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ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 

 

ตั #งใจฟังธรรม ตั #งใจฟังธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมา- สมัพทุธเจ้า องค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนารื 8อสัตว์ ขนสัตว์ ถ้ารื 8อสัตว์ขนสัตว์ได้ทั 8งหมด เหน็ไหม นี@สิ@ง

ที@องค์สมเดจ็-พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนา แต!่ แตเ่วลาองค์สมเดจ็พระ-สมัมาสมัพทุธ

เจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วไง ทอดธรุะ ทอดธรุะไง มนัจะเป็นไปได้อยา่งไร มนัจะเป็นไปได้อยา่งไร มนั

เป็นไปไมไ่ด้  

แตเ่วลามนัเป็นไปไมไ่ด้ เหน็ไหม คนทีGสร้างอํานาจวาสนาบารมีมาร่วมเกิดสหชาติ

เป็นไปได้ ถ้าเป็นไปได้ๆ มนัเป็นไปได้ คนทีGมีอํานาจวาสนา คนทีGมีบญุญาธิการ เพราะคนทีGมี

บญุญาธิการ เหน็ไหม มนัมีหลกัการ มนัมีความซืGอสตัย์กบัจิตของเรา มีความซืGอสตัย์กบัชีวิตนี #  

ชีวิตของเรา ชีวิตของเรานีGตกระกําลาํบากมาก็ชีวิตของเราทั #งสิ #น ชีวิตของเราเวียนวา่ย

ตายเกิดในวฏัฏะมนัทกุข์มนัยากขึ #นมา นีGทกุข์ยากมาขนาดไหน แล้วมนัไมมี่ต้นไมมี่ปลาย เราไม่

รู้เลยวา่ ทีGเรามานีGมาจากไหน เวลามาเกิดเป็นมนษุย์นีGก็พอ่แมต่ั #งชืGอให้ เวลาศกึษาเลา่เรียนมา 

พอ่แมเ่ป็นพระอรหนัต์ของลกู พอ่แมอุ่้มชบูชูามา  

เวลาเราเตบิโตมา เหน็ไหม เตบิโตมาเป็นเรา เป็นเราขึ #นมานีGแล้วเรามาจากไหน ก็มาจาก

พอ่จากแม ่ แล้วมาจากพอ่จากแมข่ึ #นมา ถ้ามนัมีสิGงใดทีGขดัแย้งกบัพอ่กบัแมม่นัก็ฝังใจมาตั #งแต่

เดก็น้อย แล้วฝังใจมาตั #งแตเ่ดก็น้อยเราก็รู้ไมไ่ด้เลยถ้าไมมี่ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจ้า  

ในธรรมบท ธรรมบทไง เวลาใครมีปัญหาขดัแย้งขึ #นไปนีGมนัไมใ่ชเ่ป็นเฉพาะชาตนีิ # มนั

เป็นตั #งแตช่าตนิั #น ชาตนิั #น เพราะชาตนิั #นก็เคยทํามาอยา่งนี # เคยทํามาอยา่งนี # มนัก็มาชดใช้เวร 
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ใช้กรรมกนัอยูอ่ยา่งนั #น ถ้าชดใช้เวรกรรมกนัอยูอ่ยา่งนั #น นีGเวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจ้าทา่นยงัดํารงชีพอยู ่ทา่นเป็นคนชี #แจงสจัธรรมเลยวา่มนัเป็นเพราะเหตนีุ # มนัเป็นเพราะเหตนีุ #  

แตใ่นปัจจบุนันี # เหน็ไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ธรรมและ

วนัิยเป็นศาสดาของเรา ธรรมและวนัิยเป็นศาสดาของเรา เวลาธรรมและวินยัเป็นศาสดา

ของเรา สิGงทีGเป็นศาสดา เหน็ไหม เวลาอบรมบม่เพาะมา เพราะธรรมวินยันั #นเวลาแสดงธรรม 

แสดงธรรมก็แสดงธรรมหลากหลายนกั  

เวลาแสดงธรรมกบัปัญจวคัคีย์นีGธมัมจกัฯ นีGอาทิตฯ อนตัฯ เหน็ไหม นีGแสดงกบัชฎิล ๓ พีG

น้อง พวกนี #แสดงแล้วเป็นพระอรหนัต์หมดเลย เป็นพระอรหนัต์เพราะเขามีอํานาจวาสนาของ

เขา เขาพยายามประพฤตปิฏิบตักิระทําของเขา แต!่ แตเ่ขา ทําแบบโลกๆ ไง เขาทํา เหน็ไหม 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ พระปัจเจกพทุธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ 

สาวก สาวกะทีGได้ยินได้ฟัง สาวก สาวกะทีGได้ยินได้ฟัง  

ถ้าองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ เวลาสิ@งที@ว่า องค์สมเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจ้าประหารชีวติ ประหารชีวติเลยคือไม่พดูด้วย ชักสะพานซะ จบ ไม่มีโอกาส 

สาวกสาวกะผู้ได้ยนิ ได้ฟัง องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าชักสะพานแล้วจบครับ 

ไม่ได้ยนิไม่ได้ฟังนี@ แล้วอาํนาจวาสนาคน อาํนาจวาสนากอ็าํนาจวาสนาทางโลกไง  

อํานาจวาสนาทางโลกคืออํานาจวาสนาของกรรม คือมนัเกิดเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ

ไง มนัก็ต้องเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะตอ่ไปข้างหน้าไง ตอ่ไปข้างหน้าเพราะมนัไมมี่ต้นไมมี่

ปลาย ถ้ามนัเป็นบญุเป็นบาปมนัก็นีGไง บญุ บญุก็พาไปสวรรค์ บาปก็ทํา ลงนรก นีGแล้วทําคณุ

งามความดี ความดีก็เกิดเป็นมนษุย์นีGไง แล้วตอ่ไปละ่  

ถ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าชกัสะพาน นีGไง นีGการฟังธรรม ฟังธรรมแสนยากไง 

แสนยากเพราะมนัไมมี่สืGอสารมวลชนในสมยัพทุธกาลไง มขุปาฐะเทา่นั #น ฟังจากพระโอษฐ์จาก 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เอง็ไมมี่โอกาสหรอก แตถ้่า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

เลง็ญาณ เหน็ไหม เลง็ญาณ ใครทีGมีอํานาจวาสนาเอาคนนั #นก่อน เอาคนนั #นก่อนถ้าเขามีอํานาจ

วาสนา คือวา่ถ้าเขามีอํานาจวาสนา เขาจะเปิดหวัใจของเขา ฟังธรรม แล้วเวลาฟังธรรมแล้วนีG

มนัทิGมแทงเข้าไปในกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเขา  

ถ้าทิGมแทงเข้าไปในกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเขา เพราะสิGงนี #มนัเป็น

อวิชชาทีGพาเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ทีGมนัทกุข์มนัยากอยูนี่ # แล้วไมมี่ใครรู้เหน็และไมเ่หน็ตวั
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มนัได้ เวลาไมเ่หน็ตวัมนัได้เพราะอะไร เพราะมนัเป็นเราๆ พอมนัเป็นเรา ใครจะชี #ความบกพร่อง

ของเรา ใครจะทําลายตวัของเรา เราดีทั #งนั #น เรานีGอยา่งกบัเทวดานางฟา้เลยแหละ นีGสมบรูณ์

แบบเพราะมนัเป็นเราไง  

เป็นไปไมไ่ด้! นีGไง เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนารื #อสตัว์ขนสตัว์ๆ ไง นีG

จิตทีGเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เราเกิดมา เหน็ไหม เกิดมาจากเวรจากกรรม กรรมดีกรรมชัGว เกิด

มาเป็นมนษุย์เหมือนกนั แตทิ่ฏฐิมานะความรู้ความเหน็ ไมเ่ทา่กนั ถ้ามนัเทา่กนัๆ นีGไง องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนารื #อสตัว์ขนสตัว์ก็จบไง 

มีนํ #าพริก นํ #าพริกกะปิถ้วยเดียวขายได้ทัGวโลกเลย ทกุคนชอบ ทกุคนอยากกินมีไหม นีG

นํ #าพริกถ้วยเดียวขายได้หมดเลย ไปขายได้ทัGวโลกเลย ขายเทวดาด้วย เพราะอะไร เพราะคํา

สอน ชดุเดียวไง ถ้าคําสอนชดุนั #นสอนใคร ใครก็เป็นพระอรหนัต์หมดไง นีGไง ธมัมจกัฯ ธมัมจกัฯ 

สวดทกุวนัอยูนี่Gไง ปัจจบุนันี # แล้วธมัมจกัฯ ก็คือธมัมจกัฯ ไง ธมัมจกัฯ นีGทอ่งบน่เอาไง 

แตเ่วลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรมๆ ปัญจวคัคีย์เป็นพระอรหนัต์หมด

เลย เป็นพระอรหนัต์เลย ของ เราก็ฟัง ของเราทอ่งบน่กนัด้วย นีGไง คนเราจิตนี #เวียนวา่ยตายเกิด

ในวฏัฏะมนัมีเวรมีกรรมของมนั ถ้ามีเวรมีกรรมของมนั มนัทกุข์ มนัยากของมนั มนับีบคั #นหวัใจ

ของเรานี #ไง เราเกิดมาเป็นมนษุย์เกิดพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนานีGประเพณีวฒันธรรม 

ของชาวพทุธไง มนัเป็นธรรมของฆราวาส ฆราวาสธรรม เป็น ประเพณีวฒันธรรม  

แล้วเวลาประเพณีวัฒนธรรม ศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็-พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้ามีเป้าหมายไง เวลามีเป้าหมาย เหน็ไหม กึ@งพุทธกาลๆ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั@น ท่าน

ประพฤตปิฏบิตัมิา จนเป็นพระอรหนัต์ เป้าหมายคือพระอรหนัต์ไง พระพุทธศาสนา 

เป็นศาสนาที@เลอค่า พระพุทธศาสนาศาสนานี 8มีคุณค่า มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

มีองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม 

ถ้าตรัสรู้ธรรมเฉพาะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เหน็ไหม ถ้าเป็นปัจเจกพทุธเจ้าก็

พระปัจเจกพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมโดยชอบด้วยพระองค์เอง แล้วก็สัGงสอนได้ในชีวิตของทา่น แล้วก็

ดบัขนัธ์ปรินิพพานไป นีGไง มีพระพทุธกบัพระธรรมไง 

แตอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นองค์สมเดจ็พระ-สมัมาสมัพทุธเจ้า แสดงธรรม

ไง แสดงธรรมก็วางธรรมและวินยันี #ไว้ไง ถ้าแสดงธรรม สาวก สาวกะ ผู้ ทีGได้ยินได้ฟังขึ #นมา เหน็

ไหม ได้ยินได้ฟังๆ แล้วนะ สิGงใดสิGงหนึGงเกิดขึ #น เกิดขึ #นคือได้ยิน ได้ฟังแล้วมนัจบัต้องได้ องค์
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สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดง ถงึสจัจะความจริงในข้อเทจ็จริงนั #น แล้วคนทีGมีอํานาจ

วาสนา อญัญาโกณฑญัญะ “สิGงใดสิGงหนึGงมีการเกิดขึ #นเป็นธรรมดา” เขาก็จบัได้ เขาจบัสิGงทีG

เกิดขึ #นในหวัใจของเขาได้ สิGงใดสิGงหนึGงมีการ เกิดขึ #น  

แล้วเวลาธัมมจกัฯ นะ ทางสายกลางๆ โดยธัมมจกัฯ ธัมมจกัฯ คือมรรค ๘ ไง ถ้า

มรรค ๘ ถ้ามันเป็นสัจจะ เหน็ไหม จกัขุญาณ เกดิญาณ เกดิแสงสว่าง เกดิความรู้ เหน็

ไหม นี@มันเกดิ สิ@งใดสิ@งหนึ@งเกดิขึ 8นเป็นธรรมดา สิ@งนั 8นต้องดบัเป็นธรรมดา เพราะ

ธรรมะมันเคลื@อนไป มันหมุนไป มันสมุจเฉทปหาน มันดบั มันขาด นั@นล่ะขณะ มันต้อง

เป็นข้อเทจ็จริงนั@นน่ะ ทกุข์ สมุทยั นิโรธ มันนิโรธมันดบัทกุข์ในหวัใจนั8นด้วยมรรค ๘ ที@

องค์สมเดจ็พระ-สัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงอยู่นั@นไง แล้วในปัญจวัคคีย์ทั 8ง ๕ กมี็อยู่องค์

