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เทศน์พระ วนัที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่ ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมะ เราเป็นนกับวช อีกเดือนหน่ึงเขา้พรรษาแลว้นะ จะเขา้พรรษาอยูแ่ลว้ 
ฉะนั้นผูท่ี้จะเขา้พรรษาเขาหาท่ีจ าพรรษาของเขาแลว้ เขาหาท่ีจ าพรรษาของเขาเพราะอะไร 
เพราะเราตอ้งการแสวงหา เราก็ยงัตอ้งการแสวงหา เป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ถา้เราเป็นผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติั เราจะตอ้งหาส่ิงท่ีว่ามนัตรงกบัจริตนิสัย ถา้ตรงกบัจริตนิสัยแลว้ท าส่ิงใดแลว้มนั
จะตรงกบัจริตนิสัยของตน มนัยอมรับ ถา้ไม่ตรงกบัจริตนิสัยน่ีมนัขวาง มนัขวางไปทัว่ ถา้มนั
ขวางไปทัว่นะ ส่ิงนั้นไม่มีประโยชน์กบัเราและสถานท่ีนั้น และมนัเป็นความจริงๆ ตอ้งเป็นอยา่ง
นั้นนะ 

ถา้เรายงัแสวงหาอยู ่ แสวงหาเพื่อสัจธรรมเพื่อความจริงของเรา เห็นไหม จะเขา้พรรษา 
ฉะนั้นจะเขา้พรรษาแลว้น่ี เราจะตอ้งต่ืนตวัๆ ขวนขวายนะ หาท่ี เราอยูก่บัครูบาอาจารย ์เห็นไหม 
ก่อนเขา้พรรษาตอ้งเตรียมฟืน ตอ้งเตรียมไมก้วาด ตอ้งเตรียมต่างๆ เตรียมไวท้  าไม เตรียมไวตี้
ตาดในพรรษา ๓ เดือน ๓ เดือนน่ีเขาไม่ใหข้ยบัเลยนะ ๓ เดือนก็ต่างคนต่างตั้งใจ ต่างคนต่างจะ
ภาวนา ถา้ภาวนาอยา่งใด เราภาวนาใหม้นัไดคุ้ณสมบติัของเราข้ึนมา ใหเ้ป็นคุณประโยชน์กบัเรา 
ถา้เราจะปฏิบติั เห็นไหม เขาเตรียมพร้อมตลอด 

น่ีก็เหมือนกนั อีก ๑ เดือนจะเขา้พรรษาแลว้ จะตอ้งหาท่ีจ  าพรรษากนั แลว้ตอ้งแบ่งปัน
กนัไปเพื่อหาท่ีสะดวกสบายของการประพฤติปฏิบติั มนัสะดวกสบายกบัการประพฤติปฏิบติัไง 
น่ีไง คือหวัใจไง ท่ีเราบวชมาๆ เราบวชมาเพื่อส่ิงใด เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาเราศรัทธานะ คนเราศรัทธามีความเช่ือน่ีมนัหวงัผลทั้งนั้น ท่ีเราบวชมาเรา
หวงัผลนะ เราหวงัพน้จากทุกข ์ 

ถา้เราหวงัพน้จากทุกขข้ึ์นน่ะ การกระท าของเรามนัสมกบัสัจธรรมอยา่งนั้นไหม ถา้มนั
สมกบัสัจธรรมอยา่งนั้นน่ะเราเทียบไปสิ เราเทียบไปในสมยัพุทธกาล สมยัองคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นผูส้อนเอง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้เป็นผูช้ี้ทางเอง ขวนขวายกนัๆ นะ เวลาเราฟังธรรมของครูบาอาจารยท่ี์เราไปท าขอ้วตัร ท่าน
จะใหก้ าลงัใจ ท่านจะใหค้ติ ถา้ท่านใหค้ติข้ึนมา เวลาเราฟังธรรมข้ึนมาเรากส็ดช่ืน  

น่ีวนัสองวนัไปใจมนัดา้นอีกแลว้ พอใจมนัดา้นข้ึนมามนัไม่มีส่ิงใดชโลมหวัใจของเรา
เลย ถา้มีส่ิงใดชโลมหวัใจของเรา เห็นไหม เราเป็นผูท่ี้ก าลงัแสวงหา เรายงัเป็นผูท่ี้ศึกษา ถา้ศึกษา
น่ีมนัเปิดรับน่ะ เวลาอยูก่บัครูบาอาจารยน์ะ ท่านบอกว่า หูไม่ใช่หูไมไ้ผ ่ ตาก็ไม่ใช่ตาไมไ้ผ ่ หู
ไม่ใช่หูกระทะ ตาเรา เห็นไหม ตาเรามีจิตมีวิญญาณ เรารับรู้ได ้ตาเราๆ กรั็บรู้ได ้ หูของเราน่ีเรา
ฟัง เห็นไหม ส่ิงกระทบน่ีเรารับรู้ได ้ 

ท่ีเรายงัศึกษาอยู่ๆ  เห็นไหม ถา้ศึกษาอยูเ่ราพยายามคน้ควา้ของเรา ถา้คน้ควา้ของเราเพื่อ
ใคร การกระท าของเราเพื่อเราทั้งนั้นนะ เพราะทิฏฐิมานะมนัจะสูงจรดฟ้า ถา้สูงจรดฟ้าข้ึนมา ถา้
มนัมีส่ิงท่ีมนัลงใจ ถา้จิตใจมนัลงใจนะ ลงใจส่ิงใดมนัฟังแลว้มนัเป็นธรรมมนัช่ืนใจ ถา้ช่ืนใจ
แลว้น่ีมนัมีการกระท าไง 

แต่ถา้จิตใจมนัดา้น ถา้จิตใจมนัดา้นมนัต่อตา้น ถา้มนัต่อตา้นข้ึนมาแลว้มนัไม่มี
ประโยชน์กบัใครเลยน่ะ ไม่มีประโยชน์กบัผูแ้สดงดว้ย และไม่มีประโยชน์กบัผูท่ี้ฟังดว้ย มนัไม่
มีประโยชน์กบัใครทั้งส้ิน แต่ถา้มนัตรงจริตตรงนิสัย มนัเปิดหมดนะ ทั้งหู ทั้งตา ทั้งหวัใจน่ีเปิด
หมดเลย ถา้เปิดหมดเลยข้ึนมา เรามีส่ิงใดในหวัใจของเรา ในหวัใจของเรามนัมีส่ิงใดท่ีมนัเป็น
ความสกปรกโสโครก เราแสวงหาอยู่ๆ  ไง ขณะเราฟังธรรมๆ เห็นไหม ธรรมะของครูบาอาจารย ์
ครูบาอาจารยท่์านบอกว่าชุบมือเปิบๆ เลย เหมือนส ารับ ยกมาตั้งใหต่้อหนา้เลย เรายงักินกนัไม่
เป็น แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราน่ี ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตั้งแต่หลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ ท่านคน้ควา้ๆ  

