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ตัง้ใจฟังธรรมะ ตัง้ใจฟังธรรมนะ  

เราตัง้ใจฟังธรรม เพราะเราอยากจะประพฤติปฏิบติัธรรมให้สมควรแก่ธรรม ถ้ามนั

สมควรแก่ธรรมนะ สติกส็มควรกบัสติ สมาธิก็เป็นสมาธิจริงๆ ปัญญาก็เป็นปัญญา

จริงๆ ปัญญาในพระพทุธศาสนา เวลาใครเขาพดูปัญญาในพระพทุธศาสนาๆ เพราะ

ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา  

เวลาลทัธิศาสนาอื่นนะ เขาบูชายญั ยิง่ถ้าบูชายัญใหญ่ ฆ่าโคฆ่าควายเป็นแสนๆ ตวั 

เขายิง่ไดบุ้ญกุศลของเขา เขาปลื้มใจของเขาไง  

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นะ ปาณาตปิาตาฯ ไม่ใหร้งัแกกนั ไม่ให้

เบยีดเบยีนกนั ไม่ใหท้ าลายกนั ใหเ้มตตาต่อกนั ความเมตตาต่อกนัแต่ถ้ามกีิเลสมนัเมตตา

ไม่ได้ไง มนัเหน็หน้าแลว้มนัหนัรหีนัขวางทัง้นัน้ มนัไม่ยอมพอใจใครทัง้สิน้ เวลากเิลสในหวัใจ

ของคนๆ นะ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เหน็หนา้มารแลว้ ไดท้ าลายมารทัง้ครอบครัวแล้ว ได้ตัง้

ชื่อไว้ให้มัน แล้วท่านก็มาอบรมสัง่สอนบ่มเพาะพวกเราขึน้มาว่า  

“พญามาร ลูกสาวพญามาร หลานพญามาร เหลนพญามาร มารๆ ครอบครวัของมารอยู่ใน

หวัใจของสตัว์โลก เวลามนัอยู่ในหวัใจของสตัวโ์ลกมนัถงึเป็นแก่นกเิลส มนัเหนียวแน่นกบัหวัใจ
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ของสตัวโ์ลก ในหวัใจของสตัวโ์ลกไปหาไม่เจอ จะไปหากเิลสทีไ่หนนะ จะเอานิวเคลยีรน์ิวตรอน

จะไปท าลายมนัไม่เจอหรอก ไม่ม ี เวลามนัอยู่ มนัอยู่ในหวัใจของสตัวโ์ลกไง มนัอยู่ในหวัใจของ

เรา”  

แต่เวลาเราศกึษา ศกึษาในต ารบัต ารา เรากค็้นควา้ของเราไปนะ ว่าไอน้ัน่มนัเป็นกเิลส ไอ้

นี่เป็นกเิลส นัน่เหน็ไหม รูป รส กลิน่ เสยีงอนัวจิติรไม่ใช่กเิลส ตณัหาความทะยานอยากของคน

ต่างหาก นี่ไง แต่เราไปว่ารูปอนันัน้ไม่ด ีรูปอนันี้ดนีะ มนัเป็นไปตามอ านาจวาสนาไง  

 เวลาครูบาอาจารยข์องเรา สิง่ใดถ้ามนัประณีตท่านไดม้าดว้ยบุญกุศลของท่าน มนักเ็รื่อง

หนึ่ง มนัมพีระนะ เวลาพระเราท าใหเ้ศรา้หมองไดส้ิง่ใดมาตอ้งท าใหม้นัทุบเสยีหายก่อนแลว้ค่อย

ใช ้นัน่ไง เราไปขนืกบัความเป็นจรงิไง ว่ามนัจะเป็นกเิลสๆ  

“รปู รส กล่ิน เสียงอนัวิจิตร แร่ธาตุส่ิงใดท่ีมนัหรหูราขนาดไหน มนัไม่ใช่กิเลสเลย 

ตณัหาของคนต่างหากเป็นกิเลส”  

แต่ว่าเหน็ไหม เวลาเป็นพระปฏบิตั ิพระปฏบิตัเิขาถงึว่าใหส้ ารวมระวงั สิง่นัน้มนัเป็นการ

กระตุน้ไง รูป รส กลิน่ เสยีง สิง่ที่ดงีาม สิง่ที่ละเอียดสุขุมคมัภีรภาพ ใครๆ เขาก็อยากได้ ความ

อยากไดม้นัเกิดขึ้นแล้วไง ความอยากไดม้นัเกิดขึ้นมาแล้วมนักต็อ้งการสิง่นัน้ไง  

โมฆบุรุษตายเพราะลาภ อยากไดล้าภ อยากไดส้กัการะ อยากให้เชื่อถือศรัทธา อยากให้

เขามานบน้อมต่อตน นัน่น่ะตายหมด เพราะอะไร  

เพราะถ้าท าอย่างนัน้แลว้มนัไปยอมจ านนกบัเขาไง เวลาประพฤตปิฏบิตัธิรรม ประพฤติ

ปฏบิตัธิรรมแลว้ไปจ านนกบักเิลสไง ไปยอมจ านนกบัมนั ไปกม้กราบมนัอกีต่างหาก แล้วบอก “นี่

เป็นการประพฤตปิฏบิตั ิเป็นการฆ่ากเิลสๆ” ฆ่าอะไร มนัฆ่าอะไร  

สิง่ทีไ่ดม้าตามความเป็นจรงิๆ ไง เวลาคนมอี านาจวาสนานะ เวลาเอตทคัคะมฤีทธิม์เีดช

ขึน้มาเพราะอะไร เขาสรา้งของเขามาทัง้สิ้น ไม่ตอ้งไปแย่งชงิอะไรกบัใครหรอก มนัอยู่ในหวัใจ

ของเรา เวลาความสุขความสงบระงบัก็อยู่ในหวัใจนี้ หวัใจมนัทุกขม์นัยากกห็วัใจนี้  
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เราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา มีประเพณีวฒันธรรม สิ่งที่เป็น

ประเพณีวฒันธรรมเขาให้สร้างกุศลๆ ถ้าสร้างกุศล เวลาพระปฏิบตัิของเราว่าสิง่นัน้เป็นการ

ท าใหเ้น่ินชา้ ท าใหเ้น่ินชา้เหน็ไหม ครูบาอาจารย์ของเราท่านถงึใหล้ดใหล้ะไง  

สิง่ทีเ่ป็นภาระพะรุงพะรงัอย่าไปจบัไปตอ้ง อย่าไปยดึไปถอื เวลาการท าหน้าทีก่ารงาน ท า

เสรจ็แลว้ใหม้นัเสรจ็ไป ท างานมนัเสร็จแล้วนะ งานเสร็จแล้วแต่หวัใจยงัไม่เสร็จ ยังไปคดิไป

ปรุงไปแต่งไปสร้างภาพอยู่ในหวัใจนัน้ ยงัไปเผาลนหวัใจนัน้อีก นี่หวัใจของพระไง  

หวัใจของโยมกเ็หมอืนกนั ถ้าหวัใจของโยม ถ้าทีไ่หนเขามงีานมหรสพสมโภช โอโ้ฮย! 

สนุกสนานครกึครื้น สิง่ทีค่รกึครืน้มนักระโดดโลดเตน้อยู่บนหวัใจของเราไง เตน้ หวัใจของเราพอง

โตเลย เวลาจะไปเที่ยวเหมอืนไก่ ไก่มนัจะบนิ เวลางานมนัจบแลว้นะ เหมอืนไก่มนัจะตาย มนั

หงอยเหงา เดนิกลบับา้นกลบัช่องไม่ได้ไง เรื่องของโลกเป็นอย่างนัน้ไง เรื่องของโลกเป็นอย่าง

นัน้  

หวัใจของเรานะ เวลามนัดดีมนัดิ้นในใจของเรา ฟังธรรมๆ ฟังธรรมของใคร เวลาหลวงปู่

มัน่ท่านอยู่ในป่าในเขาของท่าน เวลาท่านกลบัมาในกรุงเทพฯ สมเดจ็ฯ ท่านถามไง  

“หลวงปู่ มัน่ท่านไปอยู่ในป่าในเขา ท่านไปศกึษาเอากบัใคร”  

“กระผมอยู่กบัตูพ้ระไตรปิฎก กระผมอยู่กบัต ารบัต ารา ยงัคน้ควา้ตอ้งเปิดแล้วเปิดอกีอยู่

นี”่  

“แลว้ท่านไปศกึษากบัใคร” เขาคดิว่าเขาตอ้งศกึษา ตอ้งศึกษาจากต ารบัต ารา ศึกษาจาก

ทฤษฎ ี ศึกษา ก็เขาเรยีนมาๆ เรยีนมาเพื่อปฏบิตั ิ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านตอบไง “ผมฟังธรรมอยู่

ทุกวนิาทเีลย ธรรมะเทศนาว่าการในหวัใจตลอดเวลาเลย”  

“ธรรมะเทศนาว่าการในหวัใจตลอดเวลา” ธรรมมนัเกดิๆ ไง คนที่มสีติมปัีญญามี

ประพฤติปฏิบตัิขึ้นมา เวลาธรรมมนัเกิดขึน้มานะ มนัเทศนาว่าการอบรมสัง่สอนเราไปพร้อม

กนัเลย อบรมสัง่สอนเราแลว้ อบรมสัง่สอน  
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ธรรมเกิดไม่ใช่มรรค เวลามรรคขึ้นมาต้องศีล สมาธิ ปัญญา ต้องเกิดจากเรา 

เกิดจากการกระท าของเราไง  

เวลาธรรมเกิดๆ ธรรมเกิดอ านาจวาสนาบารมี เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเกิด ท่านเกิดเป็น

ภาษาบาลีเลย หลวงตาท่านบอกเราเกดิเป็นภาษาไทย เวลาภาษาทีเ่จา้ของรูจ้กัไง แต่ถ้าคนทีม่ี

อ านาจวาสนาเกดิเป็นภาษาบาล ีเวลาสื่อสารกบัเทวดา อนิทร ์พรหม เวลามาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ 

ภาษาใจไม่ใช่ภาษาบาล ีภาษาใจภาษาความรูส้กึนึกคดิ  

นี่ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อสจัธรรมอนัน้ี แลว้สจัธรรมมนัเป็นความจรงิอยู่แล้ว ธรรมะของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มันเป็นความจริง แต่มันจอมปลอมเพราะกิเลสตัณหาความ

ทะยานอยากในใจของเราต่างหาก  

เวลาศึกษาธรรมๆ มา ก็ศึกษาธรรมมาแล้วก็ดว้ยความชอบ ความไม่ชอบของตน 

ดว้ยทฏิฐิดว้ยมุมมองของตนว่าอย่างนี้เป็นธรรมๆ ไง แลว้เวลามนัเป็นการทีไ่ปขดัแยง้กเิลส ไม่ใช่

ธรรมๆ ทัง้สิน้ กเิลสมนัอยู่กบัเรา กเิลสมนัอยู่ในหวัใจ ขดัใจเรากค็อืขดัขากิเลสนัน่แหละ แต่มนั

ขดัใจเราไม่ได้ไง เพราะกิเลสเป็นเราไง สรรพสิง่เป็นเรา เราท าสิง่ใดไม่ไดเ้ลย  

 เราเกิดเป็นมนุษย์นะ ถ้ามศีรทัธาความเชื่อ เชื่อมัน่ในธรรมะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ การเกดิมามคีุณค่ามาก เพราะสิง่ทีม่ชีวีตินี้มคีุณค่ามาก แต่ถ้าเราอยู่กบัทางโลก ทาง

โลกสิง่มชีวีติขึ้นมา เขาเกิดมาแล้วให้สร้างบุญกุศลของตน ค าว่า “สร้างบุญกุศล” เกิดมาชาติ

นี้พนัธุกรรมของจติ ชาตินี้เราจะท าคุณงามความดไีดม้ากน้อยขนาดไหน  

พระโพธสิตัว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย พนัธุกรรมของท่านเป็นอสงไขยๆ นะ 

ตดัแต่งพนัธุกรรมหวัใจนัน้ สรา้งบุญสรา้งกุศลมาบ่มเพาะมาในใจของท่าน สะสมมาในใจนัน้ ใจ

นัน้ถงึมอี านาจ มคีุณภาพ มอี านาจวาสนาบารมไีง แลว้มาเกดิเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ  

แต่ในปัจจุบนันี้มาเกดิเป็นเราๆ มาเกดิเป็นเราในปัจจุบนันี้ ตัง้แต่อดตีชาติมามนัจะมมีาก

น้อยขนาดไหน ได้สร้างสิง่ใดมา มนัก็เป็นสนัดาน สนัดานของเราเกิดมาจากการสะสมที่เรา
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ท าบุญกุศลหรอืท าบาปอกุศลมา ถ้าท ามาสิง่ใดแล้ว สิง่ที่ท ามาๆ เวลานานาจติตงั นานาจติตงั

มนัเกดิตรงนี้ไง  

ฉะนัน้ คนเราจะไม่มคีวามรูส้กึนึกคดิเสมอกนั จะมคีวามคดิเสมอกนัได้น้อย สิง่ที่ได้น้อย

