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

 

อา้ว! ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ธรรมะออกมาจากใจ เพราะหวัใจเร่าร้อน หวัใจอยากมีความ
ร่มเยน็เป็นสุข เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เกิดมาตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน มีอาชีพ 
เพราะมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั คนเกิดมาเป็นญาติกนัโดยธรรมเพราะมีปากมีทอ้งเหมือนกนั แต่คนไม่
เหมือนกนั คนไม่เหมือนกนัเพราะน ้าใจของคนแตกต่างกนั ความแตกต่างกนั เวลาจะประพฤติ
ปฏิบติั เวลาคนอยากออกประพฤติปฏิบติั เวลาจะปฏิบติั มนัละลา้ละลงัไปหมด มนัขดัขอ้งไป
หมด  

อยา่งเช่นอยา่งน้ี เวลาพระ “หลวงพ่อจะเทศน์ๆ ผมอยากจะรีบฉนั แลว้ผมอยากจะรีบไป
ปฏิบติั” น่ีเวลากิเลสมนัอา้งไง มนัอยากจะประพฤติปฏิบติั แต่เวลาวนัทั้งวนั ๒๔ ชัว่โมง เวลา
มนัจะปฏิบติัมนัก็มาสุมหวัคุยกนัไง น่ีเวลามนัปฏิบติั เวลาท่ีว่างานเฉพาะหนา้มนัก็อา้ง อา้งเล่ห์
ไปเร่ือยว่าจะท าอยา่งนั้น จะท าอยา่งนั้น มีหนา้ท่ี มีความจ าเป็นจะท าอยา่งนั้น แต่เวลาไปถึงตอน
นั้นมนัไม่ท า น่ีผดัวนัประกนัพรุ่ง ส่ิงท่ีว่าอา้งเล่ห์ๆ หนาวนกัก็ไม่ท างาน ร้อนนกักไ็ม่ท างาน เรา
อา้งไปเร่ือยแหละ เวลาอา้งถึงท่ีสุดแลว้ ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เวลาจะลงหลุมมนัอา้ง
ไม่ได ้ เวลาจะลงหลุมมนัอา้งไม่ไดแ้ลว้ เวลาอา้งไม่ได ้ อา้งไม่ไดก้ส็ายไปเสียแลว้ ถา้มนัสายไป
เสียแลว้นะ 

มนัก็เกิดมาชาติหน่ึง เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ส่ิงน้ีควรจะเป็น
ประโยชน์กบัเรา เราอยากคิดเป็นประโยชน์กบัเรา ประโยชน์กบัทางโลก ทางโลกเพราะเราเป็น
มนุษยด์ว้ยกนั โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศเหมือนกนั อยากมียศถาบรรดาศกัด์ิ 
อยากไดทุ้กอยา่งสมความปรารถนา ส่ิงนั้นเป็นเคร่ืองล่อ เคร่ืองล่อใหติ้ดกบัไปอยา่งนั้นแหละ  

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะไดเ้ป็นกษตัริย ์ ละราชวงัออกมาเพื่อมาคน้หา
สัจจะความจริง คน้หาความไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย เพราะเวลาเป็นกษตัริยไ์ปเสวยราช
บลัลงัก์อยูอ่ยา่งนั้น ก็เป็นห่วงว่าเราตอ้งตายๆ 
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ดูจ๋ินซีสิ ไม่อยากตายๆ ใครๆ ก็ไม่อยากตาย แลว้หายาบ ารุงชีวิตไวว้่าจะไม่อยากตายๆ 
แต่มนัตอ้งตายทั้งหมด ถา้มนัตอ้งตายทั้งหมด ถา้เรามีสติปัญญาตั้งแต่ตอนน้ี ส่ิงท่ีเราจะตอ้งตาย 
ก่อนตายเราควรจะท าส่ิงใด ถา้ถึงเวลาเหตุการณ์เฉพาะหนา้เป็นปัจจุบนั เราตอ้งท าส่ิงนั้นให้
สมบรูณ์ท่ีสุด เวลาสมบรูณ์ท่ีสุด แต่กิเลสมนัอา้งเล่ห์ เห็นไหม “หลวงพ่อไม่ตอ้งเทศน์หรอก 
เทศน์ทุกวนัๆ เลย คนฟังเขาเขา้ใจหมดแลว้แหละ หลวงพ่อรีบฉนัๆ เถอะพวกเราจะไดป้ระพฤติ
ปฏิบติักนั” 

