีพ่กัทีไ่หนกพ็กั บณิฑบาตไดก้ฉั็น ไม่มกีไ็ม่ตอ้ง กนิลมไป เอาความจรงิของเราขึ้นมา  



เป็นอีกอย่าง ๑๗ 

©2020 www.sa-ngob.com 

เวลาสมยัครูบาอาจารย ์ สมยัหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านทุกขย์ากมาก ค าว่า “ทุกข์ยาก

มากนัน้” เพราะสมยันัน้ประชาชนยงัน้อย ทางภาคอีสานภาคต่างๆ ป่าเขานี่เตม็ไปหมด สตัวป่์านี่

เตม็ไปหมด แลว้เราคน้ควา้หาความจรงิในหวัใจของเรา เวลามนัเป็นความจรงิความจงัขึน้มา ไป

อย่างนัน้ทุกขไ์หม ถ้ามองทางโลกทุกขท์ัง้นัน้ คนบา้หรอืตอ้งมาทรมานตนอย่างนี้ คนบา้ใช่ไหมที่

เขา้มาเพื่อความทุกข์ยากนัน้ 

แต่ธรรมเห็นอีกอย่างหนึ่ง เพราะอยู่สุขอยู่สบาย อยู่ที่มคีนนับหน้าถือตา อยู่ที่คน

อุปัฏฐากอุปถมัภ์ อยู่แล้วมันก็อ้วน อว้นกินแบบหมู อยู่แบบหมู อยู่แบบไร้ค่า อยู่แบบไม่มี

เกียรติ อยู่แบบตอ้งรอใหค้นอื่นดูแลรกัษา ใหเ้ขามานับหน้าถอืตา เราออกวเิวก ออกคน้คว้า ออก

หาความจรงิของเรา เขา้ป่าเขา้เขาไป เรามเีกยีรต ิ เรามศีกัดิศ์ร ี เรามคีวามเป็นมนุษย ์ เรามกีาร

คน้ควา้หาสจัจะความจรงิ เวลามนัมสีิง่ใดบบีคัน้ขึ้นมา มนัไม่มสีิง่ใดเพื่อเป็นทีพ่ึง่อาศยัเลย ที่

บณิฑบาตกไ็ม่ม ีสิง่ใดกไ็ม่ม ีไม่มกี็เดนิไปขา้งหน้า ถ้ามนัไปเจอทีไ่หนกไ็ดฉั้นทีน่ัน่ ถ้าไม่ได้ฉัน

กไ็ม่เป็นไร  

อ านาจวาสนาของตน วาสนาของคนนะ ไปเพื่ออะไร ไปเพื่อทรมานกิเลส เพราะกิเลสใน

หวัใจมนัยิง่ใหญ่ กิเลสมนัคอยใหค้นมาส่งมาพะเน้าพะนอ กเิลสมนัตอ้งการใหค้นนับหน้าถอืตา 

เราไม่ตอ้งการ เวลาไปแลว้มนัอา้งวา้งวา้เหว่ไม่มใีครคุม้ครองดูแล นัน่ก็อยู่ที่วาสนาของคน เวลา

ไปแลว้นะ นัน่น่ะ กเิลส กเิลสทัง้นัน้ เราจะต่อสูม้นั เราจะยบัยัง้มนั ธรรมเหน็อกีอย่างหนึ่ง ธรรม

เหน็อย่างนี้ แลว้ครูบาอาจารยท์ าอย่างนี้  

หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยท์่านท าของท่านมา เวลาถ้าที่ไหนถ้ามนัเจริญขึ้นมา

มคีนมาค ้าชูดูแล ท่านบอกเลยศาสนามนัจะล่มจมแลว้ล่ะ ยิง่หลวงตาท่านพูดประจ า “ธรรมะไม่

เกดิในเทศบาล ๑ เทศบาล ๒” เวลาใครออกไปวเิวก ถ้าออกไปวเิวกไปเอายาฝ่ินกลบัมา คอืไป

เยีย่มญาต ิ ไปเยีย่มลูกศษิย์ของตน ท่านบอก แลว้กลบัมา กลบัมามอีะไรมา เวลาถ้ากลบัมานะ 

เวลาใครมา พระส่วนใหญ่ โอ๋ย! ไปเทีย่วภูเขานัน้ อยู่ในถ ้านัน้ แลว้ไดอ้ะไรมา เวลาออกไปกลบัมา

ตอ้งมสีต ิไดส้มาธ ิไดปั้ญญากลบัมา 
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ปัญญา ปัญญาของเรานะ ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากการศกึษา การศกึษามนัสุตมยปัญญาคอื

การท่องจ า ปัญญาของเราทีม่นัเกิดทุกข์เกดิยาก เกิดเหตุการณ์ในการกระทบกระเทอืนในใจนัน้ 

มนักระทบกระเทอืนกบัอะไร มนัมสีิง่ใดที่มนัได้ใชส้ตปัิญญาแก้ไข แก้ไขอะไรขึ้นมา นี่ธรรม

เห็นอีกอย่างหนึ่งๆ  

แล้วครูบาอาจารย์ท่านให้ท าความสงบใจเข้ามา  ถ้าใจสงบระงบัแล้วนี่เป็นลูกศิษย์

ตถาคต ลกูศษิยข์ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ถ้าจติมนัสงบแลว้ ค าว่า “จติสงบแลว้” เรา

จะไดธ้รรมทายาท เราจะไดพ้ระภกิษุในพระพุทธศาสนา เพราะจติทีม่นัสงบแลว้ สิง่ทีจ่ะสงบระงบั

มนัตอ้งลงทุนลงแรงด้วยสตดิว้ยปัญญารกัษาใจของตนใหเ้ป็นอสิระ 

ใจของเราอยู่ในใตก้ารควบคุมของมารเพราะอวชิชา อวชิชาคอืความไม่รู้จักใจของตน มนั

ปิดหวัใจนี้ไว้ เพราะไม่รู้ เผลอไดเ้กดิ เกดิเป็นมนุษย ์เกดิเป็นเทวดา เป็นอนิทร ์เป็นพรหม การ

