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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรมเพราะพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์เรา
ก็บวชเป็นพระ บวชเป็นพระเห็นไหมเป็นสมมติสงฆ ์ถา้สมมติสงฆ ์ในธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ๑๔ ค ่า ๑๕ ค ่า ให้ลงอโุบสถ ค าวา่ลงอโุบสถ อโุบสถศีลมนัเป็นธรรมและ
วนิยั มนัเป็นศีลท่ีเราจะตอ้งทบทวนๆ การทบทวนโดยลงอโุบสถเห็นไหม ถา้จิตใจของเรามนั
เป็นธรรมๆ ส่ิงน้ีมนัเป็นกรอบ มนัเป็นเคร่ืองช้ีทาง ช้ีทางให้เราแสวงหา แสวงหาสัจจะความจริง
ในใจของเรา  

เวลาเราแสวงหาสจัจะความจริงในใจของเรา เราจะเอาอะไรแสวงหา เราแสวงหาเห็น
ไหม เวลาคนหลงทาง เวลาคนหลงทางยงัตอ้งพยายามกระเสือกกระสนหาหนทางออก ออกจาก
ทางท่ีเราหลงใหไ้ปสู่เส้นทางท่ีเราตอ้งการปรารถนา คนหลงป่า เวลาคนหลงป่าเห็นไหม ส่ิงท่ี
หลงป่า ถา้ไม่มีใครช่วยเหลือมนัจะหมุนเวยีนซ ้ ารอยเดิมอยูใ่นป่านั้น จนตายอยูใ่นป่านั้น คนหลง
ป่าๆ มนัก็ตอ้งมีนายพรานป่า นายพรานป่าเขาจะพาออกจากป่านั้น  

น่ีก็เหมือนกนั อโุบสถศีลมนัเป็นเคร่ืองช้ีน า ถา้คนท่ีมีใจเป็นธรรม มนัเป็นกรอบให้กิเลส
ตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัจะด้ินรนให้ด้ินออกไปไม่ได ้ การลงอโุบสถๆ เห็นไหม เพ่ือให้
ความอยูสุ่ขสงบในสังฆะในสงฆ ์ถา้ในสงฆ ์ส่ิงท่ีเป็นกรอบอนัเดียวกนัเห็นไหม เราลงอโุบสถๆ 
ให้เป็นกรอบ ให้เป็นแนวทาง แนวทางในการท่ีเราจะแสวงหาสจัธรรมความจริงในใจของเรา เรา
ไม่บวชพระ ธรรมวนิยัก็มีอยู ่เราบวชพระหรือวา่เราสึกไป หรือเราตายจากโลกน้ีไปเห็นไหม ห้า
พนัปีๆ จะลงอโุบสถกนัไปอยา่งน้ี ของมนัมีอยูโ่ดยธรรมและวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ เราแค่เขา้มาในชีวติของเราเท่านั้นนะ  
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ถา้เราเขา้มาในชีวติของเราแลว้ ถา้เรายงัมีอ  านาจวาสนา ถา้มีอ  านาจวาสนานะ จิตใจมนั
ยอมรับ จิตใจส่ิงนั้นมนัเป็นเคร่ืองอยู่ๆ  เห็นไหม แลว้ความเป็นเคร่ืองอยูข้ึ่นมา เรายงัมีศาสดา 
เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพาน ธรรมและวนิยัจะเป็นศาสดาของเธอๆ ธรรม
และวนิยัเห็นไหม อโุบสถศีลจะเป็นศาสดาของเรา จะเป็นผูช้ี้น าทางให้เรา จะเป็นเคร่ืองป้องกนั
ภยัให้เรา ถา้เป็นเคร่ืองป้องกนัภยัให้เราเห็นไหม เราลงอโุบสถ  

ส่ิงท่ีอโุบสถ เรามาฟังมาท ามาอบรมบ่มเพาะใจของเราให้มนัอยูใ่นกรอบ ไม่ให้กิเลสมนั
ด้ินรนของมนั กิเลสมนัจะชกัน าของมนัไป ถา้กิเลสชกัน าของมนัไปเห็นไหม ส่ิงน้ีท าให้เรา
เสียหาย ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้เรายงัลงใจในธรรมวนิยัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เห็นไหม เรายงัมีช่องทางอยู ่ แต่ถา้ศีลอโุบสถไม่มีใครเช่ือฟัง ไม่มี
ใครดูแลเลย ท าแต่ตามความพอใจของตนนะ เหมือนสัตวต์าบอด เหมือนสัตวต์าบอดนะ สัตวต์า
บอดมนัไปตามแต่สัญชาตญาณของมนั แลว้ธรรมชาติของมนัเป็นสัตว ์ สัตวเ์ห็นไหม ถา้ไปแลว้
มนัก็เป็นเหยื่อ เป็นเหยื่อของสัตวน์กัลา่ มนัเป็นเหยื่อไปทั้งนั้นเพราะมนัเป็นสัตวต์าบอด มนัช่วย
ตวัมนัเองไม่ไดไ้ง  

แต่ถา้มนัลงในธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถึงจะเป็นสัตว ์ มนัไม่ตา
บอดของมนัเห็นไหม มนัมีสายตามีการหลบภยัของมนัได ้มนัท าเพ่ือเอาชีวติของมนัรอดได ้เพ่ือ
หาอาหารของมนัได ้ เพ่ือท าประโยชน์ของมนัไดเ้ห็นไหม ถา้มนัเป็นจริงๆ นะ แต่ถา้เราเป็น
มนุษยล์ะ่ คน เห็นไหม คน สัตวม์นัท าลายกนั มนัท าลายกนัดว้ยเข้ียวเลบ็มนัเท่านั้น มนัท าลายกนั 
มนัลา่กนัดว้ยความสามารถของมนั  

แต่มนุษยเ์รามีปัญญาๆ ไง มนุษยเ์รามีปัญญาข้ึนมา เราบวชเป็นพระๆ ข้ึนมาดว้ยเห็นไหม 
ถา้ใจมนับอด ถา้ใจมนับอดใจมนัไม่ยอมรับ ใจมนับอดเห็นไหม มนัด้ินรนของมนัไป ในธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เห็นไหม ศีลสมาธิปัญญาๆ ปัญญาเพ่ืออะไร ปัญญารอบรู้
ในกองสังขาร ปัญญารอบรู้ในความคิดไง ความคิดความกระหายในหัวใจท่ีกิเลสมนัด้ินรนอยู ่ส่ิง
ท่ีมนัมีปัญญาๆ  

ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิๆ มนัก็เท่าทนักบัความรู้สึกนึกคิดของเรา เท่าทนักบักิเลส
ตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัยแุหยใ่นใจของเรา แต่ถา้มนัมืดบอดๆ เห็นไหม ถา้ใจมนับอด ใจ
มนับอดมนัปล้ินปลอ้น ค าวา่เป็นปัญญาๆ มนัก็เป็นกะลอ่น ความกะลอ่นปล้ินปลอ้นของมนั 
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ความกะลอ่นปล้ินปลอ้นของกิเลส มนัก็พลิกแพลงของมนัไป แลว้พลิกแพลงของมนัไปก็บอก
ส่ิงนั้นวา่มนัเป็นปัญญาๆ ปัญญาอยา่งนั้นเหรอ นัน่กิเลสทั้งนั้น สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้น  