เวลาเราศึกษาประวติัหลวงปู่ มัน่น่าเห็นใจมาก เวลาหลวงปู่ เสาร์ท่านพาออกประพฤติ
ปฏิบติัเอง เวลามนัติดขดัข้ึนไปก็ไปหาครูบาอาจารยข์องตน พอครูบาอาจารยข์องตนบอกว่า 
“ท่านมีปัญญามาก ท่านตอ้งคน้ควา้เอง” น่ีฟังเขา้ไปแลว้มนัหงายทอ้งไหม  

เราก็หวงัพึ่งครูบาอาจารยใ์ช่ไหม เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัมีส่ิงใดท่ีขดัขอ้งหมองใจ 
เราก็หวงัใหค้รูบาอาจารยช่์วยปลอบประโลมเรา แต่ครูบาอาจารยข์องเรา น่ีท่านมีปัญญามาก
ท่านตอ้งคน้ควา้เอง ตอ้งคน้ควา้เอง การคน้ควา้เอง การแสวงหาเองๆ เห็นไหม ถา้เรายงัศึกษาอยู่
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เราแสวงหาอยู ่ เราพยายามศึกษาของเรา พยายามปฏิบติัของเรานะ ใหจิ้ตใจของเรามนัเป็นจริง
ข้ึนมา  

เวลาครูบาอาจารยท่์านแสวงหาของท่าน ท่านมีความทุกขค์วามยากของท่าน แลว้ท่าน
ประพฤติปฏิบติัของท่านข้ึนมาจนท่านมีคุณธรรมในใจของท่าน ท่านจะมีคุณธรรมในใจของ
ท่าน ท่านใชชี้วิตของท่านเป็นชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่ง ชีวิตแบบอยา่งของท่าน ถา้ชีวิตแบบอยา่ง
ของท่านน่ะ เราศึกษาแลว้น่ีมนัเป็นคติในหวัใจของเราไดเ้ลย ถา้เป็นคติในหวัใจของเราไดเ้ลย
เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั ถา้มนัจะทุกขจ์ะยากน่ะข้ีเลบ็ ไร้สาระ! 

เพราะว่าท่านทุ่มเทมากกว่าเราก่ีเท่า ท่านแสวงหามาก่ีเท่า แลว้ไอข้องเราน่ี มีส ารับอยู่
ตรงหนา้ดว้ย มีส ารับอยูต่รงหนา้ เห็นไหม ดูสิ เราจะแสวงหา จะแสวงหาสินคา้ส่ิงใดก็แลว้แต่ 
เห็นไหม เรามีแคตตาลอ็ก เราก็คน้ควา้ของเรา ปริยติั ศึกษาของเรา แลว้เราแสวงหาสินคา้ส่ิงนั้น 
เราไปเจอสินคา้ส่ิงนั้นแลว้น่ี เราจะซ้ือสินคา้ช้ินนั้นมาเพื่อประโยชน์กบัเราหรือไม่  

น่ีก็เหมือนกนั ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญาน่ีเราก็ศึกษามาเป็นแคตตาลอ็กทั้งนั้น 
แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านมีสินคา้ใหเ้ลย ท าอยา่งน้ีตอ้งเป็นอยา่งน้ี ตอ้งเป็นอย่างน้ี ตอ้ง
เป็นอยา่งน้ี ศีล สมาธิ ปัญญาปฏิบติัไปตอ้งเป็นอยา่งน้ี เป็นอยา่งอ่ืนไปไม่ได ้ถา้เป็นอยา่งอ่ืนไป 
ถา้ไม่อาจารยผ์ดิก็ลกูศิษยผ์ดิ ตอ้งมีผดิอยูค่นหน่ึง  

ฉะนั้น ถา้เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านแสดงธรรมของท่าน เห็นไหม มีครูบาอาจารยท่ี์
เป็นธรรมๆ น่ีเราถึงภมิูใจๆ เราเกิดมาในก่ึงกลางพระพุทธศาสนา หลวงตาท่านเล่าใหฟั้งประจ า 
เจา้คุณจูมฯ ท่านเป็นอุปัชฌาย ์ ท่านบวชพระเยอะแยะไปหมดเลย เป็นลูกศิษยข์องท่านทั้งนั้น 
ท่านจบัมาคุยกนั จบัมาสนทนาธรรมกนั น่ีมนัเป็นการตรวจสอบๆ น่ะ มนัเป็นการตรวจสอบ 
เห็นไหม ธรรมะมนัเป็นการตรวจสอบกนัได ้ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  มนัตรวจสอบกนั
ไดท้ั้งนั้นนะ คนเป็นจริงๆ นะ เวลามนัฟังธรรมแลว้มนั เออ เขา้กนัได ้ถา้มนัเขา้กนัไม่ไดอ้นันั้น
ตอ้งผดิคนหน่ึง เห็นไหม นั้นเป็นเพราะอะไร นั้นเพราะว่าจิตใจท่านเป็นธรรมนะ เพราะจิตใจ
ท่านเป็นธรรมท่านถึงเป็นอุปัชฌาย ์ท่านบวชลูกศิษยล์กูหาของท่านเขา้มา แลว้ท่านก็เป็นลูกศิษย์
หลวงปู่ มัน่ดว้ย ท่านเคารพอุปัชฌายห์ลวงปู่ มัน่ ถึงเวลาท่านก็ไปกราบไปบชูาหลวงปู่ มัน่ ท่าน
ประพฤติปฏิบติั ท่านก าลงัศึกษาอยู ่ น่ีผูท่ี้ไม่เป็นๆ มนัก็ตอ้งพยายามของเราไง ถา้มนัยงัไม่เป็น
ข้ึนมา  
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ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมาแลว้นะ มนัเป็นจริงข้ึนมา คนเป็น คนท่ีมนัเป็นนะ เป็นอยา่งน้ีมนัท า
ส่ิงใดมนัท าไดง่้ายดายทั้งนั้นถา้คนเป็น ถา้คนไม่เป็น เห็นไหม เรามนัไม่เป็น ถา้ไม่เป็นเราก็
พยายามแสวงหา มีการกระท าของเรา มนัจะทุกขม์นัจะยาก มนัทุกขย์ากอยูแ่ลว้ล่ะ เวลามนัทุกข์
มนัยากข้ึนมา เราดูชาวไร่ชาวนาสิ ชีวิตเขาทั้งชีวิตนะ เวลาชาวนาเขานะ หลงัสู้ฟ้าหนา้สู้ดิน เขา
ท าของเขา เขาท าเพื่ออะไร เพื่อเล้ียงปากเล้ียงทอ้งของเขา 