เดยีวนั8นน่ะ “อัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอๆ”  

มนัก็เหมือนนกัวิทยาศาสตร์ทีGพิสจูน์ตรวจสอบโดยตนเองได้ แล้วให้คนอืGนทําตามแล้ว

ทําได้ด้วย แล้วทําได้ด้วย เหน็ไหม มนัเป็นพยานองค์แรกไง สงฆ์องค์แรกของโลกคือพยานของ

องค์-สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทีGมีดวงตาเหน็ธรรม นีGเทศนาวา่การ จนปัญจวคัคีย์ทั #ง ๔ นั #น 

เป็นพระโสดาบนัทั #งสิ #น แล้วแสดง อนตัตลกัขณสตูร เหน็ไหม เป็นพระอรหนัต์เลย เป็นพระ

อรหนัต์ๆ ไง นีGเปา้หมายของชาวพทุธไง ทีGเราภมิูใจกนั  

ในพระพทุธศาสนามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ มีแก้วสารพดันกึ มีไตรสรณาคมน์ 

แล้วไตรสรณาคมน์ถ้าเรามีศรัทธามีความเชืGอ เราก็มีศรัทธาความเชืGอกนั พอมีศรัทธาความเชืGอ

กนั ดพูระพทุธศาสนาส ิดลูทัธินิกายอืGนส ิเดีgยวนี #โลกมนั เปิดกว้างไง ถ้าเมืGอก่อนเราชาวพทุธ เรา

ก็อยูใ่นประเทศ เราก็รู้วา่ นีGหินยาน เถรวาทยอดเยีGยมยิGงใหญ่ เพราะเราศรัทธาของเรา เราเคารพ

บชูาของเรา เพราะเราได้การอบรมบม่เพาะมาอยา่งนี #ไง 

เวลาโลกเปิดกว้างขึ #นมา เหน็ไหม ดลูทัธิตา่งๆ มากมายมหาศาล นีGเฉพาะพทุธศาสนา

นะ นีGมีลทัธิมีความเชืGอร้อยแปด พนัเก้า ทางทิเบต เหน็ไหม เขาใช้เสยีงเพลง โอ้โฮย! ขบักลอ่ม 

ด้วยเสยีงผู้หญิงสาวๆ โอ้ย! มนับาดหวัใจๆ โอ้ย! มนัทึGง นีG การประพฤตปิฏิบตัด้ิวยเสยีงเพลง  

แตเ่ถรวาทเรานีG เหน็ไหม ศีล ๘ ห้ามขบัร้องฟอ้นรํา เพราะสิGงนี #เป็นการเพลดิเพลนิ สิGงนี #

เป็นการตดิ เหน็ไหม เพราะเรามีกิเลสอยูแ่ล้วไง แล้วเรามีกิเลสอยูแ่ล้ว แล้วสิGงทีGไปกระตุ้น มนั

ขึ #นมา เหน็ไหม ให้ไปผกูพนักบัมนั เหน็ไหม เราไปวดัไปวาถือศีล ๘ นีGไมฟั่งเพลง ไมมี่การละเลน่
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ฟอ้นรํา ไมต้่องการตา่งๆ นีGไงทีGวา่พระพทุธศาสนา นีGมีความรู้ความเหน็ทีGแตกตา่งกนัไง เวลาจะ

ประพฤตปิฏิบตัขิึ #นมาปฏิบตัทิางไหนไง ปฏิบตัทิางไหนก็แล้วแต ่เหน็ไหม  

แต่ถ้าประพฤตปิฏบิตัติามความจริงขึ 8นมา เหน็ไหม ถ้าบรรลุธรรมกคื็อบรรลุ

ธรรม อริยสัจมีหนึ@งเดยีว อริยสัจไม่มีสอง ไม่มีสามหรอก หนึ@ง สอง สาม สี@ บุคคล ๔ คู่

ต่างหาก ถ้าบุคคล ๔ คู่ขึ 8นมา เหน็ไหม สิ@งที@ประพฤตปิฏบิตัขิึ 8นมา ถ้าเป็นสัจจะเป็น

ความจริงแล้วมันชัดเจนในหวัใจดวงนั8น มันไม่มีอะไรมืดบอด ไม่มีอะไรมาปิดบงัได้ ไม่

มี! ไม่มี!  

ไอ้ทีGมีปิดบงัได้กิเลสทั #งนั #น หน้าไหว้หลงัหลอก นีGรู้ไมไ่ด้ ก็อ้างอิงคนอืGนทั #งสิ #น แล้วไมมี่

อะไรเป็นจริงเป็นจงัทั #งสิ #นเลย นัGนหน้าไหว้หลงัหลอก เหน็ไหม คําวา่ “หน้าไหว้หลงัหลอก” มนัก็

เป็นกรรมของสตัว์  

แตธ่รรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไง นีGปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก ผู้ใดปฏิบตัธิรรม

สมควรแก่ธรรม แตม่นัอยูที่Gวาสนานะ จิตทีGเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เรามีความทกุข์ความยาก

ในหวัใจดวงนี # ถ้ามีความทกุข์ความยากในหวัใจดวงนี # เหน็ไหม ถ้ามนัไมมี่วาสนานะ มนัก็หวัหก

ก้นขวิดอยูก่บัชีวิตนั #นไปๆ นะ  

แล้วเวลาถงึเวลานกัขตัฤกษ์ เหน็ไหม ถ้าเป็นชาวพทุธ พระพทุธศาสนา เหน็ไหม นีGขึ #นปี

ใหม ่ เข้าพรรษา ออกพรรษา ก็ทําบญุของเรานะ มนัก็ยงัมีทําบญุกศุลอยูบ้่างนะ แตถ้่าเขาไม่

ทําบญุกศุลของเขาเลย เขาจะแห้งแล้ง เขาจะมีความทกุข์ความยากในหวัใจ ในหวัใจของเรา

ของเขา ในหวัใจถ้ามนัแห้งมนัแล้งมนัทกุข์มนัยากนะ มนัไมชุ่ม่ไมชื่Gนไง ทําบญุทํากศุลขึ #นมารด

นํ #าพรวนดนิในหวัใจของเราขึ #นมาให้มนัสดชืGนมีศรัทธาความเชืGอ นีGแหละ นีGฆราวาสธรรมๆ  

ถ้าเป็นฆราวาสธรรม ถ้ามีวาสนา คําวา่ “มีวาสนา” หวัใจมนัเป็นเอกเทศ มนัมีสตปัิญญา 

มนัแสวงหาสจัจะความจริง ข้อเทจ็จริงไง เพราะถ้าศกึษาแล้วนะ ศรัทธาความเชื@อ ใน

พระพุทธศาสนาเป็นหวัรถจกัร เป็นอริยทรัพย์ของชาวพุทธเลยละ่  

ถ้าไมมี่ศรัทธาไมมี่ความเชืGอ มนัทอดทิ #งชีวิตเลย ทอดทิ #งชีวิตเรา วางทิ #งชีวิตเรา ทําแต่

ตามความพอใจของตน แล้วความพอใจของตนมนัจะพอใจเรืGองอะไรละ่ มนัก็พอใจแตเ่รืGองทีG

กิเลสมนัเป่าหนูัGนนะ่ จะเอาอยา่งนั #น จะเอาอยา่งนี # จะเอาอยา่งนั #น เปา้หมายชีวิตไง นีGแล้วก็

ดําเนินชีวิตนั #นไป  
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ถ้ามนัประสบความสาํเร็จ มีอํานาจวาสนา มนัก็เป็น บญุกศุลของเขา คําวา่ “บญุกศุล” 

นะ บญุกศุลคืออํานาจวาสนา คือจงัหวะและโอกาสของเขา แล้วถ้าเขาทําของเขา มนัเป็น 

ผลประโยชน์ของเขา แล้วของเขามนัปฏิเสธไมไ่ด้ไง นีGเพราะอะไร กุสลา ธมมฺา อกุสลา ธมมฺา 

เราเป็นคนทํามา ของทีGทํามา มนัถงึเป็นของบคุคลคนนั #น ของทีGไมไ่ด้ทํามา ไมไ่ด้ทํามา เราทํา 

อะไรมา เราก็ไมไ่ด้ทําอะไรมา ก็เพิGงมาเกิดทําอะไรมา มนัก็ทําบญุทําบาปมาหวัใจนั #นไง  

เวลามนัทําบญุทําบาปมาในหวัใจดวงนั #น แล้วมีโอกาสอยา่งนั #น แล้วโอกาสอยา่งนั #นถ้า

มนัสบืตอ่จากคณุงามความดี ตอ่เนืGองไป เขาได้สร้างบญุกศุลของเขา อยา่งเป็นพระโพธิสตัว์ ๔ 

อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย แล้วมนัลุม่ๆ ดอนๆ เว้นไว้แตอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

พยากรณ์แล้วเทา่นั #น จะต้องเป็น องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าในอนาคตกาลแนน่อน  

แตถ้่าเป็นสาวก สาวกะ ผู้ ได้ยินได้ฟังๆ แล้วคอ่ยพยายามสร้างอํานาจวาสนาบารมีของ

เรา เราพยายามสร้างของเรา คณุงามความดีของเรา ถ้าสร้างคณุงามความดีของเราเป็นอะไร 

เป็นบญุ ไง อาศยับญุกศุลเพืGอบรรเทาทกุข์ในหวัใจดวงนี # อาศยับญุกศุลไง ให้ไมเ่ป็นอกศุล เวลา

ทําบาปทํากรรมขึ #นมาแล้ว พยายามปิดบงัไมใ่ห้ใครรับรู้ เหน็ไหม  

ดสู ิ ฝ่ายสบืสวนสอบสวนไง เขาต้องสบืสวนสอบสวนใครเป็นคนทําผิดๆ ไอ้คนทําผิด

พยายามกลบเกลืGอน เพราะอะไร เพราะนัGนเป็นบาปไง เวลากรรมมนัให้ผลๆ ถ้ามนัทนัในชาตนีิ # 

มนัก็ให้ผลตามข้อเทจ็จริงนั #น แตถ้่าในชาตปัิจจบุนันี #หลบเลีGยงได้ กลบเกลืGอนได้ไง นีGไง มนัไม่

พ้นเวรพ้นกรรมไง แล้วเวลา กุสลา ธมมฺา อกุสลา ธมมฺา ทํามาแล้วไง แล้วมาเกิดในปัจจบุนันี # 

มนัเป็นอะไรมาๆ  

แตถ้่าเราทําของเราแล้ว เราเชืGอในพระพทุธศาสนาแล้วเราแก้ไข สิGงใดทีGมีเกิดความ

บาดหมาง บาดหมางในชาตปัิจจบุนันี # มนัเป็นวิทยาศาสตร์ มนัเป็นปัจจบุนั ถ้าปัจจบุนันี #เราก็

แก้ไขด้วยสตด้ิวยปัญญาของเรา แล้วถ้าแก้ไขด้วยสตปัิญญาของเรา เราอยู ่ในชนชาตใิดชมุชน

ใดๆ กฎหมายประเทศใหญ่ๆ แตล่ะรัฐ กฎหมายเขาก็แตกตา่งกนั กฎหมายมนัคุ้มครองเรา เราก็

พยายามรักษา ผลประโยชน์ตามกฎหมายนั #นตามความเป็นธรรม 

แตเ่ราไมไ่ปทําร้ายเขา ไมไ่ปทําให้เป็นเวรเป็นกรรมเพิGมมา กบัเรา เราต้องรักษาสทิธิของ

เราๆ นีGเป็นธรรม เป็นธรรมในปัจจบุนันี #ไง แต!่ แตม่นัมีอดีตมา ถ้ามีอดีตมา เหน็ไหม สรรพสิGงใด 

ทีGมนัเคลยีร์ได้ ปัญหามนัแก้ไขได้ มนัก็แก้ไขได้ด้วยทําปัจจบุนันี # แล้วถ้าทําปัจจบุนันี #ถ้าเราทํา

คณุงามความดี เวรยอ่มระงบัด้วยการไมจ่องเวร แตม่นัทําได้ไหม  
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ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวรย่อมระงบั ด้วยการไม่จองเวร 

ครูบาอาจารย์ที@ท่านประพฤตปิฏบิตัเิท่านั 8น พระอรหนัต์เท่านั 8นที@ไม่จองเวร นอกนั #นจอง