เห็นไหม แล้วคนมอี านาจมากน้อยแค่ไหนมนัอยู่ทีอ่ านาจวาสนาแลว้  

 อ านาจวาสนาเวลาคนเกิดมานะ เห็นคนเฒ่าคนแก่เห็นแลว้เรากเ็ศรา้ใจแลว้ เหน็คน

ป่วยตดิเตยีงนะ มคีนทีไ่ปดูแลญาตขิองตนที่ติดเตียงๆ แหม! มันเศร้า มันแทบจะไม่อยากมี

ชวีติต่อไปเลยนะ อยากจะหาทางออกใหไ้ด ้ 

มาหาเราเยอะแยะไปหมด แลว้มาอยู่สกัพกัหนึ่ง เดีย๋วๆ กไ็ปแลว้ พออยู่สกัพกัหนึ่งนะ 

พอท าไปมนัจดืมนัชดืไง เวลาที่มนัเหน็ มนัเหน็ต่อหน้า มนัเหน็สดๆ รอ้นๆ นะ เวลาญาตผิูใ้หญ่

ของเราเจบ็ไขไ้ดป่้วย ตดัแขน ตดัขา เปลีย่นอวยัวะ เหน็แลว้มนัสงัเวช เวลาสงัเวชมนัสะเทอืนๆ 

มนัสดๆ รอ้นๆ มนักค็ดิถงึทางออก   

แต่เวลามาปฏบิตัิแล้ว ปฏิบตัิแล้วพอมนัเริม่คุ้นชนิ พอคุน้ชนิสกัพกัหนึ่งมนัดื้อมนัดา้น นี่

ไง กเิลสมนัโลดเตน้อยู่บนหวัใจของสตัวโ์ลก มนัโลดเตน้อยู่บนหวัใจของผูป้ระพฤตปิฏบิตันิัน่น่ะ  

เราจะประพฤติปฏบิตัิท าให้เกิดสติ ท าให้เกิดสมาธ ิ ให้เกดิปัญญาขึน้มาในหวัใจของตน 

มนัเลยเกดิเป็นกเิลสทีม่นัครองหวัใจ มนับงการ มนัอบรมบ่มเพาะ มนัชกัน าไป ตามมนัไปๆ  

ทัง้ๆ ทีเ่หน็ซึ่งสงัเวชมา ทัง้ๆ ทีเ่หน็ความทุกขม์า ธรรมสงัเวชมนัสะเทอืนใจ เพิง่มา เวลาปฏบิตัิ

ไปๆ มนัคุน้ชนิของมนั มนักใ็หก้เิลสบงการต่อไปอกี นี่ไง เวลากเิลสมนัฟูขึน้มาในหวัใจนะ  

 แต่ถ้าว่าคนที่มคีุณธรรมในหวัใจ ถ้ามนัสงบระงบัขึ้นมามนัมคีวามสุขนะ สุขอ่ืนใด

เท่ากบัจิตสงบไม่มี มนัเป็นสปัปายะ สถานทีเ่ป็นสปัปายะ เขาพูดกนับอกว่า “ท าไมตอ้งไป

ประพฤตปิฏบิตัใินป่า ท าไมตอ้งไปประพฤตปิฏบิตัใินทีส่งบสงดั ท าไมตอ้งไปทรมานตน” ทรมาน

ตนกท็รมานกเิลสไง  
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กิเลสมนัก็ชอบอย่างนัน้ ชอบความสะดวก ชอบความสบาย ชอบใหค้นส่งเสรมิ แลว้

ส่งเสรมิกส็่งเสรมิกเิลสไง ส่งเสรมิใหม้นัฟูขึน้มา แลว้กล็อยไปกล็อยมา นักปฏบิตัลิอยไปกล็อยมา 

ลอยมาท าไม ทีนู่่นจะดกีว่าทีน่ี่ ทีน่ี่จะดกีว่าทีนู่่น มนัขดัมนัขวาง มนัจะไปประพฤตปิฏบิตับินดวง

จนัทรก์นั แลว้มนักไ็ม่ไดไ้ปปฏบิตัสิกัท ีตายแล้วตายเล่า มนัก็จะไปปฏิบตัิดวงจนัทร์ มนัคิดไป

อนาคตหมดไง  

แต่ถ้าคนมสีตมิปัีญญานะ ในปัจจุบนัน้ีเราท าของเรา แลว้ทางโลก ทางโลกมนัก็น่าเหน็ใจ

นะ เขามหีน้าที่การงานของเขา เขาตอ้งเจยีดเวลาของเขามาเพื่อฝึกปฏบิตัิ  

ถ้าบวชเป็นพระ บวชเป็นนักบวชแลว้เวลา ๒๔ ชัว่โมง ๒๔ ชัว่โมงจรงิๆ ถ้า ๒๔ ชัว่โมง

นะ มนัตอ้งอยู่ทีห่วัหน้า หวัหน้าจะพาปฏบิตัไิง หวัหน้าจะพาปฏบิตัิเห็นไหม ทางจงกรมก็มใีห้

พรอ้ม ทีอ่ยู่ทีอ่าศยัทีน่ัง่สมาธภิาวนาก็ม ี 

เวลาหลวงตาท่านไปเยี่ยมเยยีนลูกศษิยล์ูกหา ท่านจะเดนิไปดูเลย ไปดูมนัมรีอยเดนิไหม 

ทางจงกรมมไีวท้ าไม มไีวก้ราบไวไ้หวม้นัหรอื เขามไีวเ้ดนิ เขาสรา้งไวใ้หพ้ระเดนิจงกรม เขา

สรา้งไว ้เขาท าไว ้เขาท าไวใ้หพ้รอ้มเลย ทัง้ทางจงกรมกม็ ีทีน่ัง่สมาธกิม็ ีต่างๆ กม็ ี 

แลว้เดนิจงกรมท าไม  

ก็เดนิจงกรมเพื่อให้ใจมนัสงบระงบัเข้ามาไง เดนิจงกรมเพื่อการประพฤตปิฏบิตัไิง ไหน

ว่าเป็นการปฏบิตัธิรรมๆ ไง ถ้าการปฏบิตัธิรรม ถ้าไม่ปฏบิตัดิว้ยเดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนา จะ

ไปปฏบิตัทิางไหน ถ้าปฏบิตัทิางอ้อนวอน ทางร้องขอเอาหรอื มนัไม่มหีรอก  

บอก “การศึกษา ศึกษามันต้องมีปัญญาก่อนแล้วถึงปฏบิตั ิถ้าเราปฏบิตัติอนน้ี เดีย๋ว

ปัญญาเราไม่ทนั เดีย๋วกเิลสมนัจะหลอก”  มนักห็ลอกไปเรื่อยแหละ  พอมกีารศกึษามา ศกึษามา

กรู็แ้ลว้ รูจ้บครบหมดขบวนการแลว้ แลว้จะท าอย่างไรล่ะ 

มนัท าของมนัไม่ไดไ้ง ถ้าเขาท าไม่ไดเ้หน็ไหม ถ้าเราจะเริม่ตน้ของเรา มนัตอ้งเริม่ตน้ 

เริม่ตน้ตัง้แต่ฝึกหดั เวลาฝึกหดับงัคบัใจของเรา เอาวนัละกีน่าท ี๒ นาท ี๓ นาท ีขึน้ไปก่อน ท า

ไดม้ากไดน้้อยก็อกีเรื่องหนึ่ง ถ้าท าไดม้ากไดน้้อย พอนัง่สมาธภิาวนาไป ถ้าจติมนัสงบระงบับา้ง
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กม็อี านาจวาสนา ถ้าจติไม่สงบระงบัมนักเ็ป็นการเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 

เราปฏบิตับิูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้   

เราใช้ชวีติที่กระโดดโลดโผนอย่างไรก็ได้ทางโลก  แล้วกระโดดโลดโผนทางโลกไป

แล้ว ถ้ามันไปคบเพื่อนคบต่างๆ เขา้ไปแลว้ มนัชกัน ากนัไปไม่มวีนัสุดวนัสิน้ ไปสรา้งเวรสรา้ง

กรรมต่อเน่ืองกนัไป แลว้บอกว่าคณะทวัรบ์ุญๆ กท็ าบุญวดันัน้ๆ ขึน้มา ไปประสบอุบตัเิหตุ ไปท า

ใหเ้หน่ือยลา้  

เวลาเราจะประพฤตปิฏบิตัขิองเราไง เราเอาปัจจุบนัน้ีเลย  สิง่ทีปั่จจุบนัน้ีเราฝึกหดัของเรา 

เรากระท าของเรา แลว้เรามกีารกระท าของเราเหน็ไหม ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ เรากส็รา้งเหตุ

สร้างผลของเรา เวลาสร้างเหตุสร้างผลของเราแลว้มนัจะจดืชดื มนัจะคุน้ชนิ มนัจะมอีย่างไร 

มนัอยู่ทีว่าสนาของเรา เราพลกิเราแพลงของเรา  

ถ้าพลิกแพลงของเราขึ้นมาเพื่ออะไร การกระท า ธรรมทัง้หลายตอ้งมาแต่เหตุ มนัตอ้งมี

เหตุมผีลความสมดุลของมนั  ถ้ามนัสมดุลแลว้มนัตอ้งเป็นไปโดยสจัธรรมแน่นอน  จติมนัตอ้งสงบ

ระงบัเขา้มาให้ได้แน่นอน ถ้าจติมนัสงบระงบัเขา้มากม็คีวามสุข ถ้ามคีวามสุขขึน้มา มนัมี

ความสุขก่อน มนัมหศัจรรยจ์ติของตน  

ผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัใิหม่ๆ เราตอบปัญหาๆ คนทีป่ฏบิตัใิหม่แล้วมนัมหศัจรรย์ เขียนมา

ถามเยอะแยะเลย แล้วเดีย๋วก็หายไป เดีย๋วกม็คีนใหม่มาอยู่อย่างนัน้ มนัอยู่ที่วาสนาไง วาสนา

เพราะว่าความเป็นจรงิ สิง่นี้จตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ แลว้จติทีม่นัจะเป็นววิฏัฏะออกจาก

วฏัฏะไปมนัง่ายอยู่หรอื  

ดูส ิทางโลกคนเราสองพนักว่าปีมาแลว้ ตัง้แต่วทิยาศาสตรม์นัเจรญิขึ้นมา คดิถึงจรวดได้ 

คดิถึงการมยีานอวกาศออกจากโลกเพื่อไปส ารวจอวกาศมนัเพิง่มมีากี่สบิปีนี้เอง แล้วเป็น

พนัๆ ปีมา มันมาจากไหน สิ่งที่จิตเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นพนัๆ ปี หมื่นๆ ปี ล้านๆ ปี 

กี่สบิล้านปีโลกนี้มนัมาจากไหน จตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ถ้าเป็นสจัธรรมนะ มนัเป็นโดย

ขอ้เทจ็จรงิไง  
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แต่ตอนน้ีพอโลกมนัเจรญิๆ ไง พอโลกเจรญิขึน้มา สิง่ใดมนับอก “โลกมนัเปิดเผย

หมดแล้ว” เหมอืนกบัวทิยาศาสตรม์นัไดค้ลีค่ลายธรรมะใหแ้จ่มแจง้แลว้จรงิหรอื วทิยาศาสตร์แก้

กเิลสไม่ได้หรอก วทิยาศาสตรโ์ลกเจรญิ โลกเจรญิทางวทิยาศาสตร์นัน่แหละ ทางวทิยาศาสตร์

สิง่ทีเ่รยีนรูม้า เรยีนรู้มาเป็นวชิาชพี   

เวลาพระทีป่ฏบิตัไิม่ตอ้งรูเ้รื่องวทิยาศาสตรเ์รื่องทางโลกกไ็ด้ แต่ใหม้นัเป็นความจรงิในใจ

ของเราๆ ถ้าเป็นความจรงิในใจของเราเหน็ไหม เราพยายามจะหดัประพฤตปิฏบิตัิ ถ้าหดั

ประพฤตปิฏบิตัมินัอยู่ทีว่าสนา  

วาสนาเห็นไหม เราจะเชื่อครูบาอาจารย์องค์ใด เราจะเชื่อในการประพฤตปิฏบิตัิ

แนวทางไหน แนวทางทีเ่ขาประพฤตปิฏิบตัิตามข้อเท็จจรงิขึ้นมา ล้มลุกคลุกคลานขึ้นมา เราไป

เห็นแลว้ ท าไมมนัทุกขม์นัยากขนาดนี้   

เวลาเราเห็นแนวทางที่เขาสะดวกสบายของเขา สะดวกสบายนัน่มนัมคีวามจรงิหรอื

เปล่าล่ะ  

มนัจะทุกข ์มนัจะยาก มนัจะสะดวก มนัจะสบาย มนัจะมีคนอุ้มชูค า้จุนขนาดไหน 

มนัเป็นความจริงหรือไม่ล่ะ เราจะเอาความจริงต่างหาก เราจะเอาความจริงต่างหากไง 

ถ้าจะเอาความจริงต่างหาก เรามีครบูาอาจารย ์ 

เราเกดิมาเป็นมนุษยเ์กิดมาพบพระพุทธศาสนา กึ่งกลางพระพุทธศาสนา หลวงปู่

เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านค้นคว้า ท่านขวนขวายของท่านมา เวลาท่านขวนขวาย ท่านค้นควา้ 

