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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม เพราะสัจธรรมท่ีเกิดข้ึนจากเราคิดเอาเองมนัเป็น
กิเลสไง ทั้งๆ ท่ีส่ือสารธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาคิดเอาเองเห็นเอง 
นัน่น่ะเราเอาตวัเราเขา้ไปบวกดว้ย เอาตวัเราเขา้ไปบวก ในตวัเรานั้นมนัมีกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากดว้ย ทั้งๆ ท่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สะอาดบริสุทธ์ินะ ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ะร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ ถา้ผูใ้ดประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ผูน้ั้นจะพน้จากทุกข ์ พน้จากการเวยีนว่ายตาย
เกิดในวฏัฏะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐมาก  

แต่เวลาเราศึกษาๆ ดว้ยตวัตนของเรา ดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรา แลว้เรา
คิดจินตนาการของเรา ขณะคิดจินตนาการของเรา เรายงัมีศรัทธามีความเช่ือมาบวชเป็นพระนะ 
บวชเป็นพระเพราะเรามีความหวงัไง เรามีความหวงัว่าถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนไป เราจะรู้ธรรม
เห็นธรรมอยา่งนั้นบา้ง ถา้เราปฏิบติัไปรู้ธรรมเห็นธรรมอยา่งนั้นบา้ง เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิ
โก มนัเป็นจากเน้ือของใจ มนัเป็นจากภายในนะ  

แต่ขณะน้ีเวลาเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เราเกิดมาอวิชชาพาเกิดไง อวิชชาเป็นเจา้วฏั
จกัร อวิชชาเป็นเจา้ของหวัใจ อวิชชาปกคลุมหวัใจน้ีไว ้แลว้ศึกษาๆ ดว้ยอวิชชาความไม่รู้จริงไง 
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จริง แต่เราศึกษาจากอวิชชา จากความไม่รู้จริงของ
เรา มนัเลยขดัแยง้กนัไง เวลาขดัแยง้กนั เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ะมนัเลยเตะมนัเลยถีบ มนั
เลยเตะมนัถีบเพราะมนัขดัแยง้กนั มนัลงัเลสงสัย มนัไม่แน่ใจ มนัเขา้ใจไม่ไดไ้ง เราถึงมีความ
ทุกขค์วามยากกนัอยูน่ี่ไง ประพฤติปฏิบติัแลว้ลุ่มๆ ดอนๆ ประพฤติปฏิบติัแลว้ท าไมมนัไม่เป็น
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จริงเป็นจงักบัเราสักทีหน่ึง ถา้ประพฤติปฏิบติัเป็นจริงเป็นจงัสักที น่ียอ้นกลบัไป ยอ้นกลบัไปท่ี
เร่ิมตน้ไง  

เร่ิมตน้คือว่า การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถา้ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนั
สะอาดบริสุทธ์ิของมนั ไม่มีส่ิงใดของมนัข้ึนมา ถา้มีการเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เพราะมนัเป็น
ส่ิงมีชีวิตไง ส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึน ส่ิงมีชีวิตมีการขดัแยง้กนั ส่ิงมีชีวิตล่ากนั เป็นอาหารกนั ส่ิงท่ีโลกถา้
ไม่มีศาสนา มนัร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไง เหมือนสัตว ์ 

สัตวเ์ห็นไหม ดูสิ มนักดัมนัฉีกกนั มนัเป็นอาหารต่อกนั มนัล่าต่อกนั น่ีมนัเป็นธรรมชาติ
ไง เวลาเราเห็นสัตวน์ะ ในป่าในเขา สัตวม์นัล่าอาหารของมนันะ มนัก็น่าสังเวชไง แต่เราก็ท  าใจ
ของเราไดว้่ามนัเป็นธรรมชาติ มนัเป็นสัจจะความจริงอยา่งนั้น ถา้ไม่มีธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่มีการเห็นใจกนั ไม่มีศีลธรรมในใจ ไม่มีการเห็นคุณงามความดีในใจ 
มนัไม่เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนัไง 