ไอเ้ราน่ีเราจะพน้จากทุกข์ๆ  มนัตอ้งบากบัน่ยิง่กว่านั้น ความบากบัน่ยิง่กว่านั้น เราไม่ตอ้ง
ไปท าไร่ไถนา เราจะไถหวัใจน่ะ ศีล สมาธิ ปัญญา หาใจใหเ้จอแลว้ถากแลว้ไถมนั ปลูกพุทธะ
ข้ึนมา ท าความจริงข้ึนมาในใจ ถา้มนัท าความจริงข้ึนมาในใจ เราท าของเราสิ ทางจงกรมก็มี นัง่
สมาธิภาวนากมี็ ส่ิงสภาวะแวดลอ้ม น่ีเราเป็นนกัปฏิบติัดว้ยกนั เราไม่ไดป้ฏิบติัดว้ยกนั เวลาท า
ขอ้วตัร การท าขอ้วตัรมนัเป็นการผอ่นคลาย เวลาคนประพฤติปฏิบติัทั้งวนัๆ เห็นไหม มนัจบัจด 
มนักดดนัตวัเอง พอกดดนัตวัเอง ถึงเวลา เห็นไหม บ่ายโมงฉนัน ้าร้อน ฉนัน ้าร้อนเสร็จแลว้เรามี
ขอ้วตัรเราก็ท  าของเรา 

เวลามนัเหลือเฟือ ๒๔ ชัว่โมงนะ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติั ๒๔ ชัว่โมง ท่าน
จะใหเ้ราปฏิบติัหมด เห็นไหม ทางของฆราวาสเป็นทางคบัแคบ เขาตอ้งท าหนา้ท่ีการงานของเขา 
เขาตอ้งท าอาชีพของเขา ท าหนา้ท่ีการงานข้ึนมาเพื่อความมัน่คงในชีวิตของเขา ถึงเวลาแลว้เขา
ตอ้งมีเวลาปฏิบติัช่วงท่ีว่าเขามีเวลาว่างของเขา ไอข้องเราน่ีเวลาเราบวชมาแลว้ๆ ถา้เป็นพระ
ศึกษาเขาก็ศึกษาของเขา ถา้ศึกษาของเขา แต่เราเป็นพระปฏิบติั ถา้เป็นพระปฏิบติั ถา้มีครูบา
อาจารยท่ี์เป็นธรรมนะ ถา้เป็นธรรมน่ีท่านจะเปิดใหเ้รา ๒๔ ชัว่โมง การประพฤติ ๒๔ ชัว่โมง 
ใครประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ีคนๆ นั้นอาจจะมีคุณธรรมข้ึนมา ถา้มีคุณธรรมข้ึนมามนัตรวจสอบ
อาจารยไ์ด ้ 

ส านกัปฏิบติัปลอมๆ เวลาคุยน่ะ เรารักลกูศิษย์ๆ  แต่มนัไม่มีเวลาใหล้กูศิษยภ์าวนาก็แลว้
กนัน่ะ มีงานมีการอะไรวุ่นวายกนัไปหมดน่ะ มีกิจนิมนต ์ มีร้อยแปดพนัเกา้ แลว้เอาเวลาท่ีไหน
มาประพฤติปฏิบติั นัน่เหรอส านกัปฏิบติั ส านกัปฏิบติัของเขาน่ีส านกัปฏิบติัมนัคืออะไร ธุดงค
วตัร ๑๓ น่ีแหละ พระธุดงคคื์อธุดงควตัร ๑๓ น่ีไม่ตอ้งวตัรอยา่งอ่ืน วตัร ขอ้วตัรธุดงค์วตัรน่ี ถา้
ธุดงควตัร เห็นไหม ฉนัในอาสนะเป็นวตัร บิณฑบาตเป็นวตัร ทุกอยา่งเป็นวตัร น่ีพระกรรมฐาน 
เพราะมนัไม่มีโรงครัว ไม่มีการมาส่งเสีย ไม่มีการมาสุงสิง ไม่มีการมาออดออ้น นัน่ส านกัปฏิบติั
เขาเป็นอยา่งนั้น ถา้เป็นอยา่งนั้นแลว้ครูบาอาจารยท่์านยงักนัเวลาใหด้ว้ย 
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แต่น่ีของเรา เห็นไหม อยูป่่าอยูเ่ขา เราดูแลทั้งนั้นน่ะ เวลา ๒๔ ชัว่โมงเหลือเฟือ มีพระ
เคยมาอยูก่บัเรา มาอยูก่บัพระสงบนะทุกอยา่งดีหมดเลย เสียอยา่งเดียวนะ เวลาวา่งมากเกินไป 
เวลา ๒๔ ชัว่โมงมนัมากเกินไป โอโ้ฮ เขาพดูดว้ยความภมิูใจของเขานะ แต่เราฟังแลว้เศร้าใจ
มาก เศร้าใจมากว่าการมาปฏิบติัน่ี ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัมาท่านแสวงหาส่ิงน้ี ท่านแสวงหา
เวลาของท่านท่ีจะไดบ้  ารุงฟ้ืนฟูหวัใจของตน น่ีผูไ้ม่เป็นเขาก็ตอ้งฝึกฝนของเขา แลว้ผูท่ี้ไม่เป็น 
เห็นไหม แต่เวลาครูบาอาจารยเ์รานะ น่ีผูเ้ป็น เห็นไหม  

ท าเหมือนเป็น ท าเหมือนเป็นไง แต่ท าเหมือนเป็นนะ เวลามนัแสดงออกมาแลว้น่ีดว้ย
ความไม่จริงไม่จงัในหวัใจของตน ท าเหมือนเป็นๆ เวลาแสดงออกข้ึนมาน่ีมนัแสดงออกมาดว้ย
กิเลสตณัหาความทะยานอยากไง มนัไม่ไดเ้ป็นความจริง เห็นไหม  

แต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านท าเหมือนไม่เป็น ครูบาอาจารยท่์านท าเหมือนไม่เป็นนะ ท่านไม่
เป็น ท่านท าเหมือนเซอะๆ ซะๆ นะ แต่ในใจท่านรู้น่ะ เวลาคนท่ีเขาเป็นของเขานะ เขาแสดง
กิริยาจะเงอะๆ งะๆ เซอะๆ ซะๆ เขาพร้อมนะ สติเขามี ปัญญาเขามี เขารู้ทนันะ เขารู้ทนัน่ะรู้ทนั
อะไร “อยา่ดูถูกความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้” พระอริยเจา้น่ิงอยูน่ี่เพราะอะไร เวลามนักระเพื่อม 
นัน่นะเห็นไหม เวลามนักระเพื่อมนะมนัเสวยอารมณ์ สติมนักระเพื่อมไปพร้อมๆ สติเป็น
อตัโนมติั สติเป็นร้อยแปดว่ากนัไป ไอน้ั้นมนัเป็นทฤษฎี เป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ 

แต่ถา้เขาน่ิงอยูเ่พราะอะไร เพราะมนัพดูไปไม่มีประโยชน์น่ะ มนัพดูไปมนัโดนย  า่ยน่ีะ 
ใครเอาธรรมะไปใหปุ้ถุชนย  า่ย ี ธรรมะในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประเสริฐ 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ทิง้พระราชวงัมาเป็นเร่ืองของโลกธรรม ๘ เวลาไปคน้ควา้
อยู ่ ๖ ปีนะทุกขย์ากอยูข่นาดนั้น เวลาธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม 
อาสวกัขยญาณท าลายอวิชชาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

เรากราบธรรมๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบอยู ่ พระถามวา่องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้กราบอะไร เรากราบธรรมๆ กราบสัจธรรมอนันั้น สัจธรรมอนันั้นอยูใ่นใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูท่ี้มีสัจธรรมอนันั้น ธรรมอนันั้นเหนือโลก ยิง่ใหญ่เหนือ
กาลเวลา เหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรมนะ ท่านจะเอาธรรมอยา่งนั้นมา
ใหไ้อพ้วกนั้นย  า่ยเีหรอ พดูออกไปใหม้นัย  า่ยใีช่ไหม น่ีท่านไม่พดู ท่านรู้แลว้ท่านก็เกบ็ไวใ้นใจ
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ของท่าน แลว้ท าเซอะๆ ซะๆ ท าเงอะๆ งะๆ  

เวลาผูเ้ป็นเขาท าเหมือนไม่เป็น ไอเ้ราไม่เป็นท าเหมือนเป็นไง ท าเหมือนว่าจะเป็นๆ มนั
แสดงออกไปมนัไม่มีส่ิงใดเป็นจริงเป็นจงัเลย ถา้ไม่มีส่ิงใดเป็นจริงเป็นจงั เพราะส่ิงท่ีไม่เป็น ไม่
เป็นเกิดความสงสัยไหม เรามีความสงสัยไหมถา้วา่เราไม่เป็น ถา้ไม่เป็นพดูออกไปมนัก็สงสัย
ทั้งนั้นน่ะ ถา้สงสัยแลว้น่ี ๑ สงสัย พอสงสยัแลว้ท าอะไรแลว้มนัก็ไม่มีผล ถา้ไม่มีผลแลว้ออกไป
มนัเป็นอยา่งไร ท าเหมือนเป็นๆ มนัเลยไม่เป็นไง  

ผูท่ี้มีคุณธรรมท่านท าเป็น ท่านท าเป็น แต่ท่านเห็นคุณค่าของมนั ท่านถึงไม่เอามนั
ออกมาย  า่ยไีง เวลาหลวงตาท่านไปไหนท่านบอกเลย “ในยา่มของท่านนะมีนิวเคลียร์นิวตรอน 
แต่เอาออกมาใชไ้ม่ได ้ เพราะไม่มีประโยชน์” ๑. ไม่มีประโยชน์ ๒. ไม่จ าเป็นตอ้งใช ้ ๓. มนัมี
คุณค่า มนัมีคุณค่าๆ เพราะอะไร เพราะเราแสวงหาส่ิงน้ีมา ส่ิงท่ีแสวงหามาใชชี้วิตทุ่มเททั้งชีวิต 
พอทุ่มเททั้งชีวิตแลว้ตอ้งเป็นสัมมาทิฏฐิดว้ย ทุ่มเททั้งชีวิตตอ้งเป็นมหาสติ ตอ้งเป็นสัมมาสติ 
ตอ้งเป็นสัมมาทิฏฐิ ตอ้งเป็นสัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาปัญญา ตอ้งเป็นสัมมาถูกตอ้งดีงาม พอ
ถูกตอ้งดีงามแลว้ประพฤติปฏิบติัไปลม้ลุกคลุกคลานขนาดไหน 

จิตถา้สงบแลว้ยกข้ึนสู่วิปัสสนาน่ีมนัตอ้งใชปั้ญญาขนาดไหน ปัญญาท่ีพิจารณาไปแลว้ 
น่ีเห็นไหม เวลามนัรู้เท่าข้ึนไปนะ ความรู้เท่าของมนั เห็นไหม แลว้ถา้มนัก็ปล่อยวางของมนั มนั
ปล่อยวางท่ียงัไม่สมดุลของมนั ถา้ยงัไม่สมดุลของมนั เห็นไหม เวลามนัเส่ือม เวลามนัตีกลบัมา 
มนัตีกลบัมามนัจะรู้เลยว่าจิตใจของเราท่ีมนัพิจารณาไปแลว้น่ี มนัมีส่ิงใดท่ีไปท่ิมแทงในใจของ
เรา  

ท่านมีวุฒิภาวะ ท่านรู้ถึงความละเอียดรอบคอบของการประพฤติปฏิบติั ท่านเห็นการ
กระท า การไดส้ร้างสติ ไดส้ร้างปัญญา ไดมี้การกระท า เห็นไหม เขาว่าโครงสร้างๆ ก็มนัของ
ปลอมนะสิ ถา้เป็นของจริงๆ ก็เป็นมรรคสิ ถา้เป็นมรรค มรรคมนัเกิดข้ึนมาอยา่งไร มรรคท่ีมนั
เกิดข้ึนมาแลว้น่ี มนัจบัผลดัจบัผลู ท่ีมนัไม่เป็นจริงข้ึนมาน่ี ท่ีมนัปล่อยวางๆ ปล่อยวางแต่มนัไม่
จบน่ะ  

ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัมาท่านจะเห็นการกระท าของมนั เห็นการกระท าของกิเลส 
เห็นการกระท าของความเป็นไป ฉะนั้นกว่าจะไดส่ิ้งนั้นมา ฉะนั้นเวลาการกระท า ถา้มนัเป็นจริง
ข้ึนมามนัเป็นความสมดุลของใจอนันั้นไง เวลาครูบาอาจารยท่์านสนทนาธรรมน่ะ โดยการก ากบั
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ของเจา้คุณจูมฯ น่ี ท่านจะนดัใหพ้ระไปเจอกนัในงานในกิจกรรมต่างๆ ในกิจของสงฆ ์แลว้ก็ให้
พระไปสนทนาธรรม เพราะท่านก็แสวงหา ท่านก็ตอ้งการ  

เวลาหลวงตาท่านช่ืนชมๆ นัน่นะเป็นอุปัชฌายข์องเรา เจา้คุณจูมธรรมเจดียเ์ป็นอุปัชฌาย์
ของหลวงตาท่านก็ช่ืนชม ท่านเคารพเพราะเป็นอุปัชฌายข์องท่าน ก็เป็นพ่อของท่าน ค าว่าพ่อ
ของท่านไอน้ั้นมนัเป็นพ่อในธรรมวินยัไง ในการบวชไง ในน ้าใจของท่าน ท่านคุม้ครอง ท่าน
ดูแล ท่านพยายามรักษาดว้ยน ้าใจของท่าน  