เวลาจะใหม้นัไปปฏิบติันะ มนัก็บอก “โอ๋ย! แดดร้อนเกินไปแลว้ ไวต้อนเยน็ก่อน” พอ
ตอนเยน็ข้ึนมาบอก “โอ๋ย! ตอนกลางคืนลมพดัเยน็ๆ เอาไวคื้นน้ี” พอถึงกลางคืนบอก “โอ๋ย! 
ตอนตี ๔ ดีกว่า มนัน่าปฏิบติัตอนนั้นเพราะว่าอากาศมนัเยน็” พอถึงตี ๔ “โอ๋ย! เราตอ้งไปศาลา
แลว้” ไปถึงศาลา “หลวงพ่อไม่ตอ้งเทศน์หรอก หนูรู้แลว้แหละ หลวงพ่อไม่ตอ้งเทศน์หรอก” 
มนัผดัวนัประกนัพรุ่งของมนัไปอยูอ่ยา่งนั้นแหละ กิเลสทั้งนั้น แต่เราก็อา้งว่าเราคิดดีไง เราคิดดี 
เราปรารถนาดี เราอยากท าคุณงามความดีไง หลวงพ่อน่ีตวัขดั เขาจะท าความดีกนั หลวงพ่อขดั
เร่ือยเลย ท าใหเ้ขาเสียเวลาไปหมดเลย...น่ีมนัอา้งไปทั้งนั้นแหละ เวลากิเลสมนัอา้ง 

แต่เวลาท าความจริงนะ เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านอยู่ป่าอยูเ่ขามา ครูบาอาจารยข์อง
เราท่านประพฤติปฏิบติัมา ท่านเคยทุกขเ์คยยากมา เวลาขาดตกบกพร่อง ค าวา่ “ขาดตกบกพร่อง” 
พระเลก็เณรนอ้ยไม่มีใครสนใจหรอก เวลาเราอยูป่่ากนันะ เคร่ืองใชไ้มส้อยไม่มี อาหารไม่ตอ้ง
พดูถึง เก็บใบไมกิ้นเอากนัเอง มีเณรไปดว้ย เก็บใบไมใ้บหญา้ตม้กินกนัไปเร่ือย มนัอยูก่นัอยา่ง
นั้นมา อยูอ่ยา่งนั้นมาเพราะเหตุใด อยูอ่ยา่งนั้นมา แลว้เวลาเดินออกไปหน่อยเดียวมนัก็มีแลว้ 
บา้นคน แต่ท าไมเราตอ้งการปรารถนาอยา่งนั้น เราตอ้งการปรารถนาอยา่งนั้นเพราะมนัจะไป
ภาวนา เราไปอยูป่่าอยูเ่ขา อยูท่ี่ความสงดัวิเวก จิตใจมนัร่ืนเริงอาจหาญใช่ไหม ถึงมนัจะขดัสน 
มนัจะล าบากทุกขย์ากมนัก็พอใจ มนัพอใจอยา่งนั้นมาแลว้ คนเรามนัผา่นโลกมาอยา่งนั้นแลว้ 
ทุกอยา่งมนัเป็นของเลก็นอ้ยทั้งนั้นแหละ ของมนัเลก็นอ้ย เลก็นอ้ยเพราะอะไร เพราะว่าเรามี
เป้าหมายท่ีสูงกว่านั้น บารมี ๑๐ ทศั ทานบารมี ศีลบารมี เนกขมัมบารมี เวลาเขาสร้างบารมีกนัก็
เพื่อใหส่ิ้งนั้นเป็นบาทเป็นฐาน เป็นบาทเป็นฐานว่าใหจิ้ตใจเราเขม้แขง็ ถา้ใหจิ้ตใจเราเขม้แขง็ 
มนัไม่อา้งเล่ห์ “หลวงพ่อไม่ตอ้งเทศน์หรอก เด๋ียวจะรีบไปปฏิบติั” พอไปแลว้บอกว่า “ตอน
เยน็ๆ ดีกว่า” พอเยน็ๆ ดีกว่ามนับอกว่า “เด๋ียวคืนน้ีดีกว่า พรุ่งน้ีตอนรุ่งเชา้ดีกว่า” มนัอา้งเล่ห์ไป
หมด น่ีเวลามนัอา้งเล่ห์ไป 
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แต่ถา้มนัมีบารมี มนัจะทุกขจ์ะยากขนาดไหน ทุกขย์ากมาก เวลาทุกขย์าก คนเราอ่อนแอ 
ยกส่ิงใดกย็กไม่ได ้ คนเขม้แขง็ยกส่ิงใดก็ได ้ จิตใจคนอ่อนแอท าส่ิงใดมนัก็ลม้ลุกคลุกคลานไป
ทั้งนั้นแหละ จิตใจคนท่ีเขม้แขง็ กอ้นหินกอ้นใหญ่ๆ มนัยงัผลกัลม้ไปไดทุ้กอยา่ง  

