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ต้ังใจฟังธรรมนะ ฟังธรรมะ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เราเป็นศากย

บุตรพุทธชิโนรส เราบวชเป็นพระ เราเป็นศากยบุตร เป็นบุตรขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้า เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเวลาเกดิเป็นเจ้าชายสทิธัตถะ เวลาออก

ประพฤติปฏบัิติตรัสรู้ธรรมเป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า น่ีเหน็ไหม ในวันวิสาขบูชา 

เพราะประพฤติปฏบัิติข้ึนมา มีคุณธรรมในความจริงในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถงึเป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเกดิมาเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ เป็นพระโพธิสตัว์ 

พระโพธิสตัว์เวลาออกประพฤติปฏิบัติข้ึนมา เป็นสจัจะความจริงข้ึนมาแล้วถงึจะเป็นองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรินิพพานในวันเพญ็เดือน ๖ 

เหมือนกนั มันเป็นความมหัศจรรย์ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง 

น่ีกเ็หมือนกนั ฟังธรรมๆ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แต่เรามีศรัทธา

มีความเช่ือไง เราถงึได้สละทางโลก เรามาบวชเป็นพระ พอบวชเป็นพระข้ึนมาน่ี เป็นสมมุติ

สงฆ์ ศากยบุตรพุทธชิโนรส บวชโดยเป็นบุตรของชาวศากยะ น่ีบวชมาน่ีบวชมาจากธรรมวินัย 

เราเป็นสมมุติสงฆ์ๆ เพราะว่าเรายังไม่มีความจริงในหัวใจของเรา  

ฟังธรรมๆ น่ีตอกยํา้ ตอกยํา้ความจริงในใจของเรา ถ้าความจริงในใจของเรา เหน็ไหม 

ถ้าความจริงในใจของเรามันเป็นสจัจะความจริงข้ึนมา ถ้าเป็นสจัจะความจริงข้ึนมาน่ี มโน

ปุพพฺงคฺมา มโนธมมฺา น่ีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานไง ถ้าใจของคนที่มีคุณธรรมในหัวใจนะ มัน

มีความเมตตา ดูส ิ ในความรักของโลก ที่ไหนมีความรักที่น่ันมีความทุกข์ เพราะมีความรักมี

ความหวงแหน มันถงึมีการแย่งชิงกนัไง  

แต่ว่าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าท่านมีเมตตา เมตตาล้นโลก ถ้าเมตตาล้นโลก 

เหน็ไหม ความเมตตาของท่าน ท่านไม่ได้รักใครไม่ได้เกลียดใครเป็นการส่วนตัว แต่ความ
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เมตตาของท่าน ท่านจะร้ือสตัว์ขนสตัว์ให้หัวใจของสตัว์โลกพ้นจากอวิชชา พ้นจากพญามาร 

พ้นจากการครอบงาํของมารนะ  

มารมันครอบงาํหัวใจอย่างน้ันอยู่ แล้วมารมันครอบงาํหัวใจของเรา เหน็ไหม เราบวช

เป็นพระ บวชมามันกบ็วชมาเป็นพิธีกรรม น่ีมารมันปล่อยให้เป็นอสิระไหม มารมันย่ิงเข้าไป

ส่งเสริมไง ทิฏฐิพระ เวลาพระมีทิฏฐิมานะน่ีจดขอบฟ้า ทิฏฐิพระมานะกษัตริย์ไง แล้วถ้ามัน

มีทิฏฐิมานะข้ึนมา เหน็ไหม เพราะอะไร เพราะเป็นศากยบุตร แต่หัวใจเป็นธรรมหรือเปล่าล่ะ  

ถ้าเป็นศากยบุตร เป็นศากยบุตรบุตรเพราะการบวช บุตรเพราะเป็นสมมุติสงฆ ์แต่เวลา

เราจะมาประพฤติปฏบัิติตามความจริงของเราน่ีไง ถ้าเราจะมาประพฤติปฏบัิติตามความจริง

ของเราข้ึนมา มันต้องมีศีล มีสมาธิ มีปัญญาข้ึนมา ถ้ามันมีศีลข้ึนมา ศีลกเ็ป็นความปกติของใจ  

ถ้ามันมีศีลข้ึนมา เหน็ไหม หมู่คณะอยู่ด้วยกนั มันจะรู้ด้วยกนัว่าใครมีศีลใครไม่มีศีล 

ตอนอยู่ด้วยกนัน่ี การอยู่ด้วยกนัการใกล้ชิดกนั มันเหน็ข้ีเหน็เย่ียวหมด ไส้กี่ขดมันกเ็หน็ ถ้ามัน

เหน็ข้ึนมาแล้วอย่างน้ัน น่ีศีลเสมอกนั มันถงึจะอบอุ่นหัวใจไง แต่ถ้าศีลไม่เสมอกัน มันกมี็

ความรังเกยีจต่อกนั เด๋ียวเขาจะมีมารยาทหรือไม่มีมารยาทของเขา ถ้าเขามีมารยาทของเขา เขา

กเ็กบ็ไว้ในใจของเขา แต่เขากมี็ความรังเกยีจในใจของเขา แต่ถ้าเขาไม่มีมารยาท เขาก็

โพนทะนาเลย  

น่ีไง ถ้าศีลมันไม่เท่ากนั ถ้าอยู่ด้วยกนัศีลเขาจะรู้ด้วยกนั ถ้าเป็นสมาธ ิ สมาธิแล้วจิตมัน

สงบข้ึนมาน่ี เขามีความสงบของเขา ถ้ามีความสงบของเขา เขาอยู่ในที่สงัดในที่วิเวกของเขา คน

ที่อยู่กบัความสงบ มันเข้ากบัความสงัดความวิเวกอนัน้ัน แต่ถ้าจิตเขาไม่สงบมันฟุ้งซ่าน มัน

ฟุ้งซ่านนะ โลกมันร้อน อยู่ในกุฏกิร้็อน อยู่บนปราสาท ๗ ช้ันกร้็อน อยู่บนก้อนเมฆกร้็อน ถ้า

มันจะร้อน แต่ถ้ามันจะเยน็มันจะมีความร่มเยน็เป็นสขุของหัวใจ ถ้าหัวใจมีความสขุ  

น่ีไง ถ้าคนมีคุณธรรมเขามองกนัที่น่ัน ถ้าเขามองกนัที่น่ัน ถ้าเกดิมีปัญญาข้ึนมาน่ี ถ้ามี

ปัญญาข้ึนมาน่ีเขาพูดเป็นกาลเทศะ คนที่เขามีปัญญานะ กาลเทศะกบัเดก็น้อยๆ เดก็เหน็ไหม 

มาวัดมาวาน่ีมันจะไปรู้อะไรเดก็ เดก็ เหน็ไหม มาถงึกช่ื็นชม เดก็มันกมี็ความย้ิมแย้มแจ่มใส

แล้ว ถ้าผู้ใหญ่เข้ามานะ ผู้ใหญ่เข้ามาด้วยความทุกข์ความยากในทางเศรษฐกจิของเขา เขาอม

ทุกข์ของเขามา แต่ถ้าคนมันทุกข์ร้อนทุกหัวใจมา เหน็ไหม ทุกอย่างกพ็ร้อมเพียงทางโลกแล้วน่ี 

เขามาวัดมาวาน่ีเขาต้องการธรรมะ เขาต้องการสจัธรรมนะ  

สจัธรรมน่ีธรรมโอสถ ดับไฟในหัวใจให้ที ไฟในหัวใจน่ีดับให้ที ดับให้ที มันเร่าร้อน ไฟ