ถา้มนัไม่มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั มนัก็เหมือนสัตวน์ัน่น่ะ เวลาสัตวม์นัขดัมนัแยง้กนั 
เวลาสัตวน์กัล่า พวกเสือพวกสางเวลามนัมีลูกมีเตา้ของมนั มนัรักของมนันะ มนัดูแลของมนั มนั
ปกป้องของมนั แต่เวลามนัโตข้ึนมาแลว้ เวลาโตข้ึนมาแลว้น่ะ มนัไล่ลกูมนัใหไ้ปหาดินแดน
กนัเอาเอง ใหไ้ปหาท่ีถ่ินของตน เพื่อเป็นนกัล่ารุ่นต่อไป คือใหแ้สวงหาอาหารเอง ถา้แสวงหา
อาหารเอง มนัก็ตอ้งฝึกฝนของมนั ตอ้งพยายามหาอาหารของมนัใหไ้ด ้ เห็นไหม มนัรักของมนั
นะ แม่ของมนัก็รักลูกของมนัโดยธรรมชาติของมนั แต่เวลาโตข้ึนมาแลว้มนัจะเล้ียงดูต่อไปมนั
ไม่ได ้ แลว้มนัเป็นธรรมชาติของสัตว ์ สัตวถ์า้มนัเป็นรุ่นต่อไปมนัจะผสมพนัธ์ุกนัต่อไป มนั
สืบพนัธ์ุกนัต่อไป เพื่อผสมพนัธ์ุต่อไป 

น่ีไง เวลารักมนัก็รักของมนันะ มนัก็หวงแหนของมนัน่ะ มนัก็ปกป้องคุม้ครองของมนั
เวลาโตข้ึนมาน่ะ มนัฝึกหดัใหล่้าเป็น แลว้มนัก็ผลกัออกไป ใหไ้ปล่าเอง ใหไ้ปหาเอง น่ีพดูถึงว่า
มนัเป็นแม่เป็นลูกกนัมนัก็คุม้ครองดูแลกนั เวลาโตข้ึนมาแลว้มนัตอ้งแยกจากกนัเป็นเร่ือง
ธรรมดา มนัตอ้งไปหาอยูห่ากินกนัเอาเอง น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัไม่มีศีลธรรมในหวัใจ มนัก็ล่ากนั
อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัก็ท  าลายกนัอยูอ่ยา่งนั้น นัน่เป็นเร่ืองของสัตว ์ 
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เราเป็นพระ เราบวชเป็นพระปฏิบติั เวลาเราจะธุดงคก์นัเขา้ป่าเขา้เขาไป เราไม่ไดเ้ขา้ป่า
เขา้เขาไปเป็นแบบนั้น เราเป็นมนุษยส์ัตวป์ระเสริฐ สัตวป์ระเสริฐผูมี้สมอง ผูท่ี้ท  าส่ิงใดได ้
มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ แลว้สัตวป์ระเสริฐน่ี ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ประเสริฐท่ีไหน ประเสริฐเพราะในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ออกแสวงหา ปัญจวคัคียก์็อยากไดอ้ยากดีอยากมีคน
ช้ีน าทาง น่ีเขาพยากรณ์ไวแ้ลว้ว่าเจา้ชายสิทธตัถะจะตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
อุปัฏฐากอุปถมัภค์  ้าชูทั้งนั้นน่ะเพื่อตอ้งการน่ีไง เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ออก
แสวงหา การท่ีแสวงหานั้น พอมนุษยเ์กิดมามนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ พอสัตวป์ระเสริฐเกิด
มาแลว้ เกิดมาดว้ยอ านาจวาสนาบารมี เพราะสร้างสมบุญญาธิการมาขนาดนั้น มาแสวงหาสัจ
ธรรม น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีบญัญติัไวใ้นพระไตรปิฎก ท่ีเราศึกษาๆ 
กนัอยูน่ี่ เขาศึกษาๆ มา ศึกษามาเป็นปริยติั ศึกษาเป็นทฤษฎี ศึกษาเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่ใช่ของเรา ศึกษามาเป็นความจ า ความจ าเป็นของชัว่คราว ถา้เรามี
ศรัทธามีความเช่ือ เราก็ยงัอยูใ่นร่องในรอย  

