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

  

 ต้ังใจฟังธรรมะ ต้ังใจฟังธรรมนะ วันน้ีวันอโุบสถ วันอโุบสถศีล เวลาทางโลกเขา เหน็ไหม 

เขาไปจาํศีลกนั ทางโลกเขาไปจาํศีลกนั เพราะวันน้ีวันพระ พระเลก็ พระใหญ่ พระเลก็โยมเขา

ปฏบัิติของเขาทุกวันพระใช่ไหม แต่พระปฏบัิติเรา เราปฏบัิติเราปฏบัิติทุกวัน มันไม่มีวันสาํคัญ วัน

สาํคัญต้องปฏบัิติให้มากข้ึน แต่โดยปกติแล้วทุกวันมีค่าเท่ากนั  

ความมีค่าเท่ากนั เหน็ไหม ทุกชีวิตเวลาต้ังแต่เกดิมาจากท้องพ่อท้องแม่ต้องหายใจด้วย

ตัวเอง ถ้าใครขาดลมหายใจคนน้ันสิ้นชีวิต การสิ้นชีวิต เวลาสิ้นชีวิตไป เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ 

พอสิ้นชีวิตไปจิตมันต้องเสวยภพเสวยชาติของเขา น้ีการเสวยภพเสวยชาติของเขา น่ันไปตามเวร

ตามกรรม แต่ในปัจจุบันน้ีเราเกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา แล้วได้มาบวชเป็น

พระ ได้บวชเป็นพระข้ึนมาแล้ว น่ีเป็นพระปฏบัิติด้วย  

ถ้าพระปฏบัิติข้ึนมา การปฏิบัติกป็ฏิบัติที่หัวใจ เวลาปฏบัิติเขาเอาอะไรปฏิบัติ เอาหัวใจ

ปฏบัิตินะ เดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาน่ีเป็นกริิยาเท่าน้ันนะ เป็นกริิยาของร่างกายน้ี แต่การปฏบัิติ

น้ันเขาปฏบัิติเพ่ือค้นหาหัวใจของตน ถ้าค้นหาหัวใจของตนเจอ น่ันนะทางของใจน้ัน ถ้าทางของใจ

น้ัน เหน็ไหม จริตนิสยัๆ เวลาประพฤติปฏบัิติแต่ละคน จริตนิสยัของคนมันไม่เหมือนกนั ถ้าจริต

นิสยัของคนไม่เหมือนกนันะ แต่เราปฏบัิติแล้วน่ีต้องบังคับตนเข้ามาเข้าสู่อริยสจั ถ้าเข้าสู่

อริยสจั สจัจะความจริงอนัน้ันเกดิข้ึนมาได้ เหน็ไหม น่ีผู้น้ันจะมีเหตุมีผลข้ึนมาในหัวใจ ถ้าไม่มีเหตุ

มีผลข้ึนมาในหัวใจนะมันหลักลอย  

ถ้าหลักลอย เหน็ไหม ฟังธรรมๆ น่ะมันจืดชืด ย่ิงฟังธรรมะ ฟังธรรมๆ น่ีโดยประเพณี

วัฒนธรรม อ่านหนังสอืให้ฟัง อ่านหนังสอืให้ฟังเรากอ่็านได้ ถ้าอ่านหนังสอืให้ฟัง เหน็ไหม แต่เรา

ฟังเทศน์กรรมฐาน กรรมฐานครูบาอาจารย์ของเราท่านพูดออกมาจากหัวใจของท่าน ถ้าหัวใจของ
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ท่านไม่มีหลักมีเกณฑพู์ดออกมามันกเ็ล่ือนลอย ครูบาอาจารย์ท่านมีวุฒิภาวะท่านฟังออก

ทั้งน้ัน ท่านฟังได้  

เวลาพูดออกมาน่ีปริยัติทั้งน้ัน คือความจาํทั้งน้ัน ความจาํกบัความจริงไม่เหมือนกนันะ 

ความจาํเป็นความจาํ ความจริงเป็นความจริงอนัหน่ึง แต่ถ้าเป็นความจริงข้ึนมา เหน็ไหม เราบวช

มาแล้วเรากต้็องการความจริง ใครบวชมาแล้วไม่ต้องการความจาํหรอก ความจาํข้ึนมาน่ีบวชมา

ชาติหน่ึง มาเป็นพระ บวชแล้วมาศึกษาธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาจาํ

ธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแล้วเราว่าเป็นความรู้ของตนๆ ถ้าความรู้ของตน

ทาํไมไม่มีความสขุล่ะ ถ้าความรู้ของตนมันต้องมีความสขุส ิ 

น่ีถ้าจิตสงบแล้วกมี็ความสขุแล้ว แล้วถ้าเกิดฝึกหัดใช้ปัญญาข้ึนมาน่ี ปัญญามันปราบปราม

กเิลสนะ มันสาํรอกมันคายกเิลสออกไป ถ้ามันสาํรอกมันคายกเิลสออกไป เหน็ไหม อวิชชาคือ

ความไม่รู้ แล้วมันรู้แจ้งในหัวใจของตนนะ น่ีหูตามันสว่างไสว สิ่งใดที่มันเกดิข้ึนมาในหัวใจ ความ

ขัดข้องหมองใจในหัวใจมันจบสิ้นไปทั้งน้ัน ถ้าความขัดข้องหมองใจ เหน็ไหม น่ันกริิยาของมัน มัน

เสวยอารมณ์ๆ นะ ผู้ที่เป็นธรรมท่านรู้ของท่าน  

แต่ที่ไม่เป็นธรรมน่ีมันเสวยมันกคื็อเวรกรรม โทษเวรโทษกรรมไปเลยนะ องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าให้เช่ือกรรม กรรมคือการกระทาํ น่ันวิบากกรรมๆ ที่เกดิข้ึนมากบัเรา มันมีวิบาก

กรรม แต่เวลามันเป็นกเิลสตัณหาความทะยานอยากข้ึนมาน่ีเข้าข้างตนเอง มันเป็นกรรมๆ มัน

สิ้นไร้ไม้ตอก ได้แค่น้ี น่ีกว่็าไปตาม มันหมดเวรหมดกรรมไง มันจนตรอกอย่างน้ันไง แต่ถ้าเป็น

ตามความจริงไม่เป็นอย่างน้ัน  

ความจริงข้ึนมา คนเราเกดิมา เหน็ไหม ดูส ิพระโพธิสตัว์ๆ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าท่านบอกเอง น่ีเราคนวาสนาน้อย อายุเราแค่ ๘๐ ปี องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าองค์ก่อน

หน้าน้ัน เหน็ไหม น่ี ๘๐,๐๐๐ ปี ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย การกระทาํอนัน้ันท่านทาํของ

ท่านมา เพราะท่านทาํของท่านมาท่านถงึได้มีอาํนาจวาสนาของท่านที่ยาวไกลกว่า แต่คนทาํมาแค่

น้ันกไ็ด้แค่น้ันไง น่ีที่ว่าเราวาสนาน้อยๆ เป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ ถ้าวาสนาน้อย

พวกเราน่ีไม่มีวาสนาเลย พวกเราน่ี  

แม้แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าขวนขวายมาขนาดน้ัน วางธรรมและวินัยน้ีไว้ เรามา

ศึกษาแล้วน่ีเราประพฤติปฏบัิติข้ึนมาแล้วน่ีไม่เป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมา เราจะเป็นศากยบุตรได้
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อย่างไร เราเป็นศากยบุตร เหน็ไหม เราไม่มีสิ่งใดเป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมาในหัวใจเลย เวลาเขาศึกษา

มา ศึกษามาเป็นความจาํ เหน็ไหม มันเล่ือนลอย เวลาปฏิบัติข้ึนมาเป็นความจริงข้ึนมาในหัวใจๆ 

ถ้าความจริงข้ึนมาในหัวใจมันมีเหตุมีผลของมันนะ มันเปิดหัวใจไง เปิดทางๆ แต่กเิลสตัณหา