ทั #งนั #น ไมมี่ทางหรอก บอกไมจ่องๆ ไมจ่องมนัก็คดิ ไมจ่องมนัก็สะสมในใจ มนัไมอ่ยากทําเขา แต่

มนัก็ตะขิดตะขวงใจอยูอ่ยา่งนั #น เพราะอะไร  

เพราะมนัมีกิเลส เพราะมนัมีพญามาร กิเลสในหวัใจ ดวงนั #น กิเลสในหวัใจนะ หลวงตา

ทา่นสอน นา่กลวัทีGสดุ กิเลสมนัทําร้ายคนไมไ่ด้นะ ทําร้ายคนอืGนไมไ่ด้ เพราะมนัเป็นนามธรรม 

แตม่นัทําลายคนคนนั #น แล้วอาศยัคนคนนั #นไปเบียดเบียนคนอืGน มนัอาศยัคนคนนั #นแล้วเวลา

ทําไปแล้ว คนคนนั #นนะ่สร้างเวรสร้างกรรม  

ดคูวามอหงัการ ดกิูเลสในใจของสตัว์โลก สิGงทีGมนันา่กลวัๆ นีGไง ธรรมะถงึพยายามกลอ่ม

เกลา พยายามแก้ไขไง นีGไง ในครอบครัวของคน เหน็ไหม พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลูก เวลา

มีลกูเกิดขึ #นมาแล้ว เราพยายามเลี #ยงดขูองเราขึ #นมา พยายามอบรมบม่เพาะขึ #นมาให้เป็นคนดีๆ 

เราปรารถนาให้เป็นคนดีเทา่นั #นแหละ ถ้ามนัดีแล้วสิGงทีGมนัจะตามมา มนัก็เป็นความดีของเขา 

ให้เขาดํารงชีพของเขาในชีวิตนี #ได้ นัGนก็เป็นบญุเป็นกศุลของเขา  

ถ้าเรามีอํานาจวาสนา เหน็ไหม พอ่แมจ่ะอบรมบม่เพาะ คุ้มครองดแูลลกูของตนให้เป็น

คนดีขึ #นมาๆ แล้วก็ภมิูใจนะ ลกูหลาน เราเป็นคนดีมนัมีความสขุ เชิดหน้าชตูา แล้วเวลากิเลสใน

หวัใจของสตัว์โลกใครไปบม่เพาะมนั ใครไปดแูลมนั ไมมี่ สตัว์อนาถาทั #งนั #น สตัตะผู้ ข้อง จิตทีG

เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัเกีGยวข้อง กบัพญามารมาทั #งสิ #น แล้วมนัเป็นอิสระไมไ่ด้  

การจะเป็นอิสระเป็นอิสระอยา่งไร สิGงทีGมนัเป็นกนัอยูใ่นปัจจบุนันี # มนัเป็นเพราะบญุและ

บาปตา่งหาก คนดีๆ คนดีเขาก็ทําบญุกศุลของเขามา พระโพธิสตัว์ๆ เหน็ไหม พระโพธิสตัว์นีG 

พระเวสสนัดรทําดีมาขนาดไหน เพราะเขาทําดีมา ทําดีมาเป็นชาตสิดุท้ายแล้ว เขาก็ยงัทําดี

ตอ่เนืGองของเขาไป นัGนเพราะบญุกศุลของเขา 

นีGชชูกๆ นัGนนะ่ เขาก็เป็นคูจ่องเวร จองเวรจองกรรมกนัมาตลอด ก็ทกุภพทกุชาติ

เหมือนกนั เขาก็ล้างผลาญมาด้วยทกุภพ ทกุชาตเิหมือนกนั นีGไง สิGงทีGมนัเป็นอยูนี่Gมนัก็เป็น

เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเขาตา่งหาก นีGไง กิเลสใน หวัใจของคน กิเลสใน

หวัใจมนัถงึนา่กลวัมากไง มนันา่กลวัมากเพราะอะไร  
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เพราะคนคนนั #นไมมี่อํานาจ ไมมี่สตปัิญญาเทา่ทนัมนัแนน่อน แล้วมนัต้องขบัไสบคุคล

คนนั #นให้ไปตามอํานาจของมนัทั #งสิ #น แตม่นัมีแบง่ทีGบญุและบาป ดีและชัGว แตม่นัก็ลุม่ๆ ดอนๆ 

ทกุคนนะ นีGพดูถงึวา่ สิGงทีGเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไง  

แล้วสิGงทีGเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะนะ เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 

พอเราเกิดในพระพทุธศาสนา เหน็ไหม ถ้าเรามีศรัทธาความเชืGอของเรา เราอยากจะประพฤติ

ปฏิบตัขิองเรา ถ้าเราอยากจะประพฤตปิฏิบตัขิองเรา เหน็ไหม เราอยาก จะประพฤตปิฏิบตัขิอง

เราเพราะอะไร เพราะชีวิตนี #มนัคืออะไร ความจริงมนัคืออะไร  

จริงตามสมมตุนิะ โลกนี #โลกสมมตุ ิโลก โลกคือสมมตุบิญัญตันีิGสมมตุทิั #งสิ #น แตจ่ริง จริง

ตามสมมตุ ิจริงตามเวรตามกรรม เวลาเราเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เรามีอายขุยัของเรา การมี

อายขุยัของเรา เพราะอายขุยัคือสมมตุ ิสมมตุวิา่อายสุั #น อายยุาวไง ชีวิตเราจะให้ยัGงยืนมากน้อย

ขนาดไหน นีGจริงตามสมมตุ ิเรืGองโลกๆ ทั #งสิ #น อยูก่บัโลก เกิดมากบัโลกก็อยูก่บัโลกไง แล้วถ้าอยู่

กบัโลกแล้ว เหน็ไหม เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา แล้วมาศกึษาธรรมะของ

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า นีGโลกกบัธรรม โลกคือโลกนะ ไมใ่ชธ่รรม  

ธรรมเหนือโลก แล้วธรรมเหนือโลกๆ มนัเกิดมาอยา่งไรละ่ เกิดมา องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ #นมา มนัต้องมีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสร้างสมบญุญาธิ

การมาเป็น พระโพธิสตัว์ๆ คําวา่ “พระโพธิสตัว์” ยิGงใหญ่มาก ยิGงใหญ่มาก เฉพาะองค์ทีGมาตรัสรู้

เป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระโพธิสตัว์มากมายมหาศาลเพราะอะไร เดีgยวก็

อธิษฐาน เดีgยวก็ลา นีGมนัไปไมส่ดุ  

ดเูชน่ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัGนก็ปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์เหมือนกนั แตถ่งึทีGสดุแล้วนีGได้

สร้างเวรสร้างกรรม ได้สร้าง คณุงามความดี สร้างบญุกศุลๆ จนมาเกิดเป็นหลวงปู่ มัGนไง จิตใจก็

จะมาสร้างสมบญุญาธิการ ถ้ามาบวชเป็นพระมนัก็สง่เสริมใน พระพทุธศาสนา พระโพธิสตัว์ๆ 

สร้างคณุงามความดีพาประชาชน ทําบญุกศุล สร้างสิGงศาสนวตัถ ุเหน็ไหม นีGพระโพธิสตัว์ๆ  

พระโพธิสัตว์จะเข้าสู่มรรค ๘ ไม่ได้ พระโพธิสัตว์จะเข้า ได้แต่ฌานสมาบตัิ

เท่านั 8น ได้แต่อภญิญาเท่านั 8น แล้วพระโพธิสัตว์ที@ รุ่งเรือง พระโพธิสัตว์ที@สร้างสม

บุญญาธิการมา เขาทาํสิ@งใดมา มันชัดเจน แล้วบุญกุศลของเขานี@มากมายมหาศาล จะ

ทาํสิ@งใดประสบความสาํเร็จ จะทาํสิ@งใดเป็นบุญเป็นกุศล แล้วจะมีคนเชื@อถอืศรัทธา

มากมาย นี@เวลาสร้าง นั@นความเป็นพระโพธิสัตว์ กเ็ป็นเรื@องของทาน เรื@องของโลก  
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แตถ้่าเป็นธรรมละ่ เหน็ไหม โลกกบัธรรมๆ จริงตาม สมมตุิๆ  มนัจริงทั #งนั #น แตเ่ราจะเอา

จริงอะไรละ่ ถ้าเอาจริงตามสมมตุ ิ ก็จริงตามโลกไง โลกเป็นใหญ่ไง ถ้าโลกเป็นใหญ่มนัก็ 

ตอ่เนืGองนั #นไปไง  

แตเ่วลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัGน ทา่นเหน็การเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัเป็นความ

ทกุข์ความยากทั #งสิ #น เกิดแตล่ะภพแตล่ะชาตมินัก็ต้องกระเสอืกกระสนไปทั #งสิ #น หลวงปู่ มัGนทา่น

เกิดมา ทา่นมีโรคประจําตวัของทา่น โรคถ่ายท้อง เกิดมาเป็นมนษุย์ยงัมีโรคประจําตวัอีกด้วยนะ 

เวลาออกประพฤตปิฏิบตัขิึ #นมา เหน็ไหม ถ่ายเป็นเลอืดเลย ถ่ายเป็นเลอืดโรคประจําตวั  

พระสารีบตุรก็มีโรคนี #แหละ พระสารีบตุรก็มีโรคประจําตวั โรคถ่ายออกมาเป็นเลอืดนีG 

พระโมคคลัลานะไปเยีGยมไง นีGโดยปกตมินัจะหายด้วยวิธีใด เวลามนัหายขึ #นมาเพราะวา่มนัต้อง

มี ข้าวยาครูองท้องไว้มนัจะบรรเทาได้ บรรเทาได้ พระโมคคลัลานะ ดลใจเทวดา ให้เทวดาไปดล

ใจคฤหสัถ์ ให้เช้ามาทําข้าวยาค ู ไปถวายพระสารีบตุร พระสารีบตุรไมแ่ตะเลย เพราะอะไร 

เพราะการดลใจไมเ่กิดจากศรัทธาความเชืGอของเขาโดยความเป็นจริง  

แคอ่ยา่งนี #พระอรหนัต์ถือวา่เป็นความเศร้าหมอง ทา่นไม ่ แตะเลยนะ โอย๋! ถ้าเป็นพวก

เราเอา ๕ ชดุ เพราะอะไร เพราะตามวินยัไง ภิกษุไข้ ภิกษุไข้มารยาสาไถย ภิกษุไข้จะทําอะไรก็

ได้ แตค่นเขาเป็นธรรมๆ เพราะอะไร  

เพราะธรรมมันเหนือโลกไง ในใจของพระสารีบุตรกับในใจของพระโมคคัลลา

นะมันเป็นคุณธรรม มันเป็นธรรมธาตุ ถ้าธรรมธาตุพระอรหนัต์มันมีความสุขความสงบ

ในใจของตนเป็นพื 8นฐาน วมุิตตสุิข วมุิตตสุิข วมุิตตสุิข สุขโดยหวัใจดวงนั8นอิ@มเตม็

บริบรูณ์สมบรูณ์แบบอยู่แล้ว  

ธาตขุนัธ์ๆ ถ้ามนัจะเป็นโรคถ่ายท้องมนัเป็นเรืGองธรรมชาตขิองโรคภยัไข้เจ็บไง โรคภยัไข้

เจ็บมนัเป็น เดีgยวมนัก็บรรเทา มนัก็ หายของมนัโดยธรรมชาตขิองมนัไง ถ้ามนัเป็นแล้วมนัไม่

หาย มนัก็ตาย ก็เรืGองธรรมดาไง มนัเป็นวาระไง 

พระสารีบตุร พระโมคคลัลานะไปลาองค์สมเดจ็พระสมัมา-สมัพทุธเจ้านิพพานไง เออ! 