การสร้างเวรสร้างกรรมข้ึนมา มโนกรรมๆ ถา้มนัคิดอยา่งนั้นมนัท าอยา่งนั้น มนักจ็ะเป็น
จริตเป็นนิสัย ความย  ้าคิดย  ้าท าจะเป็นจริตเป็นนิสัยของเธอ เพราะความย  ้าคิดย  ้าท า ย  ้าคิดย  ้าท าอนั
นั้น น่ีเวลาใจมนับอด เวลาใจมนับอด ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เห็นไหม 
นั้นก็เป็นกฎหมาย กฎหมายอยูข่า้งนอกนัน่ มนัเขา้ไม่ถึงตวัเรา เพราะมนัเป็นความคิดจากในใจ
ของเราเห็นไหม มโนกรรมๆ เวลามนัเกิดการกระท าในหัวใจข้ึนมา  

นัน่น่ะเวลาใจมนับอด เวลาใจมนับอดข้ึนมามนัสร้างแต่เวรแต่กรรม ไม่เป็นประโยชน์
กบัตนเองเลยนะ ไม่เป็นประโยชน์กบัตนเองตรงไหน ตรงใจมนับอดแลว้มนัห่างจากธรรมวนิยั
ออกไปเร่ือยๆ เวลาห่างจากธรรมวนิยัออกไปเร่ือยๆ น่ี เพราะอะไร เพราะวา่ค าวา่กิเลสตณัหา
ความทะยานอยาก กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัมกัใหญ่ใฝ่สูง มนัตอ้งการความ
สะดวกสบายในใจของมนั มนัวา่มนัเป็นความสะดวกสบายไง  

มนัวา่เป็นความสะดวกสบาย แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่
มัน่ ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านมามนัยากล าบากตรงไหน ส่ิงท่ีการสะดวกสบายๆ มนัก็ตณัหา
ความทะยานอยาก มนัลน้ฝ่ังนัน่ไง แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัขดัเกลาๆ ธุดงควตัรเป็นเคร่ืองขดั
เกลากิเลส ธุดงควตัรเป็นเคร่ืองขดัเกลา ธรรมวนิยัเป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลสเห็นไหม เป็นเคร่ืองขดั
เกลา  

น่ีท่ีวา่ถา้ลงในธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัมีคนช้ีบอก มนัมี
แนวทาง มนัมีการกระท า มนัเขา้ไปสู่ธรรมในใจของเรา พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน จิตใจท่ีมนัท า
มนัท าเขา้มาท่ีน่ี ถา้มนัท าเขา้มาท่ีน่ี น่ีปัญญารอบรู้ในกองสังขาร ถา้ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร 
ส่ิงท่ีมนัจะด้ินรน ส่ิงท่ีมนัจะชกัน าออกไปตามความพอใจของมนั ตามแต่ตณัหาความทะยาน
อยากนัน่น่ะ มนัจะเบาบางลง เพราะมนัมีสติมนัมีปัญญา ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร รอบรู้ใน
ความคิดของเรา  

ถา้ปัญญารอบรู้ในกองสังขารมนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ 
ปัญญามนัรู้เท่า รู้เท่าทนัความคิดมนักห็ยดุคิด แลว้ถา้มนัหยดุคิดๆ หยดุคิดไดม้นัก็ใชปั้ญญาหยดุ
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คิดอยา่งนั้น ถา้มนัหยดุคิดข้ึนมาแลว้ ถา้มนัหยดุคิด พอหยดุแลว้ท าไงต่อ หยดุคิดก็พทุโธต่อเน่ือง
ไปๆ ให้มนัตั้งมัน่ของมนั ถา้มนัไม่ตั้งมัน่มนัก็แฉลบออกคิดอีก ถา้เราคิดอีกเราก็ใชปั้ญญาไลเ่ขา้
ไป มนัก็จบลง จบลงเด๋ียวมนัก็คิดอีก ปัญญารอบรู้ในกองสังขารๆ ถา้ปัญญารอบรู้ในกองสงัขาร 
น่ีคือปัญญา  

แต่ถา้มนัเป็นสัญญา สญัญามนัก็อา้งอิงไง บงัเงา อา้งธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้เพ่ือมาเสริมกิเลสของตนให้ยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่ของมนันัน่ใจมนับอด สัตวต์าบอดๆ 
มนัก็เป็นสัตวน์ะ สัตวเ์ป็นสัตวเ์ดรัจฉานมนัก็แค่ชีวติของมนัเท่านั้น แต่ถา้มนุษยใ์จบอดแลว้มา
บวชเป็นพระ พระยิ่งบอดเขา้ไป  

เวลาท่องบ่น เวลาสวดปาฏิโมกข์ๆ  สวดปาฏิโมกขม์นัมีเน้ือหาสาระ ความมีเน้ือหาสาระ 
เรามีเน้ือหาสาระ เราจะท าตามนั้น เหมือนกฎหมาย กฎหมายบงัคบัใชทุ้กคนมีเท่ากนั เราก็อยูใ่น
กรอบของกฎหมายนั้น ถา้เราท าส่ิงใดเราก็ไม่แฉลบ ไม่แซงหนา้แซงหลงั ไม่เหยียบย  า่ใคร ไม่
ท าลายใครทั้งส้ิน เราจะท าลายกิเลสของเรา มนัก็บอกล าบาก ล  าบาก มนัคบัแคบ มนัไม่
กวา้งขวาง กวา้งขวางนัน่มนักะลอ่น เวลามนักะลอ่นมนัปล้ินปลอ้นข้ึนไป มนัท าตามแต่ใจของ
มนั มนัท าตามแต่ใจของมนั  

เห็นไหม สวดปาฏิโมกข์ๆ  สวดปาฏิโมกขม์นัก็เป็นกิริยา สวดปาฏิโมกขม์นัเป็นกฎหมาย 
มนัเป็นธรรมวนิยัท่ีเราท่องบ่น แต่ถา้มนัมีเน้ือหาสาระ เวลาท่องปาฏิโมกขไ์ดเ้ราก็รู้ใช่ไหม 
ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ นิสสัคคิยปาจิตตีย ์เสขิยวตัรตา่งๆ เราตอ้งท าตามนั้นๆ แลว้
มนัมีน ้าใจ มนัมีน ้าใจนะ มนัเห็นความละเอียดรอบคอบ เห็นใจ เราเห็นใจพอ่แม่ปู่ยา่ตายายของ
เรา น่ีก็เหมือนกนั เราเป็นภิกษุในสมยัก่ึงกลางพทุธศาสนา เราจะเห็นใจองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ เห็นใจศาสดาของเรา ศาสดาของเรานะปิดกั้นไวทุ้กอยา่งเลย หลวงตาท่านสอนบ่อย 
เวลาจิตใจของเรามนัจะเอ้ือมไปจบัฟืนจบัไฟนะ ครูบาอาจารยท่์านตบมือไว้ๆ  เห็นไหม มือเราจะ
ไปจบัส่ิงใด จะไปสร้างเวรสร้างกรรมส่ิงใด ท่านจะอยา่ อยา่ เหมือนกบัเราจะจบัส่ิงใดนะ ท่านก็
พยายามยบัยั้งไว ้ๆ  