เกดิเพราะอวชิชา เพราะความไม่รู ้ ถ้ารูไ้ม่เกิด คนเราถ้ามสีตสิมัปชญัญะพรอ้ม เราจะไม่

ผดิพลาด แต่ถ้าเราเผลอ เราจะมคีวามผดิพลาด การเกดิ เกดิเพราะอวชิชา เพราะความไม่รู้ 

เพราะความไม่รู้อนันัน้ถงึไดเ้กดิเป็นมนุษย์ เกดิในพระพุทธศาสนา  

เกดิเป็นมนุษย ์ เกดิในพระพุทธศาสนา แลว้มอี านาจวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์ มสีติมี

ปัญญาขึ้นมา ศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เราเกิดมาในสงัคมของชาว

พุทธ เห็นประเพณีวฒันธรรม เหน็แลว้มสีตมิปัีญญาขึน้มา คน้ควา้หาสจัจะความจรงิ  

“เอ๊ะ! เขาบวชกนัท าไม พระเขาอยู่กนัท าไม เขาท าอย่างไรกนั”  

พอศึกษาแล้ว “เอ้อ! มนัน่าสนใจ เราก็อยากจะพ้นทุกข์เหมอืนกนั เราก็อยากจะประพฤติ

ปฏบิตัขิองเราเหมอืนกนั”  

ศึกษาแล้วเราก็ฝึกหดัภาวนา เวลาฝึกหดัภาวนา ภาวนามาเพื่อใหห้วัใจเราเป็นอสิระ 

อสิระจากพญามาร อสิระจากการครอบง าของกเิลส อสิระของกเิลสทีม่นัพลกิแพลง  

คนทีอ่่อนดอ้ย คนทีไ่ม่มอี านาจวาสนา เวลาประพฤตปิฏบิตัเิหยยีบขีไ้ก่ไม่ฝ่อ หยบิโหย่ง

ขึน้มาท าจ๊อกๆๆ อู้ย! ไดข้ัน้นู้น ได้ขัน้นี้ นี่ไง กเิลสเห็นอย่างหนึ่ง เพราะอะไร เพราะการประพฤติ
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ปฏบิตันิัน้จะว่าจะไดม้คีุณธรรมจะได้เห็นธรรม พอได้คุณธรรมได้เห็นธรรมก็ปฏิบตัิพอเป็นพธิี

แลว้กไ็ดคุ้ณธรรม เพราะไดป้ฏบิตัแิลว้ไง กเ็หมอืนการอบรม เขามกีารอบรมธรรม อบรมแบบ

ต่างๆ อบรมแลว้กไ็ดใ้บประกาศไปคนละใบ นี่ก็เหมอืนกนั พอปฏบิตัแิลว้เข้าคอรส์เสรจ็แล้วมัน

ตอ้งไดข้ัน้นัน้ๆ ขัน้ของ ๑๐ วนั จบ ๒๐ วนั จบไง  

พระเรา ๒๐ ปี ยงัไม่จบเลย ปฏบิตัหิาความจรงิของเรานี่ไง ถ้าเป็นความจรงิๆ ถ้ามนัเป็น

ความจรงิมนัต้องท าความสงบใจของเราเข้ามา พอใจสงบระงบัเขา้มาขึน้มาแลว้ มนัจะไดธ้รรม

ทายาทๆ จะไดภ้กิษุในพระพุทธศาสนา เพราะอะไร เพราะมนัเหน็ใจของตนไง พอเหน็ใจของตน

มนัเหน็คุณค่าไง  

เราเกดิมา เหน็ไหม โดยประชาชน กายกบัใจๆ แลว้ใจมนัอยู่ทีไ่หน เหน็หน้าไม่รูใ้จ ไดเ้หน็

แต่หน้า ไดเ้หน็แต่กริยิา เวลาคนเราถ้ามอีาการกระทบกระเทอืนกนั มกีารโกรธขึน้มาหน้าแดง

เลอืดสูบฉีดขึน้มา นัน่เหน็ปฏกิริยิาของมนั เวลามนัเครยีด เวลามนัทุกข์มนัยากขึ้นมา ถึงกบั

ท าลายตนเองขึ้นไป นัน่ก็กิเลสมนับบีคัน้ เวลาเราจะหาหวัใจของตนกลบัหาไม่เจอ เวลามนั

ทุกข์มนัยากมนับบีมนัคัน้ รูน้ะ อู๋ย! เจบ็ปวด อู๋ย! มแีต่ความทุกข ์แล้วเราแก้ไข แก้ไขไม่ได้ อนั

นี้มนัอยู่ที่วาสนาของคน เพราะโดยสจัจะ โดยข้อเทจ็จรงิ คนนับถอืพระพุทธศาสนา นับถือ

พระพุทธศาสนาในทะเบยีนบา้นมาก 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านจะไปเอาหวัใจของคน ท่านไปแสดงธรรม เพื่อใหเ้ขาไดฟั้ง

ธรรม เพื่อฟังธรรม เพื่อเตอืนสตเิขา เพื่อเตอืนสตเิขาว่า  

“ส่ิงท่ีเป็นธรรมโอสถนั้นมีคุณค่าท่ีสุด เวลามันทุกข์มนัยาก  ธรรมโอสถมนั

ผ่อนคลายได้”  

สิ่งที่เป็นอาหารเป็นปัจจัยเครื่องอาศัย จริงๆ แล้วเวลาทุกขจ์รงิๆ แล้วแกไ้ขไม่ไดห้รอก 

แต่เพราะว่าเวลากิเลสมนัหนา มนัก็คิดว่ามนัต้องมีความมัน่คงของชวีติ  มันก็แสวงหามา มา