ให้สมควรเวลาของเธอเถิด เหน็ไหม ให้สมควรแก่เวลา สมควรแก่เวลาจะอยู ่สมควรแก่เวลาจะ

ตาย สมควรเวลาจะไป สมควรเวลาทีGจะมา สมควรแก่ธรรม  
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พระอรหนัต์เขามีความสุขของเขาในหวัใจของเขา เตม็เปี@ ยม นีGไง แตข่องเราละ่ 

ของเรามีแตค่วามทกุข์ความยาก ความทกุข์ความยากเพราะกิเลสในหวัใจของสตัว์โลกนา่กลวั

นกั หวัใจของสตัว์โลกแล้วคนทีGจะประพฤตปิฏิบตั ิ คนทีGจะแสวงหาในการกระทํามนัจะทํา

อยา่งไร เวลาจะทําอยา่งไรมนัก็อยูที่Gวาสนาไง  

“ไมเ่ชืGอ ไมเ่ชืGอ ไมเ่ชืGอ นรกสวรรค์ไมมี่ มรรคผลนิพพานจะมีได้อยา่งไร กึGงพทุธกาลแล้ว

พระพทุธเจ้านิพพานไปแล้ว สองพนักวา่ปีจะมีตรงไหน มนัมีได้อยา่งไร มนัไมมี่”  

โอ้ย! ไบร์ตมาก ลงในทะเบียนบ้านไมน่บัถือศาสนาใดๆ ทั #งสิ #น ถือวิทยาศาสตร์ยอด

เยีGยม ทกุข์เกือบตาย แตไ่มมี่สตสิมัปชญัญะรู้จกัทกุข์ของตวัไง เหน็ความเป็นอยูข่องตนวา่มนั 

เป็นความสขุไง เหน็ผิดชอบชัGวดีตา่งจากความเป็นจริงไง เหน็ ผิดชอบชัGวดีโดยกิเลสมนัปั #นแตง่

ให้ หลอกลวง หลอกลวงให้อยูใ่นอาณตัขิองกิเลสตอ่เนืGองไป วา่สิGงนี #เป็นคณุเป็นประโยชน์ เป็น

ปัญญาชน มีสตปัิญญาเลอเลศิ แล้วเอง็ก็เป็นขี #ข้า กิเลสในหวัใจ ของสตัว์นา่กลวันกัๆ ก็เป็นขี #ข้า

ให้มนัควบคมุบงัคบับญัชาตอ่เนืGองไปๆ กิเลสมนัปิดหปิูดตาไง เพราะอะไร เพราะลงในทะเบียน

บ้านเลยนะ ไมน่บัถือศาสนาใดๆ เท ่

แตเ่ราเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนานะ เรามีความทกุข์ความยากของเรา 

โดยประเพณีวฒันธรรมเราก็เหน็อยูแ่ล้ว ทกุหมูบ้่านก็มีวดัมีวาทั #งสิ #น แล้วถ้ามีพระทีGเป็นสมณะ

ทีG เราได้เหน็ได้ทศันาได้เหน็สมณะเป็นมงคลชีวิต มนัก็เป็นบญุกศุลของเรา ถ้าเราไปอยูว่ดัใดวดั

นั #นมนัหยําเป วดัโดยทัGวไป เพราะวา่ เพราะบวชเป็นพระแล้ว พระก็มาจากคน ถ้าพระมาจากคน 

พระทีGมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เหน็ไหม พอเป็นพระแล้ว ก็คดิวา่ตวัเองนี #ยิGงใหญ่ ได้หม่

ผ้ากาสาวพสัตร์แล้ว ทกุคนต้องเคารพบชูา ทกุคนต้องนอบน้อมบชูา บชูาอะไร?  

มนัก็เป็นสทิธิoของเขา นีGไง ประชาธิปไตย ถ้าประชาธิปไตยก็เป็นสทิธิoของเขา เขานอบ

น้อมบชูา เขายกมือไหว้ขึ #นมา ใจเขาคดัค้านก็ได้ ถ้าเขาจะบชูาๆ มนับชูา เรามีคณุงามความดี

มากน้อยแคไ่หนให้เขาบชูา  

หลวงตาพระมหาบวัทา่นสอน เราเป็นปัญญาชนใชไ่หม เรายิGงมาบวชเป็นพระ เราศกึษา

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมา-สมัพทุธเจ้าแล้ว เราค้นคว้าหาความผิดของเรา ถ้าเราหา

ความผิดของเรา เราเหน็ความผิดของเรา คนอืGนเขาก็เหน็  
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นีGไง ถ้าเรามีอํานาจวาสนาขึ #นมา เราศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

แล้ว เราก็พยายามจะประพฤตปิฏิบตัขิองเราไง ประพฤตปิฏิบตัขิองเราก็ค้นคว้าหาความผิด

ของเราไง แล้วเวลาประพฤตปิฏิบตัขิึ #นไป ถ้ามนัถงึทีGสดุแหง่ทกุข์ไง เราค้นหาความผิดของเรา

ไมไ่ด้ ใครมนัจะหาเจอ พระอรหนัต์ในสมยัพทุธกาลเวลานิพพาน มารค้นหาใหญ่เลย 

พระพทุธเจ้าบอก “มาร เธอไมต้่องค้นหาหรอก ไมเ่จอ หาไมเ่จอหรอก” ถ้ามนัค้นหาไมเ่จอ ใคร

จะเจอ  

แตนี่Gมนัไมค้่นนะส ิ มนัไมค้่นแล้วมนัยงัเพิGมของมนัอีกด้วย นีGไง ถ้าชมุชนใด หมูบ้่านใด 

ถ้าเราเจอสิGงนั #น มนัก็เป็นเวร เป็นกรรมของสตัว์ ของสตัว์จริงๆ เพราะเขาเกิดมาอยา่งนั #นไง คน

เขาเกิดมามนัเป็นสทิธิของบคุคลทั #งสิ #น  

เวลาแก้ความรู้สกึนกึคดิของคนมนัยากนกัๆ ไง เราเกิดทิฏฐิมานะขึ #นมา เราเอาทิฏฐิ

มานะมาโต้แย้งกนั แล้วมนัยิGงเกิดการขบเหลีGยมกนัมากมายมหาศาล แตถ้่าเรามีอํานาจวาสนา 

เราเลอืกเอา เราขวนขวายเอา เราพยายามแสวงหาของเรา ขอให้เราได้เจอครูบาอาจารย์ทีGเป็น

จริงๆ ถ้ามนัเจอ อํานาจวาสนามนั ก็เป็นไปได้ไง  

แล้วถ้ามนัเป็นกิเลสในหวัใจของเรานะ เราก็อยากแสวงหาครูบาอาจารย์ทีGวา่เป็นจริงๆ 

แตเ่รามีกิเลส เรามีความไมรู้่ในหวัใจของเรา เราก็ไมรู้่มนัจริงตรงไหนเหมือนกนั อะไรจริง อะไร

ปลอม มนัก็หาอยูน่ะ หาของจริงๆ แตไ่มรู้่อะไรจริง มนัเป็นวาสนาของคนนะ  

ดสู ิ เวลาครูบาอาจารย์ทา่นพดูถงึหลวงปู่ มัGนๆ หลวงปู่ มัGนทา่นปฏิบตัติามความจริงของ

ทา่น แล้วเวลาปฏิบตัติามความจริงของทา่น เหน็ไหม ทําปฏิบตัแิล้วทา่นหว่งใย หว่งใยศาสน

ทายาท ทา่นพยายามอบรมบม่เพาะๆ เวลาอบรมบม่เพาะขึ #นไป เหน็ไหม เวลาไปไหน “ลกูศษิย์

หลวงปู่ มัGนๆ” กิตตศิพัท์ กิตตคิณุ เลอเลศิ นีGไง มนัเป็นทีGนา่ไว้วางใจไง  

แต่! แต่ท่านกเ็ป็นธรรม ความเป็นธรรมๆ ของท่าน เราจะไปศกึษาค้นคว้าจาก

ท่าน เรามีพื 8นฐานอะไร ครูบาอาจารย์ที@ท่านเป็นพระอรหนัต์นะ เวลาท่านมองผู้ที@จะสืบ

ทอด สืบทอดอย่างไร มีอาํนาจวาสนาอะไรจะสืบทอด มีวุฒภิาวะอะไรที@ จะรับรู้อะไรได้ 

ถ้าไม่มีวุฒภิาวะจะรับรู้อะไรได้ มันจะปฏบิตัอิย่างไร ปฏบิตัแิล้วมันจะเข้าไปถงึสัจธรรม

ตรงไหน ถ้ามันจะเข้าถงึสัจธรรมของมัน มันต้องมีเชาวน์มีปัญญาของมัน มันมีวาสนา

ของมัน  
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ถ้ามีวาสนาของมนั เหน็ไหม ดสู ิ ประชาธิปไตยมนัร้อยแปด ถ้าลองคําวา่ 

“ประชาธิปไตย” คือมนัไมเ่หน็ตามข้อเทจ็จริง แล้วมนัจะแถวา่เอาตามกิเลสในหวัใจ ตามทิฏฐิ

มานะทีGเราชอบ ประชาธิปไตยคือสทิธิoของเราไง สทิธิoของกิเลสไง กิเลสมนัจะดิ #นมนัจะรน กิเลส

มนัจะถืออิสระของมนัไง แล้วเป็นจริงไหม  

แตถ้่ามนัเป็นธรรมๆ เหน็ไหม เป็นธรรมๆ เราจะบวช เป็นพระ เราเป็นธรรม ชีวิตนี #มนัคือ

อะไร แล้วสิGงทีGแสวงหา แสวงหาทีGไหน ถ้าแสวงหาแล้วมนัต้องแสวงในพระพทุธศาสนา แล้วถ้า

แสวงในพระพทุธศาสนา แล้วพระพทุธศาสนามนัอยูที่Gตู้พระไตรปิฎกหรือ? พระพทุธศาสนามนั

อยูที่Gพิธีการบวชใชไ่หม? พระพทุธศาสนามนัอยูใ่นใจของพระเราทั #งหมดหรือ?  

พระพทุธศาสนา เราศกึษาในพระพทุธศาสนา พระพทุธ-ศาสนา เหน็ไหม เราเป็นชาว

พทุธไง เรามีรัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นทีGพึGงไง ครูบาอาจารย์ของเราอยูป่่าอยูเ่ขา

อยูที่Gไหนก็แล้วแต ่ เวลาทําวตัรสวดมนต์ขึ #นมา นกึรูปเคารพแล้ว กราบเลย ไอ้สิGงนี #มนัเป็น

สญัลกัษณ์ มนัเป็นสิGงทีGวา่เราต้องมีลกัษณะในการกระทํานกับวชของชาวพทุธ  

แตถ้่าเป็นชาวพทุธ ถ้าชาวพทุธเราก็ทํา ทีGพดูนี #ไมใ่ชพ่ดู ให้ลบหลู ่ไมใ่ชพ่ดูให้ไมเ่หน็ด้วย 

แตไ่อ้นีGมนัเป็นเรืGองสมมตุ ิแล้วถ้าตดิแล้ว มนัก็ตดิพิธีกรรมอยูข้่างนอกนัGนไง มนัก็ตดิพิธีกรรม ยงั

ไมไ่ด้ทําพิธีกรรมสมบรูณ์แบบแล้วจะภาวนากนัอยา่งไร มนัก็ตดิอยูน่ัGนแหละ 

แตถ้่ามนัไมต่ดิไง เราก็ทําประเพณีวฒันธรรมๆ ไง มนัเป็น เรืGองศาสนพิธี เป็นเรืGองของ

โลก ถ้าสงัคมทีGเป็นโลกมีเดก็น้อย มีผู้ ทีGมีศรัทธาใหม ่เราก็ควรทํา ทําเป็นแบบอยา่งให้เขาด ูแล้ว 

ทําแล้ว ถ้าเขาเจริญงอกงามขึ #นมา เขาก็จะมีปัญญาของเขาขึ #นมา มนัเป็นข้อเทจ็จริงอยา่งนั #น นี #

เวลาเราจะประพฤตปิฏิบตั ิเราจะปฏิบตัใินพระพทุธศาสนา เวลาปฏิบตัใินพระพทุธศาสนาไง 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะปรินิพพาน พระอานนท์ถามวา่ “ถ้าองค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะปรินิพพานแล้ว แล้วชาวพทุธระลกึถงึองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธ

เจ้า จะไปหาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทีGไหน” องค์-สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะ

มนัมีอยูใ่นพระไตรปิฎกเลย “ให้เขาไปกราบไหว้สงัเวชนียสถานทั #ง ๔ ทีGเกิด ตรัสรู้ แสดงธรรม 

ปรินิพพาน” 
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เราชาวพทุธๆ ก็แสวงหากนัไง เหน็ไหม เรืGองโลกๆ เรืGองโลกๆ เพราะอะไร เพราะเขาเป็น

โลก ถ้าไมมี่ทีGเกิด ทีGตรัสรู้ ทีGปรินิพพาน แล้วมนัจะมีจริงหรือเปลา่ มนัจะเป็นอยา่งนั #น หรือเปลา่ 