ทางโลกเขา เขาใช้รถดับเพลิงดับ น่ีไฟในใจตัณหาความทะยานอยากเขาใช้อะไรไปดับล่ะ มันก็
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ธรรมโอสถน่ีไปดับ ถ้าคนที่เขามีคุณธรรมข้ึนมาแล้ว เขามาน่ีเขามาดูข้อวัตร คนมีคุณธรรม

ข้ึนมา เหน็ไหม สจัธรรมกบัสจัธรรมมันเข้ากนัไง ถ้าเขาไปวัดไปวาน่ีเขาไปดูข้อวัตรปฏิบัติ เวลา

หลวงตาท่านมาตรวจวัด เหน็ไหม เข้าห้องส้วมก่อนเลย ห้องส้วมเสรจ็แล้วให้เปิดกุฏเิลย ใน

กุฏมีิอะไรสะสมไว้บ้าง น่ีท่านมองอย่างน้ัน ถ้าคนที่เขามีคุณธรรม เขามาน่ีเขามาดูวัตรปฏบัิติ

ของเรา  

น่ีไง เวลาถ้าคนมีปัญญาๆ เราจะใช้ปัญญาอย่างไงกบับริษัท ๔ บริษัท ๔ เขาเข้ามาวัด

มาวาน่ีเขามาเพ่ืออะไร? เขามาทาํไม เหน็ไหม เวลาสร้างวัดสร้างวาข้ึนมา ขอให้สงฆ์จตุรทิศผู้ที่

ยังไม่เคยมาขอให้ได้มาเถดิ ผู้ที่มาอยู่แล้วขอให้อยู่ด้วยความร่มเยน็เป็นสขุ ผู้ที่มาแล้วขอให้อยู่

ร่มเยน็เป็นสขุ ถ้าอยู่ร่มเยน็เป็นสขุมันจะร่มเยน็เป็นสขุได้อย่างไร ถ้าร่มเยน็เป็นสขุมันกเ็สมอ

กนัไง เราบวชมาน่ีกบ็วชมาจากอปัุชฌาย์เหมือนกนั บวชมาจากธรรมวินัยเหมือนกนั ใครไป

บวชมาจากกระบอกไม้ไผ่ มันกบ็วชมาจากอปัุชฌาย์เหมือนกนัทั้งน้ัน แล้วอปัุชฌาย์บวชเข้ามา 

น่ียกเข้าหมู่ๆ ยกสงฆ์เข้าหมู่  

ทีน้ียกสงฆ์เข้าหมู่ เหน็ไหม มันบวชมาเท่ากนั บวชมาเสมอกนั ถ้าบวชมาเท่ากนัมัน

เสมอกนั สิ่งที่เขาจะเคารพศรัทธามันอยู่ที่คุณธรรมในใจของเรา ถ้ามันอยู่ที่คุณธรรมในใจของ

เรา เหน็ไหม ดูส ิ เวลาข้ีคนอื่นน่ะเหมน็ ข้ีของกูน่ีหอม กูน่ีข้ีหอม ใครๆ ต้องยอมจาํนนกบัข้ีกู

นะ แล้วใครยอมรับ! ข้ีมันกคื็อข้ี ข้ีมันเหมน็ทั้งน้ัน ไม่มีข้ีใครหอมหรอก เพราะอาหารมันสะสม

ในสาํไส้มันถ่ายออกมามันกเ็หมน็ทั้งน้ัน ถ้าข้ีมันเหมน็ เหน็ไหม ข้ีของคนอื่นน่ะมันเหมน็ แต่ข้ี

ของกูน่ะหอม แล้วใครจะมาอยู่ต้องยอมจาํนนกูหมด มันเป็นไปไม่ได้ มันไม่มีอยู่จริง  

ถ้ามันมีอยู่จริง เหน็ไหม ถ้าเขามีคุณธรรมๆ เขากย็อมรับกนัที่คุณธรรม เขายอมรับด้วย

นํา้ใจ ถ้าเรามีนํา้ใจต่อกนัๆ สิ่งที่ความเป็นอยู่ หลวงตาท่านเล่าให้ฟังประจาํนะ เวลาอยู่กบั

หลวงปู่ม่ัน เวลาอุปัฏฐากอปุถมัภ์หลวงปู่ม่ันนะ อู้ ฮู้ ท่านรักนะ เพราะว่าหลวงปู่ม่ันเวลาท่าน

ประพฤติปฏบัิติของท่าน ดูส ิอยู่ในป่าในเขานะ สิ่งที่ว่าเพ่ือนตายๆ เหน็ไหม มหาทองสกุๆ นะ 

อยู่เชียงใหม่ไฟป่ามันมาน่ี ผู้เฒ่า ผู้เฒ่าน่ีจะหนีไฟๆ หนีแทบไม่รอด มหาทองสกุออกวิเวก

ด้วยกนั มหาทองสกุนะเอาบริขาร ๒ ชุด ท่านเป็นคนแบกหามไป แล้วยังจูงหลวงปู่ม่ันหนีไฟๆ  

น่ีไง เวลาเพ่ือนตายๆ เหน็ไหม มันมีวิกฤติข้ึนมาน่ีพากนัเอาชีวิตรอด หลวงปู่ม่ันใน

หัวใจของท่านนะเหนือโลก ในหัวใจของท่านนะสงูส่ง น่ีเทวดา อนิทร์ พรหม ยังฟังเทศน์ท่าน

เลย แต่เวลาอยู่กบัโลกแห่งความเป็นจริง โลกความเป็นจริงเพราะคนเรามีธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ 

เวลาธาตุ ๔ และขันธ ์๕ น่ี เวลาธาตุ ๔ เหน็ไหม มันกต้็องการปัจจัยเคร่ืองอาศัย น่ีไง ปัจจัย ๔ 

เคร่ืองอาศัยบาํรุงชีวิต สิ่งที่ร่างกายมันกต้็องการอย่างน้ัน แต่หัวใจมันคนละช้ันเลย หัวใจมัน
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ผ่องแผ้วไง แล้วเวลาหลวงตาท่านอปัุฏฐากหลวงปู่ม่ันอยู่ ท่านบอกว่า “เหมือนพ่อกบัลูก”  

หลวงปู่ม่ันท่านเลง็ญาณไว้แล้วนะ ท่านบอกเลยนะ “มันจะมีพระรูปร่างเหมือนท่าน

เจ๊ียะ แต่ไม่ใช่ท่านเจ๊ียะ จะดีทั้งทางโลกและทางธรรม” เวลาใครไปใครมาหลวงปู่เจ๊ียะจะถาม

ประจาํ หลวงปู่เจี๊ยะให้ทางไปตลอด พระองค์ไหนมา  

“ใช่องค์น้ีไหม”  

“ไม่ใช่”  

“ใช่องค์น้ีไหม”  

“ไม่ใช่”  

เวลาหลวงตาเข้ามาน่ี “ใช่องค์น้ีไหม” ไม่พูดเลย เงียบ ไม่พูดเลย เวลาอยู่ด้วยกนั

เหมือนพ่อกบัลูก เพราะมันหวังพ่ึงกนัไง หลวงปู่ม่ันดูสร่ิางกายของท่านนะ 

ดูส ิ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ายังมีพระอานนท์เป็นผู้อปัุฏฐากอปุถมัภ์ เวลาองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระอานนท์ครํ่าครวญแล้วครํ่าครวญอกี ทั้งๆ ที่

