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เทศนพ์ระ วนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

แต่น่ีเรามา เรามาลงอโุบสถ เราจะฟังธรรมะ ฟังสัจธรรม สัจธรรมเป็นสัจธรรมนะ เวลา
เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราเห็นภยัในวฏัสงสารใช่ไหม น่ีโลกอยูก่นัดว้ย
การปากกดัตีนถีบ ปากกดัตีนถีบทางหัวใจนะ ถา้พดูถึงทางความเป็นอยูท่างโลกๆ นะ ความ
เป็นอยูท่างโลกมนัช่วยเหลือเจือจานกนัไดท้ั้งนั้น งานท าเสร็จแลว้ก็ส่งต่อให้ผูอ่ื้นท าต่อเน่ือง
ไปๆ 

แต่ในทางธรรมๆ เห็นไหม เร่ืองของหัวใจ เร่ืองของการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย กบั
การไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เป็นเร่ืองส่วนตวั มนัเป็นเร่ืองของเรา เป็นเร่ืองของบุคคลคนนั้น
ท่ีจะตอ้งเป็นผูก้ระท าเอง ถา้เป็นการกระท าเอง ตอ้งท าให้มนัเป็นสัจจะความจริงข้ึนมา ไม่ใช่
มารยาสาไถย น่ีมนัท าดว้ยความมารยาสาไถยมาแลว้ก็ลบูๆ คล าๆ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัก็เป็นเร่ือง
โลกๆ ไง 

ถา้เป็นเร่ืองความจริงๆ มนัตอ้งสัจจะความจริง ตั้งสัจจะข้ึนมา ตั้งสัจจะข้ึนมา เห็นไหม ดู
เขา้พรรษาน่ี เวลาเขา้พรรษาข้ึนมาเห็นไหม เราอธิษฐานพรรษา แลว้อธิษฐานธุดงควตัร ใคร
ตอ้งการท าส่ิงใด ใครมีกติกาส่ิงใดเพ่ือตนเองก็กระท าเพ่ือนั้น ถา้กระท าเพ่ืออยา่งนั้น กระท าเพ่ือ
เป็นความจริงข้ึนมา ถา้ความจริงข้ึนมา เป็นความจริงข้ึนมา น่ีการกระท านั้นเป็นการกระท าแบบ
ปุถชุน การกระท าของมนุษย ์การกระท าของพระ แต่เวลาเป็นจริงข้ึนมา มนัเป็นจริงในหัวใจ 

ใครท าส่ิงใดประสบความส าเร็จ พอประสบความส าเร็จคือตลอดรอดฝ่ังเห็นไหม มนัก็
ภูมิใจ ความภูมิใจอนันั้น ความภูมิใจในการเราตั้งกติกาแลว้เราท าได ้ เห็นไหม เราก็ภูมิใจในการ
กระท าของเรา ถา้เราภูมิใจในการกระท าของเรา เห็นไหม มีคร้ังท่ี ๑ ก็มีคร้ัง ๒ มีคร้ังท่ี ๓ 
พรรษาท่ี ๑ พรรษาท่ี ๒ พรรษาท่ี ๓ ก็ท าให้มากข้ึนๆ ท าให้มนัเขม้แขง็ข้ึน ท าให้มนัดีข้ึน เพราะ 
เพราะธุดงควตัรเป็นเคร่ืองขดัเกลา ธรรมวนิยัเป็นเคร่ืองขดัเกลาๆ เห็นไหม ถา้เป็นความจริงๆ 
มนัเป็นความจริงในใจเราไง 
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น่ีเวลามนัทุกขม์นัยากๆ ท่ีน่ีแหละ แต่ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา เห็นไหม เป็นความจริง
ข้ึนมามนัก็เป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ค าวา่ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก คือมนัรู้ข้ึนมาในใจดวงนั้น ใจ
ดวงท่ีทุกข์ๆ  ยากๆ อยูน่ี่ ใจดวงท่ีมนัทุกขม์นัยาก เห็นไหม เพราะวา่เรามีสติมีปัญญานะ ถา้เราไม่
มีสติมีปัญญาเราก็ใชชี้วติทางโลกอยูอ่ยา่งนั้น ถา้ใชชี้วติทางโลก เห็นไหม เน่ียเขาบอกวา่ ทางคบั
แคบเป็นทางของคฤหัสถ ์ ทางคฤหัสถเ์ป็นทางคบัแคบๆ เพราะเขาตอ้งท าหนา้ท่ีการงานของเขา 
เห็นไหม อาบเหง่ือต่างน ้ามาตลอดทั้งวนัเลย สุดทา้ยแลว้เวลาจะภาวนาข้ึนมาก็มาสวดมนตก่์อน
นอน สวดมนตต์อนเชา้ แลว้ก็นัง่ภาวนาๆ นั้นนะทางคบัแคบๆ เขามีโอกาสเท่านั้นไง 

ถา้เวลาท่ีมีอยูก่็หนา้ท่ีการงานเอาไปกินหมด น่ีเวลาเอาความจริงๆ ความจริงเราก็เพียงแต่
แบ่งไปจากหนา้ท่ีการงานของเรามาเพ่ือประพฤติปฏิบติั เราเห็นภยัในวฏัสงสาร แลว้มาบวชเป็น
พระ พระน่ีทางกวา้งขวางๆ เห็นไหม น่ีผูท่ี้มีภาระรับผิดชอบ ผูท่ี้มีขอ้วตัรเห็นไหม ก็รับภาระผิด
ชอบตามหนา้ท่ีของตน นอกจากนั้นก็เวลาภาวนาทั้งนั้น ๒๔ ชัว่โมง เห็นไหม ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ๒๔ ชัว่โมงนะ 

เราบวชมาเป็นพระๆ เหมือนนกมีปีกกบัหาง เห็นไหม กินแลว้ก็บินไป น่ีท่ีไหนมีลกูไม ้
มีไมผ้ลเราก็ไปกินท่ีตน้นั้น กินเสร็จแลว้เราก็บินไปๆ พระเปรียบเหมือนนก ลงสู่คอนหาอาหาร
เสร็จแลว้ก็บินไป เห็นไหม น่ีไร้ร่องรอยๆ น่ีไง ภิกษุเราๆ เป็นทางกวา้งขวางไง ถา้ทางกวา้งขวาง
มนัก็กวา้งขวางอยา่งน้ีไง กวา้งขวางเพ่ือการกระท าในหัวใจของเราข้ึนมาไง  

ถา้เป็นกลางหัวใจน่ีธรรมะ ธรรมท่ีวา่สัจธรรม เห็นไหม ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมมีรัตนะ ๒ พระพทุธกบัพระธรรม มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้เป็นพระพทุธเจา้กบัมีพระธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาแสดงธรรม
ข้ึนมาพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม เห็นไหม มีดวงตาเห็นธรรม น่ีสงฆอ์งคแ์รกของ
โลก น่ีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ มนัเป็นท่ีไหน เวลามนัเป็นท่ีในใจของพระอริยบุคคลนั้น 
มนัเป็นในดวงใจของพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ เป็นสมบติัของท่าน เป็นสมบติัของ
พระกสัสปะ เป็นสมบติัของพระอบุาลี เป็นสมบติัของครูบาอาจารยข์องเรา เป็นสมบติัของ
ท่านๆ เพราะท่านท าไดใ้นใจของท่าน 

เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เราก็มาบวชเป็นพระ เป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส เราบวชแลว้เรา
ก็มาเป็นพระป่าพระปฏิบติั เราก็พยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมาให้เป็นความจริงของเราข้ึนมา ถา้
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เป็นความจริงของเราข้ึนมา เห็นไหม มนัก็เป็นสัจจะเป็นความจริงในใจของเรา ถา้มนัเป็นสัจจะ
ความจริงในใจของเรา เราตอ้งท าให้เป็นความจริงข้ึนมาสิ เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาให้มนัเป็น
ของเราข้ึนมา ถา้เป็นข้ึนมา เห็นไหม แต่แลว้ปฏิบติัอย่างไรละ่ ปฏิบติัก็น่ีไง มีขอ้วตัรปฏิบติัน่ีไง 
น่ีธุดงควตัรๆ เห็นไหม ธุดงควตัรเป็นธรรมวนิยัๆ  

ธรรมวนิยัท่ีเราศึกษาๆ น่ี ธรรมะเป็นธรรมชาติขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางไวเ้ป็นสมบติัสาธารณะไง ถา้เรามีสติมีปัญญาของเรา เราจะท า
ของเราให้มนัเป็นความจริงของเราข้ึนมา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา มนัก็เป็นในใจของเรา เห็นไหม 
ถา้เป็นในใจของเรา มนัเป็นความจริง ถา้เป็นความจริงข้ึนมาน่ีศีล สมาธิ ปัญญา  

ศีล คนมีศีลมนัจะปล้ินปลอ้นไหม คนมีศีลมีสัตยม์นัจะตลบตะแลงไหม ท่ีมนั
ตลบตะแลงก็เพราะมนัไม่มีไง เพราะมนัไม่มีศีลไม่มีธรรมไง ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ท าดว้ยกิเลส 
เห็นไหม ดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากดูถกูดูแคลนกนันะ ดว้ยกิเลสของตน ยกตนข่มท่าน 
ยกเราให้สูงเชียว แลว้ก็เหยียบคนอ่ืน มองคนอ่ืนนะต ่าทราม ต ่าชา้ มองคนอ่ืนไม่มีค่า ดูถกูดู
แคลนเขา ดูถกูดูแคลนดว้ยกิเลส เห็นไหม 

ดูทางโลกเขาฆ่ากนั มนุษยฆ์่าไดห้ยามไม่ได ้ น่ีมนัเหยยีดหยามกนัไม่ได ้ ไปดูถกูดูแคลน
เขา ไปเหยียบย  า่เขาไดอ้ยา่งไร น่ีไปดูถกูดูแคลนเขาๆ เห็นวา่ต ่าชั้น น่ีมีส่ิงใดก็จะเหยียบย  ่าเขา 
ท าลายเขา คอยยยุงส่งเสริม คอยท่ิมคอยต า คอยตอกล่ิมแบ่งแยกให้มนัเป็นแบ่งฝ่าย น่ีไง การดู
ถกูดูแคลน การท าลายๆ ท าลายเพ่ืออะไร ก็คิดวา่ตวัเอง ตวัเองจะไดผ้ลประโยชน์ทั้งนั้นนะ คิดวา่
ตวัเองจะมีคุณภาพ คิดวา่ตวัเองมีปัญญา ดว้ยความดูถกูดูแคลนกนั ดว้ยการเหยยีบย  ่ากนั การมอง
คนเป็นชนชั้น มองคนต ่าไร้ค่า นัน่เพราะการดูถกู 

การดูถกูทางโลกนะ การดูถกูมนัเป็นเร่ืองของสังคม เร่ืองของมารยาสาไถย เพราะมารยา
สาไถยน่ีดว้ยทิฏฐิมานะ ดว้ยกิเลส ดูถกูมาก เห็นคนอ่ืนไม่มีค่า เห็นคนอ่ืนจนตรอกจนมุม แลว้
ไม่มีน ้าใจอะไรกบัใครทั้งส้ินใช่ไหม ไม่ท าส่ิงใดอะไรเลยทั้งส้ินใช่ไหม ถา้ไม่ท าส่ิงใด ทั้งส้ิน
มนัเป็นประโยชน์กบัใคร มนัไม่เป็นประโยชน์กบัใครทั้งส้ินเลย แต่ถา้เราเกิดมาเป็นมนุษยเ์กิด
มาพบพระพทุธศาสนา เห็นไหม ถา้ใจเป็นธรรมๆ ใจเป็นธรรมนะ แมแ้ต่ทางโลกคนท่ีใจเขาเป็น
ธรรมนะ เขาคิดแต่เร่ืองดีๆ เขาคิดแต่เร่ืองท่ีมีน ้ าใจต่อกนั คิดถึงเห็นใจต่อกนันะ มีมากมีนอ้ยเราก็
แบ่งสันปันส่วนกนั 
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เราอยูก่บัครูบาอาจารยม์าเป็นเร่ืองแบบน้ีส าคญัมาก ส าคญัมากเพราะท่านเป็นธรรมไง 
เป็นธรรมตอ้งแบ่งให้เสมอภาคกนั จะพรรษามากพรรษานอ้ยไม่ส าคญั เห็นไหม คนเราเกิดมาน่ี
บางคน เห็นไหม บางคนอยูท่ี่ธาตุขนัธ์ของเขา บางคนตอ้งฉันมากตอ้งกินมากมนัถึงจะรู้จกัอ่ิม 
บางคนกินแค่เลก็ๆ นอ้ยๆ ก็อ่ิม เห็นไหม มนัอยูท่ี่ธาตุขนัธ์ของคน เขาฝึกมาอยา่งไรอยา่งนั้น 
แลว้จะให้เท่ากนัโดยกินคนละค าเหมือนกนันั้นมนัเป็นไปไม่ได ้

คนท่ีเขาตอ้งใชพ้ลงังานมาก เพราะเขาเคยอยา่งนั้นนะ ก็ตอ้งให้เขา ๕ ค า เรา ๑ ค าน่ีเสมอ
ภาค เสมอภาคดว้ยความเป็นอยูท่ี่พอเป็นไป แต่ไอเ้ร่ืองมากเร่ืองนอ้ยนั้นมนัเป็นเร่ืองนิสัย เร่ือง
ธาตุขนัธ์ มนัเอามาเปรียบเทียบกนัไม่ได้ๆ  แต่ถา้ของมนัไม่มี เห็นไหม เราก็ตอ้งไดค้นละค า
เหมือนกนั น่ีไอส่ิ้งนั้นมนัก็เป็นจริตเป็นนิสัยมนัก็ตอ้งฝึกหัดข้ึนมา มนัมีปัญญา มนัมีมุมมอง 
มุมมองเราจะท าอยา่งไรให้มนัเสมอภาค ท าอยา่งไรให้อยูก่นัดว้ยความร่มเยน็ ท าอยา่งไรให้เป็น
ประโยชน์  

ถา้คนมีปัญญานะ มีปัญญาเขายงัเสมอภาคตั้งแต่ความเป็นอยู ่ เห็นไหม ทั้งๆ ท่ียงัมีกิเลส
ในหัวใจนะ เพราะกิเลสในหัวใจของเรา มนัก็เตม็หัวใจเราก็รู้อยู ่ เห็นไหม แต่พอเราศึกษาธรรม
วนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้มีน ้ าใจต่อกนัๆ 
ไง เราก็มีน ้ าใจต่อกนัเพ่ือประโยชน์กบัสงัคม เพ่ือประโยชน์กบัสงฆ ์ เพ่ือประโยชน์กบัความ
เป็นอยู ่ เห็นไหม ถา้มีอยา่งนั้นข้ึนมา อยูท่ี่ไหนก็มีคนรักคนชอบ ถา้อยูท่ี่ไหนมนัก็มีคนร่วมไม้
ร่วมมือไง แต่ถา้มนัไม่มีน ้าใจต่อกนั ใครจะให้ความร่วมมือ มนัไม่ให้ความร่วมมือ เห็นไหม 
เพราะอะไร เพราะคิดวา่เราจะไดไ้ง  