เวลาหลวงตาท่านชมหลวงปู่ ขาวประจ า เพราะค าว่าชมของท่าน เวลาหลวงปู่ ขาวท่านจะ
ออกประพฤติปฏิบติั ท่านออกบวชตอนเม่ืออายมุาก แลว้ญาติโยมก็บอกว่าใหบ้วชเป็นพระเป็น
เจา้ดีแลว้แหละ ขอใหอ้ยูเ่ป็นร่มโพธ์ิร่มไทร ใหญ้าติพี่นอ้งไดท้  าบุญกุศลนะ ท่านพยายามจะออก
ประพฤติปฏิบติันะ ญาติพี่นอ้งก็บอกว่าอยา่ไปเลยๆ ดูแลส่งเสียกนัสุดยอดทั้งนั้นแหละ แลว้มนั
ก็ไม่อยากใหไ้ป แต่เวลาท่านจะตอ้งไป ท่านคิดไวใ้นใจเลย ถา้กา้วออกจากวดัน้ีไป ไม่ส าเร็จเป็น
พระอรหนัตจ์ะไม่ยอ้นกลบัมาอีกเลย แลว้ท่านกา้วออกจากท่ีนัน่ไป ไปหาหลวงปู่ มัน่ แลว้ท่าน
ประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงของหลวงปู่ มัน่  

หลวงตาท่านชมมาก เพราะหลวงตาท่านไปหาขอ้มูลจากหลวงปู่ ขาวเยอะมาก ท่านบอก
เวลาท่านทา้ทายกนัดว้ยความคิด ถา้เป็นทิฏฐิ เป็นความเห็น ท่านบอกว่ามนัเค้ียวกินเพชรไดเ้ลย 
เพชรน่ีเค้ียวแหลกหมดเลยล่ะ เพราะความตั้งใจอนันั้น เพราะความตั้งใจอนันั้น เวลาท่าน
ประพฤติปฏิบติัของท่านจนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ท่านถึงกลบัไปเยีย่มญาติโยมของท่าน 

แลว้เวลาหลวงปู่ ขาวท่านอยูท่ี่ถ  ้ากลองเพลท่านมีทางจงกรม ๓ เส้น ทั้งๆ ท่ีท่านเป็นพระ
อรหนัตน์ะ เชา้ข้ึนมาเดินจงกรมบชูาพระพุทธเจา้ พอตกกลางวนับชูาพระธรรม กลางคืนเดิน
จงกรมบชูาพระสงฆ ์ ท่านเป็นพระอรหนัต์แลว้ท าไมท่านท าของท่านอยา่งนั้นล่ะ? มนัเป็นวิหาร
ธรรม เห็นไหม 

เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาลม้ลุกคลุกคลานมีแต่ความทุกขค์วามยากทั้งนั้นแหละ เวลา
พระอรหนัตข้ึ์นมา ท่านเดินจงกรมทั้งวนัของท่าน เรามีกิเลส เราตอ้งช าระลา้งกิเลส แต่เราไม่ได้
ท  ากิเลส เราอา้งเล่ห์ไปเร่ือย พระอรหนัตท่์านไม่เคยอา้งเล่ห์เลย ถึงเวลาท่านท าบชูา บชูาพระ
พุทธ บชูาพระธรรม บชูาพระสงฆ ์ ท่านบูชาใครน่ะ? ท่านบูชาเพื่อวิหารธรรมไง น่ีวิหารธรรม
นะ 

รถ เวลาเราดูแลรักษาดีๆ มนัจะใชส้อยเม่ือไหร่มนัก็ใชไ้ด ้แลว้มนัสมบรูณ์ของมนั รถ ไม่
เคยดูแลมนัเลย ยางก็ปล่อยใหม้นัแบนอยูอ่ยา่งนั้นแหละ เคร่ืองยนตก์็ไม่เคยติดเลย ถึงเวลา
ฉุกละหุกข้ึนมา จะติดเคร่ือง จะรีบเอารถออกไปธุระปะปัง มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก วิหารธรรม
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ของพระอรหนัต์ท่านเดินจงกรมของท่าน ท่านนัง่สมาธิของท่าน เพื่อวิหารธรรมในหวัใจของ
ท่าน เพื่อความสุขความสบายไง  

ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์น้ีเป็นภาระ เป็นท่ีดูแลข้ึนมา ก็ดูแลใหม้นัขยบัเขยื้อน ใหม้นั
ท าไดด้ัง่ใจ น่ีวิหารธรรม วิหารธรรมของพระอรหนัตน์ะ น่ีไง ถา้เราไม่อา้งเล่ห์ๆ ฟังธรรมๆ ฟัง
ธรรมเพื่อตอกย  ้าอยา่งน้ี 

“หลวงพ่อไม่ตอ้งพดูหรอก รู้หมด ศึกษามาหมดแลว้” นัน่มนัเป็นปริยติั ปริยติัเขาศึกษา
มาใหป้ฏิบติั เขาไม่ไดศึ้กษามาใหถื้อว่าเรามีความรู้ เวลาศึกษามาเป็นภาคปริยติัข้ึนมา มีปัญญา
ข้ึนมา มีปัญญาท่วมหวั เอาตวัไม่รอด เดินจงกรมยงัเดินไม่เป็น สมาธิยงัไม่รู้จกั สติมีแต่ช่ือ ช่ือก็
ช่ือในต ารา ความจริงไม่มีในหวัใจไง  

ถา้ความจริงมนัมีในหวัใจนะ น่ีกิริยาของนกัปฏิบติัไง ถา้กิริยาของนกัปฏิบติันะ เขาตอ้ง
สงบเสง่ียมของเขา เขาอ่อนนอ้มถ่อมตน คนท่ีมีคุณธรรมในใจจะอ่อนนอ้มถ่อมตน อ่อนนอ้ม
ถ่อมตนเพราะอะไร อ่อนนอ้มถ่อมตนเพราะพดูกบัเขาไม่เขา้ใจหรอก เร่ืองของโลก เร่ืองของ
โลก ธรรมเหนือโลกๆ พดูเร่ืองโลก พดูเร่ืองวิทยาศาสตร์ โอ๋ย! หูผึ่งเลย แต่พดูเร่ืองธรรมะ 
ธรรมะถา้ทางวิทยาศาสตร์มนัก็บอกว่าเป็นไสยศาสตร์ มนัเป็นเร่ืองจิตวิญญาณท่ีพิสูจน์ไม่ได ้ถา้
พิสูจน์ไม่ได ้ ท  าไมช าระลา้งใจอนันั้นได ้ ถา้พิสูจน์ได ้ ถา้เราจะพิสูจน์ พิสูจน์ข้ึนมา เราพยายาม
ตั้งสติของเรา 