แต่ถา้กิเลสมนัลน้ฝ่ัง  ไอน้ัน่ก็ไม่ส าคญั ไอน่ี้ก็ไม่ส าคญั ไม่มีอะไรส าคญัสักอยา่งหน่ึงเลย 
กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจเราส าคญัท่ีสุด ความสะดวกสบายของเราส าคญัท่ีสุด ตวัตน
ของเราส าคญัท่ีสุด แลว้พอส าคญัท่ีสุดเขา้มาแสวงหาเร่ืองส่ิงใด แสวงหาเขา้มาน่ี เขา้มาในพุทธ
ศาสนาเขา้มาเป็นท่ีเชิดชูของสังคม สังคมก็ยอ่มบชูา เขาหวงัพิ่งหวงัพิงกบัเราไง แลว้ตวัเราๆ พึ่ง
ตวัเราเองไดไ้หม ตวัเราเราพึ่งตวัเราไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนั
บีบคั้นอยูใ่นหวัใจไง น่ีหนา้ช่ืนอกตรม หนา้ก็มีความสุขความสดช่ืนกนัน่ะ ในหวัใจมนับีบคั้น
ทั้งนั้นน่ะ ถา้ในหวัใจมนับีบคั้นน่ี  

ถา้เราจะเอาจริงเอาจงักบัเรา ถา้เอาจริงน่ะเราท าของเราใหไ้ด ้ ถา้ท าของเราไดน่้ะ ถา้ท า
ของเราไดม้นัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เพราะมนัสุขจากภายใน ถา้มนัมีความสุขจากภายใน 
สุขจากการเห็นโทษของกิเลส ถา้เห็นโทษของกิเลสนัน่ กิเลสอยา่งน้ีไม่มีใครตอ้งการ เราเองก็ไม่
ตอ้งการ นัน่น่ะกิเลสในหวัใจของเราๆ กไ็ม่ตอ้งการ กิเลสในหวัใจของใคร ทุกคนก็ไม่มีใคร
ตอ้งการทั้งนั้น  
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เวน้ไวแ้ต่ไอค้นหนา้ดา้น ไอค้นท่ีมนัหนา้ดา้นมนัก็รู้ๆ อยูน่่ะ ว่านัน่น่ะเป็นกิเลสตณัหา
ความทะยานอยาก แต่มนัสวมรอยไง มนับงัเงาไง มนัท าออดออ้นไง ไอพ้วกหนา้ดา้น พวกหนา้
ดา้นเขาไม่มีสามญัส านึก พอมีส านึกเขาจะประพฤติปฏิบติัยงัไง  

ไอพ้วกเราน่ีพวกเรามีเจตนาของเรา เราจะกระท าของเรา เราผวิบางไง เวลาไปกราบครู
บาอาจารยท่์านบอกว่า พระเราผวิบางนกันะ แค่บาทเดียวมนัขาดจากพระๆ นะ ผวิหนงัของพระ
น่ีเบาบางมาก เพราะธรรมวินยัพระพุทธเจา้บญัญติัไวแ้ลว้ ถา้บญัญติัไวแ้ลว้เราท าส่ิงใดท่ีมนั
ผดิพลาดไปมนัเป็นอาบติันะ มนัเป็นอาบติัเห็นไหม แลว้ถา้มนัท าส่ิงใดหนกัหน่วงเกินไป มนั
ขาดจากการเป็นภิกษุ ขาดจากการเป็นพระเลย น่ีเป็นพระผวิบาง ถา้พระผวิบางแลว้มนัก็ตอ้งมี
สติมีปัญญา ตอ้งมีสามญัส านึกของเรา รักษาตวัตนของเรา รักษาเราเห็นไหม น่ีพระผวิบาง ถา้
พระผวิบางมนัก็มีความละอายกบัใจไง ถา้มีความละอายกบัใจ เห็นไหม เราแสวงหาสังคมท่ีดี 
แสวงหาครูบาอาจารยท่ี์ดี ถา้แสวงหาหมู่คณะน่ะ เห็นไหม สัปปายะ ๔ หมู่คณะเป็นสัปปายะ 
หมู่คณะท่ีดี 