มนัมีใครได ้ น่ีมนัเกิดมาแลว้ตายหมด เวลาเกิดมาแลว้ส่ิงท่ีจะเป็นสมบติั เห็นไหม ดูสิ 
พระเรามีอะไรเป็นสมบติั มีศีลมีธรรมเป็นสมบติั อตัตตัถสมบติัของส่วนบุคคล ส่วนบุคคลจะมี
ข้ึนมาก็มีเพราะการประพฤติปฏิบติัของเราน่ีมนัจะเป็นสมบติัของเรา ส่ิงท่ีเราอยู ่ กรรมเก่ากรรม
ใหม่นะ กรรมเก่าท าให้เราเกิดเป็นมนุษยไ์ง เราเกิดมาแลว้ให้เรามีสติมีปัญญา เรามาบวชๆ เห็น
ไหม มาบวชในพระพทุธศาสนาๆ ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางธรรมวนิยัน้ีไว ้

น่ีพทุธบริษทั ๔ ท่ีเขาเช่ือในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เขาถึงวฒันธรรมของเขา เขา
พยายามท าเพ่ือผลประโยชน์ของเขา เพราะดว้ยปัญญาของเขาวา่ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์กบัเขา เขา
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ถึงไดต้กับาตร เขาถึงไดท้ าบุญกุศลของเขา เพราะเขาวา่เป็นผลประโยชน์ของเขา ไอเ้ราก็เกิดมา
เป็นพระๆ เป็นนกัพรต เป็นนกับวชไง พอนกับวชข้ึนมา เห็นไหม เราเป็นพระข้ึนมา เห็นไหม 
เราก็เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ๆ เห็นไหม เราบิณฑบาตเล้ียงชีพ เห็นไหม 

ส่ิงท่ีวา่พระป่า กฐินท่ีไดม้า ไดม้าก็เพ่ือสงฆ ์ เพ่ือสงฆใ์ชจ่้ายในความเป็นอยูข่องหมู่สงฆ ์
เห็นไหม น่ีไง ต่างคนต่างท าหนา้ท่ีของเขา เราก็ท าหนา้ท่ีของเราไง น่ีไงเพราะเราท าหนา้ท่ีของ
เราเพ่ือประโยชน์กบัเรา นัน่มนัเป็นประโยชน์กบัเขา เขาเห็นประโยชน์ของเขานะ ผลประโยชน์
ของเขานะ เขาถึงท าไง ไอเ้รากต็อ้งเห็นผลประโยชน์ของเราไง เราท าเพ่ือประโยชน์กบัเรา ท า
เพ่ือเป็นความจริงความจงัของเราข้ึนมาไง  

ถา้เป็นความจริงความจงัข้ึนมานะ มนัจะเห็นคุณค่า เห็นคุณค่าในการใชจ่้าย เห็นคุณค่า
ในการใชส้อย เห็นคุณค่าทั้งนั้น เพราะน ้าพกัน ้าแรงมา เราอยูก่บัครูบาอาจารยม์านะ เขาอาบ
เหง่ือต่างน ้ามากวา่เขาจะหยิบไดส้มบติัสักช้ินหน่ึงมา แลว้เขามีน ้าใจของเขา เขามาถวายในวดัน้ี 
แลว้วดัน้ีไดม้าท าประโยชน์อะไร ใชป้ระโยชน์มนัคุม้ค่าไหม  

ถา้ใชคุ้ม้ค่านะ เราตอ้งรู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ เอาตั้งแต่สมยัหลวงปู่มัน่ข้ึนมา เห็นไหม 
ท่านรู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ รู้จกัใชส้อยของท่าน เพ่ือประโยชน์กบัท่านเห็นไหม แลว้เป็น
ตวัอยา่งๆ ไง แลว้พระน่ี ดูสิ อาจารยใ์หญข่องวงกรรมฐาน ท่านวางรากฐานไวใ้ห้พวกเรา แลว้
พวกเรามาท าน่ีถา้มีน ้ าใจต่อกนัมนักไ็ม่ดูถกูดูแคลนกนัไง เราเกิดมาเป็นคนเหมือนกนั เราเกิดมา
เป็นมนุษยเ์หมือนกนั แลว้ปรารถนาความสุขเกลียดความทุกขเ์หมือนกนั การหยิบ การใชจ่้าย 
การใชส้อยน่ีมนัก็อยูท่ี่คนท่ีมนัประหยดัมธัยสัถม์ากนอ้ยแค่ไหน  

แต่เวลาเราเขา้หมู่แลว้เราฝึกหดันะ น่ีอยา่งสีผา้ๆ เวลาเราเขา้หมู่แลว้มนัจะรู้เลยวา่สีไป
ทางไหน เห็นไหม น่ีการเขา้หมู่ น่ีก็เหมือนกนั การอยูใ่นหมู่สงฆ ์การอยูใ่นหมู่คณะน่ีมนัจะเห็น
ไปหมด อะไรเป็นประโยชน์และอะไรท่ีไม่เป็นประโยชน์ไง ถา้เป็นประโยชน์มนัก็เป็น
ประโยชน์กบัใครทั้งส้ิน ไม่ใช่ไมไ้ผแ่ตกก่อ เราจะเดน่ออกคนเดียว เราจะฉีกออกไปอยูค่นเดียว
นะ บา้บอคอแตกอยูอ่ยา่งนั้นนะ แลว้ก็ดูถกูดูแคลนเขา ดูถกูดูแคลนดว้ยกิเลสนะ 

แต่เวลาอยูก่บัหลวงตาอยูก่บัหลวงปูมัน่ เห็นไหม ท่านดูถกูจริงๆ ดูถกูคือดูกิเลสเราออก
ไง ดูถกูตอ้งชดัเจนเลย ถา้ท าอยา่งน้ีมนัจะไดผ้ลอยา่งนั้น กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั ถา้ท า
แลว้มนัไดผ้ลนะ กรรมตอ้งให้ผลแน่นอน ถา้กรรมให้ผลแน่นอน ถา้ใจเป็นธรรมแลว้ดูถกู 
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ถกูตอ้งดีงาม เห็นไหม ถกูตอ้งดีงามนั้นเป็นกิเลส เห็นไหม ผิดศีลผิดธรรมมนัไม่ใช่ธรรม ถา้
ไม่ใช่ธรรม ไม่มีใครเขาท า ครูบาอาจารยท่์านไม่ท า ไม่ท าหรอก เพราะมนัผิดศีลผิดธรรม ไม่มี
ใครเขาจะท ากนั 

แลว้ถา้ใครท าผิดศีลผิดธรรม เห็นไหม น่ีดินพอกหางหมู กรรมมนัจะสะสมไปอยา่งนั้น
นะ เวลากรรมมนัสะสมไปแลว้ ถึงเวลาแลว้น่ีกรรมมนัให้ผล ใครก็หลีกเล่ียงไม่ได ้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนให้เช่ือกรรมนะ ท าดีไดดี้ท าชัว่ไดช้ัว่ ใครท าอยา่งไรไดอ้ยา่งนั้น ไม่มี
ใครเป็นผูว้เิศษ ไม่มีใครเป็นผูบ้งการ มนัเป็นการกระท าของผูน้ั้นเอง ผูน้ั้น น่ีไง เร่ิมตน้ก็จากการ
ดูถกูดูแคลนคนอ่ืนเขาก่อน ความดูถกูดูแคลนคนอ่ืนเขาก่อนก็เลยตอ้งอยูค่นเดียวนัน่ไง เพราะ
อะไร เพราะมนัไม่มีใครเขา้ใกล ้มนัเหมน็ไง กล่ินเหมน็เห็นไหม กล่ินมนัเหมน็คลุง้ไปหมด ใคร
จะเขา้ใกลไ้ด ้