ถา้รังเกียจพุทโธนกักใ็ชส้ติปัญญา ใชส้ติปัญญาไล่ความคิดเขา้มา ไล่ความคิดเขา้มา ถา้
รังเกียจพุทโธนกั เพราะอะไร เพราะพยายามจะใส่ไคลไ้งว่า “มนัเป็นสมถะ มนัไม่เป็นประโยชน์ 
มนัไม่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละ” 

แต่เวลาเขา้มาบวช บวชในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ พุทโธเป็น
พุทธานุสติ ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มนัจะต ่าตอ้ยไปไหน มนัสุดยอดๆ สุดยอด
ของส่ิงมีชีวิต ในบรรดาสัตว ์ ๒ เทา้ องค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ในบรรดา
สัตว ์ ๒ เทา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีไหนล่ะ เวลาประเสริฐของท่าน ท่าน
ช าระอาสวกัขยญาณในใจของท่าน ช าระลา้งกิเลสไป เทวดา อินทร์ พรหมยกยอ่งสรรเสริญ เวลา
เทศน์ธมัมจกัฯ ข้ึนมา เทวดาส่งข่าวเป็นชั้นๆๆ ข้ึนไป เพราะเทวดา เวลาเขาไปเป็นเทวดา เป็น
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อินทร์ เป็นพรหมข้ึนมาแลว้ เขาเป็นทิพยท์ั้งหมดเลย เขายงัไม่เขา้ใจ เขายงัหาทางออกไม่ไดเ้ลย 
เขาก็รอ 

ดูสิ ดูพระอญัญาโกณฑญัญะเป็นพราหมณ์ ไตรเวทเขาจบหมด เขาเรียนจบหมด เขาเรียน
จบหมด เขารู้พุทธลกัษณะ น่ีพระพุทธเจา้แน่นอนๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ออก
ประพฤติปฏิบติั เขาออกอุปัฏฐากอยู ่ ๖ ปี รอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ ถา้องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาจะเอาอะไรมาสอน ถา้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไดท้  ามาก่อน มนัจะเอาอะไรมาส ารอกคายกิเลสออกมา รอข้ึนมาแลว้ แต่
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ มา ไปปฏิบติัมา อุทกดาบส 
อาฬารดาบสประกนัหมด ทุกคนว่าพระพุทธเจา้สุดยอด พระพุทธเจา้สุดยอด เพราะไปศึกษากบั
ใคร ศึกษาจนเขาหมดความรู้หมดแลว้ล่ะ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ส้ินกิเลส  

เวลามาฉนัอาหารของนางสุชาดา น่ีดว้ยความคิดของโลกไง “ความเขม้ขน้ขนาดนั้นยงั
ตรัสรู้ไม่ได ้แลว้มาฉนัอาหารของนางสุชาดา กลบัมามกัมาก กลบัมามกัมาก กลบัมาฉนัอาหาร” 
ทิง้ไปหมดเลยๆ ทั้งๆ ท่ีความรู้ น่ีความคิดแบบโลก ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ไง ท่ีบอกว่าเร่ือง
ของวิญญาณ เร่ืองของไสยศาสตร์ เร่ืองไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ถา้วิทยาศาสตร์ก็เป็นอยา่งนั้น 
วิทยาศาสตร์ก็เห็นๆ น่ีไง เจา้ชายสิทธตัถะไปฉนัอาหารของนางสุชาดามนัเห็นๆ มนัต าตา 

แต่เวลาท่านฉนัของท่านเสร็จแลว้เพื่อฟ้ืนฟูร่างกาย ฟ้ืนฟูเพราะอะไร เพราะท่านพิจารณา
ของท่านเอง อดอาหารมาจนรากขนเน่า คิดว่าจะเผชิญกบักิเลส เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่เราน้ีประจ า
เตม็ท่ีแลว้ กลั้นลมหายใจจนสลบไปถึง ๓ หน ถึงท่ีสุดแลว้ ถา้ดว้ยความเป็นมนุษยท์  าเขม้ขน้ก็ได้
แค่น้ีแหละ มนัไปไม่ไดแ้ลว้ ฉะนั้น ถา้อยา่งนั้น กิเลสตอ้งอยูท่ี่หวัใจ ถึงยอ้นกลบัมาฟ้ืนฟูร่างกาย 
ยอ้นกลบัมาฟ้ืนฟูร่างกายเพื่อคืนน้ี ถา้นัง่แลว้ถา้ไม่ไดต้รัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
จะสละชีวิตเลย สละตายกนัเลย สละตาย 