ทบัถมตัวของมนั เวลาเกิดอุทกภยั เวลาเกิดไฟไหม้ เขาเรี่ยไรเสื้อผ้า เรี่ยไรสิง่ที่เหลือใช้ เอา

ไปบรรเทาทุกข์ของคนอื่น อู๋ย! ขนกนัมาเตม็เลย เพราะอะไร เพราะซื้อไว้เยอะใชไ้ม่หมด นี่ไง 
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เพราะตอ้งการความมัน่คงของชวีติ ตอ้งการความเป็นจรงิของชวีติ ไอน้ัน่มนัแค่เปลอืกนอก แค่

เป็นความจรงิ 

แต่พระพุทธศาสนาเวลาสอน ลทัธศิาสนาทุกๆ ลทัธิศาสนาสอนใหค้นเป็นคนด ีถูกตอ้ง แต่

ไม่มศีาสนาใดสอนใหพ้น้ทุกขไ์ด ้ ไม่มศีาสนาไหนสอนให้เข้าไปค้นคว้าหาหัวใจของตนได้ ถ้า

มนัคน้ควา้หาหวัใจของตน เขาจะปฏเิสธพระเจา้ทนัท ี เขาจะปฏเิสธสิ่งที่ต้องไปพึ่งพาอาศัย

ทันที แต่ถ้าเขาบอกว่ายังต้องไปพึ่งพาอาศยัคนอื่นอยู่ แสดงว่าจติใจของเขาตอ้งไปใหค้นอื่น

เป็นผูพ้พิากษา เขาถงึไม่เอาใจของเขาเป็นอสิระได้ 

ความทีม่จีติใจเป็นอสิระได ้เราจะตอ้งคน้ควา้หาหวัใจของตน เราท าความสงบใจเขา้มา ถ้า

ใจมนัสงบระงบัเขา้มานะ ธรรมเหน็เป็นอย่างหนึ่ง กิเลสเหน็เป็นอกีอย่างหนึ่ง กเิลสเป็นอกีอย่าง

หนึ่งเลย หยบิโหย่งขึน้มา ท าพอมกัง่าย พอเป็นพธิ ีแลว้กโ็อโ้ฮ! มคีุณธรรม มคีุณธรรม 

ธรรมอะไร ธรรมเหลวไหล ธรรมท าลายวาสนาของตน เกดิเป็นมนุษย์ เกิดมาใน

พระพุทธศาสนา มอี านาจวาสนาสามารถจะพน้จากกเิลสได ้ แลว้ประพฤตปิฏบิตัไิปไม่เอาใจ

ของตนเขา้สู่สจัธรรมเพื่อให้มนัพ้นกิเลสไป นี่พอท าเป็นพธิี แล้วกิเลสเห็นเป็นอย่างหนึ่ง เห็น

เป็นว่ามนัมชีื่อเสยีง มเีกยีรตศิพัท์ เกยีรตคิุณ มคีนนับหน้าถอืตา  

พรหมจรรย์เพื่ออะไร  

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอก พรหมจรรย์เพื่อพรหมจรรย์ 

พรหมจรรย์น้ีไม่ได้หวงัไปแก้ไขใคร พรหมจรรย์น้ีไม่ต้องการให้ใครยอมรบั  

พรหมจรรย์นี้ต้องการให้คนยอมรับ  คนนับหน้าถือตา มนัตอ้งท าเพื่อเขาไง มนัตอ้งท า

เพื่อใจของคนไง ไรส้าระมากเลย เพราะใจของเรา เรายังรักษาไม่ได้เลย ชีวิตของตนทุกคน

ค ้าประกนัชวีติของตนไม่ได ้ ไม่รูว่้ามนัจะสิน้วาระไปเมื่อไร แมแ้ต่ชวีติของเรา ความคดิของเรา 

เรายงัค ้าประกนัความคดิของเราไม่ได้ ยกเวน้แต่พระอรหนัต์เท่านัน้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระอรหนัต์ดแูลหวัใจของตน เข้าใจใจของตน 

เหน็ใจของตน ควบคมุใจของตนได้ ถ้าควบคมุไม่ได้เป็นพระอรหนัต์ไม่ได้ มีแต่พระ
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อรหนัต์กบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเท่านัน้ นอกนัน้ไม่รู้จกัใจของตน ค า้ประกนั

ใจของตนไม่ได้  

ขนาดใจของเราค ้าประกนัไม่ได้ ฉะนัน้ เวลาต้องการให้เขานับหน้าถือตา พรหมจรรย์

เพื่อเขา เพื่อคนนัน้แสดงว่าเราก็กะล่อนน่ะส ิ เราเองน่ะกะล่อน เราเองน่ะเหลวไหล นี่ไง กิเลส

เหน็อย่างหนึ่งไง เห็นแบบกิเลสไง ก็เลยกลายเป็นคนกะล่อนหลอกตวัเอง แลว้กจ็ะไปหลอกคน

อื่น  

ธรรมเห็นอีกอย่างหนึ่ง ท าความสงบใจเข้ามา พอใจสงบระงบัแล้วมนัมสีมัมาสมาธิ พอมี

สมัมาสมาธิขึ้นมา เราจะเกิดธรรมทายาท เกิดภิกษุในพระพุทธศาสนา เพราะเกิดธรรม

ทายาทเพราะมนัมคีวามสุขของมนั ถ้ามคีวามสุขของมนันะ จติสงบแลว้มคีวามสุขมคีวามสงบ

ระงบัไง เมื่อมคีวามสงบระงบัมนัเหน็พุทธะ พุทธะ เหน็ไหม เรามจีติของเรา เรามพีุทธะอยู่ใน

หวัใจของเรา  

แต่เราไม่เคยเห็นพุทธะของเรา เราค้นคว้าพุทธะของเราไม่ไดไ้ง เราไดแ้ต่อารมณ์ไง เรา

ไดแ้ต่การศึกษาไง ได้การศึกษาได้มคีวามจ ามา แลว้ก็เปรยีบเทยีบความจ าของเราให้เป็นแบบ