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมและวนิยั ปาฏิโมกขท่ี์เราสวดกนัอยูน่ี่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ตบไว้ๆ  ป้องกนัไว ้ ดูสิ มนัจะซาบซ้ึงในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัจะ
ซาบซ้ึงถึงน ้าใจ ซาบซ้ึงถึงการร้ือสตัวข์นสัตวข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพทุธเจา้คุม้ครองดูแลเราเห็นไหม บอกเป็นแนวทางไว ้อยา่ท า ไม่ได ้ไม่ควรท า ท า
ไม่ได้ๆ  แลว้ส่ิงท่ีควรท าๆ ส่ิงท่ีส่งเสริมเห็นไหม ให้ประหยดั ให้มธัยสัถ ์ให้อยูใ่นท่ีสงดัวเิวก ให้
อยูใ่นเรือนวา่ง  

ให้พยายามท า สร้างสม สร้างสมศีลสมาธิปัญญาข้ึนมา สร้างสมปัญญาข้ึนมา สร้างสม
สติปัญญาข้ึนมาให้เขม้แขง็ข้ึนมา ให้เป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา ให้จิตใจเขม้แขง็ข้ึนมา พอจิตใจเขม้แขง็
ข้ึนมาเห็นไหม มนัมีความสุข ความสงบ ความระงบั ความสุขความสงบความระงบั มนัมีความ
อบอุน่ในหัวใจ ถา้อบอุน่ในหัวใจเห็นไหม มนัจะเป็นอาวโุส เป็นพ่ีใหญ่ข้ึนมา เป็นพ่ีใหญ่ข้ึนมา
ก็คุม้ครองดูแลนอ้งๆ คุม้ครองผูท่ี้มาบวชใหม่ ผูท่ี้มาบวชใหม่ เราเป็นแบบอยา่งให้เขาไปใน
แนวทางท่ีดี  

น่ีไง ถา้มนัมีเน้ือหาสาระเห็นไหม มนัเน้ือหาสาระสวดปาฏิโมกข ์สวดปาฏิโมกขเ์ราก็ได้
ขอ้เทจ็จริงดว้ย แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูบ้ญัญติัไว้ๆ  ถา้บญัญติัไว ้บญัญติั
ไวเ้พราะอะไร เพราะมีพระท าผิดไง เพราะมีพระแซงหนา้แซงหลงัไง เพราะมีพระเห็นแก่ตวัไง 
น่ีไง ในนิสสคัคิยปาจิตตียน์ัน่น่ะ เห็นไหม มนัมีพระแซงหนา้แซงหลงัทั้งนั้น ไปจบัจองไว ้ ท่ีจะ
จ าพรรษา เอารองเทา้ไปวางไว ้เอาเคร่ืองหมายไปวางไว ้ขา้ขอจ าพรรษาดว้ย เวลาถึงคราวกฐินก็
ถึงจะมาแบ่งลาภสกัการะดว้ย เห็นไหม  

นิสสัคคิยปาจิตตียห์้ามๆๆ ใหจ้ าพรรษาในท่ีเดียว ไม่ให้จ าพรรษาซ้อนกนั ส่ิงตา่งๆ น่ี
พระพทุธเจา้ ถา้ศึกษาแลว้เราใคร่ครวญเราจะเห็นความเมตตา เห็นการคุม้ครองดูแลขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ใหห้มู่สงฆเ์ราอยูก่นัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ถา้อยูร่่มเยน็เป็นสุข
เห็นไหม ล้ินกบัฟันมนักระทบกระเทือนเป็นธรรมดา เราอยูด่ว้ยกนันะ การกระทบกระเทือนกนั
บา้ง แต่ แต่มนัไม่ใช่เจตนา ไม่ใช่การวางยา เราให้อภยัต่อกนั ความพลั้งเผลอความผิดพลาดมนัมี
เป็นเร่ืองธรรมดาทั้งนั้น 

แต่ถา้เป็นการท าลายกนัๆ มนักไ็ม่ควร น่ีไง เวลาใจมนับอด มีน ้าใจต่อกนั มนับอกวา่
เสียเปรียบ แต่ถา้มนัจะเอาชนะคะคานคนอ่ืน มนับอกวา่นัน่น่ะปัญญา น่ีไง เวลาใจมนับอด เวลา
กิเลสมนัท่วมทน้มนัเป็นอยา่งนั้น สวดปาฏิโมกข์ๆ  ก็สวดกนัไปอยูข่า้งนอกผิวเผินไง แต่ในใจเรา
ละ่ ในใจเรามนัคิดอะไร ท าอะไร ถา้ในใจเราคิดอะไร ท าอะไรเห็นไหม สวดปาฏิโมกข ์ท่ีเราลง
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อโุบสถศีลต่อกนั เราลงอโุบสถศีลต่อกนั ส่ิงท่ีไม่ลงใจๆ เห็นไหม เหมือนสัตวต์าบอดๆ สัตวต์า
บอดมนัหลงใหลไป หลงป่า ไม่มีส่ิงใดเป็นประโยชน์กบัมนัทั้งส้ิน ทั้งๆ ท่ีมนัเกิดเป็นสัตวน์ะ  

แต่เราเกิดเป็นสัตวป์ระเสริฐๆ เราเป็นมนุษย ์ เกิดมาเป็นมนุษยด์ว้ย มนุษยเ์ป็นผูมี้สมอง 
มนุษยท่ี์มีสติปัญญา แลว้ยงัเห็นภยัในวฏัสงสารมาบวชเป็นพระดว้ย มาบวชเป็นพระดว้ยเห็น
ไหม เราก็ศึกษาในองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้เราท่องบ่นของเราได ้เราจะท าประโยชน์
กบัหมู่สงฆเ์ห็นไหม เราก็จะมีหนา้ท่ีสวดปาฏิโมกข ์ แลว้สวดปาฏิโมกข ์ เน้ือหาสาระในค าสวด
นั้น เน้ือหาสาระอนันั้น เน้ือหาสาระเราก็มาใคร่ครวญของเราเห็นไหม ตรึกในธรรมๆ เวลาเราจะ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ตรึกในธรรม  

ถา้ตรึกในธรรมก็ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีบญัญติัไว ้ คุม้ครองดูแล
พวกเราอยูน่ี่ เรามาตรึกใคร่ครวญเพ่ือประโยชน์กบัเราไง ถา้มาตรึกใคร่ครวญเพ่ือประโยชน์กบั
เราแลว้มนัเห็นคุณค่านะ ถา้มนัเห็นคุณคา่ข้ึนมา สวดมนัก็ไดบุ้ญกุศลอยูแ่ลว้ ท าหนา้ท่ีแทนองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เพราะการสวดปาฏิโมกข ์ เร่ิมตน้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ท่านเป็นผูแ้สดงเองๆ แต่พระไม่สะอาดบริสุทธ์ิเขา้มา แสดงไปแลว้จะเป็นบาปเป็นกรรม ท่านถึง
ให้หมู่สงฆเ์ป็นผูส้วดกนัเอง “ต่อไปน้ีให้ภิกษุสวดปาฏิโมกขก์นัเถิด เราตถาคตจะไม่สวดอีก
แลว้” แลว้เราก็ท าหนา้ท่ีกนัมาเห็นไหม มนัไดบุ้ญไดก้ศุล เวลาเป็นบุญเป็นกุศลนะ 