น่ีดูสิ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ท่านประหยดัมธัยสัถข์องท่าน เวลาหลวงตาท่านพดูเห็น
ไหม เวลาพดูถึงทางโลกๆ ท่านเหมือนเศษคน เพราะท่านไม่มีส่ิงใดอ านวยความสะดวก หลวงปู่
มัน่ท่านไม่เอาอะไรทั้งส้ิน แต่ลกูศิษยล์กูหาประชาชนลอ้มหนา้ลอ้มหลงัเขา้หาทั้งนั้นเลย กล่ิน
ของศีลกล่ินของธรรมมนัหอมทวนลม ถา้เป็นความจริงๆ นะ มนัจะอตัคดัขาดแคลนขนาดไหน
ทุกคนท่ีใฝ่หา ทุกคนแสวงหา เขาก็เขา้ไปเพ่ือประโยชน์ผลประโยชน์ของเขา เพ่ือบุญกุศลของ
เขา เพ่ือจิตใจท่ีเรียกร้องของเขา จิตใจมนัเรียกร้อง จิตใจมนัโหยหา จิตใจมนัตอ้งการความจริง 
จิตใจตอ้งการคุณธรรม จิตใจมนัตอ้งการให้คนช่วยเหลือ แลว้ใครมนัจะช่วยเหลือได ้ ถา้มนั
ไม่ใช่ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงไง 

ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริง เห็นไหม หัวใจมนัเรียกร้อง หัวใจมนัโหยหา หัวใจมนั
ปรารถนา หัวใจมนัอยากไป มนัไปหาของมนั เห็นไหม นัน่น่ะถา้เป็นครูบาอาจารยห์ลวงปู่เสาร์ 
หลวงปู่มัน่ เห็นไหม หลวงตาท่านพดูประจ า ฟังแลว้มนัฝังใจเรามาตลอด ถา้พดูถึงทางโลกมนั
เศษคน ไม่มีค่าๆ ส าหรับทางโลก ถา้เอาคุณค่าทางโลก ความเป็นอยูท่างโลกมาวดักนั แต่ถา้เป็น
ทางธรรมๆ เศรษฐีธรรม เศรษฐีธรรมท่ียิ่งใหญ่ หัวใจวา่ง หัวใจมีคุณธรรม หัวใจไม่มีส่ิงใด
ปกปิดในใจนั้น เห็นไหม แลว้ดูลกูศิษยล์กูหาดูถกูตอ้งดีงามทั้งนั้น อะไรควรไม่ควร 

น่ีหลวงตาท่านพดูเอง เพราะตวัท่านนะ ท่านบอกเลย ท่านเป็นพรานป่านะ แต่ท่านก็เป็น
คนกลวัเสือมาก ท่านให้หลวงตาไปอยูใ่นท่ีท่ีมีเสือ น่ีแลว้ท่านเช่ือ เช่ือวา่หลวงปู่มัน่ท่านไม่
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ท าลายใครทั้งส้ิน ท่านเองท่านก็ใฝ่หา ท่านเองท่านกแ็สวงหาความจริง ท่านก็ไปหาหลวงปู่มัน่ 
หลวงปู่มัน่สั่งเองให้ไปอยูใ่นป่าท่ีมีเสือ แลว้พอบงัเอิญพ่ีชาย พ่ีชายมาเยี่ยม มาหาท่านท่ีหนองผือ 
หลวงปู่มัน่บอกวา่อยูท่ี่นัน่ 

น่ีท่านก็เลยไปเยี่ยมนอ้งชายท่าน พ่ีชายของหลวงตา พ่ีกบันอ้งรู้จกันิสัย รู้จกัวา่ชอบหรือ
กลวัอะไร พอไปถึงไปเดินดูสถานท่ีนั้น โอ ้เห็นแลว้มนัสะเทือนใจ มนัสะเทือนใจ นอ้งเรานะ พ่ี
กบันอ้ง นอ้งเราเป็นอยา่งไร เรากรู้็จกัอยู ่ นอ้งของเรากลวัมากในเร่ืองสถานท่ีอยา่งน้ี เสือกลวั
เป็นนิสัยเลย แลว้มาอยูอ่ยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร เดินวนดูนะ เดินดูสถานท่ีดว้ยความเป็นห่วงเป็นใยของ
พ่ีชาย เสร็จแลว้กลบับา้น พอเขากลบัไปบา้นก็ไปร าพนัท่ีบา้น 

เวลาหลวงตาท่านกลบัมาเยี่ยมโยมแม่ โยมแม่ท่านเลา่ให้ฟัง บอกวา่พ่ีชายไปเห็นนอ้งชาย
วนันั้น กลบัมาถึงแม่นะ มานัง่ร้องไห้กบัแม่ บอกไอบ้วันะ มนัไปอยูส่ถานท่ีอยา่งนั้น มนันิสัย
มนัเป็นอยา่งนั้น มนักลวัขนาดนั้นนะ มนัไปอยูอ่ยา่งนั้นไดอ้ยา่งไรๆ โอย๊ มนัร าพึงร าพนั รักนอ้ง 
ห่วงนอ้ง สงสารนอ้งๆ นอ้งท่ีกลวัเสือมาก แลว้ไปอยู่ในสภาพแบบนั้นนะมนัจะทุกขข์นาดไหน 
ร้องไห้ ร้องไห้แลว้ร้องไห้อีกนะ 

แต่น้ีมนัก็เป็นความเห็น เป็นความจริง เป็นสายเลือด เป็นเร่ืองของความจริง ความจริง
ท่ีวา่เกิดมาดว้ยกนั พ่ีกบันอ้งโตมาดว้ยกนั รู้จกันิสยักนั แลว้เวลาไปเยี่ยมนะ เห็นไหม หลวงปู่มัน่
ให้ไปอยูก่บัเสือ น่ีเห็นไหม ดูถกู ดูถกูตอ้งดีงามอยากจะฝึก เห็นไหม เวลาท่านฝึกของท่านได้
แลว้ เวลาหลวงตาท่านเลา่ เห็นไหม เวลาพระข้ึนไปจบัเส้นหลวงปู่มัน่ เห็นไหม หมู่คณะถา้เรา
ไม่อยูแ่ลว้ให้พ่ึงมหานะ มหาดีทั้งนอกและดีทั้งใน 

นอก นอกคือขอ้วตัรปฏิบติั นอกคือน ้าใสใจจริงท่ีไม่ท้ิงหมู่คณะ นอกคือคอยดูแลพระ
เณรดว้ยกนั  