ท่ีดีคืออะไรล่ะ เห็นไหม น่ีเพื่อนแท ้ เพื่อนแทน้ะ เวลาเขาดูแลนะ ขนาดท่ีเราผดิพลาด
ไปน่ะ เขาค่อยแกค่้อยไขให ้ไม่ใช่เพื่อนเทียม คนเทียมมิตร คนเทียมมิตรน่ะหนา้ไหวห้ลงัหลอก 
ต่อหนา้มนัก็ดีทั้งนั้นน่ะ ลบัหลงัน่ะมนัเอารัดเอาเปรียบ น่ีเพื่อนแทก้บัเพื่อนเทียม  

ในหมู่คณะขอใหมี้เพื่อนแท ้ถา้เพื่อนแทข้ึ้นมาเห็นไหม มนัเห็นน ้าใจต่อกนั ถา้มีน ้ าใจต่อ
กนั มีความเห็นต่อกนัน่ะ มนัเป็นสัปปายะ คิดดูสิ เราไปอยูท่ี่ไหนก็แลว้แต่ถา้มนัอุ่นใจ มนัอุ่นใจ
มนัสบายใจน่ะ การปฏิบติัมนัก็ง่ายใช่ไหม ถา้ไปอยูท่ี่ไหนมีแต่ความหวาดระแวงไปหมดเลย ท า
ส่ิงใดก็ไม่ไดเ้ลย มนัระแวงไปหมดเลยน่ี มนัจะไปนัง่สมาธิอะไร มนัจะปฏิบติัยงัไง  

ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยท่์านบอกอยูก่บัหลวงปู่ มัน่นะ กลวัก็กลวัมากๆ ทั้งกลวัทั้ง
เคารพบชูา กลวัอะไร กลวัก็กลวักิเลสของเราไง กิเลสของเราน่ะมนัดิ้นรนของเรา แมแ้ต่ตวัของ
เราเองมนัก็ท  าลายอยูต่ลอดเวลา แลว้คิดดสิู จะเอาส่ิงท่ีแสดงออกจะไปป้ายท่านเหรอ แลว้น่ีไง 
กลวักก็ลวัท่านมาก เวลาเคารพๆ เพราะอะไร เคารพเพราะกิเลสมนัร้ายกาจขนาดน้ี กิเลสใน
หวัใจของเราน่ะมนัก็ท่ิมแทงขนาดน้ี ท  าไมท่านผา่นพน้ไปไดย้งัไง เพราะท่านผา่นพน้ของท่าน
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ไปไดแ้ลว้ ท่านถึงรู้จกัเล่ห์เหล่ียมของมนั เล่ห์กลของกิเลสน่ะ กิเลสเป็นส่ิงท่ีน่าขยะแขยง ส่ิงท่ี
น่าขยะแขยง  

ดูสิ ขยะพิษ ขยะท่ีเขาทิง้ไปแลว้นัน่น่ะเป็นขยะปรกตินะ เขาก็ไม่ตอ้งการมนัอยูแ่ลว้ 
หมกัหมมไวม้นัก็เน่ามนัก็เหมน็ ขยะพิษน่ะ ขยะตามโรงพยาบาลน่ีมนัมีเช้ือโรค น่ีมนัเป็นพิษน่ะ 
ถา้ขยะเป็นพิษเวลาเขาก าจดัเขากต็อ้งก าจดัดว้ยวิธีการพิเศษ เขาตอ้งเผา เขาตอ้งท าลายมนัดว้ย 
ไม่ใหเ้ช้ือโรคมนัออกไประบาดถึงคนอ่ืน  