ในวนิัยนัน้ ในธรรมนัน้ให้เป็นๆ ธรรมเหน็อีกอย่างหนึ่ง เหน็อกีอย่างหนึ่งคอืมนัไม่มอียู่จรงิในใจ

ของมนั เหน็อกีอย่างหนึ่ง คอืเห็นโดยสญัญาอารมณ์ เหน็โดยการเปรยีบเทยีบ อ๋อ! เป็นอย่างนี้ 

อย่างนี้เอง อ๋อๆๆ เป็นอย่างนี้ๆ โดยเปรยีบเทยีบ  

แต่ถ้ามนัเป็นความจริง อุ๊บ! เงียบกรบิเลย โอ้โฮ! มนัมหศัจรรย์อย่างนัน้ จติมนัมคี่าอย่าง

นี้ พระพทุธศาสนาสอนลงสู่ท่ีหวัใจของสตัวโ์ลก รื้อสตัวข์นสตัวค์ือรื้อหวัใจดวงน้ีไม่ให้ไป

เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ  

แลว้หวัใจดวงนี้ เหน็ไหม เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสอนตัง้แต่เรื่อง

ของระดบัของทาน ระดบัของทานคอืการเสยีสละ คอืการเปิดหวัใจของตนอย่าใหก้ิเลสมนับบีคัน้ 

อย่าให้ความตระหนี่ถี่เหนียวมันบีบคัน้ ให้มีสติปัญญาเข้าใจ พอเข้าใจขึ้นมาเห็นคนเท่ากบั

คน เห็นสตัว์โลกมนัเห็นแล้วมนัธรรมสงัเวชนะ  
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จติหนึ่ง เรากค็นคนหนึ่ง เรากม็หีวัใจ เขากม็หีวัใจ สตัวก์ม็หีวัใจ เทวดากม็หีวัใจ พรหมกม็ี

หวัใจ ทุกสิง่มชีวีติมหีวัใจเวน้ไว้แต่ที่ไม่มวีญิญาณครอง สิง่มชีวีติที่ไม่มวีญิญาณครองไม่มหีวัใจ 

แต่สิง่ทีม่ชีวีติ ธรรมเห็นอย่างหนึ่งเหน็คุณค่าอย่างนี้แลว้มนัเห็นคุณค่าเขา เหน็คนเหมอืนคน 

เหน็คนเท่าคน มนัธรรมสงัเวชนะ มนัสงัเวช สงัเวชนัน่มนัคอืวาสนาของเขา เพราะเราไม่

สามารถท าให้คนทุกๆ คนเขาบรรลุธรรมได้ คนที่มนัจะบรรลุธรรมได้เขาตอ้งประพฤตปิฏบิตัิ

ของเขา เขาตอ้งมคีุณธรรมของเขาขึน้มาของเขา 

ถ้ามคีุณธรรมของเขา เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านถงึไดเ้สยีสละชวีติของท่านทัง้ชวีติ

อยู่ป่าอยู่เขาใหเ้หน็เลยว่าท่านเป็นพระอรหันต์ ท่านอยู่โคนไม้ อยู่เรือนว่าง อยู่ในป่ามี

ความสุข นี่ไง ทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เสวยวมิุตตสิุข ค าว่า “วมิุตตสิุข” มนัสุขในหวัใจ

นัน้ มนัสุขในคุณธรรมอนันัน้ มนัไม่ตอ้งพึง่พาอาศยัใดๆ ทัง้สิน้ สิง่ทีพ่ ึง่พาอาศยัมันแค่ปัจจัย

เครื่องอาศยั  

แล้วไอ้ที่กิเลสเห็นเป็นอย่างหนึ่ง มคีุณธรรมๆ ออดอ้อนออเซาะ ฉอเลาะเขาอยู่อย่างนัน้

ธรรมอะไร ธรรมที่มคีุณค่าแล้วไปรบัใชก้เิลสหรอื คุณธรรมไปออดอ้อน ออเซาะ ฉอเลาะกบั

สงัคมกบัโลกอย่างนัน้เพื่ออะไร ธรรมไม่มคีุณค่าใช่ไหม  

ถ้าธรรมมคีุณค่ามนัมคีุณค่า ดูส ิ มกีารกระท า เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

กึ่งกลางพุทธศาสนา ศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง เจริญในใจของหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ 

เวลาเจริญในใจหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านด ารงชีพของท่านให้เป็นสจัจะให้เป็นความ

จริง ให้ลูกศิษย์ลูกหาเคารพบูชา การเคารพบูชาขึ้นไป เหน็ไหม ผู้รู้จริงผู้มีคณุธรรมจริง

ท่านด ารงชีพอย่างน้ี ท่านท าของท่านอย่างน้ี ท่านมีความสุขมีจริงอยู่อย่างน้ี เวลา

ปัจจยัเครื่องอาศยัมนัจะอดมนัจะอยาก มนัจะทุกขจ์ะยากอย่างไร อนันัน้มนัเครื่อง

อาศยั  

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่า “ก็กินพอเป็นขี้” กินพอให้ล าไสม้อีาหาร กนิพอใหล้ าไสม้นั

ไม่ใหน้ ้าย่อยมนักดักระเพาะ กนิพอเป็นขี ้ ไอเ้ราเห็นขีม้คีุณค่า กเิลสเหน็ขี ้ขีโ้ลภ ขีโ้กรธ ขีห้ลง 

กิเลสเห็นอย่างหนึ่ง ธรรมเห็นอีกอย่างหนึ่ง ธรรมเป็นอีกอย่างหนึ่ง เวลาเป็นอกีอย่างหนึ่งขึน้มา 
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เวลาเป็นจรงิๆ ขึน้มา เหน็ไหม กนิพอเป็นขี ้แต่หวัใจมสีตมิปัีญญา เดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนา 