ท่านขวนขวายของท่านมานะ คนทีป่ระพฤตปิฏบิตักิม็อียู่แล้ว พระทีป่ระพฤตปิฏบิตัมินัมอียู่ใน

ประเทศไทยอยู่แล้ว แต่เขาไม่เชื่อ เขาไม่เชื่อว่ามรรคผลมนัจะมไีง ท าไมเราตอ้งออกไปทุกขไ์ป

ยากไง  

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านออกประพฤติปฏิบตัิขึน้มา  ครูบาอาจารยก์็ไม่ม ีสงัคม

กไ็ม่เชื่อถอื  แลว้ยงับอกว่าเป็นพระแหวกแนวอกีต่างหาก พระทีไ่ม่อยู่กบัวดักบัวา พระไม่มี
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การศึกษาเพื่อมาอบรมสัง่สอนประชาชน เห็นแก่ตวัจะเอาตวัรอดๆ เหน็แก่ตวัเอาตวัไม่รอดน่ะ

ส ิเหน็แก่ตวั เหน็แก่ตวัแลว้เอาตวัรอดไดส้ ิพอเอาตวัรอดไดม้นัเกดิธรรมสงัเวช 

ดูส ิ เวลาลูกหลาน ลูกเกดิจากพ่อจากแม่ไง เวลาลูกทีม่นัประสบความส าเรจ็ในหวัใจของ

มนั มนัจะคดิถงึพ่อถงึแม่มนัไหม มนัจะคดิถงึบุญคุณของพ่อแม่มนัหรอืเปล่า สิง่ทีม่ชีวีตินี้มา ชวีติ

นี้ไดม้าจากใคร ไดม้าจากพ่อจากแม่ แลว้ไดม้าจากพอ่จากแม่ขึน้มาแลว้ ถ้ามอี านาจวาสนาขึน้มา 

ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาจนมดีวงตาเหน็ธรรม จนประพฤตปิฏบิตัธิรรมจนกว่าสิน้กเิลสไป มนัจะ

น้อมนึก นึกถึงธรรมสงัเวชถึงการเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัจะคดิถงึพ่อถงึแม่มนัหรอืไม่  

นี่กเ็หมอืนกนั พระแหวกแนวๆ เวลาพระแหวกแนวเวลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ถ้าเป็น

ความจรงิแล้วเหน็ไหม ดูส ิเวลาหลวงตาท่านพูดถึงว่าท่านระลึกถึงคุณของชาวหนองผอื  เวลา

สมยัก่อนอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ พระ ๔๐  ๕๐  ไม่มตีลาดลาดเล เขาเกบ็ผกัเกบ็หญ้าในตามหมู่บา้น

ของเขา เขาเลี้ยงพระไดต้ลอดรอดฝัง่ คดิถงึคุณของเขาๆ นี่หลวงตาพระมหาบวั พระอรหนัต์นะ 

ยงัคดิถงึคุณของเขา ถ้าคดิถงึคุณของเขาท าอย่างไร  

นี่ไง บอกว่า “เหน็แก่ตวัๆ” เหน็แก่ตวัเอาตวัให้รอดก่อน ถ้าเอาตวัใหร้อดก่อนแลว้มนัเป็น

ประโยชน์กบัตวัแลว้ประโยชน์กบัคนคนนัน้ ประโยชน์กบัพระองคน์ัน้ ประโยชน์กบัผูป้ฏบิตันิัน้ ผู้

ปฏบิตันิัน้ทีก่เิลสมนัโลดเตน้บนหวัใจของสตัวโ์ลก เราประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เราท าลายมนัจนมัน

ท าลายเป็นชัน้เป็นตอนเข้าไป พอเป็นชัน้เป็นตอนเข้าไปมนัรู้จกักิเลส มนัมวีธิีการก าจดักิเลส 

มนัมศีลี มสีมาธ ิมปัีญญาตามความเป็นจรงิ  

ถ้ามตีามความเป็นจรงิขึน้มา แลว้มนัเป็นจรงิ คดิถงึคุณของเขาๆ หนึ่งก็เป็นเนื้อนาบุญ

ของโลก เนื้อนาบุญของเขาอยู่แลว้ ผูท้ีม่คีุณธรรมในหวัใจเป็นเนื้อนาบุญของโลก ผูท้ีท่ าบุญกุศล

ขึน้มาใหเ้ป็นบุญกุศลของเขา ระลึกถงึบุญคุณของเขา ถ้าระลกึถงึบุญคุณของเขามนักธ็รรม

สงัเวช มนักต็อ้งบอกวธิกีาร บอกใหเ้ขาท าแต่คุณงามความดไีง 
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พระแหวกแนว แลว้พระอยู่ในแนวมนัท าอย่างไรล่ะ นี่ไง เวลาจะประพฤตปิฏบิตัถิ้าไม่มคีรู

มอีาจารย ์การประพฤตปิฏบิตัขิองเรามนัตอ้งดัน้ดน้ไปดว้ยบุคคลคนนัน้ ด้วยตวัของตวัเอง ถ้าจะ

ดัน้ดน้ไปดว้ยตวัของตวัเองมนัตอ้งมวีาสนานะ  

๑.สงัคมใหก้ารสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน  

๒.กิเลสในใจน่ากลวัทีสุ่ด มนัสร้างภาพ กิเลสมนับงัเงา มนัเอาธรรมะมาอา้งนะ เรา

ศกึษาธรรมะ กิเลสมนักศ็ึกษาด้วย อรยิสจัมนักรู็จ้กั สตปัิฏฐาน ๔ มนักรู็จ้กั มนัรูจ้กัทุกเรื่อง มนั

รูจ้กั 

เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่านมาก่อน ท่านถึงได้อบรมสัง่สอน เวลาครู

บาอาจารย์ที่เป็นธรรมๆ นะ พระมหาหลายองค์ที่ไปอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ มหาป่ินน้องของหลวงปู่

สงิห์ก็ใช่ พระมหาหลวงตาพระมหาบวั มหาทองสุกก็ใช่ เป็นมหาๆ ทัง้นัน้ 

เวลาหลวงตาท่านไปเหน็ไหม “มหา ส่ิงท่ีเรียนมาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้ามีคณุค่ามาก เทิดใส่ศีรษะไว้ เก็บไว้ในล้ินชกัสมอง อย่าให้มนัออกมา 

แล้วลัน่กญุแจมนัไว้ด้วย แล้วพยายามประพฤติปฏิบติัไป” เวลาการประพฤตปิฏบิตัไิป หนึ่ง

ไม่ปฏบิตัดิว้ยความลงัเลสงสยั ไมป่ฏบิตัไิปห่วงหน้าพะวงหลงั ไม่ปฏบิตัไิปเพื่อใหม้นัเป็นแบบ

สญัญาทีไ่ดม้ัน่ไดห้มายไวแ้ลว้  

ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้หมายไว้หมดเลยว่า มันจะเป็นอย่าง

นัน้ จะเป็นอย่างนัน้ แล้วเวลาปฏิบตัิไปมนัสร้างภาพหมดเลย มนัก็เลยเป็นการสภาพเสมอืน

จรงิแต่ไม่จรงิ เวลาเสมอืนจรงิแต่ไม่จรงิแล้วมนัทุกข์มนัยากนะ เพราะมนัทุกข์มนัยากตรงไหน 

มนัทุกข์มนัยากตรงหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเผชญิกบักิเลสมาก่อน ท่านรู้จกักิเลสมนัด ี

ท่านรูจ้กัเล่หเ์หลีย่มของมนัด ี  

เราท าของเราดว้ยเน้ือหาสาระดว้ยข้อเทจ็จรงิของเรา สิง่ทีศ่กึษามา ศกึษาธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นธรรมไหม เป็น แต่มนัเป็นสุตมยปัญญา มนัเป็นธรรมสาธารณะ 
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เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ฝากไวเ้ป็นมรดกธรรมกบับรษิทั ๔ ฝากไวเ้ป็น

มรดกธรรมของชาวพุทธ 

เวลาชาวพุทธกราบพระ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ว่าพระธรรมๆ กส็จัธรรมทีอ่งค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อบรมสัง่สอนบ่มเพาะไว้นัน่ไง แลว้เวลาเราไปเหน็ไหม มนัเป็น

เสมอืนจรงิๆ ทัง้นัน้ เสมอืนจรงิเพราะเรยีนรู้  

แต่ถ้าเป็นความจริงต้องปฏิบติัธรรมให้รู้ ถ้าปฏิบติัธรรมให้รู้ ครบูาอาจารยใ์ห้ท า

ความสงบใจเข้ามา ถ้าใจมนัสงบระงบัเข้ามาแล้วมนัจะเป็นประโยชน์มาก 

แต่คนทีม่นัไม่เป็นไง เวลาบอก ท าความสงบเหน็ไหม จะเป็นสมถะ จะเป็นหนิทบัหญ้า 

แลว้เวลาท าไปบอกว่า ไอส้าย... บอกว่ามนัลมืตาๆ  มนับอกว่ามนัไม่ใช่สายสมถะ  

มนัไม่ใช่สายสมถะหรือไม่สมถะ อย่า อย่ารงัเกียจนะ เพราะมนัเป็นศลี สมาธ ิ ปัญญา 

มนัเป็นมรรค ๘ มนัตอ้งมอีงคส์มบูรณ์ของมนั สายสมถะ ใครเป็นสายสมถะ ใครไม่ใช่สายสมถะ 

ใครท าสมาธ ิ ไม่ท าสมาธ ิ ถ้ามนัขาดตกบกพร่องมนัเป็นมรรคไปไม่ได้ เวลาเป็นมรรคไปไม่ไดก้็

คดิว่า “เราไม่ใช่สายสมถะ พวกไอห้ลบัตา ไอเ้รามนัลมืตา” เขาว่างัน้  

ลืมตาๆ ลืมตาอะไร ความลืมตาท าสมาธิ สมาธิลืมตา ลืมตามาจากไหน เวลาเรามัน

สงัเวชไง มันไม่ใช่ประเด็นเลย เพราะหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราเดนิจงกรม

หลบัตาหรอืลืมตา เวลาถ้ามนัเป็นข้อเท็จจรงิที่มนัจะมปีระเด็นขึน้มานะ เวลาหลวงปู่ เสาร ์หลวง

ปู่ มัน่ท่านประพฤตปิฏบิตัิ เวลาท่านนัง่สมาธ ิหลวงปู่ เสารน์ัง่สมาธจินตวัลอยเลยล่ะ  

หลวงปู่ มัน่ท่านนัง่สมาธจินก าหนดรูไ้ดห้มด แลว้เวลาท่านเดนิจงกรมท่านกล็มืตาเดนิ 

เดนิจงกรมเขาหลบัตาหรอื หลบัตามนักช็นตน้ไม ้ หลบัตามนักต็กทางจงกรม มนัเป็นเขาลมืตา 

ถ้าลมืตา ถ้ามนัลมืตาเหน็คุณค่าว่าลมืตา หลบัตามนัผดิช่องทาง พอลมืตามนักต็อ้งเห็นส ิคนท า

ทัง้หลบัตาทัง้ลืมตามนัจะรู้ได้เลยว่าลมืตาผดิหรอืถูก หลบัตาผดิหรอืถูก 
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เดนิจงกรม เดนิจงกรมอยู่ เขาเดนิจงกรมทัง้วนั เขาลมืตา มนัไม่เป็นประเด็นอะไรเลย 

แต่มนัไม่มสีิง่ใดที่จะมาเป็นจุดขาย มนัเลยบอกไอ้พวกหลบัตา หลบัตาเหน็ไหม หลบัตาๆ 

หลบัตาท าสมาธ ิหลบัตาท าสมาธ ิมนัไม่มหีรอก มนัมแีต่มจิฉาหรอืสมัมา เวน้ไวเ้ป็นมจิฉาไง  

ท าสมาธ ิสมาธลิมืตาๆ ลมืตาเหน็ไหม เป็นสมาธแิมลงวนั แมลงวนัที่ไหนมกีลิน่มนับนิไป

เลย ลมืตา รู ้รูต้วัทัว่พร้อม พรอ้มเสมอเลย ทีไ่หนมกีลิน่เหมน็มนัไปแลว้ แลว้ทีไ่หนมขีองเน่ามนั

ไปแลว้ สมาธแิมลงวนัไง ลมืตา  

สมาธแิมลงวนันะ แมลงวนัมนัเป็นแมลง พอมนัเป็นแมลงโดยเผ่าพนัธุ์ของมนั มนัชอบ

ตอมของเหม็น ผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัถิ้าเป็นสมาธแิมลงวนัมนักเ็ที่ยวโจษ เที่ยวกล่าวโทษคนนู้น 