แต่เวลาเป็นเร่ืองของธรรม เร่ืองของธรรมมนัเป็นเร่ืองอ านาจวาสนาบารมีเฉพาะใจ ใจ
ดวงใดมีก าลงัมีอ  านาจวาสนามีการกระท า ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา เห็นไหม ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา 
ท่านถึงเคารพกนัไง เวลาเคารพกนัเขาเคารพกนัดว้ยคุณธรรม เคารพกนัดว้ยธรรมวินยั น่ีธรรม
วินยั เห็นไหม ก็ยกยอ่งเป็นอุปัชฌายน่ี์เคารพกนัดว้ยธรรมวินยั แต่ถา้เคารพดว้ยคุณธรรม เห็น
ไหม เวลาหลวงตาท่านเล่า วา่เจา้คุณจมูฯ น่ีบอกว่า “เอ่อ เวลาไปไหนๆ มหาก็ตอ้งเดือดร้อน
เพราะเรา คราวน้ีมหาไปเถอะ ไม่ตอ้งเดือดร้อนเพราะเราอีกแลว้ น่ีใหม้หาตามสบายของมหา
เลย”  

เพราะตอนนั้นท่านก็ยงัแสวงหาของท่าน ท่านยงัขวนขวายของท่าน แต่เวลาท่านปฏิบติั
จบแลว้ เวลามาแสดงธรรมๆ น่ีส่ิงท่ีมนัมีธรรมๆ ท าเหมือนไม่เป็น ท าเงอะๆ งะๆ เซอะๆ ซะๆ 
แต่มีจริง ท าเหมือนเป็นไง ท าเหมือนเป็นแต่มนัไม่เป็น มนัไม่เป็นกิริยาแสดงออกไป มนัไม่เป็น
ทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัไม่เป็นข้ึนไป เห็นไหม เพราะคนแสดงมนัก็เป็นการแสดงออกท่ีไม่ถูกตอ้งดีงาม
อยูแ่ลว้ 

เพราะตวัเองสงสัย ค  าว่าสงสัย ดูสิ เราท าส่ิงใดดว้ยความสงสัย เหมือนคนท่ีไม่มีวิชาการ 
ไม่มีวิชาชีพส่ิงนั้น แลว้ไปท าส่ิงนั้นนะผดิหมดน่ะ เพราะเราไม่รู้ แต่ถา้คนรู้ เห็นไหม มนัเป็นขั้น
เป็นตอนของมนั ตั้งแต่เบาไปหาหนกั ทางวิชาชีพของเรา เราท าของเราข้ึนไป เห็นไหม มนัเป็น
ขั้นเป็นตอนของมนั ถา้ท าเป็นขั้นเป็นตอนของมนัแลว้ ท าจบส้ินกระบวนการของมนัแลว้น่ี 
ผลงานของมนัก็ตอ้งสัมฤทธ์ิผลของมนั น่ีเพราะเขาเป็น เขาท าตามสเตป็ของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ท าเหมือนเป็นๆ แต่มนัไม่เป็นน่ะ แต่ถา้มนัเป็นจริง เห็นไหม มนัเป็นจริง
มนัตอ้งมีคุณธรรมในใจ มนัเป็นจริงมนัตอ้งมีสัจจะ ถา้มีสัจจะมีความซ่ือสัตยต่์อธรรมอนันั้น มนั
ถึงสุดยอด ถา้เรายงัศึกษาคน้ควา้อยูน่ี่เรามีธรรมของเรา ทุกคนเป็นอยา่งน้ี ครูบาอาจารยข์องเรา
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ท่านก็มาอยา่งน้ี ท่านก็เร่ิมตั้งแต่เก็บเลก็ผสมนอ้ย เร่ิมเก็บเลก็ผสมนอ้ยนะ  

เวลาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่เป็นพระอะไร ครูบาอาจารยท่์านพดูบอกว่า หลวงปู่ มัน่ท่าน
ไม่เคยแสดงตนว่าท่านเป็นพระอรหนัต์เลย แต่เวลาหลวงตาอยูก่บัท่านน่ะ ท่านบอกว่า หลวงปู่
มัน่ท่านเก็บเลก็ผสมนอ้ย ค าว่าเก็บเลก็ผสมนอ้ยข้ึนไปน่ี เพราะอะไร เพราะชีวิตแบบอยา่งไง 
เวลาชีวิตแบบอยา่ง เห็นไหม เวลาแสดงธรรมๆ ใหค้นอ่ืนฟัง แลว้เวลาคนอ่ืนเขามองน่ะว่าผู ้
แสดงธรรมนั้นเป็นหลกัเป็นเกณฑห์รือไม่ ถา้เป็นหลกัเป็นเกณฑ ์ท่านถึงตอ้งพยายามของท่าน 

ทั้งๆ ท่ีว่าท่านเองท่านเป็นพระอรหนัต ์ ค าว่าพระอรหนัตส์ติวินยั สติวินยัไม่มีอาบติั 
อาบติัไม่มีหรอก อาบติัเป็นสมมุติ แต่ส าหรับพวกเราผูแ้สวงหาน่ีส าคญันะ ไม่สมมุติหรอก จริงๆ 
กรรมมีจริง ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ถา้เราท าผดิท าพลาด เห็นไหม ดูเจา้หนา้ท่ีต ารวจๆ เป็นผูท้  าผดิ
เสียเองเขาตอ้งโดนวินยั ตอ้งโดนลงโทษตามกฎหมาย จะตอ้งออกจากวิชาชีพของตน 

เราเป็นพระ เราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เวลามนัผดิ  เห็นไหม มนัผดิธรรมวินยัมนัเป็น
อาบติั เป็นอาบติัมนัมีกรรมทั้งนั้นนะ บอกว่าไม่มีกรรมๆ มนัอยูท่ี่ครูบาอาจารยข์องเราไง ถา้ครู
บาอาจารยข์องเรา ดูสิ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอะไร แต่ท่านเก็บเลก็ผสมนอ้ย  ท่านเก็บเลก็ผสม
นอ้ยเพื่อประโยชน์กบัไอพ้วกผูท่ี้แสวงหา  พวกเราพวกแสวงหาน่ีเราตอ้งหาท่ีลงใจ หาท่ีเรา
เคารพ หาท่ีเราไวใ้จ ถา้มนัไวใ้จน่ี  

ท่านแสดงธรรมมาน่ีมนัไม่เปิดหวัใจรับฟัง มนัไม่เปิดหวัใจรับฟังมนัก็ไม่เป็นประโยชน์
ไง ท่านถึงเสียสละของท่าน ท่านไม่ไดท้  าเพื่ออยากดงั อยากใหญ่ อยากอวด อยากอะไรทั้งส้ิน 
ท่านเป็นจริง ถา้ไอพ้วกไม่เป็นนัน่นะ มนัอยากอวดอยากแสดงออกน่ะพวกไม่เป็น ไอพ้วกเป็น
นะเขาท าเพื่อประโยชน์ เห็นไหม ฉะนั้นถา้เป็นสติวินยันัน่เป็นความจริง แต่ถา้อยา่งเราน่ีถา้
สมมุติแลว้นะ ไอน้ั้นมนัเป็นกิริยา พอกิริยาน่ีมนัไม่มีผลกบัใจดวงนั้น 