ท่านเป็นพระโสดาบัน เรายังมีกเิลสในหัวใจ เราต้องการคนที่ช้ีนาํช่องทางให้ องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้ากจ็ะปรินิพพานไปแล้ว ไปน่ังครํ่าครวญร้องไห้อยู่ที่กลอนประตูน้ัน เวลาองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเหลียวหาไม่เจอนะ ถาม “ภิกษุทั้งหลาย อานนท์ไปไหน”  

“อานนท์ไปเกาะกลอนประตูร้องไห้อยู่นู่น”  

“ไปตามอานนทม์า ไปตามอานนทม์า”  

“อานนท ์ เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือ สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีการเกดิข้ึนเป็นธรรมดา สิ่งน้ันต้อง

ดับเป็นธรรมดา แม้แต่ตถาคตกต้็องนิพพานไปคืนน้ี เธออย่าเสยีใจไปเลยๆ เธอได้ทาํอปัุฏฐาก

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าด้วยบุญกุศลด้วยอาํนาจวาสนาบารมีขนาดน้ัน น่ีอกี ๓ เดือน

ข้างหน้าเขาจะมีการสงัคายนา เธอจะได้เป็นพระอรหันต์ในวันน้ัน”  

น่ีไง เวลาเป็นพระโสดาบันอยู่มันครํ่าครวญ อยากเป็นพระอรหันต์ อยากจะสิ้นกเิลสไป

แล้วองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะปรินิพพานไป  

หลวงตาท่านอปัุฏฐากหลวงปู่ม่ันอยู่ ท่านพยายามขวนขวายของท่านอยู่นะ หลวงปู่ม่ันก็

เป็นวัณโรค หลวงปู่ม่ันกก็าํลังจะทิ้ งธาตุขันธ์ ท่านเองท่านกค้็นคว้าของท่าน พยายามทาํของ
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ท่าน ท่านบอกอยู่กบัหลวงปู่ม่ันนะ เวลาอยู่ด้วยกนัเหมือนพ่อกบัลูก หลวงปู่ม่ันเมตตาหลวงตา

มาก เมตตามากๆ เพราะเดก็คนน้ีมีความจริงใจ เดก็คนน้ีมีความมุมานะ เดก็คนน้ีมีอาํนาจ

วาสนา เดก็คนน้ีมีความต้ังใจ พยายามจะถ่ายทอดทั้งหมดเลย มีอะไรป้อนให้ทั้งน้ันเลย เวลา

คุยกนัเป็นส่วนตัว โอ้โฮ เหมือนพ่อกบัลูก แต่พอหันมาคุยธรรมะน่ีเปร้ียง หงายท้องเลย  

น่ีไง! ข้ีมันเหมน็ทั้งน้ัน ไม่มีข้ีใครหอมหรอก กเิลสในหัวใจของคนนะมันข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ี

หลง มันย่ิงน่าเกลียด กเิลสในหัวใจในความข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง ไอ้ข้ีหลงนะ หลงว่าข้ีกูหอมน่ี 

แล้วใครกต้็องยอมจาํนนกบัข้ีกูน่ี จะทาํอะไรกท็าํแต่ความพอใจของตน ทาํอะไรกจ็ะเหยียบยํ่า

เขาไปหมด ใครมันจะยอมรับ มันเป็นไปไม่ได้! ข้ีมันเหมน็ทั้งน้ัน  

แต่ถ้ากล่ินของศีลกล่ินของธรรมมันหอมทวนลม เหน็ไหม ถ้ามันหอมทวนลม มันหอม

มันอย่างน้ัน มันจะเป็นประโยชน์ไง ถ้ามันเป็นประโยชน์ๆ น่ีทุกคนกแ็สวงหาอย่างน้ี เรากเ็ร่า

ร้อนกนัทั้งน้ัน หัวใจมันมีใครมีความสขุ หัวใจถ้ามีกเิลสมีตัณหาความทะยานอยากมีอวิชชาใน

หัวใจ หัวใจดวงไหนมันมีความสขุบ้าง หัวใจดวงไหนมันกมี็แต่ความทุกข์ความยากทั้งน้ัน 

แล้วที่บวชมาบวชมาทาํไม บวชมากบ็วชมาจะประพฤติปฏบัิติ บวชมาเพ่ือจะถอดจะ

ถอนมัน บวชมาเพ่ือจะชาํระล้างมัน ถ้าชาํระล้างมันมันเหมน็นะ ทาํไมไม่สละทิ้ งมันไป ของมัน

เหมน็ของมันไม่ดี ของไม่ดีใครเอาไว้ทาํไม ไปตลาดไปซ้ือของเลือกแต่ของสวยๆ ทั้งน้ัน ของข้ี

เหร่ของไม่ดีไม่มีใครเอาเลย ถ้าไม่เอาแม่ค้าบอกลดราคา ซ้ือ ๑ แถม ๒ โอ้ย อย่างน้ีเอา อยาก

ได้ของเยอะๆ อยากได้ของมากๆ ไอ้ข้ีร้ายข้ีเหร่อะไรกเ็อาทั้งน้ัน แต่โดยความเป็นจริงเรามีสทิธิ

เราไปซ้ือของในตลาด เรากต้็องคัดเลือกของเราดีๆ ทั้งน้ันนะ ใครกอ็ยากได้ของดีๆ ทั้งน้ัน 

ไอ้น่ีกเ็หมือนกนั เราบวชมาเรากอ็ยากได้ความดีทั้งน้ัน ถ้าอยากได้ความดี มันกต้็อง

ความดีจากเราก่อนส ิ ถ้าความดีจากเรา เหน็ไหม เราไม่มีนํา้ใจให้ใครเลย เราไม่เคยมีนํา้ใจให้

ใครเลย แล้วจะให้คนอื่นมีนํา้ใจกบัเรามันเป็นไปได้อย่างไร องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธจ้า ดู

ส ิเป็นผู้ให้ทั้งน้ัน น่ีเขาเป็นผู้ให้ ให้มาขนาดไหน เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธจ้านะ เวลา

ไปที่ไหนมีแต่คนนับหน้าถอืตา เขาบอกว่าเพราะเป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอก “ไม่ใช่ เราทาํมาทั้งน้ัน เราเป็นผู้เสยีสละมาทั้งน้ัน”  

เวลาเป็นกระต่าย นายพรานเขาหลงป่าน่ี เขากาํลังหิวเลย เขาโดดเข้ากองไฟสละชีวิตให้

นายพรานหลงป่าน้ันได้ประทังชีวิตไปจากเน้ือของท่านนะ เสยีสละมาขนาดน้ัน ท่านเสยีสละมา

ตลอด เพราะท่านเสยีสละของท่านมาท่านถงึได้สิ่งที่ท่านทาํมา มันไม่ใช่ว่าเป็นองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าแล้วจะเป็นอย่างน้ันหรอก เพราะกว่าจะได้เป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ
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เจ้ามันต้องอาํนาจวาสนาบารมีใช่ไหม มันต้องสร้างมาใช่ไหม  

พระโพธิสตัว์ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขยน่ี ใครเป็นคนทาํมา จิตดวงน้ีมันทาํมา 

ขณะที่เป็นอดีตชาตินะ ท่านทาํของท่านมา เพราะท่านทาํของท่านมา ด้วยอาํนาจวาสนาบารมี

ขนาดน้ัน เวลามาเกดิเป็นเจ้าชายสทิธัตถะ “เราจะเกดิชาติน้ีเป็นชาติสดุท้าย” ขนาดชาติ