เทีย่วตเิตยีน เทีย่วเหน็ความผดิของคนอื่นหมดเลย แต่ไม่เคยส ารวจว่าหลบัตาลมืตามนัถูกหรอื

มนัผดิอย่างไร มนัมปีระโยชน์หรอืไม่มปีระโยชน์อย่างไร มนัท าไดห้รอืท าไม่ได้อย่างไร  

ถ้ามนัท าได้มนัจะไม่เป็นแมลงวนั เที่ยวไปโจษไปกล่าวไปตู่ ของเหม็นมนัชอบดม ชอบ

ดมของเหม็น เวลาซากศพนะ ซากศพตายในป่า เวลาซากสตัวใ์นป่าเวลามนัตายไป เดนิเขา้ไป

จะไม่เหน็ซากนัน้เลย เอ๊ะ! นัน่เป็นอะไรกองด าๆ อยู่นัน่ พอเขา้ไปนะ พอแมลงวนัมนับนิออก 

โอโ้ฮ! เป็นลา้นๆๆๆ ตวั แลว้ซากสตัวเ์หมน็เพราะมนัเน่า แมลงวนัมนัชอบอย่างนัน้ 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาท าสมาธิๆ  มนัรูอ้ะไร สมาธแิมลงวนัใช่ไหม นัน่คอืสมาธสิ่งออก ถ้า

แมลงวนัมนัเป็นสิง่มชีวีตินะ มนัมแีมลงวนัจรงิใช่ไหม มนัถงึเป็นแมลงวนั  

นี่ก็เหมอืนกนั มนัมจีติใช่ไหม จติมนัต้องสงบระงบับ้างใช่ไหม จติตอ้งสงบระงบับา้ง

ขึน้มา แต่สมาธแิมลงวนัไง เที่ยวโจษ เทีย่วเพ่งโทษ เทีย่วว่าคนอื่นไง “เราไม่ใช่สายสมถะ เรา

เป็นสายลมืตา” ลมืตาแลว้ลมืตาเป็นแมลงวนัเป็นโจษไปโทษเขาหรอื 

ถ้าเป็นสมาธ ิสมาธคิอือะไร สมาธิคือจิตสงบ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถ้าจิตสงบ

ระงบัแล้วมนัจะเป็นแมลงวนัหรือ มนัจะไปเท่ียวโจษคนอ่ืนหรือ มนัจะโจษกิเลสไง  
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แมลงวนัเวลาไปตอมของเหม็นของต่างๆ ขึ้นมา มนัไปทีไ่หนมแีต่เชื้อโรค นี่ก็

เหมอืนกนั จติที่เป็นสมาธแิมลงวนั เวลามนัเทีย่วโจษเทีย่วเพ่งโทษคนอื่น นัน่กเิลสทัง้นัน้ นัน่พษิ

ของมนั ไปส่งเสรมิพษิกเิลสใหฟู้ขึน้มาไง ใหม้ทีฏิฐมิานะ มตีวัมตีน มกี าหนดผดิถูกกว่าคนอื่นไง 

ไม่เป็นคุณงามความดใีนใจของตนเลย  

แต่ถ้าเป็นคุณงามความดีในใจของตนนะ  มันไม่มีหลบัตาลืมตาใดๆ ทัง้ส้ิน 

มนัมีแต่มิจฉาสมาธิหรือสมัมาสมาธิ สมาธิส่งออกหรือสมาธิทวนกลบัเข้าไปสู่ใจของตน 

ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาพูดถงึปัญญา ปัญญาไง ปัญญาใน

พระพุทธศาสนาน้ี ศาสนาน้ีเป็นศาสนาแห่งปัญญา คอืปัญญายอ้นกลบัเขา้ไปสู่จติของตน ธรรมะ

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอก “ทวนกระแสกลบั”  

โลก สมาธิแมลงวนัมนัส่งออกเป็นสามญัส านึกของโลก เป็นความจรงิของความเป็น

มนุษย ์ มนุษย์เกดิมามธีาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ โดยธรรมชาตขิองจติมนัคดิอย่างนัน้ เวลาจติมนัมี

ความคดิอย่างนัน้ โดยธรรมชาตินัน่คอืส่งออกแล้ว มนัส่งออกคอืว่าสายพานการผลิต วถิีแห่ง

จติ วถิีโคจรของจติมันเป็นแบบนัน้ วถิโีคจรมนัเป็นแบบนัน้โดยสจัจะโดยขอ้เทจ็จรงิ 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า

ตรสัรู้ธรรมแล้วไง บุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ มนัยนืยนัวชิชา ๓ ใน

ใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ว่าบุพเพนิวาสานุสตญิาณคอือดตีทีผ่่านมาแลว้  

จุตูปปาตญาณอนาคตกาลไม่มวีนัจบวนัสิน้ อาสวกัขยญาณทีเ่ขา้มาท าลายอวชิชาในใจขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ นี่ไง พระพุทธศาสนา นี่มรรค ๘ ไม่ใช่สมาธแิมลงวนั  

สมาธิแมลงวนัมันส่งออก ส่งออกนะ พระกรรมฐานส่งออกไปแลว้กถ็ือตวัถอืตนว่าตนน้ี

ยิง่ใหญ่ ตนน้ีรู ้ไม่รูอ้ะไรเลย ไม่รู้จกักิเลส ถ้ารู้จกักิเลสจะไม่เห่อเหมิทะเยอทะยาน เพราะอะไร 

เพราะสิง่นัน้มนัเป็นช่องทางเดนิของกเิลสไง  
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คนเรารูจ้กัความเป็นโรค แลว้หายจากโรคนัน้แลว้ เราจะไปเดนิเสน้ทางของโรคนัน้อีก

หรอื มนัเหน็ถงึว่านัน่ล่ะเสน้ทางไง สมาธแิมลงวนัมนัไปเอาเชือ้โรคมาแลว้กม็าสะสมในใจของตน 

แลว้ว่าตวัตนมคีวามรูพ้เิศษ สมาธแิมลงวนัมนัเป็นมจิฉาทฏิฐ ิมนัไม่เขา้สู่มรรคเลย 

แต่หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านสอน สอนใหรู้จ้กัระวงัตวั การเหยยีด การคู ้ ตอ้งมี

สตปัิญญาตลอดเวลา ท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจสงบระงบัเขา้มาบา้งมนัมคีวามสุข รกัษาใจ

ใหไ้ด ้รกัษาตวัตนของเราใหไ้ด ้รกัษาหวัใจของเรา รกัษาไวท้ าไม  

รกัษาไวใ้หม้นัสงบระงบั ใหม้นัมคีวามส านึกในตวัของตน ในเมื่อเรายงัท าความสงบของใจ

ไม่ได ้ หรอืเราไม่มหีลกัเกณฑอ์ะไร มนัมขี้อวตัรปฏิบตัิไง ข้อวตัรปฏิบตัิของหลวงปู่ มัน่ที่ท่าน

บอกหลวงตาพระมหาบวัไง  

“มหา มหาไม่ตอ้งขึน้มานะ มหาพรรษามากแลว้ ฝึกฝนมาจนมคีุณธรรมในใจบา้งแลว้ ให้

พระใหม่ๆ มนัขึน้มา”  

“ขึน้มา” กข็ึน้ไปอุปัฏฐาก อุปัฏฐากคอืขอ้วตัรไง รบับาตร เชด็บาตร ดูแลเหน็ไหม เชด็

บาตรไม่ตัง้สต ิบาตรนัน้มนักผ็ดิพลาดได ้พลัง้เผลอได ้การกระท าเวลาเชด็บาตร เวลาดูแลบาตร

อย่าคุยกนั อย่ามาหยอกมาลอ้กนั  

เวลาเช็ดบาตรเห็นไหม ถ้านัง่เอาบาตรไว้บนตัก นัง่ขดัสมาธเิน่ียเช็ดบาตรไม่ได ้เชด็

บาตรเป็นอาบตัทิุกกฏ เวลาจะเช็ดบาตรต้องนัง่คุกเข่า เพราะนัง่คุกเข่าแล้วมนัไม่มใีห้บาตร

วางได้ตรงไหน เพราะบาตรเป็นสิง่ที่มคีุณค่า มคีุณค่าเพราะบณิฑบาตเป็นวตัรๆ  

แล้วบาตรในสมยัพุทธกาลกว่าจะได้มา กว่าจะระบมให้เป็นบาตรไว้ใชส้อย เดีย๋วถ้าที่

ระบมไวม้นัปรมินัแตกขึ้นมา มนัดูแลรกัษาไดย้าก เราตอ้งนัง่คุกเข่าแล้วเชด็บาตร การเชด็บาตร

นัน้เช็ดบาตรเสร็จแล้วต้องมาผึ่งลมไว้เพื่อให้กลิ่นมนัไม่ออก ให้กลิน่มนัหายไป ตอ้งผึง่แดดๆ 

การผึง่แดดนัน้ไม่ใหม้คีราบมนั  

เวลาจบับาตร จบับาตรตอ้งใชผ้า้เชด็จบับาตร อย่าใชม้อืเราจบับาตรโดยตรง เพราะมอืจบั

บาตรโดยตรง ดูส ิเดีย๋วนี้ในทางอาชญากรรม ลายนิ้วมอื ลายนิ้วมอืไง ลายนิ้วมอืไปจบัทีไ่หนมนั
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กม็ลีายนิ้วมอื มอืของคนมนัมไีขมนั เวลาไปจบัแลว้มนัจะมไีขมนัของมนันะ เวลาจะจบับาตรนี่

เขาใหใ้ชผ้า้เชด็บาตรจบั เวลาเชด็บาตรๆ เขาไม่เอามอืจบับาตรโดยตรง นี่เชด็บาตรเหน็ไหม   

ข้อวตัรปฏิบติัฝึกฝนๆ ขึ้นมา มนัฝึกฝนมาจนเป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส มนัจะ

เหน็คณุค่า เหน็คณุค่า น่ีไง ลายลูกเสือ ลูกเสือออกจากถ า้เสือ ถ า้เสือคือถ า้เสือ คูหาใน

ใจของหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ ถ า้เสือ เสือมีลายพาดกลอน ไดอ้บรมบ่มเพาะให้ลูกเสือมนั

ได้มีข้อวตัรปฏิบติัขึ้นไป ถ้ามีข้อวตัรปฏิบติัขึ้นไปมนัเป็นประเพณีวฒันธรรม เป็นอริย

ประเพณี ประเพณีของพระปฏิบติั ถ้าใครท าถกูต้องตามวิธีการ ใครถกูต้องด้วย

สติปัญญาขึ้นมาเหน็ไหม น่ีเครื่องอยู่ๆ ไง 

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านถึงบอก “ให้พระเล็กเณรน้อยขึ้นมา มนัจะไดม้ขี้อวตัร

ปฏบิตัติดิหวัใจมนัไป” พอตดิหวัใจมนัไป หวัใจมนัมทีีพ่ ึง่ทีอ่าศยั มขีอ้วตัรปฏบิตัเิป็นเครื่องอยู่ๆ 

เพราะใจมนัดีดมันดิ้น มนัดิ้นมันรน  

เวลาด้ินรนขึ้นมามนัก็มีข้อวตัรปฏิบติัเป็นเครื่องอยู่ๆ แล้วเครื่องอยู่แล้ว

พยายามประพฤติปฏิบติัขึ้นมา เพื่อฝึกฝนจากปถุชุนเป็นกลัยาณชน จากกลัยาณชนเป็น

โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค 

อนาคามิผล อรหตัมรรค อรหตัผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ฝึกฝนๆ มนัขึ้นไป เป็นชัน้

เป็นตอนขึ้นไป สร้างธรรมทายาท  

ฝึกหดัๆ จนจติมนัสงบระงบัเขา้มาบา้ง ถ้ามนัมศีลีมธีรรม มศีลีมธีรรมนะ นี่ศลี สมาธ ิ

ปัญญา เวลาถ้ามนัสงบระงบัเขา้มามนักเ็ป็นสมาธิขึน้มาได ้ ถ้าเป็นสมาธิขึน้มามนัไม่เป็นสมาธิ

แมลงวนันะ มนัจะเป็นสมาธผิึง้น้อย  

ผึง้น้อยเหน็ไหม เวลาผึง้มนัมคีุณค่า ผึง้มนัหาเกสรดอกไม ้ มันไม่ตอมของเหม็น เวลา

เกสรดอกไม้ ผู้ที่ท าไร่เกษตรพวกดอกไม ้ เวลาเขาไม่มผีึง้ เขาตอ้งใชค้น เขาใชค้นงานไปผสม

เกสร เพราะผึง้มนัหาได้ยากในสมยัปัจจุบนัน้ี เพราะเขาใชส้ารเคมกีนัมาก จนประเทศที่เจริญ
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แลว้นี่เขาพยายามจะฟ้ืนฟูๆ ฟ้ืนฟูสายพนัธุ์เพื่อใหม้นัเจรญิงอกงาม แต่มนัขดัแยง้กบัธุรกิจ 