ความทะยานอยากมันปิดหัวใจ มันปิดทางทั้งน้ัน ไม่มีทางไป มืดบอด  

คนเวลาหลงทาง หลงทางน้ีเป็นเร่ืองหน่ึงนะ เวลาหลงทางข้ึนมา ถ้าคนมีปากเขากถ็ามทาง

เขาไปเร่ือย ถามทางเขาไปเร่ือยน่ะ ถ้าคนไม่เป็นมันกช้ี็ ช้ีย่ิงเข้ารกเข้าพงไปเลย น่ีหลงทาง ปิด

หัวใจของตนๆ แล้วให้กเิลสมันจูงจมูกไป ปิดทางในใจไง ถ้ามันจะเปิดทางในใจ คนที่เปิดทางใน

ใจเขามีสติมีปัญญาของเขา เขามีศรัทธาความเช่ือของเขา เขาพยายามขวนขวายของเขา การ

ขวนขวายของเขา เหน็ไหม น่ีทาํสิ่งใดให้เป็นบุญกุศล  

ทุกคนบวชมาแล้วกต้็องการความสงบ ทุกคนบวชมาแล้วกต้็องการขวนขวาย ต้องการ

ประพฤติปฏบัิติ ถ้าใครมีนํา้ใจต่อกนัๆ เหน็ไหม มันเปิดจากข้างนอก ข้างนอกเราเปิดทางของเรา

โล่งโถงเลย แล้วถ้ามันทางในใจๆ ล่ะ ทางในใจมันมืดบอดๆ เหน็ไหม คนที่หลงทางเขาไปถามคน

ที่ไม่รู้ทาง แล้วมันกช้ี็เข้ารกเข้าพงไป คนที่เขาหลงทาง เหน็ไหม เขามีครูบาอาจารย์ของเขา คนที่

เขาเคยชาํนาญการมาแล้ว ในหัวใจของเขามีคุณธรรม ในหัวใจของเขาๆ มีศีล สมาธิ ปัญญา ในใจ

ของเขามีมรรค ๔ ผล ๔ บุคคล ๔ คู่ จิตใจมันเดินเส้นทางน้ัน หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันท่านผ่าน

เส้นทางน้ันไปแล้ว ท่านคอยดูไง แล้วพวกเราไอ้พวกด้ือด้าน มืดบอด ปิดหัวใจของตน อวดรู้ น่ัน

อย่างน้ันท่านไม่สอนหรอก เพราะมันสอนไม่ได้ไง คนหลงทางแล้วมันบอกมันชาํนาญการ คนหลง

ทางแล้วมันว่ามันจะไปตามทางความพอใจของมัน  

เวลาเราหลงทางข้ึนมา เราต้องไปตามเส้นทางแห่งอริยสจัเส้นทางแห่งมรรค ไม่ใช่ไป

เส้นทางตามความพอใจของตน ถ้าไปตามเส้นทางความพอใจของตน มันกเ็ส้นทางกเิลส

ไง เส้นทางแห่งมารไง มันกล็งสู่นรกอเวจีไง มันกไ็ปตามเส้นทางน้ัน มันปิดทางของตนแล้วมันยัง

พามันลงบ่อลงเหวไปอีกต่างหาก แล้วมันยังสาํคัญตนว่ามันมีคุณวิเศษ  

แต่เป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ท่านไปประพฤติปฏบัิติมาเน่ียเจ้าลัทธิต่างๆ ท่าน

ปฏบัิติมาแล้วน่ะ มันออกนอกลู่นอกทาง ท่านปล่อยเขาเพราะมันอาํนาจวาสนาของคนไง ท่านก็

ค้นคว้าของท่านเอง แสวงหาของท่านเอง เวลาท่านตรัสรู้เองโดยชอบในหัวใจของท่าน ท่านเปิด

หัวใจของท่านเอง การกระทาํของท่านเองท่านเปิดทางในใจ พอเปิดเส้นทางน้ันๆ เหน็ไหม มรรค 
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มรรคญาณ สิ่งต่างๆ ที่มันเกดิข้ึนในหัวใจของท่านมันปราบปรามกเิลสในใจของท่าน พอกเิลสมัน

สิ้นไปๆ ในหัวใจ เวลากเิลสมันสิ้นไปสว่างไสวในหัวใจของท่านนะ  

น่ีไงเวลาท่านเสวยวิมุตติสขุๆ ความสขุๆ ที่โลกน้ีหากนัไม่เจอ เราเกดิมาเป็นมนุษย์นะ เกดิ

มาพบพระพุทธศาสนา มันเลิศเลอ มันเป็นความเช่ือความศรัทธาของเรา ขนาดว่าเป็นความเช่ือ

ความศรัทธาของเรา เรายังมีความมุ่งหมายขนาดน้ัน ดูส ิ วัฒนธรรมของชาวพุทธๆ เหน็ไหม เขา

ส่งเสริมน่ีบริษัท ๔ เขาส่งเสริมอยู่แล้ว ส่งเสริมผู้ที่ประพฤติปฏบัิติ สิ่งใดที่มันขาดแคลนบ้าง มัน

ปิดหูปิดตา แล้วกไ็ปเหน็สิ่งที่โลกธรรม ๘ น้ีเป็นของสิ่งที่มีคุณค่า ไปเหน็แก่การสรรเสริญเยินยอ

น้ันมีคุณค่า ไปเหน็แก่การเคารพนบนอบสรรเสริญของเขาเป็นคุณค่า  

มันจะมีคุณค่าอะไร มันนอกตัวเรา มันนอกใจ มันไม่มีความสาํคัญ ไม่มีความจาํเป็น

อะไรๆ เลย แต่ความจาํเป็นของเรามันต้องอยู่ในใจอนัน้ี ถ้ามันสาํคัญมันสาํคัญที่น่ี แล้วถ้ามันเปิด

เราต้องเปิดของเราเองไง เดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาใครทาํให้ เวลารักษาศีลใครทาํให้ ดูส ิแล้วเรา

ทาํเองทั้งน้ัน เวลาทุกข์เวลาสขุข้ึนมามันเป็นเร่ืองในหัวใจ มันเป็นเร่ืองความรู้สกึของเรา แล้วข้าง

นอกเขามีอะไรล่ะ น่ีโมฆบุรุษตายเพราะลาภ เหน็อยากได้ลาภสกัการะ ต้องการความสรรเสริญ

เยินยอกบัสงัคม แล้วสังคมน่ันโลกเป็นใหญ่ มันมีประโยชน์อยู่อะไรกบัเรา  

เหน็ไหม ดูส ิเวลามันปิดทางแล้วน่ีมันไปเอาทางนรก สิ่งน้ันนรกทั้งน้ันนะ นรกเพราะสงัคม

เป็นใหญ่ไง สงัคมเป็นใหญ่มันกเ็หยียบยํ่าหัวใจของเราไง สิ่งใดน่ีสิ่งน้ันเป็นใหญ่หมด ทั้งๆ ที่มัน

กลับหัวกลับหาง ในทางโลกเขาเคารพบูชาพระก่อน เหน็ไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ น่ีแก้ว

สารพัดนึก ในเม่ือองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากป็รินิพพานไปแล้ว องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้ากราบธรรมๆ ท่านสรรเสริญคุณธรรมในสจัธรรมในความเป็นจริง ไอ้เราบวชข้ึนมามันก็

เป็นสมมุติสงฆ์ๆ ข้ีเตม็หัวใจ ถ้าข้ีเตม็หัวใจแล้วน่ีสาํคัญตนๆ ว่าตัวเองมีคุณธรรม ได้นุ่งห่มผ้ากา

สาวพัสตร์ สิ่งน้ันได้ห่มผ้าแล้วเขากม็องว่าเป็นผู้วิเศษๆ น่ีกเิลสมันกพ็องตัว มันกห็ลงตัวมันเองว่า