แต่ของเราน่ีมี เราเป็นพระ เป็นผูแ้สวงหา ถา้เป็นผูแ้สวงหา เห็นไหม ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั 
เวลาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เวลาชาวบา้นเขาน่ะ เห็นพระเห็นเจา้บอกว่าท่านเป็นผูท้รง
ศีลๆ ผูบ้วชแลว้มีศีล ๒๒๗ ศีล ๒๒๗ นั้นคือกติกาบงัคบัหา้มท า หา้มกา้วล่วง ๒๒๗ แต่ในวินยั 
เห็นไหม ๒๑,๐๐๐ ขอ้น้ีหา้มกา้วล่วง กา้วล่วงเป็นกรรมทั้งนั้น ท าผดิเป็นกรรมทั้งนั้น ถา้เป็น
กรรมข้ึนมานะ การกระท านั้น  
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ดูสิ เจา้หนา้ท่ีรัฐนะท าความผดิ เขามีโทษ ๒ ชั้น ๓ ชั้น ไอเ้ราน่ีเราเป็นพระ เราเป็นผู ้
ประกาศตนใหป้ระชาชนเขาเคารพบชูา ถา้เคารพบชูานะ ถา้ท าผดิศีลๆ มนัก็มีเวรมีกรรมทั้งนั้น 
ถา้มีเวรมีกรรมทั้งนั้น น่ีไง มนัถึงบอกว่า ถา้พดูถึงวา่ผูท่ี้แสดงว่าเป็นสติวินยั เขาพน้ของเขาไป
แลว้ ถา้เขาแสดงของเขา เขาท าของเขา ถา้ไม่เป็นจริง เขามีกรรม 

ไอข้องเราๆ จะประพฤติปฏิบติัของเรา เราจะเอาจริงของเรา ถา้เอาจริงของเรา เราจะตอ้ง
เดินตาม  เดินตามเห็นไหม ตอ้งเคารพ หลวงตาท่านพดู “ไม่เหยยีบหวัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้แลว้แสดงธรรม” เวลาเหยยีบหวัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ธรรมวินยัๆ เป็น
ศาสดาของเรา เวลากา้วล่วงๆ การแสดงธรรม แสดงธรรมๆ ก็ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ดว้ยความเคารพบชูาไม่มีในหวัใจ  

แต่ของเราน่ี ถา้เรามีความเคารพบชูาในหวัใจของเรา เราจะกา้วล่วงไม่ได ้ เราตอ้งอยูใ่น
หลกัในเกณฑ ์ในหลกัในเกณฑแ์ลว้ เห็นไหม ฉะนั้นเวลาท่ีว่าเวลาประพฤติปฏิบติั ศีล ๘ ศีล ๑๐ 
ศีล ๒๒๗ เวลาศีล ๘ ศีล ๑๐ เห็นไหม เวลาเขาปฏิบติัข้ึนไปสมาธิเขาลงไดย้งัไง เวลาเกิด
ปัญญาๆ อยา่งไร เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมา ท่านบอกว่าศีลไม่พอๆ ดูอยา่งเราสิ 
เห็นไหม เราบวชมาเราเป็นพระเหมือนกนั คนบวชมาจากอุปัชฌายน่ี์เป็นสมมุติสงฆเ์หมือนกนั
หมดเลย แต่เวลาเราประกาศตนว่าเป็นพระป่าๆ พระปฏิบติั 

น่ีธุดงควตัร ธุดงควตัรเป็นศีลในศีลไง ศีลในศีล ธุดงคน้ี์เป็นเคร่ืองขดัเกลา ขดัเกลากิเลส
เพราะกิเลสมนัอยากสะดวกอยากสบาย อยากพอใจของมนัทั้งนั้น เราก็มีขอ้บงัคบัๆ ว่าใหท้  าได้
เท่าน้ีๆ เห็นไหม มีขอ้บงัคบัของเรา มนัขดัเกลาๆ แต่มนัไม่ไดฆ่้ากิเลสไง แต่มนัขดัเกลามนักีด
ขวาง มนัไม่ใหกิ้เลสมนัแสดงตวัไดเ้ตม็ท่ี มนัมีขอ้บงัคบัมนัไว้ๆ  ฉะนั้นขอ้บงัคบัมนัไว ้ เราจะ
ประพฤติปฏิบติัเราก็ตอ้งมีสติปัญญาของเรา แลว้เวลานัง่สมาธิภาวนามนัจะเขา้มาแลว้  

คนท่ีเขาว่าศีลเขาไม่พอๆ เขาท าประพฤติปฏิบติัแลว้น่ีเขาไม่ไดผ้ลของเขา เพราะศีลเขา
ไม่เหมือนเรา เราศีล ๒๒๗ แถมเป็นพระปฏิบติัอีกต่างหาก พระปฏิบติัอีกต่างหาก เห็นไหม 
เวลาท าสมาธิมนัไม่ลง เชค็กลบัมาเลย ผดิอะไรบา้ง อะไรท าใหม้นักีดขวาง มนัตรวจสอบทั้งนั้น
นะ เราตรวจสอบเราเองไง ถา้เราตรวจสอบเราเอง เห็นไหม น่ีไง เวลาทางโลกเขาปฏิบติักนั เขา
ห่วงหาอาทรว่าศีลเขาไม่เหมือนเรา พวกเราเป็นผูท้รงศีล เขาเคารพบชูาเพราะว่าเราศีล ๒๒๗ ยิง่
เป็นพระปฏิบติัดว้ย พระธุดงคด์ว้ย น่ีไวเ้น้ือเช่ือใจ 
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แลว้เราเป็นจริงไหม น่ีไง ถา้เราเป็นจริงข้ึนมา เราเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
แลว้ประพฤติปฏิบติั เราเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้แสดงธรรม เราไม่ใช่เหยยีบ
ย  า่ไปๆ น่ีพดูถึงว่าถา้พดูถึงสติวินยั จะบอกว่าการท าผดิ การกระท า กรรมดี เห็นไหม ท าดีไดดี้ 
ท  าชัว่ไดช้ัว่ ใครท าคุณงามความดีทั้งหมดจะเป็นคุณงามความดีข้ึนมา เป็นบาทเป็นฐานในการ
ประพฤติปฏิบติั ใครท าความชัว่ ความชัว่นะมนัหมกัหมมไวไ้ง ไวแ้ต่พวกท่ีมี ๒ อารมณ์ เห็น
ไหม เวลานั้นก็ปิดบงัไว ้ ต่อหนา้น่ีก็พฤติกรรมของเราอยา่งหน่ึง แต่เวลาพดูๆ ไปอีกอยา่งหน่ึง 
แน่ะ เพราะท าไม่เป็น เพราะมนัไม่รู้  