ชอ็กไป ๓ รอบ ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์มนัพิสูจน์ได ้ อญัญาโกณฑญัญะเห็นแลว้ช่ืนชม 
รอเลยนะว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้จะรอมรรครอผลเพื่อจะหาทางออก 
สุดทา้ยแลว้ไปไม่ได ้ ไปไม่ได ้ ดว้ยความเขม้ขน้ ดว้ยความต่อสูใ้นใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใคร่ครวญเอง แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
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พุทธเจา้ “เราจะฟ้ืนฟูร่างกาย” จะมาฉนัอาหารของนางสุชาดา พระอญัญาโกณฑญัญะเขาเห็นกนั
อยา่งนั้นเขาทิ้งไปเลย  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมนะ ในบรรดาสัตว ์ ๒ เทา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด เวลาจะสั่งสอนๆ จะสั่งสอนใคร น่ีไปเทศน์ธมัมจกัฯ ไป
เทศน์ธมัมจกัฯ ถา้ไม่มีกิจจญาณ ไม่มีสัจจญาณ ไม่มีการกระท าในหวัใจ ไม่มีมรรคมีผล เราไม่
ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต ์ เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ ไป เทวดาส่งเป็นชั้นๆ ข้ึนไป เพราะเขารอ 
เขารอไง เขาช่ืนชมมาก จกัรน้ีไดเ้คล่ือนแลว้ สัจจะไดมี้แลว้ สัจจะมนัเกิดแลว้ สัจจะไดว้างไว้
แลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ สัจจะไดว้างแลว้ เทวดา 
อินทร์ พรหมช่ืนใจมาก เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
ส าเร็จๆ ไปมหาศาลเลย ส่ิงท่ีท  ามนัมีความจริงอยา่งนั้น 

ถา้เราคิดทางโลก ทางโลกก็เป็นอยา่งหน่ึง ถา้คิดทางธรรมล่ะ ทางธรรม เดินจงกรม นัง่
สมาธิภาวนา งานของบุรุษอาชาไนย เขาท างานกนั เขามีออฟฟิศ เขามีสถานท่ีท างานกนั เขา
ท างานเพื่อผลงานของเขา เสร็จกิจแลว้เขาจะไดผ้ลตอบแทน เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เวลา
เจริญมนัก็มีความสุขของเรา เวลามนัเส่ือมไป เราก็มีความทุกขค์วามยากในใจของเรา ส่ิงน้ีมนั
เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก แลว้เรามีอ  านาจวาสนาบารมีหรือไม่ ถา้มีอ  านาจวาสนาบารมีนะ 
มนัจะมีความเพียร 

คนเราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพยีร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะท่ีเราพยายาม
ขวนขวายกนัอยูน่ี่ ถา้มนัเป็นจริง มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เป็นปัจจตัตงั เวลามนัมี
ความสุข เราก็รู้ว่ามนัมีความสุข เวลามีความทุกข ์ มนัทุกข ์ เวลาจิตเส่ือม คนภาวนาข้ึนมานะ 
เวลาจิตมนัดีข้ึนมามนัมหาศาลเลย มนัสุดยอดเลย มนัสุดยอดว่า โอโ้ฮ! ท  าไมมนัมหศัจรรยข์นาด
นั้น เวลามนัเส่ือมไป มนัเส่ือมไปมนัหมดไปเลย หน่ึง มนัหมดไปเลย สอง แลว้เราจะเอาอะไร
เป็นเคร่ืองอยูล่่ะ สาม เวลาเราจะภาวนา เราท าอยา่งไรอีกล่ะ ของมนัเคยมีเคยไดแ้ลว้มนัพลดั
พรากไปหมดเลย แลว้เราจะมาฟ้ืนฟูอยา่งไรๆ  