สาํคัญตน จะให้เขามายกย่องสรรเสริญอยู่ตลอดเวลา มันจะเป็นไปได้อย่างไร  

เวลาหายใจเรากต้็องหายใจเองทั้งน้ัน มีใครมาหายใจแทนเราได้ เวลาสขุเวลาทุกข์มันกเ็ป็น

สขุทุกข์ในหัวใจเราทั้งน้ัน เพราะมันปิดหนทางของใจ ปิดหูปิดตาข้ึนมามันกยั็งไพล่ไปเอาสิ่งที่เป็น

โลกธรรม ๘ เป็นที่ยึดม่ันถอืม่ัน เป็นที่เหน็เป็นคุณวิเศษ เหน็เป็นความสาํคัญตนของตน แต่ครูบา

อาจารย์ของเราไม่เป็นอย่างน้ันนะ คนเราเวลาเปิดหัวใจๆ เราเปิดทางของเรา เหน็ไหม หันหน้า

เข้าป่าเข้าเขา หันหน้าเขาสู่ทางจงกรม หันหน้าเข้าสู่ที่น่ังสมาธภิาวนา ถ้าใครทาํข้ึนมาได้นะ สิ่งน้ีมัน
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มีคุณค่าไง แก้วแหวนเงินทองน่ีซ้ือไม่ได้ มันไม่มีสิ่งใดจะมาซ้ือศีล สมาธิ ปัญญาได้ ไม่มีใครไป

แสวงหาได้ ไม่มีใครเป็นผู้ทาํแทนกนัได้ แม้แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เหน็ไหม น่ี

สามเณรราหุลมาขอสมบัติๆ ขอสมบัติคือขอสถานะความเป็นกษัตริย์ น่ันมันเป็นตาํแหน่งหน้าที่

การงาน น่ันมันเป็นตาํแหน่งกษัตริย์ของทางโลก องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าพิจารณาอยู่แล้ว

ไง เราควรให้สมบัติใดแก่ลูกของเราๆ น่ีให้พระสารีบุตรบวชให้ พระสารีบุตรสั่งสอนข้ึนมาจนเป็น

อรหันต์ข้ึนมา  

น่ีสมบัติแบบน้ี ถ้ามันเปิดหัวใจได้มันเปิดหัวใจอย่างน้ี เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าต้องการให้สมบัติสามเณรราหุล ให้สมบัติลูกของท่าน ท่านให้บวชพระ ให้บวชเป็นเณรก่อนๆ 

ประพฤติปฏบัิติข้ึนมาจนเป็นสามเณรอรหันต์แล้วกม็าบวชพระ น่ีไงถ้าเป็นสมบัติ สมบัติต้องเป็น

อย่างน้ี ถ้ามันเปิดหัวใจได้มันกเ็หน็คุณค่าของมรรคผลนิพพาน ของศีล สมาธิ ปัญญา เหน็การ

ประพฤติปฏบัิติถ้าเหน็คุณค่า คุณค่ามันเกดิจากตรงน้ีไง  

แต่ถ้ามันปิดหูปิดตาปิดทางของตนไง ทางจงกรม ทางน่ังสมาธิภาวนาไม่ทาํ แต่มันทาํไม่

เป็น ทาํไม่ได้ เวลาจะทาํข้ึนมากต้็องการให้คนมายกย่องสรรเสริญ ต้องการให้คนมาเหน็การ

กระทาํของเรา แล้วใครมันจะเหน็ ไม่มีใครเขาเหน็หรอก กริิยาเท่าน้ัน การเดินนะ ครูบาอาจารย์

ของเราที่ท่านเป็นธรรมๆ ท่านทาํสิ่งใดท่านไม่ให้ใครรู้ใครเหน็หรอก ท่านทาํของท่านเป็นความ

จริงของท่าน  

น่ีแล้วเวลาเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาของคน  มันกอ็ยู่ที่อาํนาจวาสนาของคน แต่ถ้ามันทาํ

มากทาํน้อยข้ึนมา เหน็ไหม ขิปปาภิญญา ผู้ปฏบัิติง่ายรู้ง่าย ผู้ปฏบัิติง่ายรู้ยาก ปฏบัิติง่ายๆ แต่รู้

ยากมาก ผู้ปฏบัิติยากรู้ยาก ปฏบัิติยากรู้ง่าย ปฏบัิติน้ีแสนยากแสนลาํบาก แต่มันรู้ง่ายๆ รู้

ง่ายๆ หมายถงึมันจะทาํแล้ว มันทาํทุกข์ยากอย่างน้ันแต่มันรู้ได้ ถ้าปฏบัิติยากรู้ยาก ปฏบัิติทั้ง

ยากๆ ไอ้น่ีมันเป็นสมบัติของตนไง มันเป็นสมบัติของตน ถ้าสมบัติของตน เหน็ไหม ดูส ิ เราชอบ

สิ่งใด เราปรารถนาสิ่งใด สิ่งน้ันกเ็ป็นสมความปรารถนา  

น่ีกเ็หมือนกนั สมบัติของตนๆ ศีลกเ็ป็นของตน สมาธิกเ็ป็นของตน ปัญญากเ็ป็นของตน 

มันจะเปิดทางของใจ ถ้าใจมันเปิดทางได้ เปิดทางของตนมันก้าวเดินของมันได้ ถ้าก้าวเดินของมัน

ได้นะ ก้าวเดินนะ ครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วท่านช้ีทางทั้งน้ัน เวลาไอ้คนหลงทางไปถามทาง

ของคนไม่รู้ทาง พอถามทางมันกช้ี็วนไปอยู่น่ัน วนกลับมายังดีนะ ช้ีแล้วเข้าป่าเข้าพงไป เข้ารกเข้า

พงๆ แล้วกไ็ปเจอเสอืสาราสตัว์ น่ีให้โทษกบัตัวเราเองต่างหาก เพราะถ้ามันไปถามคนที่ไม่รู้ทาง  
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แต่เวลาคนรู้ทาง ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้หนทางของท่าน ท่านจะช้ีเข้ามาในใจของเรา น่ีอาบ

เหง่ือต่างนํา้ การประพฤติปฏบัิติเราต้องอาบเหง่ือต่างนํา้ การกระทาํของเราข้ึนมาให้มันเป็นสมบัติ

ของเรา อาบเหง่ือต่างนํา้ข้ึนมามันกเ็ป็นสจัจะความจริงข้ึนมา ถ้ามันไม่สงบๆ ทาํข้ึนมามันกไ็ด้

ความเพียร อย่างน้อยกร่็างกายแขง็แรง เดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาทาํให้ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์

ข้ึนมา ความเป็นโรคภัยไข้เจบ็มันกน้็อยลง เรากมี็โอกาสในการประพฤติปฏิบัติใช่ไหม ถ้าปฏบัิติ

ข้ึนไปปฏบัิติมากข้ึนเท่าไหร่ น่ันประสบการณ์ของตนๆ ประสบการณ์ที่ล้มลุกคลุกคลานน่ี  

ถ้าใครปฏบัิติยากรู้ยากมันจะเหน็ถงึนํา้ใจของคนที่ปฏบัิติ คนที่ปฏบัิติ มันบังคับนะ สติๆ 

พูดถงึสติกมี็แต่ช่ือ เวลาสติของเรา ถ้ามีสติข้ึนมา เหน็ไหม การกระทาํ การก้าวเดินไป การเหยียด 

การคู้ มันกรู้็ทันความคิด ถ้าทันความคิดข้ึนไปใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ความคิดมันมีขนาดไหนใช้

สติปัญญาตามมันไป ความคิดอย่างน้ีไม่เคยคิดเหรอ ความคิดอย่างน้ีคิดซํา้คิดซาก แล้วคิดข้ึนมา

ทีไรมันกมี็แต่เจบ็ชํา้ทั้งน้ัน เวลาคิดข้ึนมามีแต่ความเศร้าหมองๆ ทั้งน้ันนะ แล้วคิดมาเผาลน