สดุท้ายนะ เวลาออกประพฤติปฏิบัติอยู่ ๖ ปีนะ น่ันนะมันต้องพิสจูน์ไง สิ่งที่ในโลกน้ีเขามีมัน

ถูกต้องดีงามหรือเปล่า สิ่งที่ในโลกน้ีมีมันกเ็ป็นสมบัติประจาํโลกไง แต่ธรรมะมันเหนือโลก 

แล้วมันเหนือโลกมันอยู่ที่ไหน 

น่ีธรรมะมีอยู่โดยด้ังเดิม คือสจัธรรมมันมีของมันอยู่ แต่ไม่มีจิตใจดวงใดมีอาํนาจ

วาสนาบารมีพอที่จะไปค้นคว้าสิ่งน้ันมาสถติในหัวใจ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไปศึกษา

กบัเจ้าลัทธิต่างๆ มา เหน็ไหม ข้ีโม้ทั้งน้ัน ไม่มีความจริงซักนิดหน่ึง แต่ด้วยวุฒิภาวะของสงัคม

มันอ่อนแอกเ็ช่ือถือกนัไป เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าด้วยวุฒิภาวะขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไปศึกษากบัเขา ไม่ใช่ทางๆ ไม่ใช่ๆ ไม่ใช่กว็างไว้ ไม่ใช่บอกไม่ใช่  

เวลาคนอื่นบอกไม่ใช่ แต่ตัวเองเอามาสอนคนอื่นน่ีอย่างน้ีว่าใช่ ของมันไม่ใช่ เรากรู้็ว่า

ไม่ใช่ แต่เพราะอะไร เพราะข้ีเราหอมไง พอข้ีเราหอมมันไม่มีอะไรจะเอาเสนอเขากไ็ปหยิบฉวย

มาว่าสิ่งน้ีเป็นธรรมๆ ทั้งๆ ที่เรากรู้็อยู่ว่ามันไม่ใช่ เราไม่รู้หรือไง เรากรู้็ เวลาเราไปเรียนมาน่ี

เรากไ็ม่เช่ือ แล้วเวลาอย่างน้ีไปสอนเขา เอาอย่างน้ีไปสอนเขาได้อย่างไร ถ้าเราไปเรียนมามันก็

ไม่เช่ืออยู่แล้ว แล้วที่ความจริงมันอยู่ไหน 

เวลาศึกษามาศึกษามาจากพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกเวลาเขาโต้แย้งกนั เหน็ไหม 

พระไตรปิฎกที่ทาํสงัคายนากนัมามันกยั็งไม่สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์เพราะอะไร เพราะผู้แปลนะมัน

เป็นคณะ ความรู้ความเหน็ของใครมันกแ็ตกต่างกนั เวลาแตกต่างกนัไปรวบรวมมาเป็น

ภาษาไทย เพ่ือจะให้กุลบุตรของชาวไทยได้ศึกษา ศึกษามานะศึกษามากแ็ล้วแต่มุมมองที่จะมา

โต้แย้งกนั มันยังไม่สรุปลงว่าชัดเจนอย่างไร แต่น่ันมันเป็นแนวทางไง ธรรมะขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ เป็นศาสดาๆ นะ เราศึกษามาเป็นแนวทาง ปริยัติศึกษามาเพ่ือปฏบัิติ 

เวลาปฏบัิติน่ีไง เราบวชมาแล้ว บวชมาแล้วข้ีเหมน็ทั้งน้ัน 

เกดิเป็นคน เทวดาเวลาเขามาน่ี ดูส ิ เวลาเทวดามาฟังเทศน์หลวงปู่ม่ัน เทวดามาฟัง

เทศน์ครูบาอาจารย์ของเรา เทวดาเขาไม่เข้ามาใกล้ปุถุชนเลย มันเหมน็ เขาเหมน็ของเขานะ ดู

สเิราเข้าไปที่ฝงูสตัว์ ฝงูสตัว์ที่มันไม่ได้ทาํความสะอาด เหมน็ไหม ในฝงูสตัว์นะเหมน็ไหม ใน

ฝงูสตัว์นะเหมน็ทั้งน้ัน กล่ินคาวน่ีกล่ินเหมน็ไปหมด น่ีเทวดาเขาจะเข้ามาใกล้ไหม แต่ทาํไมเขา 
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มาฟังเทศน์หลวงปู่ม่ันล่ะ ทาํไมเขามาฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ของเราล่ะ เพราะครูบาอาจารย์

ของเรามันสะอาดบริสทุธิ์มาจากภายในหัวใจ น่ีไงแล้วความหอม กล่ินหอมของศีลของธรรม 

กล่ินศีลกล่ินธรรมมันหอมขจรขจายไป ๓ โลกธาตุ 

แต่กล่ินของเรามันข้ีมันเหมน็ แล้วทิฏฐิมานะว่าข้ีกูหอม แล้วจะยอมบังคับให้ทุกคนมา

ยอมจาํนนกบัข้ีกูน่ี ข้ีมันเหมน็ทั้งน้ัน แล้วถ้าข้ีมันเหมน็แล้วน่ี เรามีสติมีปัญญาของเรา เรารักษา

ของเรา แล้วรักษาหัวใจของเรา ถ้ารักษาหัวใจของเราน่ี เรามาพิจารณาของมัน ทาํไมมันเร่า

ร้อนอย่างน้ี ทาํไมหัวใจน่ีมันด้ือด้านขนาดน้ี ทาํไมหัวใจน่ีมันเที่ยวจะไปเหยียบยํ่า มันเหยียบยํ่า

ตัวเองน่ี เหยียบยํ่าตัวเองด้วยมีสติปัญญา ถ้ามีปัญญาอบรมสมาธิมันเหน็ข้อบกพร่องของตน

เลย มันเหน็ข้อบกพร่องของตน  

ความคิดอย่างน้ีเราเองยังรังเกยีจเลย เราเองนะ ความคิดเรามันยังลากเราไปทุกข์เลย 

ไอ้ที่บ้าบอคอแตกอยู่น่ีใครเป็นคนทาํ กก็เิลสเอง็ กเิลสตัวเองน่ีทาํ ใครเป็นคนทาํ ความคิดของ

ใคร ใครทาํร้ายเรา เวลาโมโหคน โอ้โฮ ทั้งโลกเลยนะ เขาเพ่งโทษเราคนเดียวนะ เราน่ีข้ีหอม

แล้วโลกเขาไม่เช่ือ โลกเขาไม่เช่ือว่าเราข้ีหอม เขาเพ่งโทษเราคนเดียวเลย โอย๊ เขาจับผิดเรา

ตลอดเลย แล้วมันมีอยู่จริงไหม มันไม่มีอยู่จริงหรอก เพราะมันเกดิทิฏฐิมานะไปเองไง  

แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญานะ ต้องยอมรับความจริง ข้ีเหมน็ ข้ีใครกเ็หมน็ มันเป็นของเสยี 

ขับของเสยีทิ้ งออกมาจากร่างกาย ร่างกายน่ีเหน็ไหมมันมีของเสยีของมัน แต่ด้วยอวัยวะ ด้วย

คุณสมบัติของมัน มันขับของเสยีออกแล้วมันกต้็องการของใหม่เข้าไปเพ่ือดาํรงธาตุขันธ์ เพ่ือ