ขดัแยง้กบัโลกดว้ยสารเคม ีเพราะผึง้มนัตอ้งอยู่ในที่ทีป่ลอดภยั 

นี่ไง สมาธผิึง้ เวลาผึง้ขึน้มานะ แมลงวนัมนัตอมของเหมน็ ผึง้มนัแสวงหาแต่เกสรดอกไม้ 

มนัมพีญาผึง้ มนัมรีงัผึง้ มนัมนี ้าผึง้ เวลาทีจ่ติมนัสงบระงบัเขา้มามนัไม่ใช่สมาธแิมลงวนั  

สมาธิมันถึงมีมิจฉากบัสมัมา มิจฉาสมาธิคือสมาธิโดยกเิลสตณัหาความทะยานอยาก 

สมาธดิว้ยกเิลสมนัเจอืปน กิเลสมนัพลกิมนัแพลงขึน้มาดว้ยทฏิฐมิานะของกเิลสคอยชี้ คอย

จบัผดิ คอยต าหนิผู้อื่น ไม่ให้ทวนกระแสกลบัเข้ามาหาใจของตนเพื่อคน้ควา้หากเิลสในใจของ

ตนเลย 

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านสอนให้มีข้อวตัรปฏิบติัขึ้นมา ให้เคารพในธรรม 

เคารพในศีล สมาธิ ปัญญา เคารพในองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ถ้าเคารพในองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เคารพครบูาอาจารย ์จิตใจมนัลงสู่ธรรม มนัไม่กระด้าง มนั

ไม่เกิดทิฏฐิมานะ มนัไม่เกิดการเก่ียงงอน มนัไม่เกิดการดีดด้ิน เพราะจิตมนัสงบ

ขึ้นมามนัระงบัขึ้นมาด้วยศีล ศีล สมาธิ ปัญญา เวลามนัเกิดสมาธิๆ ขึ้นมา มนัเป็นสมาธิ

แมลงผึง้ มนัเป็นประโยชน์ทัง้นัน้  

บางประเทศเขาท าการเกษตรเลี้ยงผึง้ น ้าผึง้ชัน้หนึ่ง น ้าผึง้เดอืน ๕ สะอาดบรสิุทธิเ์ป็นยาก็

ได ้เป็นอาหารกไ็ด ้หยอดตากไ็ด ้ท าไดทุ้กอย่างเลย เป็นประโยชน์ทัง้นัน้เลย 

ถ้าเป็นสมัมาสมาธมินัจะมคีวามสุข ความสงบ ความระงบั แล้วมนัจะทวนกระแสกลบัเข้า

มาสู่ใจของตน มนัจะไม่ไปจบัผดิไปดูความผดิของคนอื่น  

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน ตนเท่านัน้เป็นผู้ที่ฝึกหดัสติขึ้นมาในใจของ

ตน ตนเท่านัน้เป็นผู้ที่ท าสมาธิขึ้นมาในใจของตนได้ ใจของตนไม่มใีครจะมาบอกใหเ้ป็นสมาธิ

หรอืไม่เป็นสมาธไิด ้ เวน้ไวแ้ต่หมู่คณะเล่นหยอกล้อกนันัน่ ท าใหโ้อกาสการท าสมาธไิม่สะดวก 

เป็นสมาธแิลว้รกัษาไดย้าก โดยหมู่โดยคณะโดยกลุ่มโดยก้อน โดยการเชดิชูกนั  
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แต่ถ้าเป็นธรรมๆ ขึน้มาเพราะอะไร เพราะนักปฏบิตัดิว้ยกนัจะเหน็หวัอกเดยีวกนั หวัใจ

เหมอืนกนั ถ้าหวัใจเหมอืนกนัเวลาจติมนัสงบระงบัเข้ามามนัมคีวามสุขของมนั แล้วครูบา

อาจารย์ท่านจะให้อุบาย จติสงบแล้วฝึกหดัใชปั้ญญาๆ ฝึกหดัใชปั้ญญามนัฝึกหดัใช้ได้ไง 

วปัิสสนาอ่อนๆ นัน่แหละ ฝึกหดัใช้ปัญญาของเราต่อเน่ืองไปๆ  ถ้าเป็นสมัมาสมาธนิะ  

สมาธิมนัมสีมัมากบัมจิฉา ถ้ามนัเป็นมจิฉามนัเป็นสมาธิแมลงวันส่งออก กลิ่นเหม็น

กลิ่นเน่าที่ไหน มนัป้ึดไปเลย แล้วสญัชาตญาณด้วยนะ ที่ไหนมีของเน่าไปหยอดไข่ไว้เลย มี

คนตายถ้าไม่ปิดใหด้เีดีย๋วมนัไข่เลย เดีย๋วเถอะหนอนยัว้เยี้ยๆ เลย นี่ไง สมาธแิมลงวนัมนันอก

จติ นอกจากกาย นอกจากจติของเรา ส่งออกไปขา้งนอก แลว้ยงับอกว่านัน่คอืการภาวนาอกีนะ  

เวลาการภาวนานะ เวลาจติสงบแล้วยกขึ้นสู่วปัิสสนา ถ้าเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ 

เหน็ธรรม ตามความเป็นจรงิ นี่ไง สิง่ทีว่่ากายนอก กายใน จากขา้งนอกจากขา้งใน จากขา้งนอก

มนักต็ดิมาจากขา้งนอกนัน้แหละ โดยธรรมชาตขิองมนุษยช์อบสงัคมชอบแสงสเีสยีงขา้งนอก

ทัง้สิน้ ดูแลแต่ขา้งนอกว่าขา้งนอกดหีรอืไม่ดเีท่านัน้ แต่ลมืบา้นตวัเอง ลมืตวัเองทัง้หมดล่ะ  

แต่ถึงเวลาแล้ว เวลาจติมนัสงบระงบัแล้วนี่มนัพจิารณาไปแล้ว ข้างนอก ข้างนอกไม่ใช่

เรื่องของเรา ข้างนอกเป็นเรื่องของเขา ใครจะดใีครจะชัว่มนัเรื่องของเขา เราจะแกห้วัใจของ

เราว่ะ แลว้หวัใจอยู่ไหนหาใจไม่เจอ เวลามนัส่งออกนะ เวลาส่งออกไปนี่มนัออกไปรูไ้ปเหน็เรื่อง

ทุกอย่างมนัรูห้มดนะ แต่เวลาจะกลบัเขา้มาบา้นมนักลบัมาไม่เป็น กลบัมาไม่ได ้ 

นี่ไง ขนาดนี่สมัมาสมาธินะ นี่ผึง้น้อยนะ พญาผึ้งนะ มฤีทธิน์ะ มเีหลก็ในนะ มาต่อยเลย 

เจบ็นะ อย่าเขา้มาใกล ้ต่อย นี่มนัหาของมนั มนัหามนัเล็มเกสรของมนั มนัยงักลบัเข้าบ้านไม่

เป็นเลย  

เวลาท าสมาธิๆ เห็นไหม ท าสมาธิเข้าบ้านของตน เวลาความคดิๆ ปัญญาอบรม

สมาธิ จดัระบบความคดิของเรา ธรรมชาติของมนุษย์มนัมคีวามคดิอยู่แล้ว สิ่งมชีวีติมนัมี

ความรู้สึกนึกคิดตลอดเวลา มีการศึกษามากน้อยแค่ไหน ใครมีการศกึษามากขึน้มานี่มนัก็
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คดิตามสิง่ทฏิฐมิานะทีค่วามรูท้ศันคตมิุมมองของมนั มนัพูดออกไปมนักไ็ปฟาดเอาฟืนเอาไฟ

ทัง้สิน้  

แต่ถ้ามนัมอี านาจวาสนาขึน้มา เราคดิเท่าไรมนักม็คีวามทุกขค์วามยาก คดิเท่าไรกไ็ม่รู้

ตอ้งหยุดคดิ จะหยุดคดิอย่างไร กต็อ้งไล่ความคดิของตนไง เวลาไล่ความคดิของตน มนัมี

ความคดิอย่างไรกต็ัง้สตติามมนัไป พอตามมนัไปเท่าทนัความคดิ เพราะเวลามนัคดิสิง่ใด สิง่นี้

เรากค็ดิแล้ว สิง่นี้เรากรู็แ้ลว้ สิง่นี้เรากเ็คยท าแลว้ สิง่นี้มนักเ็ป็นอนิจจงั คดิแลว้คดิเล่ามนักซ็ ้าๆ 

ซากๆ อยู่ไง  

นี่ไง ถ้าสตมินัตามไป ธรรมะเหน็ไหม ตรกึในธรรมๆ เอาธรรมะของพระพุทธเจา้

เปรยีบเทยีบกบัความคดิของตน พอเวลามนัเปรยีบเทยีบกนัแล้วมนัมคีุณค่ามากกว่า ความคดิ

เราก็หยุด นี่เท่าทนัความคิดไง แล้วมนัเหลืออะไรล่ะ สิง่ที่มนัคดิจบแล้วมนัเหลืออะไรล่ะ  

นี่ไง เวลาความคดิเกดิจากอะไร เกดิจากทีไ่หน กเ็กดิจากจติ เกดิจากความรูส้กึของคน 

คนตายคดิไม่ได้ มแีต่คนเป็นเท่านัน้คดิจากหวัใจ หวัใจมนัคดิออกไป เวลาคดิออกไปโดย

ธรรมชาตไิง  

ศกึษาธรรมะ ธรรมะกน็ี่ไง ศกึษาธรรมะเหมอืนกบัสมาธิแมลงวนัไง นี่ส่งออกไปเที่ยวหา

ของเหม็นดมไปทัว่ ไปไข่เอาไว้ในหนังสอือีกต่างหาก สมุดดนิสอก ามนัจนเน่าๆ เดีย๋วแมลงวนั

มนัจะมาไข่นะ เดีย๋วหนอนมนัเกดิบนสมุดบนดนิสอนัน่ มนัไม่ใช่ภาวนาเลย นัน่น่ะปรยิตัลิว้นๆ 

นัน่ล่ะการศึกษา  

แต่ถ้าสิง่ทีม่นัจะเป็นจรงิๆ ความคดิเกดิจากจติ เวลาเกดิจากหวัใจของเราทัง้สิน้ คดิโดย

ธรรมชาตขิองมนั โดยธรรมชาตขิองมนันะ เรามสีตปัิญญา เราเท่าทนัความคดิของเรา เวลามนั

ปล่อยวาง ปล่อยวางด้วยตรกึในธรรม เอาธรรมะเทยีบเคยีงกบัความคิดของเรา มนัปล่อยๆๆ 

มนัปล่อยด้วยเหตุด้วยผล พอปล่อยดว้ยเหตุดว้ยผลมนัเหลอือะไร  

พุทโธๆๆ นี ่เวลาเขา้สู่จติของตนเขา้ไม่ได ้เขา้บา้นไม่เป็น เขา้บา้นไม่ถูก นี่ขนาดสมาธนิะ 

แลว้ทวนกระแสกลบัๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทีไ่หนทีบ่อกว่าใหไ้ปรูไ้อนู่้น 
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ใหไ้ปรู้ไอน้ี่มทีีไ่หน มนัมแีต่รู้เรื่องในใจของตน แล้วเวลามนัเกิดสตปัิฏฐาน ๔ เหน็กาย เห็น

เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม ตามความเป็นจรงิ มนัเหน็ในสมาธ ิถ้ามสีมาธขิึน้มา  

เพราะสมาธิ สมาธิเป็นสากลนะ สมาธิทุกลทัธิศาสนาเขาท า สมาธินี่เป็นสากล แต่

เป็นมิจฉาไง มิจฉาเพราะว่าบางลทัธิความเชื่อว่าสมาธิมนัเป็นสิง่ที่สูงส่งสูงสุด อย่างเช่น 

ฌานสมาบัตินี่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วญิญาณัญ

จายตนะ อากิญจญัญายตนะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ เวลาฝึกหัดแล้วได้ตัง้แต่ฌาน ๑ 

ฌาน ๒ ฌาน ๓ ฌาน ๔ แลว้ขึน้ไปอากาศ อากาสานัญจายตนะ วญิญาณัญจายตนะ อา

กญิจญัญายตนะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ  

นี่ไง เขาถึงว่าเขาท า นี่คอืสมาธินัน่แหละ สมาบตักิ็คอืสมาธ ิสมาธกิค็อืสมาบตั ิแต่การ

ฝึกหดัมนัคนละแขนง เราพุทโธๆ นี่ เราท าขณิกสมาธ ิอุปจารสมาธ ิอปัปนาสมาธเิหน็ไหม แล้ว

มนัมหียาบมลีะเอียด มเีขา้มอีอก  

แต่ถ้าเป็นฌานสมาบตัิ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตตยิฌาน จตุตถฌาน แลว้ยกขึน้มาอา

กาสานัญจายตนะ วญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ นี่ไง บาง

ลทัธิบางศาสนาความเชื่อ เขาว่าสมาธนิี่คอืสิง่ทีสู่งสุดในการประพฤติปฏบิตั ิ เจา้ชายสทิธตัถะก็