ตัวเองทาํไม  

แต่เวลาความคิดดีๆ เหน็ไหม เวลาคิดถงึพุทธประวัติ คิดถงึประวัติขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาคิดถงึส ิ เวลาคิดถงึสมบัติของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน เวลาท่านประพฤติ

ปฏบัิติ ประสบการณ์ของท่านๆ ท่านมีความคิดอย่างไร ท่านมีมุมมองอย่างไรในประวัติหลวงปู่

เสาร์ ประวัติหลวงปู่ม่ัน ท่านมีความคิดท่านมีมุมมอง  ขณะที่ท่านเร่ิมประพฤติข้ึนมาใหม่ๆ มันก็

เหมือนเราน่ีแหละ เวลาครูบาอาจารย์ของเรา เหน็ไหม มันกเ็หมือนเราน่ีแหละ เหมือนเราคือว่า

ความคิดดิบๆ ไง  

เร่ิมต้นปฏบัิติมันยาก ยากตอนเร่ิมต้นน่ี เร่ิมต้นน่ีจับพลัดจับผลูจับทางไม่ได้หรอก มัน

เหมือนคนฝึกงาน คนฝึกงานคนทาํงานนะมันจะลาํบากตอนเร่ิมต้น พอเร่ิมต้นพอมันทาํได้ทาํ

เป็นไปแล้ว พอทาํเป็นไปแล้วสิ่งใดที่ทาํงานเป็น ทาํงานเป็นในปัจจุบันน้ี เหน็ไหม เทคโนโลยีมันไว

มาก เราต้องมีการศึกษาตลอด เราต้องมีการพัฒนาตลอด เราพัฒนาของเราเพ่ืออะไร เพ่ือให้เรา

เท่าทันกบัเคร่ืองไม้เคร่ืองมือในการทาํงานเท่าน้ันเอง มันยังไม่ได้เท่าทันกบักเิลสของตนเลย  

เวลาเท่าทนักเิลสของตนแล้ว เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญาข้ึนมาน่ี มันทาํแล้วมันเป็น

ข้ึนมาบ้างไหม ถ้ามันเป็นข้ึนมามันเป็นเพราะเหตุใด มันเป็นเพราะเรามีสติมีปัญญา เราควบคุมเรา 

เหน็ไหม น่ีฉันแต่น้อย อย่าไปฉันมาก ฉันมากแล้วมันไปอดือาด เวลากนิแล้วกน็อน วิชากนิแล้ว
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นอนไม่ต้องสอน กนิแล้วนอน นอนแล้วกนิมันสะดวกแล้วย่ิงคนเขามาส่งเสริมด้วย เหน็เราเป็น

นักรบ กลัวจะทุกข์กลัวจะยาก ส่งเสริมๆ ส่งเสริมข้ึนไป เสรจ็แล้วฉันแล้วกน็อนๆ  

ในพุทธกจิขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า น้ันพุทธกจินะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าเวลาสิ้นกเิลสแล้วเป็นศาสดา ท่านยังมีกจิของท่าน ท่านยังต้องสั่งสอนต้องอบรม น่ีเวลา

ท่านสอนพระไง เวลาทาํภัตกจิเสรจ็แล้วให้เข้าสู่เรือนว่าง สู่ร่มไม้ สู่ในคูหาที่อยู่ของตน แล้ว

พยายามประพฤติปฏบัิติๆ ท่านสอนท่านสอนอย่างน้ี  

เวลาฉันก่อนจะอิ่ม เหน็ไหม ให้ฉันนํา้เข้าไปไม่ให้ฉันจนอิ่ม ขนาดม้ือเดียวน่ีแหละ ท่าน

บอกไม่ต้องฉันจนเตม็ที่หรอก เพราะดาํรงชีพไว้เพ่ือการประพฤติปฏบัิติ เวลาประพฤติปฏบัิติ

ข้ึนมา เหน็ไหม การกระทาํของเรา น่ีงานของพระๆ ถ้างานของเราๆ ถ้ามันมีสติมีปัญญาข้ึนมา มัน

จะเปิดหนทางของเรา สิ่งที่ทางโลกเขาย่ิงเด๋ียวน้ีโลกเจริญๆ ไง ดูส ิเวลาทางโลกเขา ไปที่ไหนมาที่

น้ันเจริญๆ เมืองไทยไม่มี มีแต่ตกตํ่า น่ีมันไม่เจริญ แต่เวลาจริงๆ ข้ึนมาแล้วมันเจริญในหัวใจไง  

ถ้าในหัวใจเจริญ การปกครองกง่็าย ทุกอย่างกง่็าย ไอ้คนที่มองต่างหากเขาเป็นทุกข์เป็น

ร้อนแทนไง แต่ของเราถ้าเราจะเป็นนักรบเราต้องไปห่วงอะไร ไม่ต้องห่วงใครทั้งสิ้น มันเป็นหน้าที่

ของครูบาอาจารย์ เป็นหน้าที่ของผู้นาํ สงัคม เหน็ไหม สงัคมร่มเยน็เป็นสขุสมณะชีพราหมณ์ได้

ประพฤติปฏบัิติ ถ้าสงัคมร่มเยน็เป็นสขุทุกอย่างมันเรียบร้อย ทุกอย่างมันพอเป็นไป เราเกดิใน

สงัคมใดมันอยู่ที่วาสนาของคนไง  

สหชาติเกดิร่วมองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ได้สร้างบุญกุศลมาได้เกดิร่วมองค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นคนช้ีทาง ท่านเลง็ญาณมาเลย เลง็

ญาณว่าเราสมควรไหมๆ ถ้าเราสมควรเด๋ียวท่านมาร้ือสตัว์ขนสตัว์ ท่านมาตักตวงเอาเลย ร้ือสตัว์

ขนสตัว์ สตัว์นรกน่ีหัวใจมันตกนรกอเวจีน่ี แล้วมันแผดเผาไม่มีใครรู้ไม่มีใครเหน็  

แต่ท่านเลง็ญาณมาท่านเหน็ไง ท่านรู้ท่านเหน็ แต่รู้เหน็แล้วมันมีวาสนาหรือไม่ ถ้าไม่มี

วาสนาสอนอย่างไรมันกไ็ม่เอา มันก้มหน้าหนีนะ มันหลีกหนี มันปิดทางธรรม มันไปเปิดทางนรก 

ถ้ามันปิดทางนรก เหน็ไหม ศีล สมาธิ ปัญญา เราไม่ทาํสิ่งน้ันแล้ว ดูส ิ เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนมา 

เวลาชาํระล้างกเิลส เหน็ไหม น่ีสงัโยชน์ ๓ ขาดไป สกักายทิฏฐิ วิจิกจิฉาสีลัพพตปรามาสนะ ปิด

อบายภมิู ทางนรกนะจบ เป็นไปไม่ได้  
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แต่ถ้าบอกว่าเวลาสาํนักไหนปฏบัิติ ปฏิบัติแล้วมันจะพ้นจากนรกๆ คือไม่ลงนรกอเวจีนะ 

พ้นจากนรกมันต้องมีสติปัญญา ถอืศีล ๕ ๆ ศีล ๕ น่ีเพ่ือที่จะพ้นจากนรก ถ้ามันทาํผิดพลาด

ไป มันจะพ้นไปได้อย่างไร เวลาขาดสติๆ ถ้ามันไม่มีสติของมันข้ึนมา แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันมัน

ทาํอย่างน้ันไม่ได้ สลัีพพตปรามาสมันไม่ลูบคลาํ เวลาเป็นพระโสดาบันๆ มันยังต้องลูบคลาํ มันยัง

กะล่อน มันยังปล้ินปล้อน มันยังตอแหล มันจะเป็นโสดาบันได้อย่างไร  

สิ่งที่เป็นโสดาบันมันไม่พลิกแพลง มันไม่กะล่อน แทนคาํว่ากะล่อน เหน็ไหม น่ีเวลา

มุสา มุสาคือโกหก คาํว่าโกหกมดเทจ็น่ีเพ่ือหวังประโยชน์ของตน แต่กะล่อนๆ มันด้วยกเิลสไง ปิด