เวลาคนประพฤติปฏิบติัมนัจะมีจิตเจริญแลว้เส่ือม ถา้จิตมนัไม่เจริญเลย เราก็ไม่รู้เลยว่า
มนัแตกต่างกบัความปกติน้ีอยา่งไร มนัแตกต่างกบัปุถุชน มนัแตกต่างกบัหวัใจ มนัแตกต่างกบั
ความรู้สึกน้ี มนัแตกต่างกบัท่ีเราศึกษามาน้ี ท่ีเป็นสุตมยปัญญา มนัแตกต่างกนัอยา่งไร แต่เวลา



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๗ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

มนัสงบข้ึนมาแลว้มนัแตกต่าง มนัแตกต่าง มนัเป็นขอ้เทจ็จริงมนัแตกต่าง มนัแตกต่าง แลว้เวลา
มนัเส่ือมไปล่ะ มนัหมดไปเลย ท าอยา่งไร เพราะมนัมีความเจริญข้ึนมามนัถึงรู้ว่าส่ิงท่ีเป็นสัจ
ธรรมน้ีมนัเป็นอยา่งไร เวลามนัเส่ือมไปแลว้มนัก็รู้ว่ามนัเส่ือมไปอยา่งไร แต่เวลาจะฟ้ืนฟูมนัจะ
ท าอยา่งใด 

ฉะนั้น เวลาเราดูแลรักษา ครูบาอาจารยท่์านผา่นวิกฤติมาทั้งนั้นแหละ นกัปฏิบติันะ เขา
เรียกนกัปฏิบติัอาชีพ ไอเ้รา เรานกัปฏิบติัสมคัรเล่น นกักีฬาสมคัรเล่น อาชีพ เขามืออาชีพ มือ
อาชีพเวลามนัตกต ่า นกักีฬาเวลามนัตกต ่า เวลามนัหลุดฟอร์มไปมนัเป็นอยา่งนั้นแหละ กวา่จะ
เรียกฟอร์มตวัเองกลบัมาได ้ มนัผา่นวิกฤติอยา่งนั้นมา ฉะนั้น ครูบาอาจารยเ์ราท่านถึงเขม้งวด
ดแูลเรา จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงนะ ใจดวงน้ีจะฟูมฟักมนัข้ึนมา ใจดวงน้ีกวา่จะดูแลมนั
มานะ แลว้เวลามนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัมหศัจรรย ์น่ีมหศัจรรย ์

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ท าทุกรกิริยามา ๖ ปี ไม่ส าเร็จ เวลายอ้นกลบัมาใน
หวัใจ มาส าเร็จในหวัใจ เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย ท่ีไปเท่ียวสวน มนัตอ้งมีฝ่ายตรงขา้ม
ว่าไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แลว้ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย เราก็จะสต๊าฟเราไวอ้ยา่งน้ี แขง็อยูอ่ยา่ง
น้ี ไม่ตายใช่ไหม มนัเป็นไปไม่ไดไ้ง เวลามนัไม่ตาย มนัไม่ตายท่ีไหนล่ะ มนัไม่ตายในหวัใจไง 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ เวลาท าเคร่ืองหมายไวใ้หพ้ระ
อานนทนิ์มนตไ์ว ้ ถา้นิมนตไ์วจ้ะอยูอี่กกปัหน่ึง น่ีมนัตายหรือไม่ตายล่ะ จะอยูอี่กกปัหน่ึงก็อยูไ่ด ้
จะตายเด๋ียวน้ีก็ได ้จะท าอยา่งไรก็ได ้ 