เคยไปเรยีนกบัอาฬารดาบสและอุทกดาบสมาแล้ว แล้วเรยีนมาแล้วจนอาฬารดาบสและอุทก

ดาบสรบัรองรบัประกนัดว้ย  

“เจา้ชายสทิธตัถะมคีวามรูเ้หมอืนเรา มคีวามเหน็เหมอืนเรา สอนได ้เป็นอาจารยไ์ด”้  

เจา้ชายสทิธตัถะไม่เอา เพราะอะไร เพราะลทัธศิาสนาน้ีถอืว่าสมาธเิป็นสมบตัสิูงสุด มี

ลทัธติ่างๆ ทีถ่อืว่าสมาธเิป็นสมบตัทิีสู่งสุด เขากท็ าสมาธนิะ มนักเ็ลยเป็นมจิฉาไง มจิฉาเพราะถ้า

ถอืว่าสมาธเิป็นคุณธรรมสูงสุดของเขา  

แต่ในพระพุทธศาสนา ศลี สมาธ ิ เพราะสมาธนิัน้เป็นพืน้เป็นฐานแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา 

ภาวนามยปัญญา ปัญญามนัเกดิตรงนี้ ถ้าภาวนามยปัญญามนัเกดิตรงนี้ขึน้มา เวลาจติมนัสงบ

แลว้มนัยกขึน้สู่วปัิสสนา ทนีี้มนัยกเป็น ยกไม่เป็นไง  
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“เราไม่ใช่สายสมถะ” เขาว่า “เราก็เลยวปัิสสนาไม่เป็น เรากเ็ลยส่งออกอยู่อย่างนี้ รบัรูจ้ติ

วญิญาณ รู้รูปกระทบนี่” กลอ้งวงจรปิดมนัจบัไดท้ัง้วนัทัง้คนืเลย ดาวเทยีมบนอวกาศนะ เขาจบั

การเคลื่อนไหวของโลกนะ ยิง่ดาวเทยีมสายลบั คนที่เขาสบืคน้อยู่ทีไ่หนเขารูห้มด รถออกตรงนัน้ 

วิง่เขา้ตรงนัน้ ดาวเทยีมยงัดกีว่าสายตา ดกีว่าสมาธิแมลงวนัทีรู่้นู่นรูน้ี่ นี่ส่งออก  

ส่ิงท่ีส่งออกทัง้หมดน่ีเป็นสมุทยั ผลของมนัคือความทุกข ์ความทุกขท์ีไ่หน ความทุกข์

ทีว่่า “ใครๆ กไ็ม่เชื่อฉันเลย” ใครเขาจะไปเชื่อ หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ครูบาอาจารยท์่านใหใ้คร

เชื่อ ท่านไม่เคยพร ่าเพอ้ว่าใครไม่เชื่อเลย  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เอตทคัคะนะ เวลาทีใ่หพ้ระโมคคลัลานะ พระสารบีุตร

ไปฝึกไปทรมาน ท่านไม่เห็นว่าจะต้องให้เราเป็นคนท า ต้องใหพ้ระพุทธเจ้าเป็นคนจดัการ ไม่ 

มนัไม่ไหวนะ  

เวลาสัง่สอนอบรมขึ้นมาจนเป็นพระอรหันต์ ๖๐ องค์ “เธอทัง้หลายกบัเราพ้นจากบ่วง

ที่เป็นโลกและเป็นทพิย์ เธอจงไปอย่าซ้อนทางกนั” พระอรหนัต์ ๖๐ องค์ แยกไป ๖๐ สาย 

เพราะว่าสงัคมมนักว้างใหญ่ไพศาล ต้องการผู้ที่ชี้น า ต้องการเน้ือนาบุญของโลก ตอ้งการ

ความสุขความสงบไง  

เขาไม่เห็นบอกต้องเชื่อองค์เดยีว เชื่อองค์เดยีว ไม่เห็นมนีะ นี่ไง เพราะอะไร เพราะมนั

เป็นสมาธิแมลงวัน มันเป็นแมลงวนัท าสมาธ ิ ท าความสงบไดบ้า้ง มนักไ็ปเกาะไอพ้วกซากศพ

สิง่เน่าเหมน็ เอาแต่เชือ้โรคเขา้มาแลว้บนิกลบัมาเกาะหวัใจ กลบัเอาพษิเขา้สะสมในหวัใจไง พอ

พษิสะสมในหวัใจนะ “โอ!้ คนนัน้กไ็ม่เชื่อเรา คนนี้กไ็ม่เชื่อเรา”  

“เธอทัง้หลายพน้จากบ่วงทีเ่ป็นโลกและเป็นทพิย์ อย่าไปซ้อนทางกนั”  ๖๐ องค์ เก่งทุก

องค ์ ทุกคนสอนไดห้มด ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง เป็นพระอรหนัต์พ้นจากบ่วงที่เป็นโลกและ

เป็นทพิย ์ไม่ต้องไป ฉันองคเ์ดยีว  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ยงัไม่เอาองคเ์ดยีวเลย เพราะปรารถนามารื้อสตัวข์นสตัว์ 

ยิง่มศีาสนทายาท ธรรมทายาท มผีู้รู้จรงิเป็นก าลงัที่เป็นประโยชน์มหาศาลยิง่ยอดเยี่ยม แบบ
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หลวงปู่ มัน่ท่านท า หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยคดิว่าใครจะมาเคารพนับถอืเลย เขา้มาอยู่ ผลกัทิ้งๆ 

ไม่ใหเ้ขา้ เขา้มาแล้วตอ้งออกไป พยายามฝึกฝนขึ้นมาใหเ้ป็นใหไ้ด ้ตอ้งยนืขึน้มาใหไ้ด ้ 

“แหม! ไม่มใีครเชื่อฉันเลย” ไม่มหีรอก ไม่ม ีนี่ไง สมาธแิมลงวนั มแีต่เชือ้โรค มแีต่ความ

จบัผดิคนอื่น ไม่รูจ้กัจบัผดิหวัใจของตน ไม่เคยฉงนสนเท่หเ์ลยหรอืว่าทีท่ าอยู่นัน่มนัถูกหรอืมนั

ผดิ  

แต่เวลาครูบาอาจารย์ของเราเห็นไหม สิง่ทีต่รวจสอบกนัๆ มนัมกีารตรวจสอบกนัอยู่แลว้ 

ตัง้แต่หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านมาหาเจา้คุณอุบาลฯี แลว้เวลาเป็นจรงิเป็นจงัขึน้มา ทางทฤษฎี

เขากย็อมรบัในการประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา  

หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยประกาศตนว่า เป็นพระอรหนัต์ขึน้มาเลย หลวงตาท่านบอกอยู่

ดว้ยกนัมา หลวงปู่ มัน่ไมเ่คยพูดสกัค าหนึ่ง แต่ทุกคนเชื่อว่าหลวงปู่ มัน่เป็นพระอรหนัต์ ไม่เคย

ดิ้นรนตอ้งการใหใ้ครนับถอืเลยนะ ไม่ตอ้ง “เขาไม่เชื่อเรา เขาไม่เชื่อเรา หลวงปู่ มัน่ไม่เชื่อเรา” 

เขา้ไปอยู่กระเดน็นะ  

ใครไปถามปัญหาเรื่องหวัใจท่านบอกเลย  “ใจของตวัล่ะไม่ดู ใจของตวัล่ะ ไม่ฝึกหดั

คน้ควา้ จะใหค้นอื่นมาดูใจของเรา ใจของตนไม่ศึกษาไม่ค้นคว้า ไม่มกีารกระท า จะให้คนอื่นมา

ดู ใหค้นอื่นมารูใ้นใจของตน” 

ท่านไม่ใช่ว่าจะชื่นชมเขานะ ยงัขนาบอีกดว้ย ถ้าใครเขา้มาผดิแนวทางในการอ่อนน้อม

ถ่อมตน ในการลงสู่ธรรม ลงสู่ธรรมและลงสู่วนิัย ไม่มตีวัไม่มตีนไม่มสีิง่เจอืปนในใจของตน ไม่มี

ธงที่จะชกัขึ้นมาในใจของตน ถ้าอย่างนัน้แล้วมนัเข้ากบัธรรมไม่ไดห้รอก มนักีดมนัขวางไปทุก

เรื่อง นัน่สมาธแิมลงวนั 

สมาธผิึง้น้อยเป็นสมัมาสมาธ ิเราเกดิมาเป็นมนุษยเ์กดิมาพบพระพุทธศาสนา เกดิมาเป็น

มนุษยเ์หน็ไหม มนุษย์เกดิมาน่ี ชาติปิ ทุกฺขา การเกดิเป็นทุกข์อย่างยิง่ การอยู่การใชช้วีติขึน้มา 

การเกิดเป็นมนุษย์เป็นอรยิทรพัย์  อริยทรพัย์เพราะเรามหีวัใจ เรามธีาตุรู ้ผูต้ื่น ผูเ้บกิบานทีจ่ะ

มาคน้ควา้  
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แต่ธาตุรู้ถ้าอยู่ในใจของสตัว์โลก สตัว์โลกเกิดมาเป็นมนุษย์นะ แล้วธาตุรู้มนัไม่รู้ ธาตุ

รู้มนัมดืบอด ธาตุรู้มนัเห็นแก่สมบตัโิลก เหน็แก่โลกธรรม ๘  มลีาภ เสื่อมลาภ อยากมี

ยศถาบรรดาศกัดิ ์ อยากมชีื่อเสยีงกติตศิพัท์ กติตคิุณ แลว้มนักต็ายไปโดยที่ไม่มปีระโยชน์สิง่ใด 

เป็นพนัธุกรรมของจติตดิใจมนัไปเลย 

เรานี่เราเกดิมา เราทุกข์เรายากนะ เราเสยีสละการเป็นฆราวาส การเป็นฆราวาส

ประชาธิปไตยสทิธิเสรภีาพเท่ากนัไง จะท าอะไรกไ็ดถ้้ามนัไม่ผดิกฎหมาย แต่เราเสยีสละ เรามา

บวชเป็นพระ บวชเป็นพระเรามศีลี ๒๒๗ ศลี ๒๒๗ ศลีเป็นสมบตัขิองพระ มศีลีมธีรรมไง ไม่ได้

ศลีด่าง ศลีพรอ้ย ศลีขาด ศลีทะลุ แลว้ไม่มคีวามสงบระงบั ไม่มสีตปัิญญาเลย ไม่สมควรกบัการ

เป็นศากยบุตรเลย  

การเป็นศากยบุตรมนัมศีีลมธีรรมในหวัใจของตน ถ้ามศีลีมธีรรมในหวัใจของตน ถ้าเป็น

ทางโลกเขาบอกถือศลีถอืธรรมแลว้มนัอตัคดัขาดแคลน มนัแหง้แลง้ มนัแหง้แลง้อย่างไรมนัถอื

พรหมจรรย ์มนัแห้งแลง้ตรงไหน มนัไม่แหง้แลง้ถ้าหวัใจเป็นธรรมไง ถ้าหวัใจเป็นธรรมมนัอบอุ่น 

มนัอบอุ่นเพราะอะไร มนัอบอุ่นเพราะมนัมศีลีประจ าหวัใจไง  

ถ้ามศีลีประจ าหวัใจ ศลี มศีลีมธีรรมขึน้มาแลว้มนัจะเขา้สงัคมไหนเขา้ไดไ้ง เขา้ป่าเขา้เขา

ไปไม่กลวัสิง่ใดๆ เลย ถ้าศลีเราบรสิุทธิ ์ทัง้ๆ ที่เราปฏบิตัไิม่เป็นนะ เรายงัไม่มคีุณธรรมสิ่งใดที่

คุม้ครองตวัเรา เราเขา้ป่าเขา้เขาไป เราเจอสตัวร์า้ย เราเจอสิง่ใดทีแ่ปลกประหลาดมหศัจรรย ์เรา

มศีลีทีบ่รสิุทธิ ์ศลีคุม้ครองเรา 

“ผู้ใดปฏบิตัิธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้ใดมศีีลมธีรรม ศีลธรรมจะคุม้ครองผูน้ัน้”  

ผูน้ัน้ผูท้ีส่ะอาดบรสิุทธิเ์ห็นไหม เวลาเราจะประพฤติปฏบิตัขิึ้นมา เรามศีีลของเรา เรามา

ฝึกหดัสมาธิของเรา ถ้าเราฝึกหดัสมาธิของเราขึ้นมา เราสงบระงบัได้ไง นี่ไง สมกบัความเป็น

ศากยบุตรพุทธชโินรส สมกบัเป็นบุตรขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้  

เวลาประพฤตปิฏบิตัิขึ้นมา ครอบครวักรรมฐานๆ เวลาประพฤตปิฏิบตัิขึ้นแล้วมนัไม่

เสยีชื่อของครูบาอาจารย์ มนัไม่เสยีชื่อหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ไม่เสยีชื่อของวงกรรมฐาน วง
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กรรมฐานเขาพยายามประพฤตปิฏบิตัิ เขาพยายามขวนขวายของเขาขึน้มา เขาท าเป็นจรงิเป็น