ทาง ปิดทางธรรม กะล่อนปล้ินปล้อน ปล้ินปล้อนข้ึนไป ปล้ินปล้อนเพราะอะไร เพราะอยากให้เขา

เช่ือว่าเราเป็นโสดาบัน แล้วโสดาบันเป็นของใคร โสดาบันของใคร  

เวลาบุคคล ๔ คู่นะ เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนมามันเป็นสจัจะเป็นความจริงข้ึนมาในใจ เหน็

ไหม ดูส ิคนที่เขาไปวัดไปวา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ เวลาพูดถงึเร่ืองระดับของทาน 

การได้เหน็สมณะนะ บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกทิาคามิมรรค สกทิาคามิผล 

อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล บุคคล ๔ คู่ น่ีไงน่ีพูดถงึเหน็สมณะ สมณะที่ 

๑ สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ สมณะที่ ๔ เป็นมงคลชีวิต แค่ได้เหน็สมณะยังเป็นมงคลชีวิตเลย  

แต่โดยการปิดหูปิดตาของตน เวลาเทวทัตอยู่กบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เหน็

สมณะไหม ถ้าเหน็สมณะทาํไมจะแย่งชิงการปกครองสงฆ์ น่ีอยู่กบัสมณะยังไม่รู้จักสมณะ อยู่กบั

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ายังไม่รู้จักองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นศาสดา น่ีมักใหญ่

ใฝ่สงู อยากจะปกครอง อยากจะดูแลสงฆ์แทนองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า น่ีไงสิ่งที่ว่าอยู่ใกล้

สมณะยังไม่รู้จักสมณะ  

แล้วน่ีเหมือนกนั เราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ช้ีทางเราได้หรือไม่ ถ้าครูบา

อาจารย์ช้ีทางของเราในหัวใจของเราน่ี เหน็ไหม ดูส ิกเิลสมันปิดหูปิดตา มันดีดมันด้ินของ

มัน เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนมามันจะเอาแต่สมความปรารถนา สมความเป็นจริงของมัน แล้วมัน

เป็นไหม มันไม่เป็นเพราะอะไร  

หลวงตาท่านสอนประจาํ สมุทัยมันเจือปนมาๆ เวลาเราพิจารณาข้ึนมาน่ีมันมีกเิลสเจือปน

มา กเิลสคือความอยากได้อยากดี อยากให้มันเป็นสมความปรารถนา แล้วไม่สมความปรารถนา

หรอก เพราะความสมความปรารถนาคือตัณหา ทุกข์ควรกาํหนด สมุทัยควรละ สมุทัยทั้งน้ัน ถ้า
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สมุทัยมันเจือปนมา เหน็ไหม ดูส ิ ความสมดุลๆ อตัตกลิมถานุโยค กามสขัุลลิกานุ

โยค มัชฌิมาปฏปิทา ความสมดุลของมัน ความพอดีของมัน ความสะอาดบริสทุธิ์ของมัน  

เวลามรรค ๘ เหน็ไหม เกดิญาณ เกดิปัญญา อาโลโกอทุะปาทิ เกดิความสว่างของใจ เกดิ

ไหม ถ้ามันเกดิมันเกดิของมัน น่ีแหละมันจะเปิดทางของใจน่ีแหละ ทางของใจคือทางมรรคญาณ 

ทางของใจคือวิถแีห่งจิต จิตมันจะก้าวเดินของมัน แล้วจิตมันอยู่ไหน ศึกษามามันมีแต่ตัวอกัษร มี

แต่การจาํ แล้วจาํมาทาํไม จาํมาเอามาไว้เป็นสมบัติของตน เป็นชาวพุทธไง ชาวพุทธมีสติมีปัญญา

ไง ศึกษามาจนปัญญาท่วมหัวไง แล้วปัญญาท่วมหัวเอาตัวรอดไหม ไปจาํข้ีปากเขามา แล้วกเ็ที่ยว

เอาไปโม้ เอาไปสอนคนอื่น ทาํไมไม่สอนตัวเอง  

น่ีไง ถ้ามันปิดทางของตน ทางควรเดินไม่เดิน ไม่ใช่ทางของตน ไม่ใช่ทางเลย เหน็ไหม ไป

ถามทางคนไม่รู้ทาง มันช้ีเข้ารกเข้าพงไปหมด ถ้าช้ีเข้ารกเข้าพงพูดไปพูดเพ่ือศักยภาพ พูดเพ่ือ

ความยอมรับนับถอืของคนอื่น แล้วมันได้อะไรข้ึนมา กห็วังลาภไง หวังลาภอยากดังอยากใหญ่ไง 

ไอ้อยากดังยากใหญ่มันได้อะไรข้ึนมา มันได้กเิลสทั้งน้ัน  

แต่จริงๆ ข้ึนมานะครูบาอาจารย์ของเราอ่อนน้อมถ่อมตน เวลาหลวงตาท่านพูดถงึหลวงปู่

ม่ัน เหน็ไหม หลวงปู่ม่ันนะเหมือนเศษผ้าข้ีร้ิว เวลาเหมือนเศษคนนะ ท่านไม่เคยมักใหญ่ใฝ่สงู ไม่

เคยไปยุ่งกบัใครเลยนะ ท่านทาํเพ่ือใจของท่าน เวลาท่านทาํเพ่ือใจของท่าน เวลาหลวงตา เหน็

ไหม ท่านถามเลย “หมู่คณะผมทาํประโยชน์ขนาดน่ีใครระลึกถงึหรือไม่” หลวงตาท่านพูดเลย 

“เตม็หัวอกเลย” แต่ขณะน้ีงานของตัวเองยังไม่จบ เออใช่ เอางานของตัวเองให้จบก่อน  

แล้วถ้าเวลามัน ถ้ามันหวังได้กห็วังได้แต่พวกที่เป็นศีลเป็นธรรมไง หวังได้แต่ผู้ที่มีสจัจะ

ไง มันหวังไม่ได้ล่ะไอ้พวกที่มาคอยเกาะคอยชักนาํให้เสยีหายนะ มันมีมหาศาล สมัยหลวงปู่ม่ัน 

หลวงปู่ม่ันท่านสอนคนเท่าไหร่ ท่านสอนพระเท่าไหร่ หลวงตาท่านสอนพระเท่าไหร่ แล้วที่เป็นจริง

เป็นจังข้ึนมาแล้วเหลือเท่าไหร่ น่ีไง สิ่งที่เป็นจริงเป็นจัง ท่านเคยมักใหญ่ใฝ่สงูไหม ท่านเคย

ต้องการสิ่งใดไหม  

น่ีหลวงปู่ม่ันท่านต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไรเลย ต้องการแต่ให้สทัธิวิหาริก ต้องการแต่

ให้ผู้ที่ปฏบัิติให้มันเปิดหัวใจของมัน ขอให้มันเปิดหัวใจของมัน ถ้าใจมันเปิดแล้วนะ มันธรรม

สงัเวช มันสงัเวชกลางหัวใจ มันสงัเวช มันสะเทือนใจ ถ้ามันสะเทือนใจ เหน็ไหม ถ้ามีสติมีปัญญา
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มันสะเทือนหัวใจข้ึนมา มันจะไปตะครุบเงาไหม มันจะไปหาความเสื่อมไหม มันจะทาํลายตนไหม 

สิ่งที่ทาํไปมันคือการทาํลายตนนะ มันสงัเวชนะ  

ในพุทธประวัติ ในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาใครทาํสิ่งใดไปแล้วนะ 

เวลาเขาระลึกได้ๆ มีแต่ไปขอขมาลาโทษนะ น้ันนะ เหน็ไหม ในธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าให้สาํนึกๆ ให้สงัเวช ให้ธรรมสงัเวช ให้มันสะเทือนหัวใจ ถ้ามันสะเทือนในหัวใจ