ตาพองเลยนะ โอโ้ฮ! มนักระจ่างแจง้ เพราะอะไร เพราะท้องมนัหวิ มนัไม่ง่วงเหงาหาวนอน ธาตุ

ขนัธ์ไม่ทบัจติ  

ครูบาอาจารยท์่านท าเป็นแบบอย่าง หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านท าเป็นแบบอย่าง นี่มี

คุณธรรมจริงๆ มีคุณธรรมแล้ว เห็นไหม เวลาปัจจยัเครื่องอาศยั กนิพอเป็นขี ้กินพอใหล้ าไส ้

กระเพาะไม่โดนน ้าย่อยกดั แล้วเครื่องใช้จวีรปัจจยั ๔ ต่างๆ กใ็ชแ้บ่งปันกนัอยู่ในหมูส่งฆ ์แลว้

มคีวามสุขๆ วมิตุตสิุข สุขจรงิๆ สุขจรงิๆ 

เพราะว่าสิง่ทีธ่รรมเหน็อย่างหนึ่ง ธรรมประพฤตปิฏบิตัแิลว้ปฏบิตัมิาใหลู้กศษิยล์ูกหาให้

เรามกีารกระท า ท าความสงบใจเขา้มา พอใจมนัสงบระงบัแลว้ ถ้าใจสงบระงบัฝึกหดัใชปั้ญญา 

มนักเ็ริม่ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาในพระพุทธศาสนา ปัญญาเป็นภาวนามยปัญญา การว่า

ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา 

ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มามากน้อยแค่ไหนนี่เป็นสญัญา 

สญัญาเป็นการท่องจ า สญัญานี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า “ธรรมะเป็น

ธรรมชาต ิธรรมะเป็นธรรมชาต”ิ  

แลว้กเิลสเหน็เป็นอกีอย่างหนึ่งมนักส็รา้งภาพของมนั มนักเ็หน็คุณค่าของมนั มนักย็กหวัใจ

ของมนั มนักใ็หค้ะแนนใจของมนัว่าใจของมนัมคีุณค่า ใจของมนัเป็นผูย้ิง่ใหญ่ ในโลกนี้ไม่มสีิง่ใด

ยิง่ใหญ่กว่าใจทีม่กีเิลสทีก่เิลสมนัเหน็หวัใจของมนั กเิลสมนัเหน็อย่างหนึ่ง เหน็แลว้มนัยิง่ใหญ่ 

มนัครองโลกธาตุ ครอง ๓ โลกธาตุ ยิง่ใหญ่ มนัว่ามนัยิง่ใหญ่ไง นี่กเิลสเหน็อกีอย่างหนึ่ง 

ธรรมะเห็นอย่างหนึ่ง ธรรมะขึน้มา ท าความสงบใจเขา้มา ใจมันสงบระงบัแล้วเรามี

สติปัญญารักษาหัวใจของตน พอใจของเรามนัสงบ โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรย ์ พอมหศัจรรย์แล้วก็

ฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญาๆ มนัจบัตอ้งสิง่ใด มนัเหน็สิง่ใด สิง่นัน้จบัต้องได้ว่าธรรมจบั

ต้องได้ จบัต้องด้วยจติ ด้วยจติตภาวนา มนัเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาเกดิจากการภาวนา 
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การศกึษามา ศกึษาเป็นแนวทางขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาเราภาวนาไป

แล้วมาเทยีบเคยีงว่าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนอย่างนัน้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้สอนถงึอาสวกัขยญาณ บุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ญาณ

หยัง่รูใ้นหวัใจ ไม่ใช่ญาณหยัง่รูจ้ากดวงตา  

ดวงตาดูหนังสอืแล้วกท็่องจ ามา ท่องจ าขึ้นมากส็ร้างภาพ สรา้งภาพขึน้มามนักเ็ป็นสิง่ที่

กเิลสเหน็อกีอย่างหนึ่ง ความยิง่ใหญ่ของกิเลสมันครอบง าหวัใจ หัวใจที่ท าความสงบ หัวใจที่

มนัมอีาการ อาการของใจ อาการเป็นสญัญา อาการมนัเป็นอาการทีเ่กิดขึน้ โฮ! มนัตื่นเตน้ มนั

สงวนรกัษา มนัพยายามรกัษาไวแ้ลว้ท่องจ าใหไ้ด้ จดหนังสอืไวเ้ลย เพราะเดีย๋วมนัจะลืม เดีย๋วไป

พูดแลว้อาจารยจ์ะไม่ยอมรบั 

ธรรมเหน็อกีอย่างหนึ่ง ธรรมเหน็จากประสบการณ์ ธรรมเหน็จากความจรงิ ความจรงิทีเ่ป็น

ความจรงิของเรา ความจรงิที่เป็นสจัจะเป็นความจรงิทัง้สิน้  

ถ้าเป็นสจัจะความจรงิ เวลามนัเป็นความจรงิขึ้นแล้ว ถ้ามนักระทบสิง่ใด กระทบสิง่ใดใชจ้ติ

นัน้จบั จบัแลว้ใชปั้ญญาแยกแยะ พอแยกแยะไปนี่ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกดิจากการภาวนา 

การภาวนาน้ีมนัเป็นปัจจุบนั มนัเป็นอ านาจวาสนา ถ้ามนัพจิารณาไปแล้ว พระโสดาบนัมนัก็มี

ระดบัของมนั เอกพชีคีือว่าชาติเดียวต่อเนื่องจนจบสิ้น พระโสดาบันระดับไหน พระ

สกิทาคามี พระอนาคาม ีมนัมจีรติมนีิสยัมอี านาจวาสนาทีแ่ตกต่าง 

เวลาถ้าครบูาอาจารยท่ี์ท่านมีอ านาจวาสนา ขณะจิตเวลามนัจะเกิดสมุจเฉทปหาน ถ้า

ครบูาอาจารยท่ี์ท่านมีอ านาจวาสนามนัจะเกิดขณะ เกิดการโลกธาตุมนัไหว ไหวในหวัใจ 

หวัใจท่ีเวลามนัสะเทือน เวลาใช้ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ปัญญาจาก