ดาํรงชีวิต มันเป็นธรรมชาติของมันไง เราเกดิเป็นมนุษย์ไง มนุษย์มีกายกบัใจ กายกบัใจ 

ร่างกายน่ีเป็นความมหัศจรรย์เลย เหน็ไหม เป็นความมหัศจรรย์เร่ืองโครงสร้างของร่างกายน่ี 

มันมหัศจรรย์ของมัน 

ดูส ิ ต้ังแต่เกดิมา ต้ังแต่นํา้มันใสนํา้มันข้น มันเกดิเป็นตัวอ่อน เกดิเป็นแขนเป็นขา

ข้ึนมา เกดิมาอยู่ในครรภ์ ๙ เดือนแล้วคลอดออกมา เวลาคลอดออกมาน่ี คลอดออกมาเป็น

เราๆ แล้วเป็นเราน่ีมันเป็นความมหัศจรรย์ของมันอยู่แล้ว เร่ืองธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ มันเป็น

ความมหัศจรรย์ของมัน  

มันมหัศจรรย์อย่างไง เราเกดิมาเราได้โอกาส ได้โอกาสเกดิมาเป็นมนุษย์ แล้วเกดิมา 

พบพระพุทธศาสนา น่ีเราเกดิมาพบพระพุทธศาสนา เราเหน็ภัยในวัฏสงสารไง ในภัยวัฏสงสาร

มันมีแต่การแข่งขัน มันมีแต่การแย่งชิง มีแต่การเบียดเบียนกนัไง น่ีถ้าเบียดเบียนกนั สิ่งน้ีมัน

โอกาสที่จะประพฤติปฏบัิติ เพราะสิ่งน้ันเราต้องรับภาระ ๒ ด้าน ด้านหน่ึงคือด้านของโลกคือ
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การแสวงหา อกีด้านหน่ึงคือเราเหน็ภัยในวัฏสงสาร ด้านของการประพฤติปฏบัิติด้านของธรรม  

ฉะน้ันเราเสยีสละซะ เราเสยีสละทางโลกเรามาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระ เป็นนักรบ 

เวลานักรบมันรบกบัใคร รบกบัความคิดน่ี นักรบ เหน็ไหม สงครามธาตุสงครามขันธ ์มันเกดิที่

ไหน เกดิอยู่บนชัยภมิูบนหัวใจบนภวาสวะน่ี ถ้าใครมีสติมีปัญญา ร้ือค้นมา เหน็สมถกรรมฐาน 

ฐานที่ต้ังแห่งการงานไง น่ีสิ่งน้ีจะสาํรอกสงัโยชน์ สาํรอกกเิลสตัณหาความทะยานอยาก ถ้ามัน

สาํรอกมันคายของมันออกไป น่ีหัวใจที่ได้ประพฤติปฏบัิติข้ึนมา เหน็ไหม ที่เราแสวงหาทาง

โลกกบัทางธรรม มันขัดแย้งกนั มันแข่งขันกนั แต่เวลาเราจะมาประพฤติปฏบัิติกนั สิ่งน้ันมัน

เป็นคุณธรรม ถ้าคุณธรรมศีล สมาธิ ปัญญา มันเป็นคุณธรรมมันเป็นสจัธรรม แต่สจัธรรมน่ีมัน

เกดิข้ึนมาได้อย่างไร เกดิมาได้จากความเพียร ความวิริยะ ความอตุสาหะ ความเพียร ความ

วิริยะ ความอตุสาหะ  

เราเกดิมาเป็นมนุษย์ บวชมาเป็นพระ เป็นพระกมี็สงัฆะ วันน้ีลงอโุบสถ อโุบสถเพราะ

อะไร อโุบสถเพ่ือความสะอาดบริสทุธิ์ของสงัฆะ เพ่ือความสะอาดบริสทุธิ์ของสงัฆะเพ่ือความ

เสมอภาคกนัไง ถ้าด้วยความเสมอภาคกนัความเสมอภาคที่ไหนล่ะ ความเสมอภาคทางโลกเขา

วัดกนัด้วยศีล สมาธิ ปัญญา น่ีด้วยศีลด้วยความปกติของใจ เหน็ไหม ด้วยสมาธิ ด้วยความเหน็

สมัมาทิฏฐิถูกต้องดีงาม  

ดูส ิพระบวชมาน่ี มรรคผลนิพพานไม่มี มันกเ็ป็นมิจฉาทิฏฐิิ ถ้ามิจฉาทิฏฐิแล้วเราจะมา

ลงอโุบสถสงัฆกรรมด้วยกนัน่ีมันขัดแย้ง มันคัดค้านธรรมะ แล้วมันจะลงอโุบสถด้วยกนัอย่างน้ี 

เหน็ไหม พอความคิดความเหน็มันแตกต่างกนั น่ีทิฏฐิไม่เสมอกนั ทิฏฐิต่างกนั มันกเ็ลยเร่ือง

การยึดถอืแตกต่างกนั พอการยึดถอืแตกต่างกนัมันกเ็ป็นนานาสงัวาส นานาสงัวาสห้ามร่วมกนิ

ร่วมนอน ห้ามร่วมอโุบสถสงัฆกรรม ห้ามหมดเลย มันถงึแตกแยกออกไปเป็นความเช่ือไง พอ

ความเช่ือกแ็ตกเป็นนิกาย แตกเป็นส่วนไป พอแตกเป็นส่วนไปน่ี แตกมาเป็นช้ันเป็นกลุ่มเป็น

ก้อนไป  

น่ีไง เวลาลงอโุบสถ เหน็ไหม ภิกษุเป็นคณะ ภิกษุเป็นวรรค ภิกษุเป็นวรรคเป็นตอน 

ภิกษุเป็นวรรคเป็นตอนคือเป็นกลุ่มเป็นก้อน ลงอโุบสถไม่ได้ ภิกษุต้องไม่เป็นวรรค ต้องมี

ความเหน็ร่วมกนั ไม่เป็นวรรค ไม่เป็นตอน ไม่มีความเหน็แตกต่าง เช่ือในสจัธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า “ทาํดีได้ดี ทาํช่ัวได้ช่ัว” เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนไปน่ี มรรคผล

นิพพานรออยู่ข้างหน้า เรามีความจริงมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีความจริงมากน้อยแค่ไหน เราจะทาํ

ความจริงของเรา ถ้าความจริงของเราข้ึนมาน่ี น่ีไง เวลาสงฆ์ไม่เป็นวรรคไง ถ้าสงฆ์เป็นวรรคลง

อโุบสถไม่ได้ ถ้าสงฆ์มีความเหน็ด้วยกนั มีความเสมอกนั สงฆ์ถงึลงอโุบสถสามัคคีร่วมกนั  
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วันน้ีลงอโุบสถ ถ้ามาลงอโุบสถ เรามาลงอโุบสถกนั เหน็ไหม เรากต็รวจสอบข้ีน่ีไง ข้ี

ใครหอม เอามาดมส ิข้ีของใครหอม ข้ีเหมน็ทั้งน้ัน ไม่มีข้ีใครหอมเลย ถ้าไม่มีข้ีใครหอมนะ แต่

ถ้ามันจะหอม หอมที่คุณธรรม ดูส ิกล่ินของศีลกล่ินของธรรม เหน็ไหม ดูส ิคุณธรรมของหลวง