มันจะเปิดทางของใจไง ไอ้ทางเดินทางรถน่ีรัฐบาลเขาทาํให้ จะตัดถนนหนทางขนาดไหนตัดไป

เถอะ ให้รถมันว่ิง คนไปเดินไม่ได้ด้วยนะ เด๋ียวรถมันชน  

แต่เวลาทางในใจของตน มรรค มรรคโค ทางอนัเอกน่ีมันเอาอะไรมาเปิด ถ้ามันจะเปิดทาง

มันจะต้องมีสติมีปัญญา มีสติมีปัญญา เหน็ไหม ทุกคนกมี็เส้นทางเดินเหมือนกนั ในวัดในวามันก็

มีทางสญัจร เขาไปหากนัน่ันกเ็ป็นทางเดินของคน ทางเดินของปลวกของมด ทางเดินของสตัว์ 

ทางเดินทั้งน้ัน น่ันใครกเ็ดินได้ แต่ถ้าเป็นทางเดินของใจล่ะ ทางเดินของใจ เหน็ไหม ผู้วิเศษเขา

เหน็ภตูผีปีศาจ เหน็กามภพ อรูปภพ เหน็ความเป็นอยู่เทวดา น่ีเส้นทางเดินๆ  

ไอ้น่ีมันกเ็ส้นทางของใจ เส้นทางการเดินของจิตวิญญาณไง มันไม่ใช่เส้นทางของมรรค 

ไม่ใช่เส้นทางของศาสนา ถ้ามันเส้นทางของศาสนา น่ีฤๅษีชีไพรเขารู้เขาเหน็ของเขามาอยู่หมดแล้ว 

ฤๅษีชีไพร องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไปศึกษากบัเขาได้สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ มันได้

ทั้งน้ัน น่ีเส้นทางเดินของใจ เส้นทางเดินของจิตที่มันรับรู้  

แต่ถ้าเวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าย้อนกลับเข้ามา อาสวักขยญาณ สิ่งที่มันเป็น

มรรคเป็นผลข้ึนมาน่ี น่ีไงเปิดทางใจไง ถ้าใจมันเดินอย่างน้ี ใจมันเดินเข้าสู่อริยสจั มันเดินเข้าสู่

สจัจะความจริงไง มันไม่ใช่เหน็ภตูผีปีศาจเหน็จิตวิญญาณอย่างน้ัน น้ันนะอภิญญา ๖ อภิญญา ๖ รู้

ไปหมด รู้วาระจิตของคน รู้ความคิดของคน ความคิดไง  

ความคิด เหน็ไหม เสวยอารมณ์ๆ เส้นทางของจิตไง เวลาเป็นความจริงเป็นทางของมรรค

ล่ะ ทางของมรรคมันอยู่ไหน ถ้าทางของมรรคมันจะย้อนกลับเข้ามา เหน็ไหม ถ้าย้อนกลับเข้ามา น่ี

คนคนน้ันจะเปิดใจของตัวเองได้ คนๆ น้ันจะมีคุณธรรมในใจ ถ้ามีคุณธรรมในใจ เหน็ไหม แล้ว

คุณธรรมมันเกดิอย่างไร  

เวลาบวชมาอปัุชฌาย์ยกเข้าหมู่ บวชมาแล้วน่ีเป็นภิกษุมันศีล ๒๒๗ โดยอตัโนมัติ เหน็

ไหม เพราะศีล ๒๒๗ โดยอตัโนมัติน่ียกเข้าหมู่ สิ่งที่มันมีศีลมีธรรม ถ้ามีศีลมีธรรมข้ึนมาศีลมันคือ
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อะไร ศีลคือความปกติของใจๆ เหน็ไหม พระในสมัยพุทธกาลนะที่ว่านู้นกผ็ิด น่ีกผ็ิดล่ะ น้ันนะมัน

เดือดร้อน เหน็ไหม ไปลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ขอสึกๆ ทาํอะไรไม่ได้เลยพระน่ี นู่นก็

ผิด น่ีกผ็ิด  

ถ้าถอืศีลข้อเดียวถือได้ไหม ถอืศีลข้อเดียวนะ ถอืเจตนาน่ี ถ้ามันมีเจตนาทาํคุณงามความดี 

สิ่งที่มันผิดๆ มันผิดถ้าเราไม่มีเจตนา เราไม่พลิกไม่แพลง ไม่ปล้ินปล้อน ไม่กะล่อน มันผิดกค็น

ขาดสติไง เพราะถ้ามันผดินะ น่ีไม่มีเจตนา เรากไ็ปปลงอาบัติเอาส ิ เราไม่ทาํอะไรมันไม่เดือดร้อน

ไง ถ้ามันไม่เดือดร้อนแล้วมันอยู่ได้ ไอ้ที่มันเดือดร้อนๆ เพราะกเิลสมันด้ินรน นู่นกไ็ม่ได้ น่ีก็

ไม่ได้ กมั็นอยากจะออกนอกลู่นอกทางไง  

แต่ถ้ามันเป็นความจริง ทาํไม่ได้ งานของตัวทาํไมไม่ทาํ ถ้างานของตัวกเ็ดินจงกรม น่ัง

สมาธิภาวนา ถ้าทาํได้ เวลางานที่ควรจะทาํมันไม่ทาํ เวลางานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนมันไปทาํ แล้วไอ้

น่ีเราเกดิเป็นมนุษย์นะ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา แล้วมาเกดิในเมืองไทย เมืองไทยเมืองแห่งชาว

พุทธ เวลาเขารํ่าลือกนั เวลาจะไปปฏบัิติต้องไปเมืองไทย เมืองไทยมีสาํนักปฏบัิติเยอะ มีครูบา

อาจารย์ เขากม็าบวชกนั  

น่ีไง เรากเ็กดิในเมืองไทย เมืองไทยวัฒนธรรมของชาวพุทธ มีบุคคลที่ส่งเสริมที่หวังบุญ

กุศล ถ้าเขาหวังบุญกุศลทุกคนกป็รารถนานะ อยากบวชเป็นพระๆ แล้วอยากจะประพฤติ

ปฏบัิติ อยากจะพ้นจากทุกข์ น่ีเวลาปรารถนาๆ อย่างน้ันนะ เวลาบวชมาแล้วมาเดินจงกรม น่ัง

สมาธิภาวนา รักษาใจของตน เอาใจของตนอยู่ไหม มาบวชเป็นพระข้ึนมา เหน็ไหม อยู่ทางโลกเขา 

เขายังได้ผ่อนคลายของเขา เวลาเขามีความทุกข์ความยากของเขา เขายังมีเคร่ืองบรรเทา  

เวลาบวชเป็นพระข้ึนมา เวลากเิลสมันด้ินรนข้ึนมา มันเดือดร้อนไปในกลางหัวใจทั้งน้ัน

นะ แล้วมันเดือดร้อนกลางหัวใจข้ึนมาน่ี เราจะมีสติมีปัญญาไหม เราถงึอาศัยครูบาอาจารย์ไง เวลา

ร้อน เวลามีสิ่งใดเผาลนใจกอ็าศัยครูบาอาจารย์ ไปกราบครูบาอาจารย์ อาศัยบารมีธรรมให้เกดิ

ความสงบระงับ เกดิความร่มเยน็เป็นสขุข้ึนมา เวลาครูบาอาจารย์ข้ึนมา เหน็ไหม น่ีท่านอยู่มาก่อน

เรา ท่านต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว ถ้าผ่านร้อนผ่านหนาวนะ เวลาทุกข์มันจะยากทาํอย่างไร มี

คนถามเยอะมาก เวลาหลวงพ่อบวชใหม่ๆ ทาํอย่างไร เวลาหลวงพ่อบวชใหม่ๆ ทาํอย่างไร  

กต้ั็งสติส ิ ต้ังสติไว้ เวลาเราเกดิมาเป็นมนุษย์ เราเกดิมาร่วมโลกกนั เราเป็นญาติกนัโดย