ใน ในคือสัจธรรมในใจ ในสจัจะในใจหลวงปู่มัน่ท่านเป็นคนป้ันมากบัมือ หลวงตาท่าน
พดูเอง หลวงปู่มัน่เป่ากระหม่อมเรามาๆ เห็นไหม หมู่คณะถา้เราเสียไปแลว้ หมู่คณะจะพ่ึงใคร
ละ่ ถา้จะพ่ึงไดใ้ห้พ่ึงท่านมหานะ ท่านมหาดีทั้งนอก ดีทั้งใน นอกคือความเป็นอยู ่นอกคือสังคม 
นอกคือหมู่คณะ นอกคือวนิยั  
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ใน ในคือในหัวใจ ในหัวใจท่ีท าดีแลว้ ในหัวใจท่ีเราไดฝึ้กฝนดีแลว้ น่ีจะเป็นคนช้ี
ทางเดินในใจได ้ ในใจทางเดินในใจนั้นมนัตอ้งเดิน เห็นไหม เวลาครูบาอาจารยท่์านดูถกู ดู
ถกูตอ้งดีงาม ท่านดูถกู ถกูตามธรรม ดูถกูตามสัจจะ ดูความเป็นจริง ความเป็นจริงท่ีมนัจะเป็น
จริงข้ึนมาได ้ ท่านตอ้งดูให้มนัถกูตอ้งดีงามแลว้หมัน่รักษามาอยา่งนั้น ถา้หมัน่รักษาข้ึนมา เห็น
ไหม ป้ันแต่งข้ึนมา เป่ากระหม่อมมาๆ เห็นไหม การดถูกูๆ ให้มนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา 

แต่ทางโลกดูถกู ดูถกูโดยกิเลส ดูถกูคือเหยียบย  ่าเขา แบ่งชนชั้นเขา อยากอยูเ่หนือเขาโดย
ท่ีไม่มีคุณสมบติัท่ีเหนือเขา ถา้จะอยูเ่หนือเขาโดยท่ีไม่มีคุณสมบติัท่ีเหนือเขา มนัก็อยูด่ว้ย
อิทธิพล อยูด่ว้ยการกดข่ี ใครมนัจะยอมให้ใครกดข่ี มนัเป็นไปไม่ได ้ดูสิ ในทางโลก เห็นไหม ดู
สิ เวลาขา้ราชการ ต ารวจเขามีกฎหมายไวน้ะ เขาถือกฎหมายไว ้ เพ่ือหาผลประโยชน์ไง ไอน่ี้ก็
เหมือนกนัเราบวชมาเป็นพระ เราไม่ใช่ต ารวจ ธรรมและวนิยัเขาเอาไวบ้งัคบัเรา น่ีศึกษาธรรม
วนิยัเอาไวแ้กไ้ขกิเลสเรา ไม่ใช่เอาธรรมวนิยัน่ีไปเท่ียวรีดไถ ไปเท่ียวกดข่ีคนนูน้คนน้ี มนัเป็นไป
ไม่ได ้ เพราะความเป็นไปไม่ไดน้ะ พอไปกดข่ีเขาแลว้นะ คนโดนกดข่ีใครจะยอมรับ มนัก็หลดุ 
มนัก็ปล้ินปลอ้น มนัก็หลดุไปหมด บิดพล้ิวไม่มีใครอยูใ่นความเช่ือของตนหรอก 

แต่ถา้มนัเป็นขา้ราชการต ารวจ ต ารวจท่ีดี ต ารวจของประชาชนๆ จิตใจโอบออ้มอารี เห็น
ไหม ถา้ผูร้้าย ถา้คนท าผิดกฎหมายเขากจ็ะวนิิจฉัยผิดตามกฎหมายนั้น ปกป้องสังคมให้สงัคม
ร่มเยน็เป็นสุข เห็นไหม ต ารวจท่ีดี ต ารวจท่ีเขาเช่ือฟัง ต ารวจท่ีเขาเห็นธรรมวนิยัเห็นกฎหมาย
เป็นกรอบไวบ้งัคบัใชก้บัสังคม เขาใชด้ว้ยความเป็นธรรมๆ เห็นไหม น่ีเพ่ือประโยชน์กบัเขา 
ประชาชนรักต ารวจอยา่งนั้น ปรารถนาให้ต ารวจอยา่งนั้นเป็นผูคุ้ม้ครองดูแล ดูแลประชาชน 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราเป็นพระๆ เห็นไหม ในหมู่คณะเห็นไหม ถา้เราไม่ดูถกูดูแคลนใคร 
เราไปดูถกูดูแคลนผูบ้วชใหม่ก็ไม่รู้ก็เป็นเร่ืองธรรมดา คนท่ีฝึกปฏิบติัยงัไม่ไดน้ะ เขาไม่รู้จกั
กิเลสเขาหรอก ถา้ไม่รู้จกักิเลสเขา เราจะฝึกฝนเขาอยา่งไร ถา้เราเป็นธรรมนะ เป็นธรรมแบบ
หลวงปู่มัน่ ใครกลวัส่ิงใด ใครส่ิงใดท่ีมนัเป็นส่ิงท่ีมนัขดัแยง้กิเลสในใจของตน ท่านให้ท าอยา่ง
นั้นๆ นะ ท่านให้ท าอยา่งนั้น ท าเพ่ือแกกิ้เลสของเขาไง 

แลว้ถา้เขาแกกิ้เลสของเขาไดน้ะ เขาซาบซ้ึงบุญคุณนะ คนกลวัผีให้ไปอยูท่ี่ป่าชา้ คนกลวั
เสือคือสั่งให้ไปอยูก่บัเสือ ไปอยูก่บัเสือให้มนัต่อสู้กบักิเลสของมนัไง ให้มนัต่อสู้กบัความกลวั



เทศน์พระ เร่ือง คดิถกู ๙ 

 

©2018 www.sa-ngob.com 

ในใจอนันั้นไง ดว้ยสติดว้ยปัญญาอนันั้นไง น่ีการฝึกฝนไง การดูถกูไง ถกูตอ้งดีงามๆ ตามธรรม
ตามวนิยัไง กบัดูถกูโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ดูถกูโดยการเหยียบย  า่ท าลายเขาไง  

ถา้มนัดูถกูดูผิด เวลามนัผิดพลาด มนัผิดพลาดไปหมดนะ ถา้มนัดูถกูตามธรรมตามครูบา
อาจารยน์ะ เพราะท่านรู้จกักิเลส มนัตอ้งรู้จกัตวัตนของตน ตอ้งรู้จกัวา่ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมา มนัเกิด
ข้ึนมาไดอ้ยา่งไร แลว้เกิดข้ึนมา เราเองประพฤติปฏิบติัมานะมนัมีช่องทางอยา่งไร ถึงไปรู้ไปเห็น
เร่ืองอยา่งน้ีเขา้ พอไปรู้ไปเห็นอยา่งน้ีเขา้ ถึงพยายามพลิกแพลง พยายามแกไ้ขมา จนมนัหลดุ
รอดมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา เราท ามาๆ คนท่ีท ามามนัมีอ  านาจวาสนามากนอ้ยแค่ไหน ถา้มี
อ  านาจวาสนาแบบครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม ท่านก็มาสั่งสอนไดไ้ง 

แต่ถา้คนท าแลว้มีอ  านาจวาสนาไม่ทัว่ถึง เห็นไหม ก็เอาตวัรอดไดอ้ยา่งเดียว เห็นไหม จะ
สั่งสอนจะบอกคนอ่ืน มนับอกดว้ยวธีิการอยา่งไร เช่น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
พระอรหันตท์ั้งนั้น ๘๐ องคน์ะ เอตทคัคะ ๘๐ ทางๆ กค็วามช านาญของเขาความถนดัของเขา ถา้
ความถนดัของเขานะ น่ีความถนดัของสาวกสาวกะไง ส่ิงท่ีจะเป็นครบสมบูรณ์ๆ ก็มีองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้เท่านั้น แลว้เป็นจริงดว้ย ดูถกูตอ้งชอบธรรมตามธรรมตามวนิยั ตามจริต
นิสัย ตามคุณประโยชน์ของเขา 