มรรค ปัญญาจากสจัจะความจริง เวลามนัแยกมนัแยะในหวัใจ ถ้ามนัเป็นความจริงมนั

สะเทือนเลือนลัน่ โลกธาตุน่ีไหวครืนๆ เลยนะ แลว้ครนืทีไ่หน โลกธาตุกเ็ป็นโลกธาตุ ถ้ามนั

เป็นความจรงิมนัมหศัจรรย์ขนาดนัน้ ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ไม่ไดไ้ปเปิด

พระไตรปิฎกเล่มใด ไม่ไดไ้ปเปิดต าราอนัใดทัง้สิน้ มนักระเทอืนหวัใจ มนับนัลอืลัน่ ขณะของจติ

เวลาสมุจเฉทปหาน เวลาสงัโยชน์มนัขาด 
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เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพูดไง เวลามันรวมใหญ่ที่ถ ้าสาริกา เวลาหลวงตาท่านประพฤติ

ปฏิบตัิของท่าน เวลาท่านพจิารณากายของท่าน น ้าเป็นน ้า ดนิเป็นดนิ ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ 

แยกกายออกจากจติ กายกบัใจแยกรวมกนัหมดเลย มนัสมุจเฉทปหาน โลกน้ีราบหมดเลย ไป

รายงานหลวงปู่ มัน่  

หลวงปู่ มัน่ “เออ้! เหมอืนเราเลย เหมอืนเราทีถ่ ้าสารกิา แต่ของเรามยีกัษ์ แต่ของมหาไม่มี

ยกัษ์”  

มนัแตกต่างกนัไหม เวลาครูบาอาจารย์ที่มอี านาจวาสนา หลวงปู่ มัน่กม็อี านาจวาสนาของ

ท่านมาก เพราะท่านเป็นอาจารยใ์หญ่ของกรรมฐาน เวลาของท่านอยู่ทีถ่ ้าสารกิา เวลาท่านเป็น

โรคเจบ็ทอ้ง ยานี้ก็กนิมามากแล้ว ตม้กนิอย่างไรก็ไม่หาย ทิ้งหมดเลยยา เลกิ ธรรมโอสถท่าน

พจิารณาของท่าน พจิารณาร่างกายของท่าน พจิารณากระเพาะ พจิารณาอาหาร พจิารณาจนมนั

รวมใหญ่ กายกบัใจนี่แยกหมดเลย พอแยกเสรจ็แลว้รวมลง พอรวมลงแลว้นี่คอืการช าระลา้ง

กเิลส นี่คอืการใชภ้าวนามยปัญญา แต่จติทีร่วมลงแล้ว จติวญิญาณในพืน้ทีน่ัน้เขา้มา ยกัษ์นัน้เขา้

มาในข่ายในดวงตาของท่าน  

แต่ของหลวงตามหาบวัท่านกพ็จิารณาของท่านเหมอืนกนั เวลามนัพจิารณา พจิารณาธาตุ

ขนัธ์เลย ตัง้แต่พจิารณาเวทนามาเป็นโสดาบนั เวลาขึน้มาพจิารณากาย พอพจิารณากาย เวลา

มนักลบัไปเป็นสจัจะความจรงิ ดนิเป็นดนิ น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ มนัสลายลงหมด มนั

เป็นสิง่ใดพจิารณาจนมนัขาดหมด  

นี่ไง นี่พูดถงึว่าอ านาจวาสนาของคนมนัไม่เหมอืนกนั การกระท ามนัไม่เหมอืนกนั เวลา

ภาวนาแต่ละขัน้ตอนจ าไปเถอะ ท าไม่ไดห้รอก ถ้าท ามนักเ็ป็นสญัญาทัง้นัน้ ถ้าใครจ าไปแลว้ไป

บอกฉันเป็นอย่างนี้นะ จะเรยีกค่าลขิสทิธิ ์ตอ้งจ่ายมา กเิลสเหน็อย่างหนึ่ง กเิลสมนัเที่ยวไปหยบิ

ไปฉวยไปจ าของคนอื่นมา แลว้กม็าสร้างภาพให้เป็นแบบนัน้ มนัเป็นไปได้อย่างไร เพราะมนั

ไม่ใช่เลอืดเน้ือเชือ้ไข ค าว่า “เลอืดเน้ือเชือ้ไข” คอืดเีอน็เอเป็นอย่างนัน้ เวลาดีเอ็นเอเป็นอย่าง

นัน้มันมีการกระท าแบบนัน้ เพราะมีการกระท าแบบนัน้มนัถงึแทรกเขา้ไปถงึดเีอน็เอในหวัใจ  
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ถ้าดเีอ็นเอในหัวใจ ใครมดีเีอ็นเอในหวัใจเรื่องพฤติกรรมของจติเวลามนัแทรกเข้าไป มัน

พจิารณาของมนัเข้าไปแต่ละคน เพราะคนเวลาประพฤตปิฏบิตัมินัไม่เหมอืนกนั มนัเหมอืนกนั

มนัไม่ม ี เหมอืนกนัคอืสญัญา เหมอืนกนัคอืการจ า ในการประพฤตปิฏบิตัจิ ามา กเิลสคดิอย่าง

หนึ่ง คนไม่มอี านาจวาสนากเ็ทีย่วไปหยบิไปฉวยมา ไปหยบิไปฉวยขึน้มานะ  

เวลาฟังธรรมๆ เวลาครบูาอาจารยใ์นกรรมฐาน การฟังธรรมน้ีเป็นการประพฤติ

ปฏิบติัท่ีย่ิงใหญ่เพราะอะไร เพราะว่าจากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง เวลาหลวงปู่ เสาร์ 