ธรรมๆ เขาเป็นเครือญาติกบัเรานะ มันเป็นเครือญาติสนิท เราจะไปคิดเลก็คิดน้อยคิดต่างๆ มัน
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จะมีประโยชน์อะไร แล้วเกดิมาแล้ว เหน็ไหม ดูส ิเขาเอารัดเอาเปรียบ เขามีแต่การกดข่ีข่มเหง อนั

น้ันมันกรรมของสตัว์ ถ้ามีสติปัญญานะ มันกก็รรมของสตัว์ ต้ังสติแล้วหันหลังให้เราไปทางของเรา 

ให้เขาไปทางของเขา  

แต่มันเป็นสิ่งที่ทางโลกเขาทาํกนัไม่ได้ไง สิง่ที่มีอะไรกระทบกระเทือนกนักต้็องมีการทาํร้าย

กนัๆ มันกเ็กดิเวรเกดิกรรมข้ึนมา เวลาเวรกรรมเกดิมาแล้วกไ็ม่ต้องการสิ่งน้ันๆ ไอ้น่ีเรามีสติมี

ปัญญา เราไม่ต้องการสิ่งน้ันต้ังแต่ต้น ที่มาบวชๆ เพราะจะมาปราบกเิลสของตน ที่มาบวชน่ีไม่ใช่

มาบวชมาเพ่ิมกเิลสของตน ถ้ามาบวชเพ่ือปราบกเิลสของตน เหน็ไหม ไอ้ที่มันฟูข้ึนมากเ็พราะ

กเิลสทั้งน้ัน กเิลสมันเกดิเพราะอะไรล่ะ กเิลสเพราะเราไม่ได้ฝึกหัด เราไม่ได้ดัดแปลงมัน เราไม่ได้

ต้ังสติ ถ้าเราจะฝึกหัด เหน็ไหม ดัดแปลง  เราต้ังสติของเราแล้วเรากรั็กษาของเรา  

เวลากระทบกระเทือนๆ มันอยู่ที่จริตนิสยั เวลากระทบกระเทือนแล้วน่ี ต่อไปเราจะเหน็

ผล เหน็ผลว่ามันไม่ดีเลยๆ เหน็ไหม แล้วถ้าไม่ดีเลยเราจะปล่อยอย่างน้ีตลอดไปใช่ไหม ถ้ามัน

ปล่อยอย่างน้ีตลอดไปเวลากระทบสิ่งใดเรากห็ลบหลีกของเราเอง ถ้าการหลบหลีกน้ันคือการ

ฝึกหัด พอหลบหลีกเองกเิลสมันแพ้ เวลามันฟูข้ึนมาไม่ได้ เราควบคุมมันได้ เหน็ไหม เรา

ปราบปรามกเิลสได้ เราจะเปิดหัวใจ  

ถ้ากเิลสมันชนะมันปิดใจหมดนะ มันปิดทางทั้งน้ันเลย ถ้ากเิลสชนะหมายความว่ามันโมโห

โกรธาแล้วไปทาํลายเขา ไปกระทบกระเทือนเขาเพ่ือจะเอาชนะเขา ถ้ามันเพ่ือชนะเขาน่ีมันเป็นเวร

เป็นกรรมไหม ถ้ามันเป็นเวรเป็นกรรมแล้วมันกระทบกระเทือนแล้วน่ีมันอยู่เป็นสขุไหม มันอยู่ไม่

เป็นสขุหรอก ถ้ามันอยู่ไม่เป็นสขุ แล้วถ้าเป็นคนที่มีศักด์ิศรีหน่อยเขาเกบ็บริขารไป ทั้งๆ ที่ยังมีครู

มีอาจารย์เป็นที่ๆ ดีน่ี เรากอ็ยู่ไม่ได้ พออยู่ไม่ได้ น่ีไงมันปิดทางไง ปิด เหน็ไหม ดูส ิ คนหลงทาง

เขาไปถามครูบาอาจารย์เพ่ือช้ีทาง ไปถามคนรู้ทางช้ีทางให้ แล้วมันกช้ี็เข้ารกเข้าพงไป  

ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่ดี เวลามีกระทบกระเทือนกนัแล้ว เหน็ไหม คนที่จะช้ีทางให้เรา เรา

กต้็องพลัดพรากไปซะ น่ีมันต้องคิดทั้งน้ัน ไปอยู่ที่ไหนมันไม่มีกระทบกระเทือน มันไม่มีหรอก ดูส ิ

เวลาหลวงตาท่านอยู่กบัหลวงปู่ม่ันมา เหน็ไหม มันกร้็อยแปดพันเก้า เพราะที่ไหนที่มันเป็นที่

ประพฤติปฏบัิติ ไอ้คนที่เขาอยากจะหาหนทางเขากไ็ปที่น้ัน เวลาหลวงตาท่านอยู่ รํ่าลือนักว่าท่านดุ

นักๆ ใครกเ็ข้าไป ท่านบอกเลยว่าจนไม่มีที่อยู่ที่อาศัย อดักนัเป็นปลากระป๋องน้ันนะ น่ันมันเป็น

เพราะอะไรล่ะ ทีน้ีเวลาไปแล้ว คนไป ไปหวังดี ใช่ไหม คนที่หวังดีกมี็ คนที่ไปแล้วด้วยความด้ือ

ด้าน คือปฏบัิติอย่างไรมันกไ็ม่ได้กมี็ ไอ้คนที่ปฏบัิติแล้วได้ผล เขากอ็ยากจะได้ผล  
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ดูส ิ เวลาหลวงปู่ลีท่านเข้าท่านออก ท่านเข้าท่านออกของท่าน เด๋ียวกไ็ป เด๋ียวกม็าของท่าน 

ท่านผ่อนคลายของท่าน ท่านหาที่ปฏบัิติของท่าน น่ีไง เวลาคนที่มีสติปัญญาเขากต้็องรักษาสทิธิ

ของเขา รักษาโอกาสของเขา น่ีคนช้ีทางๆ ไง ไปถามคนที่มันไม่เป็น มันช้ีได้ทั้งน้ัน มันไม่ได้

รับผิดชอบอะไรหรอก ถามม้าตอบช้าง ถามทางมันบอกนํา้ ถามทางนํา้มันบอกทางบก พอทางบก

มันบอกทางอากาศ มันม่ัวไปหมด แล้วบอกว่าปัญญามันเยอะนะ เพราะว่าอะไร เพราะทางอากาศ

มันสั้น มันใกล้ ทางอากาศมันไปได้ แล้วไปอย่างไร มันพูดไม่มีเหตุมีผล มันพูดของมันไม่

รับผิดชอบ แล้วไอ้คนถามกไ็ม่รู้เร่ือง ไอ้คนตอบตอบแล้วแต่กเิลสของตน แล้วไปถามรอบใหม่มัน

พูดไปอกีอย่างหน่ึงแล้ว เวลาคนช้ีเข้ารกเข้าพงไง  

แต่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านช้ีของท่านนะ ไม่มีทางอื่น ทางเดียวเท่าน้ันช้ีเข้าไปสู่กเิลส ทางเดียว

เท่าน้ันช้ีเข้าไปสู่อวิชชา ทางเดียวเท่าน้ันช้ีเข้าไปสู่หัวใจ เหน็ไหม เวลาคนจะเปิดทางได้ๆ มีครูบา

อาจารย์ที่เปิดทางของเรานะ ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นะ เหน็ไหม มันปิดเส้นทาง ปิดหมดเลย กเิลส

เป็นใหญ่ แล้วถ้าเป็นจริตนิสยัเข้ากนัได้ไปเลยเข้ารกเข้าพงไปหมด  

แต่ถ้ามันเป็นความจริงๆ มันมีแต่ชักนาํ เวลาครูบาอาจารย์ เหน็ไหม จิตใจที่สงูกว่าดึง