เขาจะไดป้ระโยชน์มากนอ้ยแค่ไหน ถา้เขาควรไดป้ระโยชน์ในการระดบัของทาน ก็ให้
เขาท าทานของเขา ให้เขาสร้างบุญกุศลของเขา เขาภาวนาของเขายงัไม่ไดก้็พยายามให้เขาฝึกฝน
ของเขา ฝึกฝนไวเ้ป็นจริตเป็นนิสัย เป็นอ านาจวาสนาบารมีให้ติดหัวใจเขาไป หลวงตาท่านพดู
ประจ าน่ีให้พทุโธๆ ให้มนัติดกบัหัวใจน้ีไป ถา้เราประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้ถึงท่ีสุดแห่งทุกขไ์ด ้
สาธุ นั้นคือเป้าหมายของการไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แต่คนจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
น่ี เห็นไหม มนัตอ้งมีวฒิุภาวะ  

ความวา่มีวฒิุภาวะ เห็นไหม ถา้มนัตั้งสติ สติมนัก็มัน่คง สติมนัก็แขง็แรง มนัก็สามารถ
ควบคุมความคิดได ้ถา้มนัพทุโธๆๆ กบัจิตมนักก็ลมกลอ่มกนั มนัก็เป็นการประสานกนั จนเป็น
เน้ือเดียว จนเป็นพทุโธเสียเอง เห็นไหม ถา้มนัมีอ  านาจวาสนามนัจะเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป แลว้
ถา้คนมีอ านาจวาสนามากข้ึนไปกวา่นั้น เห็นไหม พอจิตสงบแลว้ยกข้ึนสู่วปัิสสนาน่ี เขาท าของ
เขาดว้ยความถกูตอ้งชอบธรรมนะ คนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนานะมนัก็ไพลไ่ป เห็นไหม ไพลไ่ปให้
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ไปดูตามกิเลสไง กิเลสมนัก็พลิกมนัก็แพลงไง กิเลสมนัก็บงัเงาไง กิเลสมนัก็อา้งธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง 

กิเลสมนัอยูห่ลงัฉาก มนัเอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาอยูห่นา้ฉาก 
แลว้มนัก็ปล้ินปลอ้นวา่พิจารณาอยา่งนั้นพิจารณาอยา่งน้ี โดยท่ีไม่มีความเป็นจริงในหัวใจ เห็น
ไหม ถา้คนไม่มีอ  านาจวาสนาเขาก็ท าอยูอ่ยา่งนั้นนะ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ จนลม้ลกุคลกุคลานอยูอ่ยา่ง
นั้น แต่ถา้คนมีอ านาจวาสนาครูบาอาจารยข์องเราท่านมีวาสนา เห็นไหม ถา้มนัยกข้ึนสู่วปัิสสนา
นะ มนัจะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ตามความเป็นจริง ถา้ตามความเป็นจริงมนั
พิจารณาไปแลว้มนัสะเทือนกิเลส มนัโดนกิเลส เห็นไหม 

เวลาหลวงตาท่านพดู เห็นไหม เวลาภาวนาๆ ข้ึนมา ภาวนาโง่เหมือนกบัหมาตาย ไม่เคย
เห็นหนา้กิเลส ไม่เคยเห็นความถลอกปอกเปิกของกิเลส กิเลสไม่เหมือนถึงกบัเลือดซิบๆ เลย 
กิเลสมนัไม่สะเทือนมนัเลย ไม่มีความเห็น ไม่มีความมุ่งหมายเขา้ถึงกิเลสเลย เห็นไหม น่ีโง่
เหมือนหมาตาย  

แต่ถา้คนเขาฉลาดๆ เห็นไหม เวลามนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมาน่ี แลว้มนัมาจากไหน คนมนั
ตอ้งมีอ  านาจวาสนานะ ถา้คนไม่มีอ  านาจวาสนา ดสิู ความรู้สึกนึกคิดของเราน่ีมนัไม่เหมือนกนั 
ความมัน่คงของใจของคนก็ไม่เหมือนกนั บางคนเห็นไหม มีสัจจะ พดูค าใดเป็นค านั้น พอพดู
แลว้นะเขารักษาค าพดูของเขา บางคนนะปล้ินไปเลยนะ ปล้ิน ปล้ินปลอ้นกะลอ่นไปตลอด 
ท าไมเขาเป็นอยา่งนั้น น่ีไงมนัก็วาสนาของเขา เขาท าของเขามาอยา่งนั้นไง  

ในสมยัพทุธกาลนะ เวลาใครประพฤติปฏิบติัแลว้มีเหตุผลส่ิงใดหรือขดัขอ้งส่ิงใดจะไป
เฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ท าไมมนัเป็นเช่นนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะ
บอกเลยอดีตชาติเขาเคยเป็นอยา่งนั้น เขาเคยท าอยา่งนั้น ชาติน้ีก็มาเป็นอยา่งน้ีอยูอี่ก เห็นไหม 
มนัมาจากนัน่น่ะๆ 

เวลาเราเกิดมา เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เรามาประพฤติปฏิบติักนัมนั
ถึงอยูต่รงน้ีไง มนัถึงตอ้งให้เราพิจารณาของเราน่ีไง ให้เราพิจารณาของเรา เห็นไหม ให้มนัเป็น
จริตนิสัยติดกบัหัวใจน้ีไปไง ให้มนัเป็นพ้ืนฐานของบารมีธรรมในใจไง ถา้เป็นพ้ืนฐานบารมีใจ 
เห็นไหม ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย สาวกสาว
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กะเห็นไหม ๑ แสนกปั น่ีมนัตอ้งมีพ้ืนฐานมาจิตใจมนัถึงตั้งมัน่ มนัถึงมีสัจจะ มนัพดูค าไหนค า
นั้น มนัพดูเป็นจริงเป็นจงั เห็นไหม 

น่ีเวลาหลวงตาท่านพดูค าไหนค านั้น ถา้ตั้งสจัจะแลว้ตลอดรุ่งตอ้งตลอดรุ่ง ท่านตั้งสจัจะ
แลว้ท าอยา่งไรตอ้งท าอยา่งนั้น ครูบาอาจารยท่ี์ส้ินกิเลสๆ ส่วนใหญ่แลว้น่ีเขามีสัจจะ เขามีความ
ซ่ือตรง เขามีความจริงใจ แลว้ถา้จะดูถกูก็ถกูกิเลส ดถูกู เห็นไหม ดูธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เป็นของยิ่งใหญ่ เป็นของท่ีมีคุณค่า ธรรมและวนิยัน้ียิ่งใหญ่มาก แมแ้ต่วา่ค  าวา่
สติ เห็นไหม เวลาหลวงปู่มัน่ท่านพดู เห็นไหม ใครๆ ก็บอกวา่พระป่าน่ีไม่ศึกษา ไม่เคารพพระ
ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ หลวงตาท่านพดู เวลาหลวงปู่มัน่ท่านมาท่ีวดัป่า
สุทธาวาส มาท่ีไหน หลวงตาท่านไปดว้ย เห็นไหม ท่านไม่ยอมนัง่เดด็ขาด ถา้ยงัมีหนงัสือวางอยู่
บนพ้ืนท่ีเสมอกบัเรา ท่านบอกวา่ตวัอกัษร ตวัหนงัสือน่ี มนัสามารถส่ือธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ได ้ตอ้งยกไวใ้นท่ีสูง ตอ้งยกไวบ้นห้ิง ตอ้งมีท่ีตั้ง ท่านถึงจะยอมนัง่  