เวลาทางโลกเขา เขาแสวงหานะ เขาท าบุญกุศลเขาตอ้งแสวงหาท่ีนาท่ีดีๆ เขาแสวงหาครู
บาอาจารยท่ี์น่าไวว้างใจได ้ของเราก็เหมือนกนั เราบวชมาเป็นพระ บวชเป็นพระข้ึนมาแลว้ เห็น
ไหม เราจะเป็นเน้ือนาบุญของโลก เราจะเป็นเน้ือนาบุญในใจเราไดห้รือไม่ ถา้เราจะเป็นเน้ือนา
ของใจเราได ้ เราตอ้งไวว้างใจเราได ้ถา้เราไวว้างใจไม่ไดคื้อหัวใจมนับอด หัวใจมนัมืดบอด มนั
ไวใ้จตวัเองไม่ได ้ ถา้หัวใจไวใ้จตวัเองไม่ไดเ้ห็นไหม ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ ตรึกในธรรมๆ ตรึกในธรรม ตรึกในค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
แลว้ดูสิหัวใจเรามนัเขา้กนัไดไ้หม หัวใจเราเห็นชอบไหม หัวใจเราเห็นดีงามไปดว้ยไหม ศึกษา
แลว้ส่วนใหญ่แลว้ไม่ได ้

น่ีมนัสองพนักวา่ปีมาแลว้ เด๋ียวน้ีโลกเจริญ มนัท าไม่ได้ๆ  มนัท าไม่ไดเ้พราะกิเลสมนั
หนา แต่ถา้คนท าไดเ้พราะเราจะฆา่กิเลส ส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์ มนัเป็นอาวธุท่ีจะไปต่อสู้ปะทะ
กบักิเลส องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยื่นอาวธุไวใ้ห้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้คอย
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คุม้ครองดูแลเราอยู ่ แลว้บอกวา่ส่ิงท่ีเป็นอาวธุ ส่ิงท่ีเป็นศาสตราวธุท่ีจะไปต่อสู้กบักิเลสนั้นมนั
เป็นของลา้สมยั เป็นของครึ ของลา้สมยั ส่ิงท่ีเป็นโลก ส่ิงท่ีความเจริญรุ่งเรืองเป็นความทนัสมยั 
ความทนัสมยั เด๋ียวน้ีโลกมนัเจริญ เราตอ้งพฒันาๆ พฒันาเขา้ไปสู่กิเลสใช่ไหม  

แต่ถา้มนัจะเป็นความจริงนะ อริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขเ์ป็นสัจจะ ทุกขเ์ป็น
ความจริง ตั้งแตก่่อนสมยัพทุธกาลดว้ย แลว้สมยัพทุธกาล หมดศาสนาไปพระศรีอารยจ์ะมาตรัส
รู้ขา้งหนา้ ทุกขม์นัจะเป็นความจริง อริยสจัมนัเป็นอริยสัจวนัยงัค ่า สมุทยัควรละ สมุทยัควรละ 
ตณัหาความทะยานอยากน่ีสมุทยั ถา้สมุทยัควรละมนัละยงัไง ขวา้งท้ิงโยนท้ิงยงัไงมนัก็ไปไม่ได ้
ยิ่งขวา้งท้ิงมนัยิ่งเป็นสมุทยัซ้อนสมุทยั สองชั้นสามชั้น  

ในการประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ความอยาก อยากพน้ทุกข์ๆ  เวลามนัประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมาความอยากคือสัญชาตญาณอนัหน่ึง เวลาอยากพน้ทุกขม์นัก็เป็นอยากสอง สมุทยัซ้อน
สมุทยั ตณัหาซ้อนตณัหา เพ่ิมพนูข้ึนไป ทั้งๆ ท่ีจะมาช าระลา้งมนั แต่เวลามาปฏิบติัแลว้ หลงใหล
ให้กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัท่วมทน้ แลว้บอกเป็นนกัรบ น่ีเวลาใจมนับอด  

เวลาใจเราไม่บอด เราตรึกในธรรมๆ เห็นไหม น่ีมนัเห็นดว้ยไหม ธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัครึมนัลา้สมยัไปท่ีไหน ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
สดๆ ร้อนๆ เราเองต่างหากมืดบอด หลงใหลไดป้ล้ืม ดว้ยคนสายตาสั้น คนตาบอดสี คนใจบอด 
คิดวา่โลกมนัเจริญ ความเป็นอยูน้ี่มนัเจริญเจริญตรงไหน อาหารๆ เด๋ียวน้ีมนัพฒันาข้ึนมาจนเป็น
อาหารส าเร็จรูปหมดแลว้ มนัพฒันาข้ึนไปเร่ือย  

เวลาพฒันาข้ึนไปเร่ือย ดูการเก็บสะสมสิ แต่ถา้เป็นสมยัโบราณเห็นไหม เราตอ้งปลกูเอง
หาเอง จะถนอมอาหารเก็บไวไ้ดย้งัไง ก็ดว้ยสติปัญญา เชาวน์ปัญญาของทอ้งถ่ินอยา่งนั้นท่ีท ากนั
ข้ึนมา ส่ิงน้ีมนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั แต่เวลากิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัอยูใ่นหัวใจเราน้ี
สิ ส่ิงท่ีเราจะมาประพฤติปฏิบติัมาช าระลา้ง แลว้เอาอะไรไปประพฤติปฏิบติั เอาอะไรไป
เทียบเคียงกบัมนั ถา้เอาอะไรไปเทียบเคียงกบัมนั ส่ิงท่ีวา่มนัทนัสมยัๆ นัน่น่ะ มนัไม่มีส่ิงใดท่ีจะ
ไปบรรเทากิเลสไดเ้ลย เพียงแต่ด  ารงชีพเท่านั้น  

แต่ธรรมวนิยั ธรรมวนิยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมโอสถน่ีส าคญั ถา้เราตรึก
ในธรรมๆ เห็นไหม มนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ เห็นคุณค่า เห็นคุณค่า
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แลว้นะ เวลาครูบาอาจารย ์ ดูหลวงตาท่านกราบพระพทุธพระธรรมพระสงฆสิ์ ท่านกราบมาจาก
ไหน ท่านกราบมาจากหัวใจ เวลาหลวงตาท่านบรรลธุรรมเห็นไหม กราบแลว้กราบเลา่ กราบ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยน ้าตานองหนา้ ดว้ยความระลึกถึงบุญถึงคุณ รู้ไดย้งัไง ้ รู้ได้
ยงัไง มนัรู้ไดย้งัไง แต ่ แต่ขณะท่ีท่านรู้ไดย้งัไงท่านรู้แลว้ไง ท่านรู้แลว้แต่ท่านรู้ข้ึนมาในใจ โอ ้
มนัซาบมนัซ้ึง มนัเห็นคุณค่า  