หลวงปู่ มัน่ ครบูาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านมาแล้ว ท่านได้ต่อสู้กบักิเลส

มาแล้ว ธรรมเหน็อีกอยา่งหน่ึง ธรรมเหน็เป็นแบบธรรม ธรรมเห็นโดยการกระท า เห็น

การกระท ามนัจะไปกลวัส่ิงใด เวลาเทศนาว่าการมนักเ็ทศนาว่าการออกมาจากใจดวง

นัน้ ใจดวงนัน้ได้ประพฤติปฏิบติัขึ้นมาแต่ละชัน้แต่ละตอนมนัพฒันาขึ้นมาของมนั

อย่างไร  

เวลาพฒันาขึน้มาแลว้ เวลาประพฤตปิฏบิตัิ เวลาหลวงตาท่านพูดกบัหลวงปู่ มัน่ เวลาท่าน

เทศนาว่าการไง ตัง้แต่เริม่ต้นท าสมาธิขึ้นมา โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามมิรรค 

สกิทาคามิผล  อนาคามิมรรค อนาคามิผล  อรหัตตมรรค อรหตัตผล มนัเป็นชัน้เป็นตอนขึน้

ไป มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นิพพาน ๑ เวลาท่านเทศนาว่าการเพราะอะไร  

เพราะพระปฏิบัติมันมากมายมหาศาล เห็นไหม ท่านบอก ยายกัง้ๆ มองเขา้ไปใน

หนองผอืมนัมดีาวดวงเลก็ ดวงน้อย ดวงใหญ่ จนมดีวงพระอาทติย ์องคห์ลวงปู่ มัน่เป็นประธาน

ใหญ่ มนัมดีาวดวงเลก็ ดวงน้อย มดีาวต่างๆ มนักม็ผีูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัมิรูีธ้รรมเหน็ธรรมแตกต่าง

กนัไป เวลาแสดงธรรมขึน้มามากน้อยแค่ไหน ไอด้าวดวงเลก็ๆ เวลาเริม่ตน้ขึน้มากพ็ยายามฟัง 

พยายามหาแนวทางของตน ไอด้าวดวงใหญ่ท่านกดู็แลหวัใจของตน เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศนา

ว่าการ เออ! ถึงของเราแล้วๆ ไอ้ดาวที่ดวงใหญ่กว่าขึน้ไปท่านกร็อ  

เวลาเทศนาว่าการ เขาเทศนาว่าการจากความเป็นจรงิอนันัน้ ถ้ามนัเป็นจรงิ เหน็ไหม 

ธรรมเหน็อย่างหนึ่ง ธรรมเหน็ไปตามความเป็นจริงนัน้ กิเลสเห็นเป็นอย่างหนึ่งเที่ยวไปหยบิ

ไปฉวยไปจบัมา กห็ยบิฉวยจบัมามนัก็เป็นสญัญา แลว้พฤตกิรรม ธรรมถ้ามนัเป็นธรรม เหน็ไหม  
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ถ้ามนัเป็นธรรมนะ คณุค่าของหวัใจย่ิงใหญ ่ แล้วธรรมในหวัใจนัน้มนัย่ิงใหญ่ 

ย่ิงใหญ่มากๆ ใน ๓ โลกธาตุไม่มีรสส่ิงใดเลยท่ีจะมีค่าเท่ากบัรสของธรรม ครูบา

อาจารย์ของเราท่านมีธรรมในหวัใจแล้ว ใน ๓ โลกธาตุไม่มีส่ิงใดมีค่าเท่าหวัใจดวง

นัน้ย่ิงใหญ ่

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมแลว้เดนิจงกรม องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าตรสัรู้ธรรมแล้วไปเดนิจงกรมอยู่ เหน็ไหม ยสะอยู่ในบา้นในเรอืนของตน มปีราสาท ๓ หลงั

เหมอืนกนั มคีวามทุกขย์าก “ทีน่ี่เดอืดรอ้นหนอ ทีน่ี่วุ่นวายหนอ” องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้เดนิจงกรมอยู่  “ยสะ ทีน่ี่ไม่เดอืดร้อน ทีน่ี่ไม่วุ่นวาย ใหม้าน่ี”  

พอยสะมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดเ้ป็นพระโสดาบนัเลย เพราะอะไร 

เพราะเขามอี านาจวาสนาของเขา มปีราสาท ๓ หลงั มทีุกอย่างพรอ้ม “ทีน่ี่เดอืดร้อนหนอ ที่นี่

วุ่นวายหนอ ที่นี่มีแต่ความทุกข์” องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เดนิจงกรมอยู่ นี่ไง เวลาครู

บาอาจารย ์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่านเดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนา หลวงปู่ เสารห์ลวงปู่

มัน่ท่านเดนิจงกรม ท่านนัง่สมาธภิาวนา วหิารธรรมๆ ไง  

ใจดวงน้ีมนัย่ิงใหญ่ ดวงธรรมน่ีมนัย่ิงใหญ่อยู่แล้ว รสของธรรมๆ ไง แล้วรสของ

ธรรมอยู่กบัคุณธรรมอย่างน้ีมนัจะมีอะไรจะย่ิงใหญ่ไปกว่าน้ีไง ท่านถึงใช้ชีวิตของท่าน

เพื่อเป็นแบบอย่างไง ท่านใช้ชีวิตอย่างไรกไ็ด้ หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ แต่ท่านใช้ชีวิตของ

ท่านให้เป็นแบบอย่าง ว่าถ้ามีคณุธรรมแล้วเขาท าแบบน้ีๆ  

เรื่องโลกมนัเรื่องขี้ เวลาอาหารกินพอเป็นขี้ เครื่องใชส้อย ใชส้อยพอเป็นขี ้ขีท้ัง้นัน้ เรื่อง