นีGไง ถ้าจะแสวงหาในพระพทุธศาสนาไง 

แตค่รูบาอาจารย์ของเรานะ ให้หายใจเข้านกึพทุ แล้วหายใจออกนกึโธ ถ้าเราเกิดมาเป็น

มนษุย์ เราเป็นชาวพทุธ เรามีรัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นทีGพึGง แล้วเราจะระลกึถงึ

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เรากําหนดหายใจเข้าออก เหน็ไหม เรากําหนดเนีGยพทุธานสุต ิ

สตริะลกึถงึองค์สมเดจ็พระ-สมัมาสมัพทุธเจ้า หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกโธ เวลาพทุโธๆ 

บริกรรมพทุโธ กําหนดอานาปานสต ิพอจิตมนัสงบเข้ามา จิตมนัสงบเข้ามา ถ้ามนัสงบนะ เวลา

มนัเป็นสมัมาสมาธิ เวลาจิตมนั สงบแล้วมนัมหศัจรรย์กวา่นั #น  

มีมากมายทีGไปสงัเวชนียสถานทั #ง ๔ แล้วกลบัมาเลา่ให้ ฟัง “แหม! มนัปลื #มใจ โอย๋! นํ #าตา

มนัจะไหล โอย๋! มนัเชืGอมัGน ในพระพทุธศาสนา” สองวนัลมืแล้ว จะต้องไปใหมแ่ล้ว เสียคา่

เครืGองบนิไง 

แต่ถ้าเราหายใจเข้านึกพุธ หายใจออกนึกโธ พอจติมันสงบระงบัเข้ามานั@นความ

จริง สุขอื@นใดเท่ากับจติสงบไม่มี แล้วถ้าจติสงบเข้ามา อ๋อ! จติมันสงบอย่างนี 8เอง สงบ

ตามความเป็นจริง ถ้าสงบตามความเป็นจริง เหน็ไหม เราได้เฝ้าองค์สมเดจ็พระ-

สัมมาสัมพุทธเจ้าไง ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นั 8นเหน็ตถาคต ใครทาํความสงบของใจเข้ามามัน

กเ็หน็รากเหง้า มนัยงัไมเ่ป็นสจัจะเป็นความจริงขึ #นมา ถ้าเป็นสจัจะความจริงขึ #นมา เราจะ

ประพฤตปิฏิบตัขิองเรา เวลาเราจะประพฤตปิฏิบตัขิองเรา เวลาคนทีGประพฤตปิฏิบตั ิ เวลาเขา

ปฏิบตักินัๆ ก็ปฏิบตัทิางโลกๆ ไง 

ถ้าปฏิบตั ิเหน็ไหม ในแนวทางของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่  มัGน ในกึGงกลางพระพทุธศาสนา 

ศาสนาจะเจริญอีกหนหนึGง เจริญในใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัGน ทา่นถงึได้วางข้อวตัรปฏิบตัิ

ไว้ไง ข้อวตัรปฏิบตันีิ #เป็นเครืGองอยูข่องใจ เป็นเครืGองอยูข่องใจ แล้ว ถ้าเครืGองอยูข่องใจ เราปฏิบตัิ

ของเรานะ ถ้าจิตมนัสงบเข้ามา จิตสงบเข้ามา  

ถ้าจิตสงบ จิตสงบ จิตสงบแล้วเจริญแล้วเสืGอม เจริญแล้วเสืGอม การรักษาหวัใจ สมถกร

รมฐาน ในปัจจุบนันี 8นะ เวลากรรมฐานเรารุ่งเรืองขึ 8นมา เหน็ไหม สมถกรรมฐาน 

วปัิสสนากรรมฐาน เริ@มต้นขึ 8นมาทาํสมถกรรมฐานคือทาํความสงบใจ ให้ได้ก่อน ถ้าใจ

สงบแล้วนะ ถ้ายกขึ 8นสู่วปัิสสนาได้ อันนั8นเขาจะเกดิวปัิสสนากรรมฐาน  
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แตส่ว่นใหญ่แล้วมนัยกขึ #นสูวิ่ปัสสนาไมเ่ป็นหรอก แล้วยกขึ #นสูวิ่ปัสสนาไมไ่ด้ด้วย ถ้ามนั

ยกขึ #นสูวิ่ปัสสนาไมไ่ด้ด้วย คือ พฤตกิรรมทีGมนัแสดงออกมนับอกเอง มนับอกเอง เพราะเวลา จิต

มนัสมถกรรมฐาน ฐานทีGตั #งแหง่การงานทีGทา่นยกขึ #นสูวิ่ปัสสนาแล้วมนัจะเกิดภาวนามยปัญญา 

ปัญญาทีGมนัเกิดขึ #นมนัจะชดัเจนของมนั  

แม้แตก่ารทําสมาธิ เรายงัต้องรักษา รักษาของเรา รักษาความสงดัความวิเวกในการ

กระทํา เพราะจิตมนัเจริญแล้วเสืGอมเพราะอะไร กิเลสในหวัใจของคนนา่กลวันกั กิเลสในหวัใจ

ของคนนา่กลวันกั ถ้ากิเลสมนัยงัไมรู้่เทา่ไมรู้่ทนัขึ #นมา มนัก็ปลอ่ยให้เราทําได้ แตเ่วลาทําแล้วเรา

มีความสขุขึ #นมาเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัก็กระเทือนมนัเหมือนกนั  

พอกิเลสมนักระเทือนมนั มนัก็พลกิมนัก็แพลง ล้มลกุ คลกุคลานทั #งสิ #น การรักษาใจนะ 

การรักษาสมาธิ รักษาสมาธิให้เป็นสมาธิอยู ่ มนัก็รักษาได้ยากอยูแ่ล้ว แล้วรักษาได้ยากอยูแ่ล้ว

นะ ถ้ามนัยกขึ #นสูวิ่ปัสสนามนัเป็นอีกขั #นตอนหนึGงเลย ถ้ามนัยกขึ #นสูวิ่ปัสสนาไมเ่ป็นไง ก็ตดิใน

สมถะ ตดิอยูใ่นความสขุ ความสงบ ไมมี่วาสนาไง ไมมี่วาสนามนัก็ล้มลกุคลกุคลานอยูอ่ยา่งนั #น  

แตถ้่ามีวาสนานะ มนัพยายามหา พยายามค้นคว้าของตนให้เป็นสจัจะเป็นความจริง ถ้า

เป็นสจัจะความจริง จิตเหน็อาการของจิต จิตเหน็อาการของจิต คือ จิตเหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตาม

ความเป็นจริงๆ ถ้าตามความเป็นจริงมนัสะเทือน มนัสะเทือนกิเลสไง กิเลสในหวัใจของคนนา่

กลวันกั จบัต้องตวัมนัได้ จบัมนัได้เลยละ่ จบักิเลสได้เลย พอจบักิเลสได้ โอ!๋ มนัเป็นผลงานนะ  

การประพฤตปิฏบิตั ิเวลาครูบาอาจารย์ท่านบอก มันยากอยู่สองคราว คราวหนึ@ง

คราวเริ@มต้น กับอีกคราวหนึ@งคราวจะ สิ 8นสุดแห่งทกุข์ มันยากอยู่สองคราว คราวนี 8มัน

ยากมันลาํบากเพราะจบัมันได้ยาก เพราะจบัมันไม่ได้ เพราะกเิลสเป็นเรา เราเป็นกเิลส 

แล้วสิ@งที@น่ากลัวที@สุดคือกเิลสในหวัใจของคนไง แล้วมันกป็ลิ 8น มันกป็ล้อน มันกห็ลอก 

มันลวงอย่างนั8น โดยที@ไม่มี วาสนาด้วยนะ ไม่อยากจะพดูถงึว่า ในแนวทางปฏบิตัิ

มากมายมหาศาล อันนั8นมันแค่เท่าทนัอารมณ์เท่านั 8นแหละ การปฏบิตันิะ การปฏบิตัิ

ถ้าไม่มีอาํนาจวาสนา ในสาํนักปฏบิตัทิั@วๆ ไปนะ ไม่มีอะไรเลย เป็นแค่พธีิกรรมปฏบิตั ิ

ศาสนพธีิ ศาสนพธีิไง  

ถ้าหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัGน ไมป่ฏิบตั ิ ก็ไมมี่ใครกล้าประพฤตปิฏิบตันิะ กลวับ้า กลวับ้า

เพราะอะไร เพราะกลวัผี กลวัผีเพราะอะไร กลวัผีเพราะไมถ่งึพระรัตนตรัย ไมถ่งึพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ์ ถ้ามนัถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ไมก่ลวัผี เพราะผีนี #เป็นพวกสมัภเวส ีพวก
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จิตวิญญาณตา่งๆ เพราะเราถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ พระธรรมๆ สัGงสอนไว้หมดแล้ว ใคร

ทําบญุก็ได้บญุ ใครทําบาปก็ได้บาป ใครทําชัGวก็ได้ชัGว ใครทําดีก็ได้ดี มนัเป็นข้อสจัจะ มนัเป็น

ข้อเทจ็จริงอยูแ่ล้ว มนัมีอยูใ่นวฏัฏะ มนัมีอยูโ่ดยธรรมชาตขิองมนั มนัเป็นข้อเทจ็จริง ใน

ธรรมชาตขิองมนั  

แล้วเราก็เป็นมนษุย์คนหนึGงทีGมีหวัใจทีGถงึพระพทุธศาสนา ถงึพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์เป็นแก้วสารพดันกึ เรามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์คุ้มครองดแูล มนัจะไปกลวัอะไร

กบัผี ผีเผอ ไมก่ลวั มนัจะหาผีหากิเลสในใจตวัเองตา่งหาก ถ้ามนัหาผี หากิเลสในใจของตน มนั

จะกลวัผีกลวัสางทีGไหน นีGไง ถ้ามนัไม ่กลวัผีกลวัสางขึ #นมา มนัก็เป็นชาวพทุธไง  

แตไ่อ้ทีGประพฤตปิฏิบตัขิึ #นมาเหน็ผี เหน็สาง เหน็ กลวัร้อยแปด นัGนมนัเป็นพิธีกรรมนะ พิธี

ประพฤตปิฏิบตั ิ ศาสนพิธี เหน็ไหม ชาวพทุธเราไมรู้่จะทําสิGงใดก็มีศาสนพิธี แล้วไอ้นีGแคพิ่ธี

ปฏิบตั ิพิธีปฏิบตันิะ โดยคนทีGทกุข์คนทีGยากนะ เวลาเข้ามา ในพระพทุธศาสนาแล้วตรึกในธรรม 

ตรึกในธรรม เหน็ไหม ตรึกในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า มนัวาง มนัวางทกุข์ได้  

แนวทางปฏิบตัใินโลกนี #ทําได้แคนี่ #แหละ ทําได้แคนี่ # ทํา ได้แคเ่ทา่ทนัความคดิของตน 

แล้วมหศัจรรย์มาก มหศัจรรย์ ยอดเยีGยม แล้วทําซํ #าทําซากคือสิ #นกิเลส เพราะทําได้แคน่ั #น แล้วก็ 

คดิวา่นัGนเป็นธรรม นัGนเป็นธรรมนะ เพราะอะไร เพราะนีGไง กิเลสในหวัใจของสตัว์โลกนา่กลวันกั 

แล้วสิGงทีGทําได้ ทําได้แคน่ั #น แล้วนีGโลกเป็นใหญ่ไง  

แล้วถ้าเป็นพระกรรมฐานๆ พระกรรมฐานที@หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั@นท่านอบรม

บ่มเพาะขึ 8นมา เหน็ไหม มีวัตรปฏบิตัขิึ 8นมา ให้ประพฤตปิฏบิตัเิป็นบุคคล ๔ คู่ขึ 8นไป 

จนถงึที@สุด แห่งทกุข์ไง  

แล้วถ้าตวัเองประพฤตปิฏิบตัไิมไ่ด้มนัก็ไปทําแบบนั #น เข้ากบัโลก ประพฤตปิฏิบตัขิึ #นมา

ฆา่กิเลสก็ไมเ่คยเหน็กิเลส ฆา่กิเลสก็ไมรู้่กิเลสอยูที่Gไหน แล้วกิเลสทีGมนัอยูใ่นหวัใจของสตัว์โลก

มนั นา่กลวันะ นา่กลวัวา่เราบวชเป็นพระ เราต้องเหนือกวา่โลก แล้วเราไมมี่อะไรทีGเหนือกวา่โลก 

เราก็เลยไปเอาโลกเป็นใหญ่ไง ไปคลกุคลตีีโมงกบัเขา มนัเทา่ทนักิเลส มนัใช้สตปัิญญาแล้วมนั 

วางได้หมดแล้วแหละ มนัวาง ก็มนัเทา่ทนัอารมณ์อยา่งนั #น  

อนันี #เวลาพระกรรมฐานเวลาใช้ปัญญาวิมตุต ิ เขาเรียกวา่ปัญญาอบรมสมาธิ ตรึกใน

ธรรม ตรึกในธรรมด้วยสตด้ิวยปัญญา แล้วมีสตคิวบคมุไป ถ้าเทา่ทนัมนั มนัก็ทนัอารมณ์ พอทนั
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อารมณ์มนัก็ปลอ่ย มนัก็วางไง พอวาง “โอ้โฮย! เมืGอก่อนทกุข์มาก เดีgยวนี #ไมมี่ความทกุข์เลย 

โอ้โฮ! พระพทุธศาสนานี #ยอดเยีGยม”  

ได้แคน่ั #น เข้าไปสูค่วามจริงไมเ่ป็น เพราะอะไร?  