กวา่เราจะรู้ได ้ กวา่ท่ีหลวงตาจะรู้ได ้ กระเสือกกระสนขนาดไหน หลวงปู่มัน่ช้ีให้ไปอยู่
ป่าไหนก็ไป หลวงปู่มัน่แนะน าให้ท ายงัไงก็ท าๆ เพราะอะไร เพราะวา่จิตเส่ือมมาๆ เขา้ไปหา
ท่าน จิตเส่ือมมา ตวัของเราแกไ้ขตวัเองไม่ได ้ตวัของเราเองรักษาตวัเองไม่ได ้ตวัของตวัเองไม่มี
ช่องทางจะออกได ้ แต่เวลาหลวงปู่มัน่ท่านช้ีน า ฝืนกล ้ากลืนจะทุกขท์นล าบากขนาดไหน 
พทุโธๆ สามวนัแรกอกแทบระเบิด ก็ฝืนทน ฝืนกระท า ในเม่ือครูบาอาจารยเ์ราท่านช้ีน า ท่าน
บอก ฝืนๆ ฝืนจนมนัไดดี้ ฝืนจนมนัสงบได ้โอโ้ห ท่านสอนเหมือนเดก็ๆ  

น่ีไง เวลาครูบาอาจารยท่์านแนะน าสั่งสอน ท่านแนะน าสั่งสอนอยา่งนั้นเพราะอะไรละ่ 
เพราะท่านไดผ้า่นวกิฤติอยา่งนั้นมาแลว้ น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราศึกษา เราตรึกในธรรมๆ ตรึกใน
ธรรมก็ให้ใจมนัลง ให้ใจมนัลงในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัจะลงต่อเม่ือมี
เหตุมีผลไง ลงดว้ยปัญญา ปัญญาวเิคราะห์วจิยัในเหตใุนผลนั้น ถา้ปัญญาวเิคราะห์วจิยัในเหตุใน
ผลนั้นกิเลสสู้ไม่ไดห้รอก กิเลสจริงๆ มนักลวัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่
เวลามนัหลอกเรา มนับิดเบือนวา่มนัเป็นธรรมแลว้มนับงัเงาไง กิเลสมนัอา้งธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่เรารู้ เราช านาญ เราเป็นผูร้อบคอบ รอบคอบแลว้กิเลสมนัก็ข่ีหัว
แลว้ เพราะอะไร เพราะมนัยงัไม่ท าอะไรเลยไง  

แต่ถา้บอกวา่เราก าลงัศึกษาอยู ่เราพยายามวเิคราะห์อยูว่จิยัอยู ่นัน่คือการกระท า นั้นคือวา่
เราพยายามให้ผูรู้้ผูต่ื้นผูเ้บิกบานในหัวใจของเราให้มาใคร่ครวญ การใคร่ครวญนั้นในการกระท า 
แต่เวลามนัพลิกแพลงไง กิเลสมนับงัเงาไง มนับอกมนัรู้แลว้ มนัเขา้ใจแลว้ ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นอยา่งน้ีเอง เป็นอยา่งนั้นเอง อยา่งน้ีเอง ถา้อยา่งน้ีก็มีเรามีเขา ไม่
เป็นความจริงไง คนท่ีปัญญาออ่นดอ้ยไง กิเลสมนับงัเงาๆ อา้งธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ แต่ถา้เรานกัปฏิบติัข้ึนมานะ มนัตอ้งให้เป็นจริงเป็นจงักบัเราข้ึนมาจากเราใช่



เทศน์พระ เร่ือง ใจบอด ๙ 

 

©2018 www.sa-ngob.com 

ไหม เราตอ้งฝึกหดัของเราอยา่ให้ใจบอด ถา้ใจบอดแลว้น่ีทนัสมยั ทนัโลก เป็นพระผูเ้ป็น
นกัปราชญ ์เป็นผูร้อบรู้  

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ไม่เคยท าอยา่งนั้นเลย ศึกษามาแลว้นะ น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางไวก่้อน ของเราเราตอ้งฝึกหดั เราตอ้งกระท าข้ึนมา ถา้มนัข้ึนมาเป็น
ความจริงแลว้ค่อยไปเทียบธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ค่อยไปเทียบ น่ีไง หลวง
ปู่มัน่ เห็นไหม ท่านลงมา ท่านประพฤติท่านศึกษาเอง ท่านปฏิบติัเอง เวลาท่านปรึกษาท่านก็ลง
มาปรึกษาเจา้คุณอบุาลีฯ ลงมาท่ีวดัสระปทุม มาทดสอบ หลวงปู่เสาร์ท่านก็ลงมา ท่านลงมา เรา
ประพฤติเอง เราปฏิบติัเอง  

ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมาก็เป็นจริงในใจของเราเอง แลว้กม็าเทียบเคียงธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีเห็นไหม มนัลงกนัไดไ้หม มนัเป็นความจริงหรือไม่ ท่ีมนัเกิดข้ึนมามนั
เป็นจริงหรือไม่ เกิดมาในใจเรา มนัเป็นอยา่งนั้นหรือไม่เป็นอยา่งนั้น แลว้ถา้เราศึกษาเอง เรา
เขา้ใจเอง เราคน้ควา้เอง เราก็ตอ้งบอกวา่ใช่ๆๆๆๆ ท่านถึงหาพยานไง หาบุคคลท่ีสามไง เจา้คุณอุ
บาลีฯไง ให้เป็นคู่วนิิจฉัยไง ไม่ใช่วา่เราวนิิจฉัยวา่เราถกูคนเดียว น่ีไง ถา้เราวนิิจฉัยก็ถกูทั้งนั้นน่ะ  

เวลาเราประพฤติปฏิบติักิเลสก็บงัเงา กิเลสในหัวใจของเรา ใช่ โอหู้ เหมือนกนัเลย อนั
เดียวกนัเลย ถา้เราวนิิจฉัยมนัก็ตอ้งใช่อยูแ่ลว้ ให้บุคคลท่ีสามดว้ย แลว้เวลาพิจารณาแลว้ เพราะ
การภาวนานะ เวลาคนท่ีปฏิบติัแลว้ เวลาถามปัญหาหลวงตาไปเห็นไหม ท่านท ามาอยา่งน้ีถกู
ไหม ถกู แลว้ท าไงต่อ ซ ้ าไง ท าซ ้ า ท าซ ้ าแลว้ตรวจสอบ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้คนเราประพฤติปฏิบติัใช่ไหม ถา้จิตมนัสงบไดม้นัก็สงบได ้สงบได ้เรา
ก็พยายามท าให้มนัช านาญในวสี เขา้สมาธิ ออกสมาธิ แลว้ฝึกหัดใชปั้ญญาข้ึนไป ท าซ ้ าๆ การ
ท าซ ้ ามนัจะเห็นความบกพร่อง ไอท่ี้วา่ใช่ๆ นัน่น่ะ คร้ังท่ีมนัเป็นไปได้ๆ  คร้ังท่ีสองมนัเป็นไปได้
หรือเปลา่ คร้ังท่ีสามเป็นไปไดห้รือเปลา่ พอเราเขา้ไปแลว้ออกมาไดห้รือเปลา ออกแลว้เขา้มนัมี
ประโยชน์ยงัไง แลว้พิจารณาไปแลว้มีวิธีพิจารณาดว้ยปัญญา พิจารณาไปแลว้มนัจะจริงหรือไม่
จริง ถา้มนัเป็นจริงมนัปลอ่ยวางมนัมีรสชาติยงัไง แลว้ถา้พิจารณาไปแลว้ซ ้ า ท าไมมนัพิจารณา
ไม่ได ้มนัไม่ไดเ้พราะเหตุใด  
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น่ีไง มนัตอ้งมีความช านาญของมนัในการกระท านั้น ถา้มีความช านาญในการกระท านั้น 
มนัตรวจสอบของมนั ท าซ ้ าๆ นัน่น่ะ การปฏิบติัซ ้ าไง น่ีไง การท างานส่ิงใดเสร็จแลว้เห็นไหม ให้
กลบัไปท าซ ้ าอีกทีวา่มนัเป็นจริงหรือเปลา่ มนัเป็นจริงไดห้รือไม่ ถา้มนัเป็นจริงไดข้ึ้นมา เป็นจริง
เพราะอะไร  