น่ีอยา่งน้ีหรือไม่เคารพ คนมนัเคารพขนาดนั้น ไม่ไดเ้คารพแมแ้ต่พระไตรปิฎกนะ เคารพ
แมแ้ต่ตวัอกัษรท่ีส่ือธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ น่ี น่ีนิสัยหลวงปู่มัน่ท่ีมีสัจจะ
อยา่งนั้น ท่านถึงมีอ  านาจวาสนาอยา่งนั้น เวลาท่านมองส่ิงใด ท่านพิจารณาอยา่งใดดว้ยสติดว้ย
ปัญญาของท่าน มนัถึงดูถกูตอ้งดีงามตามธรรมไง ไม่ใช่อยา่งเราดดัจริต ดูถกูเหยียดย  า่เขา ดูถกูดู
แคลนไง ตอ้งเหยียบบ่าเขา เหยียบหัวเขา ให้เขาอยูใ่นอ านาจของเรา ใครมนัจะยอม ไม่มีใครเขา
ยอมอยูใ่นอ านาจใครหรอก ความรู้สึกของคนมนัยอมแต่ความถกูตอ้งดีงามเท่านั้น 

ยอม เห็นไหม ดูสิ ท่ียอมครูบาอาจารยเ์พราะอะไร เพราะครูบาอาจารยท่์านทุกขท่์านยาก
มาก่อน เวลาหลวงตาท่านพดูนะ เวลาเขาเอาใบสะระแหน่ไปถวายท่านนะ ท่านบอกพอเห็นแลว้
มนัคิดถึงทนัทีเลย คิดถึงตอนท่านอยูใ่นป่าในเขาเก็บพวกน้ีกิน คนท่ีอยูป่่าอยูเ่ขา คนท่ีทุกขย์าก
มาน่ีนะ พอเห็นอะไรมนัยอ้นได ้มนัคิดถึงทั้งนั้นนะ เพราะท่านไดผ้า่นประสบการณ์ชีวติอยา่งน้ี
มา 

คนท่ีผา่นประสบการณ์ชีวติ ผา่นการธุดงค ์ผา่นการทุกขก์ารยากมาน่ี แลว้เพราะการผา่น
มาอยา่งนั้นมนัถึงควบคุมดูแลหัวใจได ้ แลว้มาเป็นผูน้ า มาเป็นครูบาอาจารยน่ี์ เขาลกูศิษยล์กูหา
จะให้เขากินอ่ิมนอนอุน่แลว้เขาก็ทุกขใ์นหัวใจ กบัใหเ้ขารู้จกัปฏิสงัขาโย พิจารณาแลว้พิจารณา
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อีก การใชก้ารสอยแลว้หัวใจก็ดีงามน่ี เราจะให้เขาท าอยา่งใด ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมๆ น่ีเรา
อยูก่บัครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมมานะ ท่านประหยดัมธัยสัถ ์

เวลาคนมองจากภายนอกก็อยา่งหน่ึง เวลาเราอยูก่บัครูบาอาจารยเ์ราจะเขา้ถึงตวัแลว้คุย
กบัท่าน เพราะถา้เป็นธรรมนะ อยากศึกษา เวลาท่านพดูเร่ืองอยา่งน้ี พดูถึงเร่ืองความประหยดั
ความมธัยสัถ ์พดูถึงน ้าใจของผูท่ี้จะแสวงหา ผูท่ี้เขาจุนเจือศาสนา เห็นไหม ศรัทธาไทยไม่ให้ตก
ร่วง ศรัทธาไทยควรจะให้เขาช่ืนบาน บุญกุศลของเขาจะไดห้รือไม่ได ้ เราฟังอยา่งน้ี ฟังใกล้ๆ  
นะ ฟังใกลชิ้ดท่าน ท่านพดูอยา่งน้ี พดูถึงความประหยดัมธัยสัถ ์ เพราะคนเขา้มา ทุกคนเวลาคิด
แบบเขา แลว้เขามา เห็นไหม เขาก็อยากจะให้พระน่ีอยูดี่มีสุขทั้งนั้น 

แลว้เราลองใชชี้วติแบบนั้นสิ ไอค้นท่ีประหยดัมธัยสัถ ์ไอค้นท่ีกบัเขาเป็นคุณธรรม ใจ ท่ี
เขาเป็นธรรม เขามองวา่ โอ ้ พระองคน้ี์หลงแลว้ พระองคน้ี์ติดโยม พระองคน้ี์เกรงใจโยม พอ
โยมเอานูน้มาให้ เอาน่ีมาให้ ก็เช่ือถือศรัทธา โอ ้ เจริญศรัทธาๆ ครูบาอาจารยท่์านเศร้าใจนะ ไอ้
พระองคน้ี์ชะตาขาด ใกลจ้ะลม้เหลวแลว้ ใกลจ้ะหมดอายขุยัของความเป็นพระแลว้ น่ีไง เวลาครู
บาอาจารยท่์านดูถกู ดูถกูอยา่งน้ี ดูถกูวา่ หน่ึง ของเขาก็เป็นของเขา บุญกุศลของเขาก็เป็นของเขา 
ปฏิคาหกเขาหามามนัก็เป็นบุญกุศลของเขา เป็นเจตนาของเขา ไอเ้ราน่ีเราเป็นพระน่ี เราควรจะ
ใชป้ระโยชน์อยา่งไร รู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์

น่ีไง ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมท่านพดูอยา่งน้ี หลวงปู่กงมา เห็นไหม เมืองจนัทฯ์ 
ร้องไห้เลยน่ะเห็นพระ ความเป็นอยูข่องพระน่ี ศาสนาเส่ือมแลว้ละ่ ศาสนาหมดแลว้ เพราะอะไร 
เพราะกินซีฟู้ด กุง้ หอย ปู ปลา เต็มไปหมดเลย เวลาท่านอยู ่ หลวงปู่เจ๊ียะเวลาท่านพดูเอง น่ีไอ้
หงบมึงรู้ไหม เวลากูอยูเ่ชียงใหม่ เป็นความลบัน่ี กูกินอะไรรู้ไหม กินขา้วเหนียวกบักลว้ย กิน
อะไรไม่ไดเ้ลย วนัไหนบิณฑบาตไดป้ลาสร้อยตวัหน่ึง วนันั้นเหมือนถกูรางวลัท่ีหน่ึง น่ีหลวงปู่
เจ๊ียะพดูกรอกหูกูอยูน่ี่ เวลาท่านพดูถึงความเป็นอยูก่บัหลวงปู่มัน่ท่ีเชียงใหม่ ๓ ปีนัน่นะ หลวงปู่
มัน่ฉันอะไร หลวงปู่มัน่เวลาไดป้ลาสร้อยตวัเดียว วนันั้นๆ ถกูรางวลัท่ีหน่ึง แลว้ถา้ไม่ไดป้ลา
สร้อยมนัฉันอะไร แลว้หลวงปู่เจ๊ียะนิสัยของท่าน ท่านลกูคนมีตงัค ์ เห็นไหม เวลาจะไปอยูก่บั
หลวงปู่มัน่ พ่อแม่ท่านร้องไห้ตลอดเวลานะ จะไปไดอ้ยา่งไรๆ  

คนไม่เคยทุกขไ์ม่เคยล าบากเลย แต่ดว้ยหัวใจท่ีมนัเรียกร้องท่ีมนัโหยหา เพราะมนัภาวนา
ไดแ้ลว้ ตอ้งหลวงปู่มัน่เท่านั้นๆ เวลาไปหาหลวงปู่มัน่ เห็นไหม หนาวกห็นาว อาหารกไ็ม่มีจะ
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กิน แต่ดว้ยหัวใจดว้ยความผกูพนักบัหลวงปู่มัน่ เห็นไหม น่ีเพราะดว้ยความเป็นจริง มนัทุกขม์นั
ยากมาอยา่งนั้น เวลามนัเป็นจริงข้ึนมาๆ โดยท่ีหลวงปู่มัน่ ผา้ข้ีร้ิวห่อทอง พระองคน้ี์เป็นพระ
ผา้ข้ีร้ิวห่อทอง ทอง ทองค าในใจไง น่ีถา้ดูถกู ครูบาอาจารยท่์านดูถกู เห็นไหม ดูถกูสร้างสมให้
มนัเจริญงอกงาม ไม่ใช่ดูถกูแบบกิเลส  