จงัขึน้มาในหวัใจ เขาไม่ตอ้งท าไปอวดใคร เขาไม่ตอ้งไปท าใหใ้ครรบัรู ้ 

ถ้ามกีารรบัรู้มกีารอวดกนัเอาอะไรไปอวด แบงก์เขายงัตอ้งส่องเลย แบงก์จรงิ แบงก์

ปลอม แลว้เวลาเป็นสมาธเิขาเอาไปอวดใคร สมาธจิรงิ สมาธปิลอม เขยีนสมาธแิลว้ไปแปะไวบ้น

ถนนใช่ไหม ใหเ้ขารูน้ี่สมาธิๆ   แต่ใจตวัเองไม่มสีิง่ใดเป็นชิน้เป็นอนัเลย ถ้าไม่มสีิง่ใดเป็นชิ้นเป็น

อนัขึ้นมามนัมแีต่ความเร่าร้อน กเิลสมนัวิง่เตน้เผ่นกระโดดในดวงใจดวงนัน้ 

แต่ถ้ามนัเป็นจรงิเป็นจงัขึ้นมา จติมนัสงบระงบัเขา้มาเหน็ไหม มนัจะมคีุณธรรมขึน้มาใน

หวัใจ ถ้ามนัเป็นจรงิ นี่ไง ใหม้นัสมกบัเป็นชาวพุทธ สมกับการเกิดเป็นมนุษย์ พนัธุกรรมของ

จิตๆ เราจะตดั เราจะแต่ง จะท าคุณงามความดใีหม้นั ถ้าปฏบิตัแิลว้มนัจะไมไ่ดผ้ลกป็ฏบิตัใิหม้นั

ตายไป ธรรมะมนัอยู่ฟากตายกใ็ห้มนัรูจ้รงิรูส้กัทว่ีาเป็นหรอืตาย เวลาเป็นหรอืตายขึน้มามนัจะไป

ไหน ถ้าเราเสยีสละตายแล้วมนัจะไปไหน จบนะ เพราะอะไร มนัก็สละหมดแลว้  

แต่ถ้ามนัยงัหงึยงัหวงอยู่ ไอน้ัน่เป็นของเรา ไอน้ี่เป็นของเรา ไอนู่้นเป็นของเรา ตายไม่ได้

นะ เดีย๋วไม่มใีครไปเฝ้า มนัจะเป็นเปรต ถ้ามนัจะเป็นเปรต นู่นกข็องเรา นี่ก็ของเรา มนัไม่ยอม

ตายนะ มันจะไปเฝ้าสิ่งที่มันอยากได้อยากดนีี่ไง แต่ถ้ามนัทิ้งมนัปล่อย มนัวางนะ มนัเป็น

สมบตัสิาธารณะ  

ในเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ในเมอืงพุทธ ในเมอืงพุทธเหน็ไหม 

บรษิทั ๔ ไง อุบาสก อุบาสกิาของเขา เขากข็วนขวายหน้าทีข่องเขา ภกิษุ ภกิษุณีกข็วนขวาย

หน้าทีข่องภกิษุ ของภกิษุณี  นักรบ รบกบักเิลส รบกบัใจของตน ถ้ามศีลีขึ้นมากฝึ็กหดัท าความ

สงบของใจเข้ามา ถ้าใจสงบระงบัแลว้ถ้ามนัมศีลีมธีรรมมนัจะเป็นสมัมาสมาธิ มนัจะเป็นสมาธผิึง้  

ถ้าเป็นสมาธผิึง้ ผึง้มนัมคีุณค่า ไปหาสิง่ใดมา หาเกสรมาแลว้มาเกบ็ไวใ้นรวงในรงัของมนั 

มนัจะเป็นประโยชน์การเลี้ยงดูการอยู่อาศยัของครอบครวัผึง้มนั มนัเป็นประโยชน์ทัง้นัน้ แลว้ถ้า

ถงึมนุษยเ์รา เราเป็นพระ น ้าผึง้ๆ น ้าผึง้ผสมยา น ้าผึง้เหน็ไหม ผสมท ายา ผสมเป็นอาหาร รอ้ย

แปดเลย  
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นี่ไง ถ้าจติมนัเป็นธรรม จติเป็นสมัมาสมาธขิึน้มา เวลาจติสงบแล้วถ้ามนัฝึกหดัๆ มนั

ต้องฝึกหดัก่อน ถ้าสมาธิมนัจะเกิดปัญญาได้ หลวงตาท่านบอกเราติดสมาธิ ๕ ปี ได้

อย่างไร ถ้าสมาธิเป็นปัญญาได้มนัต้องเกิดปัญญาไปแล้ว  

แลว้เวลาเป็นสมาธแิลว้มนัเกิดปัญญาเป็นอย่างนัน้ ปัญญาเป็นอย่างนัน้ปัญญาเกดิจาก

สมาธเิกดิจากสามญัส านึก แล้วถ้าเกิดฝึกหัดใช้ปัญญาๆ ปัญญาที่เราใช้อยู่นี่เราก็ฝึกหดัใช้ของ

เรา ฝึกหดัใช้ๆ  ฝึกหดัใชม้นักห็ล่อหลอม หล่อหลอมหวัใจดวงนี้ใหม้ทีศันคตทิีด่งีามๆ  

สิง่ทีท่ศันคตทิีด่งีาม มนัรูม้นัเหน็ เวลามนัรูม้นัเหน็ อ้อ! เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็

ธรรม ถ้ามนัเห็นตามความเป็นจรงินะ ถ้ามนัเห็นมนัสะเทอืนกเิลสไง การเหน็อย่างนัน้ต่างหาก 

สมาธผิึง้เหน็ไหม การเหน็อย่างนัน้เขายกขึน้สู่วปัิสสนา วปัิสสนาจากภายใน   

ภายในคอือะไร จตินี้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ กเิลสมนัอยู่ทีจ่ตินี่ เวลาสิง่ทีเ่ขาเหน็นะ 

เขาบอกเลย สมาธแิมลงวนั “ไอพ้วกหลบัตาๆ มนัไม่รูไ้ม่เหน็หรอก เหน็ไม่ได ้ตอ้งเป็นแมลงวนั

หวัเขยีวอย่างเรานี่บนิปร๋อเลยหาซากศพ หาของเหมน็ แลว้รูเ้หน็นะ” สงสยัมนัมเีครื่อง

คอมพวิเตอร์ส่งต่อ มันจะไปรู้เห็นอะไร มนัส่งออกไปยงันู่น  

แต่เวลาจติถ้าเป็นสมาธิพญาผึ้ง จติสงบแล้วจติเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม 

ตามความเป็นจรงิ เพราะอะไร เพราะกเิลสมนัอยู่ทีจ่ติ มนัไม่ใช่ “อู!้ พจิารณาวญิญาณ มนัไม่เหน็

วญิญาณ” วญิญาณอะไร วญิญาณนี่ตาเหน็รูป จมูกไดก้ลิน่ หูไดเ้สยีง รูป รส กลิน่ เสยีงอยู่

ภายนอก แต่กเิลสมนัอยู่ภายใน รกัชอบมนัอยู่ทีห่วัใจ รกัชอบไม่อยู่ทีว่ญิญาณขา้งนอก  

ข้างนอกและข้างใน เวลาข้างนอก เขาบอก “ไม่รู้ รูข้้างนอกไม่ได ้ จะรูข้า้งในได้

อย่างไร รูข้า้งนอกไม่ได”้ เพราะรูข้า้งนอกไม่ได ้สิง่ทีปุ่ถุชนคนหนาเขารูข้า้งนอก เขาเคยชนิกบั

รูป รส กลิน่ เสยีง กระทบกบัอายตนะโดยสามญัส านึกของมนุษย์ มนุษยน์ะ มนุษยท์ีต่ดิคา้งบน

โลก มนุษยท์ี่ยดึมัน่ถอืมัน่เป็นเปรตทีจ่ะเฝ้าทรพัยส์มบตั ิเขากรู็อ้ายตนะ เขากรู็ ้เขากม็ัน่หมายจะ

เอาสมบตัขิองเขา เขาถงึไดเ้ป็นเปรต เพราะมนัอยู่ข้างนอก  
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สิง่ข้างนอกๆ มนัส่งออก แต่การประพฤติปฏิบตัสิมาธิพญาผึ้งมนัก็รู้นอก ข้างนอกใคร

ไม่รู้ เราไม่มพี่อไม่มแีม่หรอื เราไม่มพีี่ไม่มน้ีองใช่ไหม เราก็มแีม่มพีี่มนี้องมคีวามรู้สกึนี่ข้าง

นอก ไม่รู้ได้อย่างไร เราไม่ได้เกิดจากกอไผ่ คนเราไม่ได้เกิดจากกอไผ่ เกิดจากพ่อจากแม่ โต

ขึ้นมาก็มคีนรู้จกัมเีพื่อนมฝีูงมันก็รู้จกัไปหมดล่ะ ขา้งนอกไม่มหีรอื มทีัง้นัน้ ทีไ่หนไม่มขีา้งนอก  

เขาบอก “มนัไม่มขีา้งนอก ไม่มขีา้งนอก”  

ข้างนอกส่งออก ส่งออกทัง้หมดเป็นสมุทยั ผลของมนัเป็นทุกข ์ จิตเหน็จิตเป็น

มรรค น่ีสมาธิผึง้มนัไม่ส่งออกไง การส่งออก พระกรรมฐานที่เวลาท าความสงบของใจได้บ้าง

นี่เข้าใจผดิ นี่กเ็หมอืนกนั นี่กเ็ป็นมจิฉาทฏิฐอินัหนึ่ง เขา้ใจผดิไง ไปรูส้ิง่ทีจ่ะเกดิในอนาคต ไปรู้

เรื่องอรยิสจัขา้งนอก ไม่รูจ้กัตวัเองนะ  

เวลาในครอบครวัของกรรมฐาน ในครอบครวัของครูบาอาจารยเ์รามนัมผีูท้ีป่ระพฤติ

ปฏบิตั ิหลวงตาท่านพูดบ่อย เวลาท่านไปเจอหลวงปู่บวั แลว้ท่านมหีลวงปู่ เจี๊ยะไปดว้ย ท่านบอก

กบัหลวงปู่ เจี๊ยะ  “เจี๊ยะ เจี๊ยะ นี่ไง หลวงปู่บวัท่านก าลงัพจิารณากาย ค้นคว้ากาย อสุภะอย่าง

เข้มข้นนะ นี่นักพจิารณากาย” นี่ครอบครวัของกรรมฐานเหน็ไหม 

หลวงตาท่านพูดเรื่องนี้บ่อย  หลวงปู่ เจี๊ยะกเ็ล่าใหฟั้ง เจี๊ยะ เจี๊ยะ เจี๊ยะ เพราะหลวงปู่ เจี๊ยะ

ท่านกพ็จิารณากาย ท่านรู ้ หลวงปู่ มัน่ท่านพจิารณาอรยิสจั ๔ ทุกข ์ เหตุใหเ้กดิทุกข ์ ทุกข์ดบั 

วธิกีารดบัทุกข์ จนสิน้ขบวนการเป็นชัน้เป็นตอน จตินี้กลัน่ออกมาจากอรยิสจั การพจิารณา การ

คน้ควา้อย่างใด ท่านตอ้งผ่านมาแลว้ ท่านถงึอบรมสัง่สอนลูกศษิยไ์ด้  

หลวงตาพระมหาบวัท่านเป็นพระอรหนัต์ สิ้นสุดตัง้แต่หลวงปู่ มัน่นิพพานไปแลว้ เวลา

ท่านมาแกห้ลวงปู่บวั แลว้หลวงปู่ เจี๊ยะท่านไปในงานนัน้ เวลาพระกรรมฐานครอบครวักรรมฐาน

เขาคุยกนั “เจี๊ยะ เจี๊ยะ เจี๊ยะ นี่หลวงตาบวัท่านพจิารณาก าลงัค้นคว้าพิจารณาม้างกายๆ อย่าง

ยอดเยี่ยมๆ” นี่ครอบครัวกรรมฐาน เวลาเขารู ้เขารูก้นัอย่างนี้ แค่นี้เขาพูด เขากรู็ว่้าอยู่ขัน้ไหม 

อยู่ระดบัไหน  
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แต่กรรมฐานมจิฉาสมาธิมนัไปรู้คุณธรรม มนัไม่มสีาระ รูคุ้ณธรรมอะไร “จติสงบแลว้มี

ขัน้ตอน ขัน้ ๑ ขัน้ ๒ ขัน้ ๓ ขัน้ ๔” นี่ส่งออก นี่กเ็ป็นมจิฉาอนัหนึ่ง เพราะเป็นมจิฉาอนัหนึ่งเหน็

ไหม มนัถงึไม่มจีติเหน็อาการของจติ  

จติเหน็จติเป็นมรรค ผลจากการวปัิสสนา ผลจากการใชปั้ญญา ปัญญาพจิารณาๆ เวลา

พจิารณาแลว้นะ การพจิารณา พจิารณาง่ายๆ หรอื การพจิารณามสีมัมาสมาธเิป็นพืน้ฐาน สมาธิ