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นพิษน่ะทางโลกเขายงัรังเกียจ เขายงัรู้จกัก าจดัมนั แลว้มนัอยูใ่นใจ
ของเราน่ะ มนัท าลายไปหมด มนัท าลายไปหมด น่ีแลว้ท าลายไปหมดนะ คนท่ีสติปัญญามนั
อ่อนดอ้ย มนัก็คิดว่าส่ิงนั้นไม่มีใครรู้เท่า ไม่รู้เท่า เพราะครูบาอาจารยไ์ง ดูสิ เวลาหลวงตาท่าน
บอกว่าอยูก่บัหลวงปู่ มัน่น่ะ ทั้งกลวั กลวักก็ลวัมากๆ เลย แต่เคารพก็เคารพมากๆ เลย ท่านทั้ง
กลวัทั้งเคารพทั้งรักทั้งทุกอยา่งเลย นัน่เป็นครูบาอาจารยท่ี์ดีเห็นไหม แลว้ขยะพษิในใจของ
เราน่ะท่านก าจดัยงัไง ท่านก าจดัความเป็นพิษในใจของท่าน ท่านก าจดัของท่านยงัไง ก็ท่าน
ก าจดัของท่าน ท่านถึงเห็นโทษของมนัไง เพราะท่านเห็นโทษของมนั ท่านถึงเป็นครูบาอาจารย์
ของเราไง ถึงช้ีน าเราใหป้ระพฤติปฏิบติัไง 

เราเป็นพระนะ เป็นนกัรบ ถา้เป็นนกัรบมนัก็ตอ้งรบอยา่งน้ี ถา้เป็นนกัรบเห็นไหม ดูสิ 
ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหเ้มตตาต่อกนั ใหมี้น ้าใจต่อกนันะ การท าลาย
กนั การเบียดเบียนกนั ท่านติเตียนมาก 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “ภิกษุ ถา้เป็นผูใ้หก้นัไม่ได ้เป็นผูท่ี้ช้ีน ากนัไม่ได ้ไม่ถือ
ว่าเป็นภิกษุ” ความเป็นพระ ความเป็นพระเราน่ี ถา้เราไม่มีน ้าใจต่อกนั ไม่มีน ้าใจต่อสัตวโ์ลก มนั
เป็นพระไดย้งัไง ความเป็นพระมนัก็ตอ้งมีน ้าใจต่อกนั ถา้มีน ้ าใจต่อกนั มีการดูแลกนั มีการรักษา
กนัน่ะ ท่ีไหนมนัก็อบอุ่น มนัก็ไม่หวาดไม่ระแวง ส่ิงท่ีมนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะมนัมีความ
หวาดระแวงน่ีแหละ มนัท าใหก้ารประพฤติปฏิบติัมนักา้วไปไม่ได ้มนัท าไม่ได ้

แลว้มนัท าไม่ไดเ้พราะเราก็ไม่เห็นของเรา แลว้ไม่เห็นของเราๆ ยงัคิดอีกนะว่าคนอ่ืนจะ
ไม่รู้ ความไม่รู้ของเรานะ คนเรารู้หนา้ไม่รู้ใจ รู้น่ะ เห็นหนา้กนัเราเขา้ใจได ้แต่น ้าใจเขาความคิด
เขา เรารู้ไม่ได ้แต่คนอยูด่ว้ยกนั ศีล เราจะรู้ไดต่้อเม่ืออยูใ่กลเ้คียงกนันะ คนอยูด่ว้ยกนัจะรู้เลยว่า
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ศีลของใครปรกติบริสุทธ์ิไหม ศีลของใครขาดตกบกพร่องไหม แลว้พอมีขาดตกบกพร่องข้ึนมา
น่ะ ถา้คนคนนั้น ถา้เขาเป็นภิกษุดว้ยกนั มีความสัมมาซ่ึงกนัและกนั เขาตอ้งปลงอาบติัของเขา 
เขาตอ้งรักษาของเรา ถา้รักษาของเขา เรามีศีลเสมอกนั มีความเป็นอยูเ่สมอกนั เราก็อยูด่ว้ยกนั
ร่มเยน็เป็นสุข แต่ถา้เขาหนา้ดา้น เขาไม่ยอมรับ พอไม่ยอมรับมนัมีการตะแบง พอมีการตะแบง
มนัก็ท  าใหรั้งเกียจกนั ความรังเกียจกนัน่ะมนัอยูด่ว้ยกนัไม่ได ้มนัก็ตอ้งแยกกนัไป ถา้มนัเป็นหมู่
คณะข้ึนมามนัแยกกนัเป็นคณะ พอเร่ิมจะเป็นคณะมนัก็เป็นนิกาย ความแตกแยกมนัแตกแยกจาก
ความเห็นไม่เหมือนกนัไง ถา้มนัเห็นเหมือนกนั ส่ิงใดท่ีมนัขดัมนัแยง้เราจะตีตนไปเองว่า..เรารู้ 
คนอ่ืนไม่รู้ 