แต่ถา้ผูท่ี้เขาเป็น เห็นไหม เขาเป็นเขาเก็บของเขาไว ้  เขาเก็บของเขาไวเ้พราะว่าธรรม
เหนือโลก ธรรมเหนือโลก มนัเหนือสัจจะ เหนือการคาดหมาย เหนือตรรกะทั้งส้ิน ไม่มีส่ิงใด
เขา้ถึงได ้ จะเขา้ถึงไดต่้อเม่ือผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัแลว้ตามเป็นจริงเท่านั้น แลว้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั
ตามความเป็นจริงอยา่งนั้น เวลาประพฤติปฏิบติัน่ีมนัตอ้งมีฐานไง มนัตอ้งมีบาทมีฐานรองรับข้ึน
ไป ถา้มีบาทมีฐานรองรับข้ึนไป ตั้งแต่จริตนิสัย ตั้งแต่อ  านาจวาสนา ตั้งแต่เวลาเราบวชแลว้น่ี เรา
มีเป้าหมายขนาดไหน ถา้มีเป้าหมายแลว้น่ี เราจงใจของเรา เราตั้งใจของเรา เราท าใหม้นัเป็นจริง
เป็นจงัข้ึนมาๆ  

เวลาทางโลกเขาน่ีเขาบอกว่า มชัฌิมาปฏิปทา มนัก็อยูท่ี่ความคิดของคนว่าแค่ไหนมนั
มชัฌิมาปฏิปทาไง ผูท่ี้มีความเขม้แขง็นะ มชัฌิมาของเขามนัก็สมบรูณ์ของเขา ไอผู้อ่้อนแอไป
เห็นอยา่งนั้นก็ตกอกตกใจ เห็นไหม แลว้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนไปน่ี เขามีบาทฐานของเขา เขามี
การกระท าของเขา เขาไดผ้า่นวิกฤตกิจกรรมอยา่งนั้นมา เขาผา่นวิกฤตการณ์อยา่งนั้นมา มนัเร่ือง
ไร้สาระ มนัจะเขม้แขง็มนัจะจริงจงัข้ึนมาก็ต่อเม่ือเวลาเรามีสติ เรามีสมาธิ มีปัญญาของเราข้ึนมา 
แลว้ถา้มนัมีสติ มีสมาธิ มีปัญญาข้ึนมาน่ีมนัเป็นมรรค เป็นมรรคข้ึนมาน่ีมนัจะขุดคุย้หากิเลส 
การขุดคุย้หากิเลสนะ 

วิธีการขุดคุย้หากิเลสเพื่อเอาตวักิเลสมาพิจารณา เพื่อเอาสัจธรรมข้ึนไปช าระลา้งมนั เวลา
เราขุดคุย้ เราแสวงหาน่ีมนัสะเทือน เพราะกิเลสมนัอยูก่บัเรา แต่ไม่มีใครเคยเห็นมนั แต่ถา้เวลา
เราขุดคุย้หากิเลสมนัไดกิ้เลสแลว้ เห็นไหม มนัฝึกหดัใชปั้ญญาไปๆ มนัมีไง มนัมีงานน่ะ มนัมี
งานมนัมีเหตุมีผลของมนั แต่เราประพฤติปฏิบติัข้ึนไปนะ เราไม่มีงานของเรา ไม่มีเหตุมีผลอะไร
ของเรา นึกเอา คาดเอา ฟังเอา ฟังเขาว่า ใครไม่เคยไดย้นิ ครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการมนัอดั
เทปไวท้ั้งนั้นน่ะ ใครๆ ก็ไดย้นิมาทั้งนั้นน่ะ ใครๆ เขาก็จ  าได ้ ใครๆ ก็พดูได ้ พดูค าเดียวกนั
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เหมือนกนั แต่ไม่เหมือน  

น่ีเพราะมนัท าไม่เป็น ท าไม่ได ้ ถา้มนัท าเป็นท าไดข้ึ้นมา เห็นไหม เพราะว่า 
พระไตรปิฎกมนัมีอยูใ่นคอมพิวเตอร์นะ แลว้เรากดก็ได ้เราศึกษาอยา่งไรก็ได ้เราท าไดท้ั้งนั้นน่ะ 
แต่เราศึกษาแลว้เรากดมาแลว้น่ีส่ิงน้ีมนัเป็นภาคปริยติั เป็นภาคการศึกษา มนัไม่ปิดกั้นใครหรอก 
ประชาธิปไตยๆ ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ มนัเป็นสิทธ์ิ มนัเป็นสิทธ์ิของคน คนมีสิทธ์ิทุกคน แลว้มี
สิทธ์ิคน้ควา้ แลว้มีสิทธ์ิท่ีจะพิจารณา มีสิทธ์ินึกคิดทั้งนั้นนะ แต่มนัเป็นจริงหรือเปล่าล่ะ 

ถา้มนัไม่เป็นจริงมนัเพราะเหตุใด ถา้มนัเป็นเพราะเหตุใดแลว้เราก็ยอ้นกลบัมา เพราะ
อะไร เพราะเราจะท าเพื่อเรา เราจะท าเพื่อหวัใจดวงน้ี เพราะหวัใจดวงน้ีมนัทุกขม์นัยากใช่ไหม 
ท่ีเรามาบวชกนัน่ีเพราะอะไร เป้าหมายของเขาบวชอะไร บวชมา ดูสิ โลกเขาบวชกนัทั้งนั้น
แหละ พระน่ีเป็นแสนๆ ทั้งนั้นนะ แต่บวชมาแลว้น่ีเอาจริงเอาจงัขนาดไหน ดูสิ ในวงการปฏิบติั
เราน่ี เวลามาปฏิบติัปฏิญาณตนว่าเป็นนกัปฏิบติัทั้งนั้นเลย  

แลว้มนัเอาจริงเอาจงัขนาดไหนน่ะ มนัไดผ้ลมามากนอ้ยแค่ไหน ถา้มนัไดผ้ลมามากนอ้ย
แค่ไหน นัน่นะมนัเป็นเคร่ืองยนืยนั เป็นเคร่ืองยนืยนัในการปฏิบติัไง เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิ
โก เป็นปัจจตัตงัเป็นสันทิฏฐิโกกบัใจดวงใดล่ะ ก็ใจดวงใดท่ีแสวงหาอยูน่ัน่น่ะ ดวงท่ีประพฤติ
ปฏิบติันัน่นะ แต่น่ีหาใจของตนไม่เจอ ถา้หาใจของตนไม่เจอก็ท  าสมาธิไม่เป็น คนท่ีหาใจของ
ตนเจอคือท าสมาธิได ้ถา้ท าสมาธิได ้เห็นไหม นัน่นะคือหวัใจ ถา้ไดส้มาธิแลว้น่ีพออยูพ่อกิน  