จิตใจที่ตํ่ากว่าข้ึนมา ดึงข้ึนมา ไอ้จิตใจที่ตํ่ากว่ามันไม่รู้ว่าเป็นการดึงหรอก เวลาการดึงมันออกแรง

นึกว่ามันเป็นโทษทั้งน้ัน แต่ความจริงมันไม่ใช่ มันเป็นการดึงข้ึนมา แล้วบอกว่าจะดึงไม่ได้ด้วย 

เพราะกเิลสมันไม่ยอม กเิลสมันปล้ินปล้อน แล้วเวลาจะดึงต้องดึงแบบมันไม่รู้ตัว แต่พอมันรู้ตัว

ข้ึนมาแล้ว เหน็ไหม พระสารีบุตร เวลาพระอสัสชินอนอยู่ที่ไหน เวลาท่านก่อนจะนอนท่านต้อง

กราบไปทางพระอสัสชิก่อน  

เวลาหลวงตาท่านก่อนนอนท่านบอกว่า ถ้าไม่กราบหลวงปู่ม่ันก่อนท่านนอนไม่ได้ ก่อน

นอนต้องกราบหลวงปู่ม่ันก่อน ระลึกถงึหลวงปู่ม่ันตลอด น่ีเพราะอะไร ท่านประพฤติปฏบัิติมานะ 

เรานะเข้ารกเข้าพงไปตลอด แล้วท่านดึงมาๆ นะ ดึงมาแล้วเรายังทิฏฐิมานะ เรายังคิดว่าเก่งกว่า 

เรายังโต้ต้องเถยีงนะ โต้เถยีงเพราะว่าเราคิดว่าอย่างน้ันไง ด้วยความเคารพบูชาน่ันนะ ด้วยกเิลส

มันปิดหูปิดตานะ  

เวลาท่านดึงออกมาแล้วพอเข้าใจแล้ว โอ้โฮ! โอ้โฮ! ท่านไม่ได้หวังอะไรเลย ท่านได้แต่หวัง

ให้เราเข้าสู่หนทาง ท่านหวังแต่ให้เราไปถูกทางเท่าน้ัน เวลาไปถูกทางแล้วท่านปล่อยเลย ไปเลย

เส้นทางน้ีไปได้เลย ไปกยั็งไปติดอกี ไปอกีกยั็งไปหลงทางอีกนะ ท่านจับเข้าทางแล้วนะ ท่านปล่อย
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ไปแล้วนะ เรายังไปหลงทางข้างหน้าอกีนะ ท่านยังต้องคอยดูแลเราไปตลอดเลย เวลาเราไป

เจอ เราไปเข้าใจ เราไปเหน็ซะเองน่ี โอ้โฮๆ แล้วท่านได้อะไรกบัเรา  

แต่ถ้าท่านไม่ใช่คนที่หูตาสว่างกระจ่างแจ้งท่านกช้ี็ทางไม่ได้ เพราะท่านหูตากระจ่างแจ้ง

ท่านไปถงึจุดเส้นทางน้ันแล้ว เพราะเส้นทางน้ันแล้ว เหน็ไหม มันพอแล้ว มันล้นแล้ว ไม่ต้องการ

อะไรเลย แล้วใครจะเอาอะไรไปให้มันกไ็ม่เข้า มันไม่มีประโยชน์ ไอ้คนที่มันไม่รู้จักทางแล้วจะช้ี

ทาง มันเที่ยวไปปล้ินปล้อนเขา แค่อยากให้เขาเช่ือว่าเราเก่ง แค่ต้องการให้เขายอมรับว่าเราดี แค่

น้ัน เพราะอะไร เพราะมันเป็นนามธรรม มันได้อะไรข้ึนมา มันไม่เหน็ได้อะไรข้ึนมาเลย ปิดหูปิด

ตาแล้วนะ แล้วยังจะมักใหญ่ใฝ่สงู แล้วยังไปหาสิ่งที่ไม่เป็นจริงทั้งน้ันเลย  

เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ครูบาอาจารย์ของเรานะ ท่านไม่ต้องการอะไรแล้ว แล้วจิตใจ

ที่สงูกว่าจะดึงข้ึนมา ดึงข้ึนมาแล้วเรายังไม่รู้เหนือรู้ใต้หรอก เวลาเราไปหูตาสว่างข้ึนมา โอ้โฮ เวลา

โอ้โฮน่ันกจ็บนะ มันกใ็ห้รักษาคนน้ีได้ๆ มันกเ็ป็นประโยชน์ เหน็ไหม ศาสนทายาท ธรรมทายาท 

ถ้าไม่มีธรรมทายาทเลยศาสนาจะม่ันคงอย่างไร น่ีเวลาหมู่สงฆ์ เหน็ไหม มันจะมีเสาหลัก เสาหลัก

กห็ลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน เสาหลักกมี็ครูบาอาจารย์เป็นเสาหลัก  

ถ้ามีเสาหลักไว้แล้วมันกเ็ป็นที่ไว้วางใจของสงัคมได้ เป็นที่ไว้ใจของผู้ที่ประพฤติปฏบัิติได้ 

เราจะประพฤติปฏบัิติข้ึนมาเรากไ็ม่รู้เหนือรู้ใต้เลยแล้วจะไปถามใคร เหลียวหน้าเหลียวหลังกไ็ปไม่

ถูก พระไตรปิฎกมีอยู่ทุกวัด ตาํรามีทั่วไปหมด แต่ไม่มีใครรู้ใครเหน็ แต่ถ้าเป็นความจริงๆ เหน็

ไหม เราปฏบัิติของเราข้ึนมา  

เวลาครูบาอาจารย์ท่านบอกเลยให้ปฏบัิติมานะ ย่ิงหลวงปู่ม่ันท่านยํา้นักยํา้หนา “หมู่คณะ

ให้ปฏบัิติมานะ จิตน้ีมันแก้ยากนะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ” ไอ้น่ีมันไม่มีใครให้แก้ เวลามาก็

ผิวๆ เผินๆ เวลามากเ็ป็นความเหน็ของตนทั้งน้ัน มันไม่เป็นความจริงเลย อาการของใจๆ มัน

เป็นได้ร้อยแปด อาการของใจๆ ไม่ใช่ใจ มันทะลุเข้าไปแล้วมันถงึเป็นความจริง อาการของใจๆ 

อาการน้ีกค็วามคิดน้ีไง ดูส ิคิดกนัไปร้อยแปดพันเก้า จริตนิสยัคนร้อยแปด แล้วมีใครจริงสกัคน  

ถ้าทาํความสงบของใจเข้ามา จิตสงบแล้วเหมือนกนัหมดเลย สมาธเิป็นสมาธ ิ แล้วยกข้ึนสู่

วิปัสสนาได้ไหม ถ้ายกข้ึนสู่วิปัสสนาได้มันถงึจะเป็นความจริง ความจริงคือเป็นแบบน้ันๆ ถ้าใคร

ปิดทางกเ็ป็นนรกอเวจี ถ้าเปิดทางได้เปิดทางเข้าสู่มรรค ใครจะปิดใครจะเปิดมันอยู่ที่

สติปัญญา สติปัญญามันทาํได้ มันจะเป็นประโยชน์กบัใจของดวงน้ัน น่ีพูดถงึปฏบัิตินะ  



เทศน์พระ เร่ือง ปิดทาง ๑๕ 
 

น่ีฟังธรรมมันตอกยํา้ตรงน้ี ไม่มีสิ่งใดเหนือธรรม ไม่มีสิ่งใดเหนือมรรคญาณ ไม่มีสิ่งใด

เหนืออาสวักขยญาณ ไม่มีสิ่งใดเหนือน้ีแล้ว ถ้าเหนือน้ีแล้วมันปราบหัวใจทุกๆ ดวงใจให้อยู่ใน

อาํนาจของมัน น่ันคือสจัธรรม น่ันคือความจริงที่เราปรารถนา เอวัง  

  

  

  

  

  

 