กิเลส มนัแก่นของกิเลสนะ ถา้ไม่เป็นแก่นของกิเลสไม่เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตท่ี
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ การเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะเห็นไหม เรายงัไม่ไดเ้กิดมา การลง
อโุบสถมีมาตั้งแต่สมยัพทุธกาลสองพนักวา่ปีแลว้ เราเพ่ิงมาเกิดกนัไม่ถึงร้อยปี แลว้ก็จะตายหมด 
ถา้ตายไปแลว้พทุธศาสนายงัมีอยู ่ ก็ยงัมีการลงอโุบสถต่อเน่ืองไป เราก็วา่เราเป็นใหม่ๆ สดๆ 
ร้อนๆ ไง แต่ แต่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เราเคยไดเ้กิดเป็นมนุษย์
ไหม เราเคยไดพ้บพระพทุธศาสนาไหม เราเคยไดส้ร้างคุณงามความดีอะไรมาหรือไม่  

ถา้มนัมีการสร้างคุณงามความดีมา มนัก็จะซาบซ้ึงในพทุธศาสนา คนท่ีใกลชิ้ดพทุธ
ศาสนาข้ึนมา เวลามาเกิดใหม่ๆ เกิดมาถา้เกิดในประเทศอนัสมควร มนัก็เป็นประโยชน์ตรงนั้น 
แต่ถา้คนเราเคยท ากนั เคยเบียดเบียนกนัไว ้เวลาเขา้มาใกลพ้ทุธศาสนามนัก็มีแรงต่อตา้นทั้งนั้น น่ี
มนัจริตนิสัยของหัวใจไง ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัมาแลว้ ถา้มนัตรวจสอบในใจแลว้ 
ในใจแลว้เห็นไหม มนัมีบุญหรือมนัมีบาป ถา้มนัมีบุญข้ึนมาเห็นไหม บุญก็ส่งเสริมๆ ทั้งนั้น 
เพราะในพระไตรปิฎกเร่ืองน้ีมีมาก ผูท่ี้ส่งเสริมพทุธศาสนาแลว้หมดอายขุยัไป แลว้มาเกิดใหม่
เห็นไหม มาเกิดใหม่ท่ามกลางพทุธศาสนา พอเกิดข้ึนมามีความใกลชิ้ด มีการกระท า มีโอกาส 
โอกาสเน่ีย  

ไอเ้น่ียเราเกิดเป็นมนุษยน์ะ เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต 
เวลากราบธรรมๆ ธรรมะท่ีมนัมีคุณค่า ศีล สมาธิ ปัญญา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้จิตมนั
สงบระงบัข้ึนมาแลว้ มนัอยูท่ี่ไหนมนัก็มีความสุขของมนัเห็นไหม อยูใ่นป่าในเขา อยูใ่นเง้ือมผา
ใด มีแต่ความสุขๆ ความสุขทั้งนั้น สุขเพราะเกิดจากจิต สุขเพราะเกิดจากหัวใจเรา มนัไม่ไดสุ้ข
เพราะเกิดข้ึนมาจากโลกพฒันาแลว้  

กรรมฐานจรวด กรรมฐานดาวเทียม โอโ้ห เด๋ียวน้ีนะ ธุดงคด์ว้ยกระเป๋าลอ้เล่ือน โอโ้ห 
เห็นแลว้ทุเรศมาก ธุดงคด์ว้ยกระเป๋าลอ้เล่ือน โลกมนัเจริญไง เห็นแลว้รับไม่ไดเ้ลยนะ โลกมนั
เป็นเร่ืองของโลก เอง็ยงัหัวโลน้ๆ อยู ่บริขาร ๘ ก็คือบริขาร ๘ บริขาร ๘ ถงุบาตรๆ ก็เป็นถงุบาตร 
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มนัจะไปน่าอายตรงไหน บวชเป็นพระแลว้มนัน่าอายเหรอ บวชเป็นพระแลว้มนัไม่เท่าทนัโลก
ใช่ไหม ถา้โลกมนัเจริญมนัก็เร่ืองของโลกไง  

น่ีไง อริยสัจๆ จิตใจของคนๆ จิตใจของคนท่ีสัมผสัสมัพนัธ์ จิตใจคนท่ีเขา้มาเก่ียวเน่ือง
กบัพทุธศาสนา เวลาเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ใครจะเช่ือไม่เช่ือมนัเป็นสิทธ์ิของคน แต่ถา้มนัมี
อยา่งนั้น หัวใจของเขามนัจะผกูพนั หัวใจของเขามนัจะสงวน มนัจะรัก มนัพอใจอะไรนัน่น่ะ
จริตของเขา น่ีไง เวลาเอตทคัคะ ๘๐ องคไ์ง ความถนดัของพระอรหันตแ์ต่ละชนิด ความถนดัของ
พระอรหันตคื์อเขาผกูพนัอยา่งนั้น เขาพอใจอยา่งนั้น เขารักของเขาอยา่งนั้น มนัเป็นธรรมดาของ
เขา นกมีปีก นกบินได ้ไอน่ี้ภาวนาแลว้จะเหาะ นกมนับินไดโ้ดยธรรมชาติของมนั เวน้ไวแ้ต่นกท่ี
บินไม่ได ้ เช่น นกกระจอกเทศ นกกระจอกเทศมนับินไม่ได ้ นกท่ีบินไดม้นับินไดเ้ป็นธรรมดา
ของมนั  

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของคนท่ีมนัมีอ  านาจวาสนา มนัผกูพนักบัพทุธศาสนา มนัรักนะ มนั
รัก มนัสงวน มนัพอใจ แลว้ท าแลว้มีความสุข แต่ถา้มนัต่อตา้น มนัต่อตา้นแสดงวา่เรามีเวรมี
กรรมต่อกนั มีเวรมีกรรมต่อกนั รับไม่ได ้ถา้รับไม่ไดแ้ต่ แต่รับไม่ไดม้นัเป็นนิสัย  