ถา้พออยูพ่อกิน เร่ิมตน้จากจุดน่ี จิตเป็นสัมมาสมาธิแลว้ยกข้ึนสู่วิปัสสนา ถา้จิตมนัไม่
สงบมนัไม่เป็นสมาธิข้ึนมานะ ส่ิงท่ีนึกท่ีคิดเป็นตรรกะทั้งหมด ใครจะนึกไม่ได ้ เด๋ียวน้ีเขาใช้
เซ็นเซอร์ ใชรั้บรู้ความร้อน มนัรับรู้ไดท้ั้งนั้นน่ะ ทางวิทยาศาสตร์เขายงัคิดไดเ้ลย เห็นไหม เวลา
แสงนอ้ยลงมนัรับรู้ของมนั มนัเปิดของมนั แลว้น้ีมนัก็รับรู้ของมนัโดยวิทยาศาสตร์ โดย
พลงังาน แลว้มนัมีชีวิตไหม มนัสุขมนัทุกขไ์หม ประกอบมนัข้ึนมาเป็นช้ินงาน ใชส้อยไปแลว้
มนัเส่ือมสภาพแลว้ก็ทิง้มนัไป มนัร้องไหไ้หม มนัเสียใจดว้ยหรือเปล่า ไม่มีเลย มีแต่เจา้ของผูคิ้ด
มนันัน่แหละไปคร ่าครวญเอง มนัไม่มีชีวิตไง แต่เจา้ของมนัมีชีวิต 

น่ีก็เหมือนกนั เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมานะ ถา้จิตไม่สงบข้ึนมานะ ใครเป็นเจา้ของมนั 
หวัใจดวงน้ีท่ีมนัทุกขม์นัยาก เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ตวัมนัเป็นอยา่งไง ถา้จิตมนัสงบแลว้ 
เห็นไหม มนัรับรู้ตวัของตวัมนัไดย้งัไง ฝึกหดั ถา้เราอยูร่ะหวา่งการศึกษาๆ เราตอ้งคน้ควา้ของ
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เรา ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด วนัคืนล่วงไปๆ 

น่ีพรรษาท่ีผา่นมาก็ผา่นมาแลว้ อีกเดือนหนา้จะเขา้พรรษาอีกแลว้ แลว้เขา้พรรษาแลว้น่ี 
เด๋ียวก็ออกพรรษาอีกแลว้ พรรษากม็ากข้ึนๆ พระบวชใหม่ก็ “หลวงปู่  หลวงปู่ ” มนัจะมากราบ
มาไหว ้ แลว้จะเอาอะไรไปสอนมนั จะเอาอะไรเป็นแบบอยา่ง จะใชชี้วิตแบบฉนัใช่ไหม ชีวิต
แบบฉนัน่ี เห็นไหม เร่ร่อนๆ อยูอ่ยา่งน้ีใช่ไหม ชีวิตท่ีเร่ร่อนกบัชีวิตท่ีออกวิเวกแตกต่างกนั ชีวิต
ท่ีเร่ร่อนก็เร่ร่อนกนัไปตามกระแสสังคม ถา้สังคมมนัฟูข้ึนมามนัก็เฉิดฉายกนัข้ึนมา ถา้สังคมเขา
ไม่ยอมรับก็เปล่ียนแปลงไป 

แต่ถา้เป็นวิเวกเขาไปอยูใ่นความสงบสงดั เพราะจิตมนัสงบสงดั จิตมนัยอมรับ จิตมนั
ยอมรับสภาพแบบนั้น ความคิดเกิดจากจิต สังคมเกิดจากมนุษย ์ มนุษยทุ์กขท์ั้งนั้น มนุษยท่ี์
แสวงหาเขามีแต่ความทุกขใ์จของเขา เขาจะหาคุณธรรมในใจของเขา เขาแสวงหาหวัใจของเขา 
ดว้ยความรู้ความเขา้ใจของเขา เขาก็แสวงหาไดเ้ท่านั้น 

เราเป็นนกัรบ เราเป็นศากยบุตร เราเป็นนกัปฏิบติั ถา้เราอยูใ่นความสงบสงดัของเราได ้
เห็นไหม น่ีของจริงไง ของจริงมนัอยูต่รงน้ี ของจริงมนัอยูใ่นท่ีสงบสงดั อยูใ่นวิหารธรรม ใน
ความสุขของมนั ถา้เป็นความจริงอยา่งน้ี น่ีความจริง ถา้ความจริงเห็นไหม ออกวิเวกๆ เป็นอีก
เร่ืองหน่ึง เป็นหวัใจท่ีมนัมีสติมีปัญญา ท่ีรักษาหวัใจของตนได ้ แต่ไปตามกระแสสังคมๆ อยา่ง
นั้นนะ เห็นไหม  ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด สุดทา้ยแลว้ก็ตอ้งตายไป ครูบาอาจารยท่์าน
แสดงธรรมนะ ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้งเป็นอยา่งนั้น  น่ีหลวงปู่ มัน่ท่านพดู  

เวลาหลวงตาท่านแสดงธรรม เห็นไหม แมแ้ต่คนแสดงก็ตอ้งตายไป มนัไม่มีใครค ้าฟ้า
หรอก มนัไม่มีใครอยูไ่ดห้รอก แต่เวลาท่านพดูของท่าน เห็นไหม ในปัจจุบนัท่ีท่านมีชีวิตอยู่ 
ท่านบอกเลย มีอยู ่ ๒ องค ์ มีท่านกบัหลวงปู่ เจ๊ียะเอาหวัค ้าฟ้าไว้ๆ  ท  าไมมี ๒ องคล่์ะ แลว้องค์
อ่ืนๆ ล่ะ ท่านพดูประจ าว่า “น่ีมีอยู ่๒ องคท่ี์เอาหวัค ้าฟ้าไว ้มีเรากบัท่านเจ๊ียะ” มีท่านกบัหลวงปู่
เจ๊ียะเอาหวัค ้าฟ้าไว ้ น่ีค  าพดูของท่านมนัมีเกร็ดไง มนัมีเกร็ดมีการบอกส่ือ ส่ือความหมายอะไร
ต่างๆ ไวเ้ยอะแยะเลย แต่ใครจะคิด ใครจะรู้ ใครจะเขา้ใจ นั้นมนัก็เป็นวุฒิภาวะ  

ถา้ไม่เป็นมนัก็ไม่รู้ ถา้ไม่เป็นฟังแลว้มนัก็แลว้กนัไป แต่ถา้เป็นนะมนัฟังแลว้มนัสะเทือน 
มนัสะเทือนใจไง สะเทือนใจ มนัพดูถึงความรู้สึก มนัพดูถึงความรู้สึกของท่าน ความรู้สึกของ
โลก ความรู้สึกของคุณธรรม ส่ิงท่ีศึกษามาส่ิงท่ีคน้ควา้มาน่ะมนัมีส่ิงใด เห็นไหม เอาหวัค ้าฟ้าไว้
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ก็เป็นหลกัไง เป็นหลกัอยูใ่นวงกรรมฐานไง  

วงกรรมฐานท่ีมีหลกัมีเกณฑ ์ มีหลกัมีเกณฑน์ะ เหมือนผูช้  านาญการทางหมอทางการ 
แพทย ์ เห็นไหม เวลาหมอบา้นนอก เวลาเขามีคนไข ้ เขาส่งต่อๆ นัน่นะเพราะว่าอะไร เพราะว่า 
หน่ึง หน่ึงเขาไม่ถึงมั้ง จบ เอวงั 

 