เพราะในวงกรรมฐานนะ เวลาพทุธานสุตใิห้กําหนดพทุโธๆ พอจิตสงบแล้วมนัมหศัจรรย์

กวา่นั #น ความมหศัจรรย์เพราะวา่เทา่ทนัอารมณ์ เขาเทา่ทนัอารมณ์ไง แตก่รรมฐานๆ หายใจเข้า 

นกึพทุ หายใจออกนกึโธ จิตถ้ามนัสงบแล้ว รูป รส กลิGน เสียง เป็นบว่งของมาร เป็นพวงดอกไม้

แหง่มาร เวลาจิตมนัเสวยอารมณ์ๆ ก็เสวยโดยสญัญานีGแหละ สญัญา คือ ความจําได้หมายรู้ 

สงัขาร มนัปรุงมนัแตง่ ถ้าเวลามนัเทา่ทนัของมนัแล้วมนัเทา่ทนัขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ มนัทํางานไมไ่ด้ 

พอขนัธ์ ๕ ทํางานไมไ่ด้ ตวัมนัเองจะเป็นสมัมาสมาธิ ตวัมนัเองจะเป็นอิสระของมนัไง  

มนัไมใ่ชเ่ทา่ทนัอารมณ์ไง ไอ้เทา่ทนัอารมณ์นัGนนะ่เป็นแคส่ญัญาอารมณ์ทั #งสิ #น แล้ว

สญัญาอารมณ์หลายๆ รอบขึ #นมา มนับอกนีGเป็นธรรม มนัเป็นธรรม มนัเป็นธรรมเพราะอะไร มนั

เป็นธรรมเพราะเราวางไง เพราะธรรมะมนัมีอยูโ่ดยดั #งเดมิไง แล้วถ้าเป็นธรรมๆ นะ จิตมนั

ประภสัสรนะ จิตมนัเป็นประภสัสรนะ มนัยงัไมเ่คยรู้เคยเหน็มนัประภสัสรแล้วนะ ไอ้นีGอ้างอิง จิต

ประภสัสรนัGนนะ่มนักระดองเตา่ มนักระดองเตา่  

เวลาประพฤตปิฏิบตัขิึ #นมา เหน็ไหม เวลาปฏิบตัขิึ #นมา เวลาเตา่ เหน็ไหม ด้วยสตด้ิวย

ปัญญาการเทา่ทนัอารมณ์ไง ถ้าใครมีทกุข์มียากก็หดตวัเข้ามา เตา่มนัมีแขน มีขา มีหวั เวลาเจอ

อะไรก็หดหวั หดหวั หดขาเข้ามาเลย “โอ้โฮ! ธรรมมนัมีอยูโ่ดยดั #งเดมิ” ธรรมะกระดองเตา่ มนัจะ

ธรรมะอะไร! กระดองเตา่ เขาเอาไว้หลบภยั  

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามากมายมหาศาล เวลาทา่นยกตวัอยา่งไง 

ถ้าเราเจอภยั เหน็ไหม ทา่นเปรียบเหมือนเตา่ เตา่ถ้ามนัเจอภยัขึ #นมา มนัจะหดแข้งหดขา เข้ามา 

มนัอยูใ่นกระดองของมนั แล้วใครทําอะไรมนัไมไ่ด้ มนัก็ หดอยูอ่ยา่งนั #น หดอยูอ่ยา่งนั #นมนัพ้น

ภยัไหม นีGพดูถงึวา่ทา่นเปรียบเทียบถงึอารมณ์ เปรียบเทียบถงึหวัใจของคน เปรียบเทียบถงึ

ความโงเ่ขลาทีGไมรู้่เหนือรู้ใต้แล้วออกไปเสวย ออกไปหยิบ ไปจบั ไปคว้า ให้มนัทกุข์ให้มนัยาก  

แตถ้่ามนัเป็นธรรมๆ ขึ #นมา เหน็ไหม เรามีสญัญาอารมณ์ เราเทา่ทนัของเรา เราเหน็เหตุ

เหน็ผล เรามีความจําเป็นอะไร ต้องไปหยิบไปจบั ตีนเตา่มนัก็แคเ่ดนิ ปากเตา่ก็ไว้กินกล้วย กิน

อาหารไง เวลาภยัมามนัก็หดเข้ามาเลย หดเข้ามา  
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“วางแล้ว จติเป็นประภสัสร”  

ธรรมกระดองเต่ามันประภสัสรตรงไหน? เต่าทั 8งตวัอยู่ นั 8นนั@นมันประภสัสรที@

ไหน? ประภสัสรมันคืออะไร ประภสัสรมันคืออวชิชา ประภสัสรมันคือกเิลส เอง็รู้จกั

กเิลสไหม เพราะ ไม่เคยเหน็กเิลสไง เพราะไม่เคยเหน็กเิลส ไม่รู้จกักเิลส มันเลย สวม

เขาไง สวมรอยว่าเป็นธรรม กเิลสทั 8งนั 8น นี@ไง ถ้ามัน ไม่เป็นธรรม  

ถ้าเป็นธรรมๆ นะ เรามีครูบาอาจารย์ของเรา แล้วครูบา-อาจารย์ของเราทา่นประพฤติ

ปฏิบตัทิา่นไมใ่ห้ไปยุง่เกีGยวกบัโลก ไมมี่เทศบาลหนึGง เทศบาลสอง ธรรมะไมเ่กิดในทีGชมุชน 

ธรรมะไมไ่ด้เกิดด้วยการคลกุคลกีนั มนัเป็นไปไมไ่ด้ สิGงทีGเป็นไปได้ถ้า มีสตมีิปัญญามีการ

แสวงหามีความจริงใจอยา่งนี #ไง มนัแคเ่บสกิ แคพื่ #นฐานวา่ เราจะแสวงหานะ ถ้าแสวงหาแค่

พื #นฐาน แสวงหา เราจะเข้าไปในชมุชนหรือเราจะเข้าไปทีGวิเวก  

“โอ๊ย! ก็ฉนัปฏิบตัมิาแล้ว ฉนัอยูก่บัครูบาอาจารย์มา ฉนัวิเวกมาตลอด” วิเวกก็สกัแตว่า่

ทํา วิเวกไปอยูก่บัครูบาอาจารย์ มีครูบาอาจารย์ก็ไปอาศยัทา่นอยูก็่เทา่นั #นแหละ  

แต่ถ้ามันเป็นจริงขึ 8นมา มันเป็นจริงที@หวัใจดวงนี 8 ถ้ามันเป็นจริงหวัใจดวงนี 8มัน

เหน็คุณค่า คนที@เขาเหน็คุณค่า เหน็ไหม สิ@งที@วัตรปฏบิตัขิึ 8นมา เขาให้เพื@ออ่อนน้อม

ถ่อมตน เพื@อให้เข้าสู่ สัจธรรม ไม่ใช่เพื@อการันตว่ีาตนเองมีคุณธรรม หลวงปู่ มั@นท่าน 

พดูไง “ให้มีข้อวัตรปฏบิตัติดิหวัใจมันไว้ แล้วให้มันเทยีบเคียงกับที@มันทาํมันจริงหรือ

เปล่า นี@ที@มันทาํอยู่จริงไหม” เพราะมันไม่จริงนะ มันถงึไม่มีข้อเทจ็จริง  

เวลาประพฤตปิฏิบตับิคุคล ๔ คู ่มนัต้องขึ #นไปอีกมากมายมหาศาลเลยนะ มนัมีสมถกร

รมฐาน วิปัสนากรรมฐาน วิปัสสนา-กรรมฐานเวลายกขึ #นไปแล้ว นีGโสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล 

สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มนัเป็นส

เตป็ๆ เป็นขั #นตอน เพราะ คําวา่ “เป็นขั #นตอน” เพราะมรรคหยาบ มรรคละเอียด มนัโอ๊ย! มนั

มากมาย มากมายอีกมหาศาลเลย  

ถ้ามันจะทาํข้อเทจ็จริงว่า คาํว่า “เป็นธรรม” ไง คาํว่า “เป็นธรรม” ธรรมคือมีศีล 

มีสมาธิ มีปัญญา คือมรรคผลไง ทกุข์ เหตุให้เกดิทกุข์ ทกุข์ดบั วธีิการดบัทกุข์ ตาม

ข้อเทจ็จริง ที@มันเกดิขึ 8นตามความเป็นจริง นี@ภาคปฏบิตันิะ ถ้าภาคปฏบิตัพิระกรรมฐาน

เขาทาํกันอย่างนี 8 หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั@น อบรมบ่มเพาะมามันถงึมีเพชรนํ 8าหนึ@งๆ 

เพชรนํ 8าหนึ@งมันเคี@ยวกรํามา จนเป็นสัจจะเป็นความจริงไง  
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ไมใ่ชไ่ปออเซาะฉอเลาะอยูก่บัโลกเขา นัGนมนัพิธีปฏิบตั ิพิธีปฏิบตัธิรรมไง นีGไง ชาวพทุธๆ 

เรามีศาสนพิธี ศาสนพิธีขึ #นมาก็เพืGอชาวพทุธจะมีพิธีกรรมขึ #นมาไง ถ้าไมมี่พิธีกรรมขึ #นมา เราจะ

เข้าวดัเข้าวาประกอบพิธีกรรมให้มนัสาํเร็จลลุว่งไปให้ได้บญุกศุลอยา่งไร ถ้าได้บญุกศุลอยา่งนี #

มนัก็เป็นประเพณีวฒันธรรม เวลาเขาทําบญุกศุลของเขา แล้วเวลาจะประพฤตปิฏิบตัขิึ #นมา 

เวลาประพฤตปิฏิบตัขิึ #นมานะ มนัก็เป็นภาวะรกรุงรังไปหมดเลย เขาถงึให้เป็นวดับ้าน วดัฝ่าย

ปฏิบตั ิวดับ้านวดัฝ่ายการบญุกศุล  

วดัป่าๆ เขาไมต้่องการอยา่งนั #น วดัป่าๆ เขาไปด้วย ความสงบความระงบั วดัป่าเขา

เคารพบชูาในสถานทีGไง ในสถานทีG วดัวาอารามเป็นทีGอยูผู่้ทรงศีล ผู้ทรงศีลก็ต้องความสงบ

ความสงดัไง ลกูศษิย์กรรมฐานเขาถงึไปวดัไปวาด้วยความสงบระงบั เขาไปด้วยความเคารพ

บชูา แล้วเวลาเขาจะประพฤตปิฏิบตัขิึ #นมา เหน็ไหม เขาไมส่ง่เสยีงดงัจ้อกแจ้กจอแจไง นีGแค่

เบสกิ  

ไอ้ธรรมะกระดองเตา่นัGนนะ่ ตีฆ้องร้องป่าวเลยนะ กระดองเตา่ตีแล้วเสยีงดงั “จะปฏิบตัิ

แล้วนะ จะเดนิจงกรมแล้วแหละ พร้อมกนัหรือยงั” ตีระฆงัๆ นีGวางให้หมด หดแข้ง หดขา หดหวั

เข้ามาเลย “วางแล้ว ธรรมะมนัมีอยูด่ั #งเดมิ มนัอยูที่Gเรา” 