ปู่ม่ันนะ ขจรขจายไปไกลถงึ ๓ โลกธาตุ เทวดา อนิทร์ พรหม ยังมาฟังเทศน์ ถ้ามันความ

หอมหวน หอมหวนด้วยคุณธรรม ถ้าหอมด้วยคุณธรรม คุณธรรมมันเกดิมาจากไหน คุณธรรม

มันเกดิมาจากไหน  

เวลาเกดิมา เหน็ไหม กล่ินคาวของมนุษย์ เทวดา อนิทร์ พรหมไม่อยากเข้าใกล้เลย แต่

ทาํไมหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันมีคุณธรรมข้ึนมา ทาํไมเทวดาอยากเข้าใกล้ เข้ามาจนหลวงปู่ม่ัน

รับไม่หวาดไม่ไหว ต้องให้หลวงปู่ชอบช่วยรับแขกๆ มาจนต้อนรับไม่หวาดไม่ไหว มันเหมน็

ตรงไหน มันหอมไหม เวลามันหอมมันหอมที่คุณธรรมอนัน้ัน  

ถ้าคุณธรรมอนัน้ันนะเราปฏบัิติมาน่ี เรากต้็องการสิ่งน้ัน กเิลสตัณหาความทะยานอยาก

ของเหมน็ทั้งน้ันนะ ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง มันไม่ดีสกัอย่างหน่ึง แล้วไปยึดไปถอืข้ึนมาด้วย

ความเหน็ผิด ด้วยความเหน็ผิด ด้วยความหลงของตนเองว่าฉันมีอาํนาจ ฉันมีศักยภาพ ฉันจะ

ทาํ มันเป็นไปได้อย่างไร มันเป็นไปไม่ได้หรอก 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะปรินิพพาน เหน็ไหม ดูส ิสภุัททะมาถามธรรมะของ

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ศาสนาไหนกว่็าดี ศาสนาไหนกว่็าเลอเลิศ เขาพูดกนั อู้ฮูย 

มันมีแต่ความดีงามไปหมดเลย มาถามองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้ากาํลังจะปรินิพพาน คนกาํลังจะตายนะ คนกาํลังจะตาย “เธออย่าถามให้มาก

ไปเลย เวลาเราไม่มี ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนาน้ันไม่มีผล”  

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ไม่มีการกระทาํ ไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา ถ้าเขาไม่มีการ

กระทาํ ไม่มีเหตุเลย ถ้าศาสนาเขาไม่มีเหตุไม่มีผลเลย น่ีเขาจะเอามรรคผลมาจากไหน มรรค

ผลน่ีนึกเอา จินตนาการเอา มีการรับรองการเอาอย่างน้ันเหรอ มันเป็นไปไม่ได้ ดูส ิ นักศึกษา

เวลาเรียนข้ึนมา เขายังสอบเลย สอบว่ามันมีความรู้พอไหม ถ้ามีความรู้พอถงึจะให้ผ่าน น่ีการ

สอบเอาเชาวน์ปัญญาอย่างน้ันเขายังต้องสอบ แล้วน่ีเราประพฤติปฏบัิติข้ึนไป ศาสนาไหนไม่มี

มรรค คือเขาไม่มีการกระทาํ เขาไม่มีเหตุไม่มีผลของเขาเลย เขาไม่มีสิ่งใดเป็นข้อเทจ็จริงของ

เขาเลย แต่เป็นนักบวชมาด้วยกนั เช่ือตามๆ กนัมา แล้วกป็ากเปียกปากแฉะ เวลาพูดไปน่ีปาก

เปียกปากแฉะ  

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ไม่มีมรรคคือไม่มีการกระทาํในใจ ถ้าไม่มีการกระทาํในใจ ใจไม่
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เคยทาํความสงบของใจเข้ามา ไม่เคยมีมรรคมีผล ไม่มีความจริงในใจ มันไม่รู้ตามความเป็น

จริง ดูส ิเวลาใครทาํสมาธิได้ เหน็ไหม สมาธิเป็นอย่างไง เรากรู้็ของเราได้ แล้วเวลาสมาธิเสื่อม

ไปน่ี ไม่ต้องบอกหรอก ร้อนเลย แล้วจะฝืนจะพยายามฟ้ืนฟูข้ึนมาน่ีเกอืบเป็นเกอืบตาย น่ีไง 

คนเรามันมีเหน็ไหม ดูส ิคนเราเป็นเศรษฐีแล้วโดนฉ้อโกงไปหมด มันทุกข์ร้อนมันกฟู็มฟายทั้ง

วันเลย 

แต่ของเราน่ีเป็นยาจกเขญ็ใจ เราไม่มีเลย วันน้ีกไ็ม่มี พรุ่งน้ีกไ็ม่มี วันต่อไปกไ็ม่มี เออ 

กมั็นไม่มีเป็นพ้ืนฐานกเ็ลยไม่ทุกข์ไง มันไม่ทุกข์อยู่แล้วเพราะมันไม่เคยมี แต่คนที่เขามีแล้วเขา

โดนฉ้อโกงไปน่ีเขาทุกข์ น่ีกเ็หมือนกนั เวลาจิตมันสงบข้ึนมา จิตมันมีหลักมีเกณฑข้ึ์นมา เหน็

ไหม เวลามันเสื่อมไปนะทุกข์เกอืบเป็นเกือบตาย แต่เกอืบเป็นเกอืบตายขนาดไหนเรากต้็อง

ขวนขวายของเรา เพราะระหว่างทางเดิน เวลาทางเดินของชีวิตชีวิตหน่ึง เร่ิมต้นต้ังแต่ตกคลอด

ออกมา จากมีชีวิตมา พ่อแม่เล้ียงดูมา ถ้าใครมีสติมีปัญญารักษาชีวิตน้ัน ชีวิตน้ันกร็าบร่ืน

จนกว่าจะหมดชีวิตน้ันไป  

น่ีกเ็หมือนกนั ในการประพฤติปฏบัิติของเรา ถ้ากเิลสตัณหาความทะยานอยากในหัวใจ

ของเรายังมีอยู่น่ี เราปฏบัิติเพ่ือจะต่อสู้กบัมันนะ เพ่ือจะเอาความเป็นจริงของเรานะ ชีวิตทั้ง

ชีวิตมันกต้็องสมบุกสมบันทั้งน้ัน ในการประพฤติปฏบัิติกเ็หมือนกนั ถ้าคนที่มีอาํนาจวาสนา 

เขามีหมู่คณะที่ดี เจอสทัธิวิหาริก เจอเพ่ือนประพฤติปฏบัิติด้วยกนัที่ดี เวลาเขาพากนัไปนะ 

เขาพากนัไปแสวงหาสจัธรรม พาไปเพ่ือคุณงามความดี  

แต่ถ้าเขาเจอหมู่คณะที่ไม่ดี เหน็ไหม พากนัไปน่ี หลวงตาท่านพูดประจาํ เทศบาล ๑ 

เทศบาล ๒ น่ีมันจะเอามรรคผลมาจากไหน เวลาไปกไ็ปแต่ที่ไปคลุกคลีกนั ไปแต่สนุกครึกคร้ืน 

เด๋ียวมันจะไม่ทันโลก เด๋ียวมันจะไม่ทันกรรมฐาน น่ีมันกรรมฐานอะไรของมันน่ันน่ะ  

แต่ถ้าเจอหมู่คณะที่ดีน่ี สมัมาทิฏฐิ ควรไปและไม่ควรไป สิ่งที่ไม่ควรไปเขากไ็ม่ไปกนั

แล้ว สิ่งที่ควรไปเขาชักนาํกนัไปถ้าหมู่คณะที่ดี ถ้าหมู่คณะที่ไม่ดี ชวนไปกนัที่สาํมะเลเทเมา น่ี