อริยสัจมีหน่ึงเดียว ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค จะมีอ านาจวาสนามากอ านาจวาสนานอ้ย นั้น
มนัเป็นกรรมของสัตว ์ แต่เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ สิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย ์ ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อริยสจัมนัก็เป็นสัจจะความจริง ใครจะมีสติมีปัญญา มี
ความสามารถมากนอ้ยแค่ไหน พยายามฝึกหัด ประพฤติปฏิบติั ท าตามความเป็นจริงให้เกิดข้ึนมา
เป็นสมบติัของจิตดวงน้ีในปัจจุบนัน้ี จิตดวงน้ีท่ีเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพทุธศาสนาน้ี มนั
เป็นส่ิงท่ีมีอ  านาจวาสนาถึงไดม้าบวชเป็นพระ  

บวชเป็นพระมาแลว้ ยงัท่ามก่ึงกลางพทุธศาสนาๆ การประพฤติปฏิบติัก าลงัเจริญรุ่งเรือง 
ถึงมนัจะเป็นแนวทาง ถา้เราไม่มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริง ท่ีเป็นผูช้ี้บอก มนัก็ยงัเป็นแนวทางท่ี
หลวงปู่เสาร์หลวงปู่มัน่ท่านวางไว ้ ยงัเห็นร่องเห็นรอยเห็นไหม ธรรมและวนิยัขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดาของเธอ ตูพ้ระไตรปิฎกคน้ควา้ได ้ พยายามศึกษาได ้ แลว้น่ีไง 
ในอรรถกถา ในฎีกาเห็นไหม อธิบายในพระไตรปิฎกมาให้เราคน้ควา้ได ้ในสมยัปัจจุบนัประวติั
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ประวติัครูบาอาจารย ์ ท่านใชชี้วติของท่านคน้ควา้มาทั้งชีวติเลย เรามี
โอกาสท่ีไดว้เิคราะห์วจิยัเพ่ือประพฤติปฏิบติั มนัเป็นร่องเป็นรอยให้เราไดมี้การกระท าไง  
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เราเกิดมาเป็นมนุษยใ์นสมยัปัจจุบนัน้ี สัจธรรมก่ึงกลางพทุธศาสนา ศาสนาจะเจริญอีก
หนหน่ึง มนัมีโอกาสในการประพฤติปฏิบติั มีโอกาสในการกระท า เรากระท าของเราให้มนัเป็น
จริงของเราข้ึนมาในใจ มนัจะมีคุณธรรมข้ึนมาในหัวใจนะ ถา้คุณธรรมข้ึนมาในหัวใจนะ ส่ิงท่ี
เป็นโลกๆ ท่ีเขาแยง่ชิงกนั แสวงหาอยูก่นั มนัเป็นเร่ืองขา้งนอก มนัเป็นเร่ืองเปลือกๆ แต่เราเกิดมา
เป็นมนุษยไ์ง เราตอ้งอาศยัปัจจยัเคร่ืองอาศยัไง  

ศรัทธาไทยๆ นะ ภิกษุท าให้ศรัทธาไทยตกลว่งเป็นอาบติัปาจิตตีย ์เพราะอะไร เพราะองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสตัว ์ วางธรรมวนิยัไว ้ พยายามสร้างสมให้
เขาศรัทธา ให้เขามีความตั้งมัน่ในพทุธศาสนา ถา้เขามีความตั้งมัน่ในพทุธศาสนาเห็นไหม เรา
บวชเรียนมาเราบวชเรียนมาเพ่ือประพฤติปฏิบติั เพ่ือคน้ควา้สัจธรรมความเป็นจริงในใจของเรา 
ถา้เราคน้ควา้สัจธรรมความเป็นจริงในใจของเรา เราเองเราจะเป็นแก่นของพทุธศาสนา  

ค าวา่ “เป็นแก่นของพทุธศาสนา” เพราะมนัมีคุณธรรมในใจ การท่ีมีคุณธรรมในใจอนั
นั้นมนัจะเป็นหลกัชยั มนัจะท าให้การแสดงออก มนัท าให้ความเขา้ใจในธรรมนั้นชดัเจนแจ่ม
แจง้ มนัมีผล พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระธรรมๆ ไง สัจธรรมท่ีเป็นนามธรรมเห็นไหม 
ศาสนธรรมค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะมนัเป็นค าสั่งสอน มนัเป็น
นามธรรม แลว้ผูท่ี้กระท าๆ แลว้มนัก็ปากเปียกปากแฉะ พวกตาบอด พวกสัตวต์าบอด มนัก็อา้ง
ไปนัน่ โดยกิเลสบงัเงาๆ มนัก็พดูไปทั้งหมดๆ แต่มนัแสวงหาภายนอก  

แต่เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัเป็นสัจจะความจริงในใจของเขาแลว้ 
ส่ิงท่ีเขาแสวงหาอยูข่า้งนอกท่านไม่สนใจเลย ส่ิงท่ีขา้งนอกมนัไม่มีคุณค่าเท่ากบัคุณธรรมในใจ
อนันั้นไง ถา้คุณธรรมในใจนั้นมนัมีคุณค่าแลว้ มีคุณค่า สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี สุขอ่ืนใด
เท่ากบัจิตส ารอกคายกิเลสออกไปไม่มี จิตท่ีส ารอกคายกิเลสออกไปเป็นคุณธรรมลว้นๆ 
คุณธรรมในหัวใจ ในหัวใจหลวงปู่เสาร์หลวงปู่มัน่ คุณธรรมในหัวใจครูบาอาจารยข์องเรานัน่ 
มนัมีคุณค่าขนาดไหน ถา้มนัมีคุณค่าๆ แลว้มนัจะไปตะครุบเงา มนัจะไปแสวงหาอะไรจาก
ภายนอก ถา้มนัเป็นความจริงๆ ข้ึนมาอยา่งนั้น 

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพทุธศาสนา เกิดในปัจจุบนัน้ีไง มนัเป็นสิทธ์ิ มนัมีสิทธิ
เสรีภาพท่ีเราจะกระท าไง ถา้เรากระท า เราพยายามประพฤติปฏิบติักนัอยูน่ี่ เราพยายามกระท ากนั
อยูน่ี่ ให้มนัเกิดข้ึนมาตามความเป็นจริง ให้มนัเกิดข้ึนมามนัจะเป็นจริตเป็นนิสัยเป็นแนวทางของ
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เราก็ให้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา เราจะไดอ้ธิบายไดว้า่หน่ึงบวกหน่ึงเป็นสอง สองบวกสองเป็นส่ี เป็น
แปด เป็นสิบ มนัเป็นอยา่งใด มนัชดัเจนอยา่งใด ไม่ใช่หน่ึงบวกหน่ึงเป็นสาม สามบวกสามเป็น
แปดอะไรอยา่งน้ี มนัไม่ใช่ มนัอธิบายไม่ได ้ 