โงไ่ด้ขนาดนั #น! โงไ่ด้ขนาดนั #น! โงไ่ด้ขนาดนั #น! คนฉลาดแสดงออกมาด้วยความฉลาด 

คนโงแ่สดงออกด้วยความโงเ่ขลา ความโงเ่ขลาเพราะไมเ่คยเหน็ข้อเทจ็จริงในการประพฤติ

ปฏิบตัติามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงนะ  

สมถกรรมฐาน ฐานทีGตั #งแหง่การงาน ควรทําความสงบของใจเข้ามา ทําความสงบของใจ

แล้วนีGถ้าใจสงบระงบัจนตั #งมัGนแล้ว ถ้ามีอํานาจวาสนาจะเหน็สจัจะตามความเป็นจริง เหน็สจั

ธรรม เหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง  

ถ้ามีวาสนาแสดงวา่บคุคลคนนั #นได้สร้างอํานาจวาสนาของเขามา อยา่งเชน่ ทีGวา่เราเกิด

เป็นมนษุย์ บญุและบาป คนสร้างบญุมาคนนั #นมีอํานาจวาสนาในการประกอบสมัมาอาชีวะ 

ประสบความสาํเร็จโดยชอบ คนทีGสร้างเวรสร้างกรรมมาโดยบาปกรรมตกนรกอเวจี เหน็ไหม นีG

พระโมคคลัลานะ เหน็ไหม ได้เคยทําลายชีวิตของแม ่ตกนรกอเวจี ตกจนพ้นจากนรกอเวจี ขึ #นมา 

ใช้เศษเวรเศษกรรมขึ #นมา จนมาสร้างอํานาจวาสนาเป็นอคัรสาวกเบื #องซ้าย นีGไง จนเป็นพระ

อรหนัต์ทีGมีฤทธิoเดชรองจากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทา่นั #น 
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สิGงทีGเป็นสจัจะเป็นความจริงขึ #นมา เหน็ไหม สิGงเป็นจริงๆ สิGงทีGวา่บญุหรือบาปทีGเขาได้

สร้างของเขามา ถ้าเขามีบญุกศุลของเขา เขาก็ได้สร้างได้ทําตามอํานาจวาสนาของเขา คนเวลา

ทํา สิGงใดแล้วมนัขาดตกบกพร่องขึ #นมานีGขาดตกบกพร่องในปัจจบุนันี # มนัก็ทกุข์มนัก็ยาก มนั

ทกุข์มนัยาก ตั #งแตท่กุข์ยาก ตั #งแตต่ก นรกอเวจี ตั #งแตที่Gมนัทกุข์มนัยาก นีGมนัเศษกรรมตา่งหาก 

นีGไง ถ้ามนัมีบญุมีกศุลมีจิตใจทีGเป็นธรรม จิตใจทีGอยากจะออกค้นคว้าออกแสวงหา เหน็

ไหม แบบพระโมคคลัลานะไง เขามีหลกัเกณฑ์ของเขา เขาประพฤตขิองเขา เขามีสตปัิญญาวา่ 

เวลา กาลามสตูร ไมใ่ห้เชืGอๆ ถ้ามนัถกูมนัผิดไง  

พระสารีบตุร พระโมคคลัลานะไปอยูก่บัสญัชยั สญัชยัหลอกอยูต่ั #งหลาย... หลอกจนจะ

หมดพงุ แล้วยงัจะหลอกตอ่ไป แตเ่ขามีสตมีิปัญญานะ “อนันี #ไมใ่ชแ่ล้วละ่ ถ้าเราหาครูบา

อาจารย์ทีGใชแ่ล้ว เราอยา่ทิ #งกนันะ” เวลาไปเจอของจริง เหน็ไหม ธรรม ทั 8งหลายมาแต่เหตุ 

มันต้องมีเหตุมีผล  

“เราวางแล้วแหละ เราวางเรืGอยๆ วางบอ่ยๆ” เพราะอะไร “เพราะธรรมะมนัมีอยูแ่ล้วไง” 

มนัเป็นกระดองเตา่ เราหดเข้ามาๆ มนัก็จบไง เวลาเขาจะฆา่เตา่นะ เขาจบัโยนใสไ่ฟเลย เขาต้ม

เป็นๆ เลยนะเตา่ มนัปลอดภยัแล้วแหละ เพราะเราวางหมดแล้ว มนัเป็นได้แคน่ั #นเองหรือ ไอ้นีG

มนัคนทีGมีวาสนาหรือไมมี่วาสนา ถ้ามีวาสนาเขาก็ฝึกหดัประพฤตปิฏิบตัแิบบนั #น ถ้าเขาฝึกหดั

ประพฤตปิฏิบตัแิบบนั #นมนัก็เป็นพิธีกรรมประพฤตปิฏิบตั ิ

เพราะเกดิมาเป็นชาวพุทธ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา เราถงึชื@นชมหลวงปู่ เสาร์ 

หลวงปู่ มั@นไง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั@น ท่านมาฟื8นฟูในการประพฤตปิฏบิตั ิท่านมาฟื8นฟู

ว่าให้มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี@สมบรูณ์แบบไง  

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบธรรม กราบธรรม พระสงฆ์ๆ นี@

พระอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเหน็ธรรมเป็นสงฆ์องค์แรกของโลก ถ้าสงฆ์จริงๆ มัน

ควรมีคุณธรรมขึ 8นมาในหวัใจ ถ้ามีคุณธรรมขึ 8นในหวัใจมันจะกราบองค์สมเดจ็พระ

สัมมา-สัมพุทธเจ้าจากหวัใจเลย ทั 8งๆ ที@ยังไม่ได้กราบจากมือ ไม่ได้กราบ ใจมันกราบ

หมดก่อนแล้ว มันไม่ฝืนธรรมฝืนวนัิยหรอก ธรรมและวนัิยเป็นศาสดา  

นีGไง เวลาหลวงตาพระมหาบวัทา่นพดูไง “เหยียบหวัพระพทุธเจ้าแล้วแสดงธรรม” 

พระพทุธเจ้าตรัสไว้อยา่งหนึGง ธรรมและวินยับอกไว้อยา่งหนึGง มนัทําอีกอยา่งนะ มนัทําตาม
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กิเลสในหวัใจทีGนา่กลวั กิเลสทีGนา่กลวัมนับงัคบัให้ทําจนตวัเองก็ทนไมไ่หวแล้วทําออกไป คนทีGมี

หมีูตาเหน็แล้วเศร้า ปลงธรรมสงัเวช ปลงธรรมสงัเวช  

นั #นมนัโมฆบรุุษตายเพราะลาภนะ วิGงไปเพราะอยากได้ลาภ อยากได้สกัการะ อยากให้

คนนบัถือบชูา แล้วทิ #งพฤตกิรรมของสงฆ์ ทิ #งๆ ศากยบตุร จบัชายจีวรพระพทุธเจ้าอยูแ่ล้วไม่

ประพฤตปิฏิบตัติามพระพทุธเจ้าเหมือนเทา่กบัอยูห่า่งไกล ไอ้นีG หม่จีวรอยูเ่ลย หม่ผ้ากาสาว

พสัตร์นะ แตวิ่Gงแต๊ดๆ ไปตามโลก “เราวางแล้ว เราวางแล้ว จิตมนัประภสัสร มนัมีอยูโ่ดยดั #งเดมิ” 

จิตทีGเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตนี #ไมเ่คยตาย ถ้าจิตนี # ไมเ่คยตาย มนัตายไมไ่ด้ไง มนั

ตายไมไ่ด้เพราะอะไร เพราะมนั เป็นผู้ รู้ นีGผู้ รู้ เวลาผู้ รู้ เหน็ไหม ผู้รู้คือจติ ที@ไหนมีจติที@นั@นมีภพ 

ความรู้สกึ ภวาสวะ กิเลสมนัมี ๓ มีภวาสวะ กิเลสสวะ อวิชชาสวะ อาสวะ ๓ ภวาสวะคือภพ 

ถ้าภวาสวะคือภพนีGภพทีGเป็นนามธรรม มนัเสวยภพเสวยชาต ิ มนัถงึเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ

ไง นีGแล้วใครไปทําลายมนัละ่  

สิ@งที@จะทาํลายได้คือมรรค ๘ อาสวักขยญาณขององค์-สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทาํลายอวชิชา ทาํลายภวาสวะ นี@ทาํลายกเิลส

ตณัหาความทะยานอยากโดยมรรคญาณ นี@ญาณในธัมมจกัฯ ในมรรค ๘ ถ้ามัน เป็น

จริงขึ 8นมา มันเป็นจริงอย่างนั8น จิตนี #ทําลายไมไ่ด้ ความรู้สกึมนัเป็นนามธรรม ความคดิแก้ไข

ได้โดยเหตโุดยผล นีGโดยเหตผุลเราเจรจากนัด้วยข้อเทจ็จริง เราเปลีGยนแปลงความคดิได้ แตเ่รา

ฆา่ความคดิเขาได้ไหม เราทําลายความคดิคนอืGนได้ไหม  

แม้แต ่ แม้แตอ่ภิญญาไง รู้วาระจิตก็รู้วาระจิต หลวงปู่ มัGนนีGเวลาลกูศษิย์ลกูหาไปกราบ

ทา่น “แหม! จิตของตนเองไมด่ ูจะให้ครูบาอาจารย์ดใูห้” นีGมนัแคด่กัแครู้่ไง ทําลายได้ไหม? ผู้รู้ 

ทาํลายไม่ได้ จติทาํลายไม่ได้ จติไม่เคยตาย แต่ภวาสวะ กเิลส อวชิชาตายได้ ตายได้

ตายด้วยมรรค ๘ ถ้ามันเป็นข้อเทจ็จริงไง 

ฉะนั #น วา่ “จิตเป็นประภสัสร มนัมีอยูโ่ดยดั #งเดมิ” ดั #งเดมิอยา่งไร ดั #งเดมิมนัก็กระดองเตา่

ไง นีGหดหวัหดขาเข้ามาเลย แล้วอยูใ่นกระดองเตา่นะ นิพพาน ดั #งเดมิ ใครๆ เขาเคารพบชูา เขา

จะเอาไปต้มอยูเ่นีGย กิเลสมนักําลงัจะเผาไฟอยูเ่นีGย มนัเคารพบชูาอะไร อ้าว! ใครเคารพบชูา นีG

มนัไมมี่พื #นฐานอะไรเลย 

นีGไง “จบัชายจีวรอยู ่ ไมป่ระพฤตปิฏิบตัติามเรา ถือวา่ อยูห่า่งไกลมาก” หม่ผ้ากาสาว

พสัตร์ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมา- สมัพทุธเจ้ายกคตธิรรมเรืGองของกระตา่ย เรืGองของเตา่ เรืGอง
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ตา่งๆ ทา่นยกคตธิรรมเพืGออบรมบม่เพาะสงเคราะห์ผู้ ทีGเหน็ผิด ผู้ ทีGไมรู้่จกั วา่ผู้ รู้หรือนามธรรมจะ

แก้ไขอยา่งไร ทา่นยกเป็นบคุลาธิษฐาน ธรรมาธิษฐาน เพืGอให้ผู้ ทีGฝึกหดัได้เหน็เป็นภาพชดัเจน 

“ออ๋! ทําอยา่งนี #ใชไ่หม หดเข้ามาอยา่งนี #ใชไ่หม” มนัเป็น บคุลาธิษฐาน ธรรมาธิษฐาน ใน

พระไตรปิฎก เรืGองเตา่หดหวั แตม่นัไมใ่ชบ่อกวา่ “มนัมีอยูแ่ล้ว ธรรมะมีอยูโ่ดยดั #งเดมิ จิต

ประภสัสร” มนัฟอ้งถงึวา่ทําสมาธิไมเ่ป็น  

ถ้าทาํสมาธิเป็นนะ เวลาจติมันลงสู่สมาธิมันสว่างไสว สว่างไสวประภสัสรหรือ

เปล่า? เวลาจติมันรวม มันเป็น มันมีแสงสว่าง มันประภสัสรหรือไม่? แล้วเวลาจติมัน

ชาํระกเิลสเป็นชั 8นเป็นตอนขึ 8นไป เวลามันไปถงึตวัจริงของจติประภสัสร มันเป็น

อย่างไร? จติตวัจริงของจติประภสัสรน่ะ จติประภสัสร จติเดมิแท้นี 8ผ่องใส จติเดมิแท้นี 8

เป็นผู้เศร้าหมองด้วยอุปกเิลส  

อปุกิเลส กิเลสอยา่งละเอียดทีGหม่ผ้ากาสาวพสัตร์แล้ว ไมรู้่จกัมนัละ่ หม่ผ้ากาสาวพสัตร์

ด้วยนะ แหม! ชี #โนน่ก็กิเลส นีGกิเลส วางให้หมดเลย แล้วเรามาอยูธ่รรมกระดองเตา่ แตเ่วลา 

อปุกิเลส แสงสวา่ง ความวา่ง ความสขุ อปุกิเลสทั #งนั #น  

เวลาพระกรรมฐาน ครูบาอาจารย์ทีGทา่นอบรมบม่เพาะ ใครทําความสงบแล้วอยา่คยุ 

อยา่โม้ ใครฝึกหดัใช้ปัญญาแล้ว อยา่พดู เพราะการพดูนัGนนะ่มนัเป็นพลงังานทีGสง่ออก แล้วพอ

พดูแล้ว พดูแล้วมนัเคยตวัไง เขาห้ามพดู ห้ามสง่ออก ห้ามเทศน์ด้วย เขาพยายามจะสร้างขึ #นมา

ให้มนัมัGนคงขึ #นมาในใจของตน ถ้าใจมัGนคงขึ #นมามัGนคงด้วยอะไร มัGนคงด้วยสต ิ ด้วยปัญญา 

ด้วยการรักษา จิตเจริญแล้วเสืGอม เสืGอมแล้วเจริญ เจริญอยา่งไร  

คนทีGทํางานมาแล้ว นกักีฬาหรือชีวิตของคนทกุคนต้องมีอปุสรรค องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า ๖ ปี หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัGน ขั #น ๑ ขั #น ๒ ขั #น ๓ มาอยูถํ่ #าสาริกา ๓ ปี กวา่จิต 

มนัจะรวม เวลาจิต เหน็ไหม เวลาพิจารณาไปแล้ว เวลากาย กบัใจมนัแยกออกจากกนั โลกนี #

ราบหมดเลย มนัเป็นอยา่งไร? เวลามนัขาด ขาดอยา่งไร? เวลาพิจารณาไปแล้วมนัเป็นอยา่งไร? 