พอสาํมะเลเทเมานะ คนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเหน็มันกยั็งไม่กล้าทาํ พอไปรู้ไปเหน็เข้าหนหน่ึงไง 

เอ้อ ทาํได้เหรอ ทาํอย่างน้ีกไ็ด้ เท่าน้ันนะไปเลยนะ เสยีคนไปเลย แต่ถ้ามันมีหมู่คณะที่ดีมี

เพ่ือนที่ดีเหน็ไหม เฮ้ย ทาํอย่างน้ันไม่ได้นะ ทาํอย่างน้ันมันผิดศีล ศีลใครจะรู้ เรารู้กนั ๒ คน

เว้ย ไม่มีใครรู้หรอก น่ะ! แล้วอย่างน้ันเหรอ น่ีไงเจอหมู่คณะที่ดี เจอเพ่ือนที่ดี  

ฉะน้ัน หลวงปู่ม่ันท่านสั่งไว้ สั่งหมู่คณะไว้ว่า “หลวงปู่ขาวนะ ได้คุยกบัท่านแล้ว หลวงปู่

ขาวได้สนทนาธรรมกนัแล้ว ให้หมู่คณะจาํช่ือน้ีไว้ จาํช่ือน้ีไว้นะ” เพราะท่านรู้ ท่านรู้ว่าเวลาท่าน
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นิพพานไปแล้ว เวลาพระที่ยังขวนขวายกนัอยู่น่ีมันจะพ่ึงพาอาศัยใคร แล้วเวลาพระเลก็พระ

น้อยสมัยอยู่กบัท่านนะ เพราะสมัยอยู่กบัท่านนะ หลวงตาท่านเป็นหลักอยู่ แต่หลวงตาท่านก็

ยังขวนขวายเตม็ที่ของท่าน แต่หลวงปู่ม่ันท่านรู้อยู่แล้วว่าหลวงตาดีทั้งนอกและใน ดีทั้งนอก 

นอกกคื็อหลักคือข้อวัตรปฏบัิติ ท่านทรงไว้ได้ ใน ในคือหัวใจอนัน้ัน ท่านถงึพูดไง “หมู่คณะจาํ

มหาไว้นะ มหาดีทั้งนอกและใน” เหน็ไหม หลวงตาน่ีเวลาหลวงปู่ม่ันท่านเสยี พระรุมเลยๆ 

เพราะอะไร? เพราะต้องการพ่ึงไง 

เวลาครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏบัิตินะ ท่านเหมือนบอกว่า ทารกมันต้องกนินมแม่ 

แล้วมันไม่มีนมแม่มันกนิมันหิวโหยขนาดไหน หัวใจนะมันเหือดแห้ง หัวใจมันมีแต่ความทุกข์

ร้อน แล้วความทุกข์ร้อนไปเจอกับความทุกข์ร้อนใช่ไหม ความทุกข์ร้อนมันกถู็ลู่ถูกงัไปกลาง

ทะเลทรายใช่ไหม ความทุกข์ร้อนน่ีไปอยู่กบัไอ้ภัยแล้งน่ี ไปอยู่กบัผืนดินที่แตกแห้งกลางท้อง

นา ที่ไม่มีอะไรเลยน่ี เอาอย่างน้ันใช่ไหม  

แต่ถ้าคนมันหิวกระหาย มันได้ด่ืมนมแม่ ที่ไหนมันมีแหล่งนํา้ ที่ไหนมันมีความอดุม

สมบูรณ์ ที่ไหนมันพอมีประทังชีวิตได้ น้ีเป็นทัศนคติของหลวงปู่ม่ัน เพราะหลวงปู่ม่ันท่าน

ปฏบัิติมา พอท่านปฏบัิติมา ท่านรู้ถงึว่ากเิลสในใจของท่าน เวลาท่านมีกเิลสในใจของท่าน เหน็

ไหม ท่านปฏบัิติใหม่ๆ พิจารณากายไปแล้ว พิจารณากายเล่า พิจารณากายไปแล้วออกมามันก็

ละกเิลสไม่ได้ พิจารณาไปแล้วออกมามันกป็กติ พิจารณาไปแล้วน่ีมันไม่มีอะไรสาํรอกเลย มัน

ไม่... ทาํไมจิตน้ีมันไม่ดีข้ึนเลย ทาํไมจิตน้ีมันไม่พัฒนาเลย ทาํไมจิตน้ีมันยังซ่ือบ้ือๆ อยู่อย่างน้ี 

ทบทวนแล้วทบทวนอกีไง ไปถามหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่เสาร์บอกว่า “เราสอนท่านไม่ได้หรอก 

ท่านปัญญาเยอะ ท่านต้องแก้เอง” 

น่ีอาํนาจวาสนาของคน เหน็ไหม ทั้งๆ ที่หลวงปู่เสาร์น่ีเป็นผู้ที่ไปเอาหลวงปู่ม่ันมาบวช

นะ บวชเป็นเณรแล้วสกึไป หลวงปู่เสาร์น่ีเทียวไล้เทียวข่ือน่ี จะเอามาให้ได้ไง พอเอามาได้แล้ว 

เวลาพามาบวชแล้วออกธุดงค์ไปแล้วไปเจอเพ่ือนฝงูมาเย่ียมเยียนกนันะ ท่านเหน็ท่าไม่ดีพาหนี

เลย เข้าป่าๆ ถงึเวลาแล้วพอหลวงปู่ม่ันท่านปฏบัิติของท่านไปนะ ท่านมีปัญญาข้ึนมา ท่านมี

ทัศนคติข้ึนมานะ มาถามหลวงปู่เสาร์ “เราแก้ท่านไม่ได้หรอก ท่านปัญญาเยอะ ท่านต้องแก้ตัว

ท่านเอง”  

น่ีอาํนาจวาสนาของคน ถงึเวลาแล้วท่านพิจารณาของท่าน พิจารณากายไปแล้วมันก็

ปกตินะ มันไม่เหน็มีอะไรดีข้ึนเลย น่ีไง มันมาทบทวนเอาในสมัยปัจจุบันน้ีไง ไอ้ที่ว่าจิตสงบ

แล้วกพิ็จารณากายส ิ เราฟังมาจนชินหูนะ จิตสงบแล้วกพิ็จารณากายส ิ แล้วกายอะไรของเอง็ 

กายมันเป็นอย่างไง แล้ววิธีการเหน็กายล่ะ แล้วเหน็กายแล้วมันเป็นมิจฉาหรือเป็นสมัมาล่ะ 
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เหน็กาย เหน็กายโดยสมัมาทิฏฐิ ความเหน็ถูกต้องดีงาม หรือเหน็กายโดยมิจฉาล่ะ เวลาเหน็

แล้วเหน็อย่างไรล่ะ 

เวลาคนที่ปฏบัิติแล้วมันรู้ เหมือนไปตลาดเลย ของเตม็ตลาดแต่ไม่รู้อะไรจะเป็น

ประโยชน์กบัเรา อยากจะทาํอาหารชนิดหน่ึง ไปถงึตลาด โอ้โฮย ลานตาเลย อะไรกน่็าซ้ือหมด

เลย แต่เอง็จะทาํอะไรล่ะ เอง็ต้ังใจทาํอะไร ถ้าต้ังใจทาํอะไร เอง็กต้็องซ้ือในที่เอง็ต้องการส ิแล้ว

เอง็ทาํอาหารเอง็กซ้ื็อสิ่งน้ันไปทาํ น่ีกเ็หมือนกนั เหน็กายๆ เหน็อย่างไร เวลาในปัจจุบันน้ีเป็น