ถา้ตายแลว้มนัตาย ตายก็ตายสถานะของความเป็นมนุษย ์ แต่จิตมนัไม่ตาย มนัรู้ของมนั 
มนัรู้มนัเห็นของมนั ท าเคร่ืองหมายไวใ้หพ้ระอานนทถึ์ง ๑๖ หน พระอานนท ์ มารดลใจไม่
นิมนตไ์วเ้ลย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปลงอายสุังขาร โลกธาตุหวัน่ไหว พระ
อานนทรู้์เลยว่าส่ิงน้ีเกิดข้ึน ไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เพราะเหตุใด 

“เวลาจะเกิดข้ึน เกิดข้ึนตอนองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เกิด ตรัสรู้ เทศน์ธมัมจกัฯ 
ปลงอายสุังขาร โลกธาตุจะหวัน่ไหว” 

ก็เลยจะนิมนต ์ นิมนตก์็ไม่ทนัแลว้ไง พอจะนิมนต ์ คร ่ าครวญ ตอนน้ีคร ่าครวญ ตอนน้ี
พระอานนทค์ร ่ าครวญอยา่งเดียว อยากใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูก่บัเราตลอดไป 
เพื่อจะไดแ้กไ้ขเรา จะแกไ้ขเรา “อานนท ์ เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึน
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เป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา ธรรมและวินยัท่ีเราไดส้ั่งสอนไปแลว้จะเป็น
ศาสดาของเธอ อานนท ์ เธอเป็นคนท่ีไดท้  าบุญกุศลไวม้าก องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใน
อนาคตกาล ถา้มีผูอุ้ปัฏฐากก็จะไม่มีใครอุปัฏฐากไดดี้เกินพระอานนทไ์ป จะไม่มีใครอุปัฏฐาก
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกินจากพระอานนทไ์ป” เพราะพระอานนทไ์ดท้  าคุณงามความ
ดีไวม้าก “อานนท ์อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เขามีท าสังคายนา เธอจะไดเ้ป็นพระอรหนัตใ์นวนันั้น” 

น่ีไง แต่เวลาขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะนิพพาน พระอานนทก์็คร ่ าครวญ
เพราะเป็นพระโสดาบนั มนัยงัมีกิเลสอยู ่ ยงัมีความทุกขอ์ยู ่ ยงัมีความทุกขค์วามระทมในใจอยู ่
มนัยงัมีส่ิงใดบีบคั้นหวัใจอยู ่ คร ่ าครวญๆ ตลอดนะ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
นิพพานไปแลว้ วนัท าสังคายนา พระอานนทเ์ป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา จบ พระอานนทถึ์งได้
จรรโลงศาสนาต่อเน่ืองมาอีก ๑๒๐ ปี  

เวลาพระอานนทไ์ปท่ีไหน ญาติโยมเห็นพระอานนท ์คร ่ าครวญร้องไหม้าก เพราะแต่เดิม
เห็นพระอานนทก์็ตอ้งเห็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
นิพพานไปแลว้ เห็นพระอานนทแ์ลว้ไม่เห็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นแต่พระ
อานนท ์ คร ่าครวญร้องไหอ้ยากเห็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีเวลามนัผา่นพน้ไปแลว้ 
เห็นไหม 

ฉะนั้น เราอยา่ว่า “หลวงพ่อไม่ตอ้งเทศน์หรอก รู้อยูแ่ลว้ล่ะ เขาจะรีบฉนั เขาจะรีบไป
ปฏิบติั หลวงพ่อท าใหเ้สียเวลามากเลย” 

แลว้มึงปฏิบติัจริงๆ นะ มึงท าใหไ้ด ้ ท  าใหจ้ริงข้ึนมาเพื่อประโยชน์กบัการประพฤติ
ปฏิบติั อยา่ใหกิ้เลสมนัมาบงัเงา อยา่ใหกิ้เลสมนัมาคอยขบัไส อยา่ใหกิ้เลสมนัท าใหเ้สียโอกาส 
เราตั้งใจจะท าแลว้ท าใหจ้ริง ถา้ตั้งใจปฏิบติั ปฏิบติัจริงๆ ตั้งใจท าจริง สัจจะน้ีเป็นความจริง มนั
จะอยูใ่นหวัใจผูท่ี้ท  าจริงเท่านั้น เอวงั 