เวลาดูถกูกิเลส เห็นไหม เหมน็ทั้งตวั แต่กูจะเหยยีบมึง กูจะย  า่มึงให้อยูใ่นอ านาจกูนะ 
แลว้ใครมนัจะไปอยูใ่นอ านาจละ่ ทุกคนท่ีบวชมาก็บวชมาเพ่ือจะช าระลา้งกิเลส บวชมาเพ่ือ
สะสมคุณงามความดี ถา้ภาวนาไดดี้ ดว้ยอ านาจวาสนา ใครภาวนาไดเ้รากส็าธุนะ ใครภาวนาได้
ดีข้ึนมา เพราะมีเป้าหมายของพทุธศาสนา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เห็นไหม องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม น่ีไง เราเป็นบริษทั 
๔ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ฝากศาสนาไว ้ถา้ใครร้ือคน้ข้ึนมาไดเ้ป็นความจริงข้ึนมา เห็น
ไหม น่ีไดส้ัมผสัธรรมๆ ธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบแลว้กราบเลา่ๆ เขาถาม
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบอะไร กก็ราบธรรมๆ กราบธรรมท่ีใจไดส้ัมผสัไง 

น่ีท่ีเรามาบวชเรามาประพฤติปฏิบติักนั เราก็ปรารถนาธรรมอนันั้นไง ถา้เราปรารถนา
ธรรมอนันั้นเห็นไหม เรามุ่งเป้าสู่อนันั้นไง เรามีเจตนามุ่งสู่อนันั้นไง แลว้มนัจะมีอะไร ความ
เป็นอยูม่นัจะมีอะไร ศีลธรรมก็เป็นกรอบไวเ้ท่านั้นเอง เป็นกรอบไวใ้ห้มนัเสมอภาคเหมือน
กฎหมาย กฎหมายเขาใชก้บัสงัคม ให้สงัคมเสมอภาคกนั ให้สงัคมอยูด่ว้ยกนั ธรรมวนิยัก็เป็น
อยา่งนั้น ให้พวกเราน่ีไดป้ระพฤติปฏิบติัให้มนัถกูตอ้งดีงาม  

แลว้ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญาในหัวใจเห็นไหม น่ีไง ถา้มนัเป็นธรรมๆ ใจ
มนัไดธ้รรมอนันั้นนะ มนัเป็นเป้าหมายของพระพทุธศาสนา เป้าหมายของภิกษุไง เป้าหมายของ
นกัรบน้ีไง ถา้มนัไดธ้รรมวนิยัอนันั้นข้ึนมา น่ีไง ศาสนาน้ีไม่วา่งเปลา่ไง น่ีท่ีมนัเป็นทุกขเ์ป็นใย
อยูน่ี่เพราะศาสนามนัวา่งเปลา่ไง มนัมีแต่คนเกล่ือนกลน่ แต่ไม่มีอะไรเป็นช้ินเป็นอนัไง ไม่มี
อะไรเป็นสัจจะความจริงไง ถา้ไม่มีอะไรเป็นสัจจะความจริงข้ึนมา ถา้มนัมีธรรมๆ ข้ึนมาแลว้มนั
จะมีน ้าใจต่อกนั มนัจะมีความผกูพนักนั มนัจะมีความเมตตาธรรมค ้าจุนโลก ค ้าจุนหมู่สงฆ ์ ค ้า
จุนพวกเรา เพราะมีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ค  ้าจุนมา มนัถึงมีส่ิงต่อเน่ืองมา  

เพราะ เพราะโดยธรรมชาติ นรกสวรรคไ์ม่มี ธรรมะไม่มี หมดกาลหมดเวลา กิเลสมนั
เป็นอยา่งนั้น มนัปิดกั้นหัวใจของสัตวโ์ลกทั้งนั้นนะ แลว้ต่างคนต่างแสวงหา ต่างคนตา่งพยายาม
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ด้ินรน มนัจะด้ินรนไปไดอ้ยา่งไร เพราะตวัเองไม่มีวาสนา แต่เพราะมีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ 
พยายามของท่าน จนท่านมีสัจจะความจริงในใจของท่าน จนเป็นความมัน่ใจในหมู่ชาวพทุธ มี
ความมัน่ใจในภิกษุในการประพฤติปฏิบติั ถึงพยายามขวนขวายกนั พยายามแสวงหากนั  

สมยัหลวงปู่มัน่นะ เวลาท่านเทศนาวา่การ เห็นไหม หลวงปู่แหวน หลวงปู่ฝ้ัน มหานิกาย
ทั้งนั้น มาญตัติเป็นธรรมยติุๆ เพราะญตัติแลว้ เพราะอยากไดไ้ง เพราะอะไร เพราะท่านเทศนาวา่
การแลว้ช้ีทาง เห็นไหม ให้ทุกคนมนัมีช่องทางจะไปได ้ เห็นไหม มนัขวนขวายๆ ไง แลว้น่ี
เหมือนกนัเราพยายามขวนขวายตรงนั้นไง ถา้มนัเป็นครูบาอาจารยท่์านดูถกูตอ้งดีงาม ดูถกูนะ ดู
ถกูตอ้ง ดูกิเลสชดัเจน ดูธรรมชดัเจน  

แต่ถา้เรามีกิเลสๆ นะ เราเหยียบย  า่เขา เราดูถกูดูแคลนดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 
ดูถกูดูแคลนดว้ยความอยากเหยียบคนอ่ืน ไม่ใช่ดูถกูแบบธรรม ดูถกูแบบธรรมดูถกูดูชดัเจน ผิด
เป็นผิด ถกูเป็นถกู ธรรมเป็นธรรม กิเลสเป็นกิเลส เป็นสัจจะท่ีเราแสวงหาๆ เพ่ือหัวใจดวงน้ี 
หัวใจของเราน่ีมนัจะไดเ้ป็นสัจจะเป็นความจริงข้ึน ไดส้ัมผสัธรรมๆ ข้ึนมา แลว้เวลาหลวงตา
ท่านกราบพระ เห็นไหม กราบดว้ยหัวใจ กราบดว้ยจิตใตส้ านึก กราบดว้ยชีวติ  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติัไปแลว้ไดศี้ล ไดส้มาธิ ไดปั้ญญา ไดม้รรคไดผ้ลแลว้นะ นัน่น่ะ
มนัจะซ้ึง ซ้ึงในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัจะเห็นบุญเห็นคุณของหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่มัน่ มนัจะเห็นบุญเห็นคุณของครูบาอาจารยข์องเราท่ีขวนขวาย สละตายไดอ้ยา่งนั้น
มาเพ่ือให้สังคมมัน่คง แลว้เราไดอ้าศยัส่ิงนั้นเล้ียงชีพอยูน่ี่ แลว้พยายามกระท าของเราข้ึนมา แลว้
ให้มนัดูถกูตอ้งดีงามชอบธรรมตามธรรม อยา่ดูถกูตามกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ดูถกูตาม
กิเลสตณัหาทะยานอยากนั้นเป็นการดูถกูเหยียดหยาม เอวงั 
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