ฝงูผึง้มกี าลงั ผึง้เวลามนัไปเหน็เกสรตวัเดยีวนะ มนัเอาเกสรกลบัมารงั มนัจะชวนหมู่พวกมนัไป

เป็นฝงูเลย ไปช่วยกนัเกบ็เกสรกลบัมา  

สมัมาสมาธิเป็นพ้ืนฐาน พอพื้นฐานขึ้นมาแล้วฝึกหดัใช้ปัญญา การฝึกหดัใช้

ปัญญาแล้วถ้าจิตมนัสงบระงบั ถ้ามนัจบัต้องให้ดีขึ้นมา มนัจะเห็นตามข้อเท็จจริง ถ้ามนั

เห็นตามข้อเทจ็จริงขึ้นมา จิตเหน็จิตเป็นมรรค จิตเหน็จิตมนัสะเทือน มนัเป็นความจริง

ขึ้นมา น่ีไง ยกขึ้นสู่วิปัสสนา สมถกรรมฐานยกขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐาน น่ีเป็นหวัใจของครู

บาอาจารยส์ายกรรมฐานท่ีท่านสอนกนัมาเลย  

“สายสมถะๆ เราไม่ไดเ้ป็นสมถะ เราไม่ไดท้ าสมาธ ิ เราเลยกลายเป็นสมาธแิมลงวนั ตอม

เขาไปทัว่ จบัผดิเขาไปทัง้หมด” จบัผดิเพราะอะไร จบัผดิเพราะตวัไม่รู ้ตวัไม่รูถ้งึไปจบัผดิคนอื่น

ไง  

แต่ถ้าตวัรูน้ะ โอโ้ฮ! อุ้ยตาย! ไอน้ี่มนัส่งออกนี่ ไอน้ี่มนัหลงทางนะเวย้ แต่ไม่รู้ มนัยิง่พูดมนั

ยิง่ปล่อยไก่ ยิง่พูดยิง่พยายามแสดงความสะเหล่อความไม่รูข้องตนออกมา ยิง่พูดเท่าไรยิง่ปล่อย

ความไม่รู ้ปล่อยความไม่รู ้ 

แต่นี่เป็นความรูไ้ง หลวงตาพระมหาบวัท่านพูดกบัหลวงปู่ เจี๊ยะไง “เจี๊ยะ เจี๊ยะ หลวงตาบวั

นี่ท่านก าลงัคน้ควา้มา้งกายอย่างยอดเยี่ยมเลย ยอดเยี่ยม” แค่นี้ จบ หลวงปู่ เจี๊ยะก็รู้ว่า “เอ้อ! ใช ่

ขัน้นัน้ๆ” นี่เหตุ พูดถงึวปัิสสนาๆ เหน็ไหม  
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เวลาวิปัสสนาเวลาพิจารณาไปแล้วเวลามนัปล่อยๆ ปล่อยน่ีตทงัคปหาน เวลามนั

ขาด ขณะคือความเป็นไปของจิต ขณะน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีหลวงตาท่านทางวิชาการท่าน

ช านาญมาก เวลาขณะเห็นไหม ขณะท่ีมนัเป็นสมบูรณ์แบบ พอสมบูรณ์แบบนะ ขณะ

คือนิโรธ นิโรธคือการดบัทุกข ์ทุกข ์เหตุให้เกิดทุกข ์ทุกขด์บั ทุกขด์บั วิธีการดบัทกุข ์ ทุกข์

ดบั ทุกขด์บั  

ทุกขท์ีไ่หนดบั มดีบัไดไ้หม มอีะไรดบั ดบัไฟไง ดบัไฟป่า เราก าลงัจะสมคัรสมาชกิดบัไฟ

ป่า เพราะไฟมนัมาเกิดทีว่ดับ่อยเลย พระนี่ดับแล้วดับอีก ทุกข์ดับ ทุกข์ดับ ไม่ใช่ดบัไฟป่า 

ดบัไฟป่าเหน่ือยมากแต่ไดบุ้ญ สรา้งบุญสรา้งกุศล สรา้งบุญสรา้งกุศลเพราะรกัษาป่าไมใ้หไ้วก้บั

ชาต ิ รกัษาสิง่ทีเ่ป็นของสงฆไ์วก้บัศาสนา เราท าของเราเพื่อบุญเพื่อกุศลนัน้เป็นกริยิาบุญ

ภายนอก 

แต่เวลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มามนัตอ้งเกีย่วกบัหวัใจทัง้สิน้ เกี่ยวกบัเรื่องภายในไง 

ภายนอกๆ ภายนอกนี่นักดบัไฟป่าเลยแหละขา้งนอก  

ขา้งในดบัไฟกเิลส ดบัไฟตณัหาความทะยานอยาก ดบัไฟสิง่ที่ส่งออกเป็นแมลงวนั

เที่ยวบินไปจบัผิดคนอื่น แล้วก็ไปเอาเชื้อโรคกลบัมาป้ายที่ใจของตน ในใจของตนมนัก็มกีิเลส

ตณัหาความทะยานอยากอยู่แล้ว แลว้ยงัไปเอาเชือ้โรคมา เพื่อใหเ้กดิโรคเร้ารุนแรงขึ้นมาจากใจ 

โดยตวัเองไม่มวุีฒภิาวะ ไม่เข้าใจอะไรเลย เป็นพระมาไดอ้ย่างไร  

แต่กเ็ป็นพระศกึษานะ ถ้าเป็นพระเรยีน เรยีนมาอย่างนัน้ ท่องจ ากนัมา ถอืสมุดดนิสอจน

เน่า สมุดนี้เน่าเลยนะ แมลงวนัตอมหึง่ๆ เลยล่ะ แลว้มนักไ็ข่ไว้ดว้ย เดีย๋วมนัจะเขา้ปาก เดีย๋วมนั

จะเขา้คอ เดีย๋วจะเขา้ลูกตา เดีย๋วแมลงวนัจะบนิออกจากปาก แมลงวนับนิออกจากหูจากตาเลย 

สมาธแิมลงวนั 

สมาธแิมลงวนัมนักใ็หผ้ลเป็นเรื่องของแมลงวนั แมลงวนัเป็นสิง่ตอมของเหม็น แมลงวัน

มนัชอบ ของชอบของเขาของแมลงวนั ของชอบของกเิลส ของชอบของกเิลสคอืเป็นสิง่ทีเ่ป็น

พษิเป็นภยักบัหวัใจของเรา  
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แล้วสิง่ที่เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา เป็นของหอม ปากสะอาดคือปากขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ปากที่ปลอดภัย ปากที่คุ้มครองบริษัท ๔ ปากที่พยายาม

ปกป้องคุม้ครองดูแล “ภิกษุทัง้หลาย เธอจงพิจารณาสงัขารด้วยความไม่ประมาทเถิด” 

 เหน็ไหม ก่อนทีท่่านจะดบัขนัธนิพพาน ท่านยงัฝากถงึว่าอย่าประมาท อย่าเลนิเล่อ อย่า

ไวใ้จกเิลส อย่าไวใ้จความคดิของตน อย่าเชื่อว่าตนถูกตอ้ง ตอ้งพสิูจน์ตรวจสอบ ถ้ามนัเป็นสจัจะ

เป็นความจรงิขึน้มามนัมอีะไรเป็นชิน้เป็นอนับา้งล่ะ กิเลสขาดดัง่แขนขาด เวลาขาดไปแลว้เหน็

ไหม ยถาภูตงั เกดิญาณทสัสนะทีรู่ ้ 

นี่ไง นิโรธอยู่ไหน ความเป็นจรงิอยู่ไหน นี่ไง เขาบอกว่า “ไม่ตอ้งมขีณะกไ็ด ้ ไม่ตอ้งมี

นิโรธกไ็ด”้ ไม่มขีณะกไ็ม่มกีารกระท าที่เป็นจรงิ ไม่มตีน้ไม่มปีลาย ไม่มกีารเริม่ตน้ ท่ามกลาง

และที่สุด ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ เหตุผลมนัไม่สมบูรณ์ มนัขาดตกบกพร่อง มนัจะเป็นธรรม

ไปไดอ้ย่างไร  

มนัเป็นธรรม เป็นธรรมเป็นการฝึกหดัไง มนัเป็นธรรมเหมอืนนักกีฬา นักกีฬาเขาคดั

เยาวชนมาฝึกหดัๆ  แล้วเขาก็คดัเอาคนทีพ่อมแีววไวพ้ฒันาต่อเน่ือง ไอค้นทีฝึ่กหดัที่แลว้ไม่มี

แวว เอ็งกลบัไปท านานะ เอ็งกลบัไปเรยีนหนังสอืเพราะว่าเอง็ท าไม่ได ้ 

เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี้ก็เป็นอย่างนี้  ฝึกหัดๆๆๆ ฝึกหดัใหห้วัใจเราเขม้แขง็ 

ฝึกหดัใหเ้รามทีกัษะ ฝึกหดัใหเ้ราเขา้สู่สจัธรรม แลว้มนัมโีอกาสเขา้สู่สจัธรรมไดห้รอืไม่ได้ นี่

ปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก ทุกคนมสีทิธิห์มดล่ะ  

ถ้ามนัมสีทิธิแ์ล้วสทิธิของเรา เราทิ้ง เราขว้างไปเองนะ สทิธิข์องเรา แต่เราไม่ใช ้เราวาง

สทิธิข์องเรา แลว้เรากไ็ปโลดเตน้เผ่นกระโดดกบัเรื่องโลกๆ อยู่กบัสงัคมนะ เกิดมากบัโลก แลว้ก็

จะตายไปกบัโลก มดืมากม็ดืไป  

แต่เรามดืมา เราจะสว่างไป ถ้าเราจะสว่างไป เราจะขวนขวาย มกัง่ายจะไม่ประสบ

ความส าเรจ็ ละเอียดรอบคอบมนัจะทุกข ์มนัจะยาก มนัยากแสนเขญ็ขนาดไหนกจ็ะพยายามของ

เราไป ถ้ามนัคบัแคน้ขนาดไหน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท าไดล้่ะ คบัแคน้ขนาดไหน มนั
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ทุกขม์นัยากขนาดไหน หลวงปู่ มัน่ท่านท าของท่านมาแลว้ หลวงปู่ มัน่ท่านเหน็พวกเรานะ ยิม้ๆ 

เลยล่ะ  

อาจารย์กงมามาเมอืงจนัท์ แล้วเห็นพระทีธุ่ดงคม์าเมอืงจันท์อุดมสมบูรณ์ ร้องไห้เลย 

หลวงปู่ กงมาร้องไห้ นี่สิ่งที่ในประวตัเิขยีนกนัมา แล้วถามว่าร้องไหท้ าไม “กรรมฐานมัน

หมดแลว้แหละ มนัตดิปากตดิทอ้ง มนัตดิอาหารอร่อย มนัตดิของดีๆ  แลว้มนัจะมุมานะท าความ

เพยีรขึน้มาไดย้าก”  

หลวงปู่ กงมาท่านสิน้กิเลสนะ ท่านท าของท่านมานะ นีส่จัจะความจรงิไง ท่านรู้จกักิเลส

มนัด ีลองได้ยัว่ยวนทุกเช้าๆ เรยีบรอ้ย ไปไหนไม่รอด 

แต่ถ้าเป็นจรงิๆ ขึน้มาไง ครูบาอาจารยท์่านเหน็ท่านรูเ้ลย เพราะคนที่สู้กบักิเลสไม่รู้จกั

กิเลสไง เห็นพระอยู่ร่มเย็นเป็นสุข อยู่สุขสบายนะ ร้องไห้เลย หมดแล้วล่ะกรรมฐาน มนัก็อยู่

แค่ถานสว้มนัน่น่ะ  มนัจะเอาจรงิเอาจงัทีไ่หนขึน้มา  

แต่ถ้าเป็นจรงิเป็นจงัขึ้นมาเห็นไหม เวลาครูบาอาจารย์ทศันคตมิุมมอง  มุมมองของพระ

อรหนัต์ มุมมองของครูบาอาจารยอ์ย่างหนึ่ง มุมมองของสงัคม มุมมองของโลกกอ็ย่างหนึ่ง 

มุมมองของโลกอยากส่งเสรมิอยากเชดิชู แต่เชดิชูให้จมปลกัอยู่นัน่ไง  

แต่ถ้าเป็นมุมมองของครูบาอาจารย์นะ มนัย่ิงอดย่ิงอยาก ช่างมนั ช่างมนั เดี๋ยว

มนัจะดี แล้วเดี๋ยวมนัจะเจริญงอกงามขึ้นมา แล้วถ้างอกงามขึ้นมานะ ศากยบตุรพทุธ

ชิโนรสเป็นบุตรขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า  เป็นชาติเป็นตระกลูของหลวงปู่

มัน่ พยายามฝึกฝนขึ้นมาให้เรามีก าลงัใจขึ้นมา ประพฤติปฏิบติัขึ้นมาเป็นสมบติัในใจ

ของเรา เอวงั 