ของขี ้เวลากเิลสเห็นเป็นอย่างหนึ่งก็เห็นเรื่องขี้ยิง่ใหญ่ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ขีค้รอก ขีใ้หเ้ขาค ้า

หวั นัน่เรื่องของขี้ 

ถ้าเรื่องของธรรมอยู่โดยเป็นอสิระ อยู่โดยคุณธรรม เพราะชวีติทัง้ชวีติไดป้ระพฤตปิฏบิตัิ

มา ไดต้่อสู ้ไดม้กีารกระท ามา แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กราบธรรม กราบธรรมในใจ
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ของท่าน แล้วครูบาอาจารยท์ีท่่านประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาเพื่อการพ้นจากทุกขน์ัน้ แล้วถ้าการพ้น

จากความทุกขน์ัน้ ถ้ามนัเป็นสจัจะ มนัเป็นความจรงิขึน้มา เหน็ไหม มนัเป็นความจรงิ  

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาทีย่ิง่ใหญ่ ในพระพุทธศาสนาเวลาความที่จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 

ปัจจตัตงั สนัทฏิฐิโก ปัจจตัตังก็รู้จ าเพาะในใจดวงนัน้ สนัทฏิฐโิกกรู็เ้ฉพาะตน เอาหวัใจ เอา

พุทธะ เอาจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ แล้วเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 

จติใจนัน้เป็นธรรม พอจติใจนัน้เป็นธรรมยิง่ใหญ่ไหม เพราะมนัไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ไม่

ตอ้งใหใ้ครมาพพิากษา ไม่ตอ้งใหใ้ครมายกย่องสรรเสรญิ  

เพราะมนัไม่มใีครจะมดีวงตารูจ้กัใจดวงอย่างนัน้ ไม่มใีครมดีวงตารูจ้กัธรรมและโลก รู้จกั

ธรรมและกเิลส ไม่มใีครรูใ้ครเหน็ มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐิโกของผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ แต่

มนัอยู่ที่พฤติกรรม พฤติกรรมถ้ามันเป็นจริงๆ ความเป็นจริงเป็นคุณธรรมจรงิ วมิุตติสุขมนั

สุขเหนือขี้ เหนือ ๓ โลกธาตุ เหนือสิง่ต่างๆ ในโลกนี้ทีเ่ป็นขี้  

แต่ถ้ามนัประพฤตปิฏบิตัแิลว้เหน็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ขี้นัน่อร่อย ขี้นัน่หอม ขี้นัน้เขาเอาไว้

เลี้ยงสุนัข เอาไวเ้ลี้ยงหมู สุนัข หม ูแต่เดมิเขากนิขี ้ 

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะ พยายามฝึกฝน ศีล สมาธ ิปัญญา ด ารชิอบ งานชอบ 

เพยีรชอบ ระลกึชอบ ส ารบัอาหาร อาหารนะข้าวที่หุงสุกใหม่ๆ ข้าวหอมมะลิมนัจะหอม มนัมี

ผกัมหีญ้า มนี ้าพรกิ มตี่างๆ ส ารบัของเรา ส ารบัของเรามเีป็นส ารบัอาหาร ด ารชิอบ งานชอบ 

เพยีรชอบ ระลึกชอบ การกระท าชอบ ชอบธรรม แลว้ท าความชอบธรรมนะ ส ารบัของเราจะมี

อาหารเพื่อเลี้ยงชวีตินี้ 

ในการประพฤตปิฏบิตัิของเรา เราเอาสจัจะเอาความจรงิแบบนี้ ถ้าความจรงิแบบนี้เราจะ

เป็นลูกศิษย์ที่มคีรูบาอาจารย์ อาจารย์ของเรา อาจารย์ใหญ่เริม่ต้นแต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจา้ ไม่มอีงคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ใครจะเป็นคนทีป่ระพฤตปิฏบิตัมิา เพราะมอีงค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถงึมทีฤษฎี มธีรรมและวนิัย  



เป็นอีกอย่าง ๒๙ 

©2020 www.sa-ngob.com 

แลว้หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านพยายามขวนขวายของท่าน แลว้ท่านท าไดจ้รงิขึน้มา ส่ง

ต่อมาเป็นทอดๆ ค าว่า “ส่งต่อมา” คือ ธมฺมสากจฺฉา หลวงปู่ มัน่เป็นคนที่บอกเราเองว่า 

“ต่อไปหมู่คณะให้พึ่งพระมหานะ พระมหาดีทัง้นอกและใน ให้พึ่งหลวงปู่ ขาวนะ”  

แล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ ธมฺมสากจฺฉา ได้ดูได้แล ได้ประพฤติปฏิบตัิมา ต่อไปคนมัน

จะไม่เห็นธรรมเป็นธรรมเป็นอกีอย่างหนึ่งโดยกเิลส โดยขี ้ขีโ้ลภ ขีโ้กรธ ขีห้ลง ขีอ้อดขี้ออ้น ขี้

ออเซาะ  

ธรรมเห็นเป็นอย่างหน่ึง เห็นโดยศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์เหน็โดยศกัด์ิศรีของ

ผู้เป็นพระ เหน็ศกัด์ิศรีของศีล ๒๒๗ เห็นศกัด์ิศรีของสจัธรรม น่ีครบูาอาจารย์ท่ีเป็นครู

บาอาจารย์  

ฉะนัน้ ธรรมเห็นอย่างหนึ่ง กิเลสเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่ง มนัอยู่คู่กนั เพราะกเิลสมนัฟัง

เรื่องกเิลสเข้าใจง่าย ฟังเรื่องธรรมฟังเขา้ใจยาก แล้วฟังไม่เป็นดว้ย แล้วไม่รูจ้กัดว้ย แต่ถ้าคนที่

มอี านาจวาสนาเขาถงึฟังได้ ปฏบิตัไิด ้สมกบัความเกดิเป็นมนุษย ์เอวงั 