ไมรู้่จกัหรือ?  

นีGไง หม่จีวรผ้ากาสาวพสัตร์แล้วพยายามจะไปสูโ่มฆบรุุษไปสูส่าํนกัปฏิบตัทิัGวๆ ไปทีGเทา่

ทนัอารมณ์ของตน นัGนจะไปเป็นโมฆบรุุษไง ตายเพราะลาภสกัการะ ตายเพราะวา่ “เราวางแล้ว” 

เขาก็วาง เขาวางอารมณ์เหมือนกนั  
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ถ้าเป็นสมัมาทิฏฐิคือปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าปัญญาอบรมสมาธิแล้วทําบอ่ยครั #งเข้าๆ 

ด้วยอํานาจวาสนาของตน สมาธิจะมัGนคงและดีงามขึ #น แล้วถ้าสมาธิมนัดีงามขึ #นแล้ว มนัเป็น

สมถ-กรรมฐานก็ยกขึ #นสูวิ่ปัสสนากรรมฐาน มนัก็จะเป็นสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน เป็น

ฝ่ายวิปัสสนาธรุะ ถ้ามนัไมเ่ข้าสูวิ่ปัสสนากรรมฐาน มนัเป็นสตุมยปัญญา มนัอยูฝ่่ายปริยตั ิมนั

อยูฝ่่ายคามวาส ีวดับ้านๆ  

หลวงปู่ มั@นท่านพดูไว้แล้ว “ต่อไปวัดป่าจะกลายเป็น วัดบ้าน วัดบ้านมันจะ

กลายเป็นวัดบ้า”  

วดัป่านีG เหน็ไหม มีข้อวตัรปฏิบตัแิล้วพยายามทําความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมนัสงบ

ระงบัแล้ว ถ้ามีครูบาอาจารย์ เหน็ไหม ทา่นพยายามให้โอกาสพยายามคุ้มครองดแูลนะ 

พยายามแสวงหา ถ้าคนทีGมีอํานาจวาสนาอยา่งทีGวา่นีGมนัจะเหน็ตามความเป็นจริงเลย แตถ้่าคน

ไมมี่อํานาจวาสนาก็รําพงึ รําพงึคือคดิในสมาธิ  

“สมาธิมนัคดิไมไ่ด้ สมาธิมนัเป็นหนึGงจะคดิได้อยา่งไร”  

เอ้า! คดิไมไ่ด้ก็คือคดิไมไ่ด้ไง คดิไมไ่ด้ก็ฝึกหดัใหม ่ เดก็ๆ มนัได้ตงัค์มนัเก็บซอ่นอยา่งดี

เลย มนักลวัหาย คนทําสมาธิใหม่ๆ  เป็นอยา่งนั #นนะ่ “โฮย! ฟุง้ซา่นเกือบตายกวา่จะทําสมาธิได้ 

แล้ว ทําสมาธิจะให้คดิอีกหรือ โอ้ย! มนัก็ต้องกลบัไปฟุง้ซา่นอยา่งเดมิใชไ่หม”  

ไม่ใช่! สมถกรรมฐานมันกอ็ยู่ในสมถกรรมฐาน สมถ-กรรมฐานเป็นพื 8นฐาน 

พื 8นฐานก้าวหนึ@งของพระกรรมฐาน การยกขึ 8นสู่วปัิสสนาคือความฝึกหดัจติยกขึ 8นสู่ขั 8น

ของปัญญา สมถกรรมฐานขั 8นของทาํความสงบ ขั 8นของสมาธิ  

ไม่มีสมาธิเราจะไม่เหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เราจะจบักเิลสของเรา

ไม่ได้  

สัมมาสมาธิเป็นผู้จบั เป็นผู้จบั เป็นพื 8นฐาน เป็น ภวาสวะไง นี@เป็นพื 8นฐานที@เรา

จะชาํระล้างจติตภาวนาในจติของ ตน สมาธิจบัยกขึ 8นสู่วปัิสสนา ยกขึ 8นสู่วปัิสสนาขั 8น

ของปัญญา ปัญญาเท่านั 8นเป็นผู้ประหตัประหาร ปัญญาเป็นผู้ตดั แต่ต้องเป็น

ภาวนามยปัญญา ไม่ใช่สุตมยปัญญา ไม่ใช่โลกียปัญญา  

สตุมยปัญญา โลกียปัญญา เหน็ไหม สิGงทีGเป็นปัญญาโลกๆ เป็นปัญญาโดย

สญัชาตญาณ กิเลสมนัร่วมด้วย มนัมีสมทุยัมี ตวัตน มีกิเลสเป็นผู้บงการ เป็นไปไมไ่ด้ แต่ที@มัน
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จะเป็นไปได้นี@ มันต้องมีความสมถกรรมฐาน ฐานที@ตั 8งแห่งการงาน แล้วถ้ามัน ยกขึ 8นสู่

วปัิสสนาโดยปัญญาญาณ ปัญญาญาณ ฟังส ิ ปัญญาญาณ ไม่ใช่ปัญญาท่องจาํ ไม่ใช่

ปัญญาสัญญา  

ครูบาอาจารย์ทีGทา่นประพฤตปิฏิบตัทิา่นหว่งใยตรงนี #มากทีGสดุ หลวงตาพระมหาบวัทา่น

บอกวา่ หลวงปู่ มัGนเวลาเทศน์ถงึ ทีGไฮไลต์ ถงึทีGความจําเป็นของขั #นของปัญญา ทา่นจะก้าวข้าม

ไปก้าวข้ามไป ทา่นบอก “ไมไ่ด้! กิเลสมนัร้ายนกั กิเลสในหวัใจสตัว์โลก ร้ายนกั มนัจะจํา พอมนั

จําแล้วมนัจะไปสร้างภาพ มนัไปสร้างภาพ มนัจะสร้างขณะ มนัจะสร้างโอกาสด้วยการฆา่

กิเลส”  

นีGไง ครูบาอาจารย์ทีGเป็นข้อเทจ็จริง หลวงปู่ มัGนทา่นจะละไว้โดยการรู้เทา่รู้ด้วยกนักบัผู้ ทีG

มีคณุธรรมเหมือนกนั หลวงตา พระมหาบวัทา่นก็บอก “ถ้าพดูไปเดีgยวมนัเป็นสญัญา” ทา่น

เทศน์ หม้อจิgว หม้อจิgวไมอ่ดัเทปนะ เราเคยอยูก่บัทา่นนะ เทศน์บนศาลาทา่นสัGง “ปิดเทป!” ไอ้

พวกเราก็ไมปิ่ดนะ ดื #อ อยากจะได้ของดีเก็บไว้ไง “ปิดเทป!” ไมปิ่ด “ไมปิ่ดจบัปาทิ #งเดีgยวนี #” โอ! 

ต้องรีบๆ ปิดเลย  

นัGนนะ่หม้อจิgว ทา่นไมใ่ห้เก็บไว้ เพืGอถ้ามนัหม้อจิgวก็เฉพาะ สงเคราะห์ สงเคราะห์คนทีG

กําลงัประพฤตปิฏิบตั ิสงเคราะห์คนทีG ตดิขั #นอยา่งนั #น แล้วถ้าคนอืGนมนัได้ยินนะ นีGไง ปฏิบตัพิอ

เป็นพิธี แล้วมนัก็เอาการปลอ่ยวาง “วางแล้ว วางแล้วนะ วางแล้วมนั จิตประภสัสร” ประภสัสร

มนัก็เลยกลายเป็นกระดองเตา่ กระดองเตา่เพราะมนัหดแข้งหดขาเข้ามา แล้วมนับอกวา่มนั

ปลอดภยัไง มนัไมเ่คยเหน็พรานหรอก เดีgยวเขาจะจบัมนัไปต้ม มนัจะโดนต้มอยูแ่ล้วนะมนัยงัไม่

รู้ตวัเลย  

แตถ้่าเป็นข้อเทจ็จริงนะ ความทีGวา่มนัเป็นความสาํคญั เวลาครูบาอาจารย์ ทําไมหลวงปู่

มัGนทา่นพดูกบัหลวงตาไง “ศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วนะ 

เกบ็ใส่ลิ 8นชักสมองไว้ อย่าให้มันออกมา แล้วลั@นกุญแจมันไว้ แล้วถ้าประพฤตปิฏบิตัิ

ตามความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นอันเดยีวกัน”  

ปริยตัทีิGเรียนมานัGนนะ่ นัGนธรรมะขององค์สมเดจ็พระ-สมัมาสมัพทุธเจ้า ไมมี่ใครโต้แย้ง

ได้หรอก แตกิ่เลสทีGมนัร้ายนกั กิเลสทีGมนัอยูใ่นหวัใจของสตัว์โลก มนัไปเลหลงั มนัไปเหมารวม

วา่มนัแน ่มนัรู้ มนัเก่ง มนัเลยไมเ่ก่งเลย ไมเ่ก่งเพราะอะไร  
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เถยจิตนะ จิตทีGมนัเถยฯ จิตทีGมนัอยากได้ เถยจิตคือมนั ก้าวลํ #าหน้าพฤตกิรรมกิริยาของ

เรา ความอยากได้ ความอยากรู้ ความอยากเหน็ มนัแสดงออก ถ้าคนมนัไมอ่ยากได้ ทําไมโลก

เขามา ทําไมไปแสดงกิริยาแบบวา่โลกมนัยิGงใหญ่เหลอืเกิน  

หลวงตานะ “ทิ 8งเข้าป่า! ทิ 8งเข้าป่า!” ของอะไรมามนัก็ไมมี่คา่หรอก มนัไมมี่คา่เกิน

ธรรมะในหวัใจของคนทีGมีธรรมได้ เพียงแตอ่ยากสงเคราะห์โลก การสงเคราะห์โลกคือให้เขาได้ 

สร้างบญุสร้างกศุลของเขา เนื #อนามนัควรเป็นประโยชน์กบัใครบ้าง  

ถ้าเขาฉลาดเขาก็พยายามฝัง เหน็ไหม หาเงินมาได้ ๑ บาท เลี #ยงพอ่เลี #ยงแมส่ลงึหนึGง ทํา

ธรุกิจการค้าสลงึหนึGง เลี #ยงครอบครัวสลงึหนึGง เหลอือีกสลงึหนึGงฝัGงดนิไว้ไง เนื #อนาบญุของโลก

คนทีGฉลาดเขาจะฝังทรัพย์ของเขาในเนื #อนานั #น สงเคราะห์เขา ไมใ่ชว่า่เหน็อะไรแล้วก็ตาลกุตา

วาว เถยจิต มนัอยากได้อยากดี ไอ้ธรรมกระดองเตา่! ขายขี #หน้า! อายชาวโลกเขา! เอวงั 