ถา้มนัอธิบายได ้มนัมีความเป็นจริงในใจ ศีลสมาธิปัญญามนัเกิดอยา่งใด มนัเป็นอยา่งใด 
แลว้เวลามนัพิจารณาไปแลว้มนัปล่อยยงัไง มนัวางยงัไง มนัวางแลว้เรามีการกระท าต่อไป น่ีคือ
เหตุ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหต ุถา้มนัไม่มีเหตุ การกระท าธรรมอนันั้นก็จ ามาทั้งนั้น ธรรมอนันั้นก็
กิเลสบงัเงาไง แลว้ถา้กิเลสบงัเงานะ เราพดูปากเปียกปากแฉะ พดูดว้ยเห็นไหม เวลาสวดปาฏิ
โมกข์ๆ  เราสวด มนัเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราอธิบายไดห้มด แต่ตวัตน
ของเรา กิเลสของเราตวัใหญ่ๆ เลย มนัตวัใหญ่ มนัทุกขม์นัยากไง กิเลสของเรามนับีบบ้ีสีไฟใน
หัวใจเราไง มนัไม่เป็นความจริงไง  

แต่ถา้เป็นความจริงนะ เราไดส้วดปาฏิโมกขด์ว้ย เราซาบซ้ึงพระเมตตาปัญญาคุณของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ย เราซาบซ้ึงถึงหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเรา
ท่ีท่านพยายามทบทวน ฟ้ืนฟกูลบัมาข้ึนมาให้พวกเราไดมี้แนวทาง เราจะช่ืนชมครูบาอาจารยข์อง
เราท่ีเป็นหลกัคอยปะทะ คอยยบัยั้งส่ิงท่ีรุกรานเขา้มาจากทางโลก โลกจะรุกราน โลกจะกลืนกิน 
กลืนกินสัจธรรม กลืนกินคุณธรรม กลืนกินส่ิงตา่งๆ ดว้ยมารยาสาไถย ดว้ยการพลิกแพลงไง 
ดว้ยเวลาใจมนับอดไง  

เวลาใจมนับอดมนัพลิกไปนะ เห็นสมณศกัด์ิ เห็นหนา้ท่ีต าแหน่ง เห็นต าแหน่งหนา้ท่ี 
เห็นการเชิดชู เห็นการกระท า อนันั้นเป็นส่ิงท่ีโหยหา อนันั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งการ แต่เวลาความเป็น
จริงๆ เห็นไหม เรากจ็ะดดัจริต อวดเขาซะหน่อยนึงวา่เป็นพระปฏิบติั เป็นพระป่า เป็นผูป้รารถนา
นอ้ย เป็นผูไ้ม่ตอ้งการ แต่ในใจจริงๆ มนัปรารถนา ถา้มนัปรารถนา นัน่ไง เวลากิเลสมนับงัเงาไง 
เวลากิเลสมนัพลิกแพลงไง  

แต่ถา้เราท าจริง เรามีคุณธรรมจริงๆ นะ หลวงปู่มัน่ทั้งชีวตินะ ครูบาอาจารยเ์ราทั้งชีวติ 
ตั้งแต่เร่ิมบวช ชีวติตั้งแต่อยูใ่นป่า เห็นไหม เวลาปฏิบติัข้ึนไปปฏิบติัในป่า เวลาเป็นจริงข้ึนมาก็
เป็นจริงทั้งในหัวใจดว้ย ทั้งในป่าดว้ย แลว้เห็นความสงบ ความสงบระงบันั้นมนัเป็นการเห็น
ไหม เป็นสัปปายะ เป็นสถานท่ีท่ีเป็นชยัภูมิท่ีจะฝึกทายาท แลว้ครูบาอาจารยท่์านจะท้ิงสนาม
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อยา่งนั้นเพ่ือไปอยูใ่นความสุขสบายในความเป็นจริงของท่าน แลว้ให้ศาสนทายาทท่ีจะเจริญงอก
งามข้ึนมามนัมืดบอด มนัไม่มีครูบาอาจารยค์อยคุม้ครองดูแล มนัเป็นไปไดย้งัไง  

ถา้ครูบาอาจารยน์ะ ท่านมีความเป็นจริงของท่านเห็นไหม ส่ิงใดท่ีเป็นสัปปายะ ส่ิงท่ีจะ
ให้มนัเกิดให้เกิดคุณธรรม แลว้ถา้มนัเกิดมาแลว้ เกิดความเป็นจริงข้ึนมาแลว้สักดวงใจหน่ึง หรือ
สองสามดวงใจ มนักจ็ะเป็นประโยชน์กบัศาสนา มนัเป็นประโยชน์กบัศาสนธรรม มนัเป็น
ประโยชน์กบัธรรมท่ีไดแ้สดงออก ธรรมๆ เห็นไหม พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์สัจธรรมอนั
นั้นจะไดก้งัวาน ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ไม่มีความเวน้วรรค แต่ถา้คนท าได ้แต่ถา้ท าไม่ได ้ส่ิงนั้นมนั
มีของมนั สัจจะมนัมีของมนั แต่เราท าไม่ไดม้นัก็ไม่มีใครส่ือออกมาได ้ เห็นไหม เวลาครูบา
อาจารยข์องเราท่านท าท่านท าอยา่งนั้น  

ฉะนั้น เวลาเรามาฟังเทศน์ เรามาลงอโุบสถ ลงอโุบสถแลว้ให้มนัไดเ้น้ือหาสาระ ถา้เป็น
สัตวต์าบอดไม่มีส่ิงใดคุม้ครองดูแล นั้นมนัก็เป็นกรรมของสัตว ์ แต่ถา้สัตวม์นัไม่ตาบอด เพราะ
มนัลงในปาฏิโมกข ์ลงในธรรมวนิยันั้น มนัก็ไม่ใช่สัตวต์าบอด มนัก็มีผูคุ้ม้ครองดูแลใช่ไหม เรา
เป็นมนุษย ์เราบวชมาเป็นพระ ถา้ใจมืดบอด มนัก็มองวา่โลกเจริญ ความพฒันานั้นเจริญ พวกเรา
หมดยคุหมดสมยั แต่ถา้มนัเป็นธรรมๆ ข้ึนมาเห็นไหม ยคุสมยัมนัอยูท่ี่ไหน ส่ิงใดๆ ในโลกน้ี
มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างทั้งนั้น มนุษยเ์ป็นคนท า แลว้มนุษยถ์า้มีสติมีปัญญา มนุษยท่ี์มีคุณธรรม เขาท า
เพ่ือความเจริญของโลกดว้ยน ้าใสใจจริง แต่ถา้มนุษยท่ี์เห็นผลประโยชน์ เขาก็ท าเพ่ือ
ผลประโยชน์ของเขา  

แต่ถา้เป็นธรรมๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรม ไม่มีก ามือในเรา ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แบตลอดให้กบับริษทั ๔ ภิกษ ุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา 
พยายามขวนขวาย แสวงหา ประพฤติปฏิบติั กระท าข้ึนมาให้เป็นสมบติัของตน ถา้เป็นสมบติั
ของตน ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้เป็นสมบติัแทคื้อปัจจตัตงั สันทิฐิโก รู้
จ าเพาะตนในใจดวงนั้นถึงจะมีคุณค่า น่ีไง มนัถึงสมบูรณ์ดว้ยพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

เราเป็นพระสงฆน์ะ เรามาลงอโุบสถ เรามาร่วมสังฆกรรม ท าสามีจิกรรมเพ่ือความเป็น
ธรรมๆ อนัน้ีเพ่ือประโยชน์ ประโยชน์กบัหมู่สงฆ ์แลว้ประโยชน์กบัเราละ่ ประโยชน์กบัเรา ใน
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