นกแก้วนกขุนทอง จิตสงบแล้วกพิ็จารณากายส ิ จิตสงบแล้วกพิ็จารณา แล้วกายอะไร เหน็กาย

เหน็อย่างไร แล้วเหน็แล้วมันแตกต่างหลากหลายอย่างไร  

การเหน็กาย การพิจารณากายนะมันแตกต่างอย่างไร แล้วจิตของคนมีวุฒิภาวะแค่ไหน

ที่เหน็ ถ้าเหน็แล้วน่ีสิ่งน้ันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไง น่ีพูดถงึโดยกเิลสนะ พูดถงึโดยครูบา

อาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏบัิติแล้วนะ ถ้าท่านประพฤติปฏบัิติแล้วน่ีท่านถงึรู้ถงึเล่ห์กลของมัน

ไง หลวงปู่ม่ันตอนน้ันท่านยังเป็นพระปฏบัิติใหม่ ท่านยังไม่เข้าใจ เวลาพิจารณาไปแล้วมันก็

เป็นอย่างน้ี สดุท้ายแล้วมาทบทวนๆ ด้วยปัญญาของท่านนะ 

ท่านพิจารณาอย่างน้ีแล้วมันติดข้องอะไร กเ็ลยมาลาความปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์ซะ 

ถ้าความปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์นะ ด้วยอาํนาจวาสนาสร้างบุญญาธิการมามาก มันจะให้ได้

แค่ฌานโลกย์ี มันจะไม่ให้เข้าสู่มรรค ฉะน้ันเวลาลาความเป็นพระโพธิสตัว์น้ันแล้วน่ี กลับไป

พิจารณากายใหม่ อ้อโฮ คราวน้ีจะเข้าตลาด จะอยากได้อะไร จะซ้ืออะไร จะทาํอะไร มันเป็นช้ิน

เป็นอนันะ จะจับต้องได้เลย อยากทาํแกงไก่ กต้็องมีไก่ ต้องมีพริกแกง ต้องมีต่างๆ อยากจะ

ทาํไข่พะโล้กต้็องซ้ือผงพะโล้ โอ้ มันเป็นไปหมด แล้วมันมีแกงไก่ มีหม้อพะโล้ มันมีไปหมดเลย

ถ้ามันเป็นจริง ความเป็นจริงมันเป็นจริงอย่างน้ัน ถ้ามันความเป็นจริง เหน็ไหม  

ถ้าคนปฏบัิติแล้วน่ี ครูบาอาจารย์ท่านปฏบัิติมานะ ท่านรู้ของท่านๆ ท่านถงึห่วงใยไง 

ท่านรู้ถงึบอกว่า ไอ้พวกตาบอด ไอ้ข้ีหอม ข้ีมันนะหอม พูดผดิพูดถูกกต้็องคนเช่ือ แต่ไอ้พวกข้ี

เหมน็นะ มันเป็นปกติธรรมดาของสิ่งมีชีวิต สิ่งของเสยีขับถ่ายมันเหมน็ทั้งน้ันนะ แต่ของเหมน็

นะเพราะว่ามันมีจิตอยู่ในร่างกายน้ี เราประพฤติปฏบัิติเพ่ือค้นคว้าหาจิตดวงน้ี ถ้าจิตดวงน้ีมัน

ประพฤติปฏบัิติข้ึนมาน่ี กล่ินของศีล กล่ินของธรรม เทวดา อนิทร์ พรหม ยังสาธุการ น่ีผู้ที่

แสวงหายังต้องแสวงหา แสวงหาสิ่งน้ีไง  

ฉะน้ันสิ่งน้ีเราต้องเอาจริงเอาจังกบัตัวเราเอง อย่าไปมองนอกมองใน มองนอกน่ะเป็น

เขาเป็นเราไง แล้วเราจะต้องยํ่ายีเขาไปทั่ว มันเป็นไปไม่ได้ การยํ่ายีน้ันมันคือกเิลสทั้งน้ัน แต่ถ้า
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มีความเมตตา มีคุณธรรม เหน็ใจต่อกนั ทุกคนนะทุกคนกป็รารถนา ปรารถนาให้พ้นจากทุกข์ 

จะพ้นจากทุกข์นะมันกต้็องมีสปัปายะ มีสถานที่ มีการกระทาํ ถ้ามีการกระทาํนะ พักร้อน คน

เดินทางมายาวไกลมันกต้็องมีที่พักร้อน  

น่ีกเ็หมือนกนั ที่พ่ึงที่อาศัย เรากอ็าศัยเพ่ือการประพฤติปฏบัิติของเราตามความจริง

ของเรา คนเรามันข้ีเหมน็ทั้งน้ัน แต่ถ้ามันจะหอม หอมกห็อมเพราะนํา้ใจ หอมเพราะนํา้ใจของ

เรา เขากป็รารถนาความสขุเกลียดความทุกข์ เรากป็รารถนาความสขุเกลียดความทุกข์ ทุกคน

ปรารถนา ปรารถนาถงึนํา้ใจกนั ทุกคนปรารถนาคุณงามความดีทั้งน้ัน ไม่เคยมีใครปรารถนา

ความช่ัว ไม่เคยมีใครปรารถนาการข่มข่ีข่มเหงกนั การข่มข่ีข่มเหงกนัไม่มีใครต้องการ เรากไ็ม่

ต้องการ เขากไ็ม่ต้องการ 

แต่ทาํไมข้ีเราหอม ทาํไมเราไปข่มข่ีเขาล่ะ ไปข่มข่ีเขาทาํไม เราทาํไมต้องไปข่มข่ีเขา เรา

ข่มข่ีกเิลสเราส ิ ถ้าแน่จริงน่ังสมาธิทั้งคืนเลย เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนไปเลย เอาให้อยู่สใิจน่ี ถ้า

เอาอยู่แล้วเหน็ไหม ถ้าเอาสิ่งน้ีอยู่แล้วมันเหน็ใจเขาเลย เราทุกข์ขนาดน้ี แล้วเขาไม่ทุกข์เหมือน

เราเหรอ เราเผาลนขนาดน้ี ใจทุกดวงเป็นอย่างน้ีทั้งน้ัน ฉะน้ันครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่เสาร์ 

หลวงปู่ม่ัน เหน็ไหม ท่านลอ็กให้เลยนะ ที่ประพฤติปฏบัิติท่านลอ็กให้เลยนะ แล้วไม่ให้หมู่

คณะเข้าไปทาํให้มันฟุ้งกระจายออกมา ไม่ให้มันมีผลกระทบไง ต้องให้คนๆ น้ันให้ปฏบัิติเข้า

มา เพ่ืออะไรล่ะ เพ่ือให้คุณธรรมในใจเกดิข้ึน  

น่ีเหน็ไหม เราบวชมา บวชมามาด้วยธรรมวินัย แต่ถ้าเราประพฤติปฏบัิติข้ึนมา ถ้าเรามี

คุณธรรมจริงข้ึนมา เราจะมีธรรมในหัวใจของเรา ถ้ามีธรรมในหัวใจของเรา สมความปรารถนา 

สมความปรารถนา เกดิเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ได้สละทางโลกมาบวช บวชเสรจ็แล้วน่ี 

เรากจ็ะบวชหัวใจของเรา เราประพฤติปฏบัิติของเราให้หัวใจของเรามีคุณธรรม “ผู้ใดเหน็ธรรม 

ผู้น้ันเหน็ตถาคต” เอวัง 
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