 ใครๆ ก็รู้ ศีลมนัอยูด่ว้ยกนัมนัเห็นหมดน่ะ อยูด่ว้ยกนัๆ ศีลน่ะ ศีลน่ีคนอยูใ่กลชิ้ดกนั มนั
จะไม่รู้ไดย้งัไง อยูด่ว้ยกนัทุกวนัๆ เห็นทุกวนัน่ะ ความลบัไม่มีในโลกหรอก ยิง่แสดงธรรมๆ 
ออกมาน่ะ ธรรมต่อเม่ือเวลาแสดงออกมา ศีลจะรู้ไดต่้อเม่ืออยูด่ว้ยกนันานๆ จะเห็นหมดน่ะ 
ธรรมจะรู้ไดต่้อเม่ือแสดงออก มนัเป็นธรรมหรือมนัเป็นกิเลส ถา้มนัเป็นธรรมๆ มาจากไหน 
ธรรมอะไร น่ีธรรมของกหูรือธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ถา้ธรรมของกกู็ธรรม
ของกิเลสไง ก็ความพอใจของตนก็ของกนู่ะ ของกกู็ตวัตนของกนู่ะ ของกกู็อา้งธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ อา้ง อา้ง อา้งธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เลย แลว้
เวลาบอกว่ามนัมาจากไหน ก็มาจากพระไตรปิฎกไง มาจากธรรมวินยั มาจากตวัศาสดาไง น่ีมนั
อา้งไง เพราะมนัไม่ใช่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

ถา้เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้มนัเกิดข้ึนมาไดย้งัไง ถา้ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ดูขยะพิษ ขยะพิษท่ีเขารังเกียจกนัน่ะ เขารังเกียจกนัรังเกียจเพราะ
อะไรล่ะ รังเกียจกนัเพราะมนัเป็นเช้ือโรค กว่าเขาจะตดัทิง้มานัน่น่ะ ไอเ้จา้ของมนัตายแลว้ คน
เราน่ะ เน้ือพิษสารพิษท่ีเขาตดัออกมาจากคนไขน่้ะ เจา้ของตายแลว้ถึงตดัทิง้มา แลว้ตดัทิง้มาแลว้
น่ี มนัก็จะไปแพร่เช้ือใหค้นอ่ืน  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ธรรมของก ูธรรมของก ูกิเลสทั้งนั้นน่ะ ถา้กิเลสมนัแสดงออกมา กิเลส
มนัก็ฆ่าคนคนนั้นแลว้ ถา้มนัฆ่าคนคนนั้นแลว้เพราะอะไร เพราะมนัไม่เคารพธรรมและวินยั
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีมนัเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมามนัเป็น
เพราะอะไร ถา้มนัเป็นเพราะอะไรน่ี ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ใจดวงใดก็
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แลว้แต่ ไม่มีมรรคไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา แลว้ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึน ถา้มนัเกิดข้ึนคนท่ีมีสติ
มีปัญญา เห็นไหม สุตตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ถา้ภาวนามยปัญญามนัเกิด
ข้ึนมาไดน่้ะ มนัเกิดข้ึนมาไดม้นัตอ้งมีศีล ตอ้งมีสมาธิ 

ค าว่าสมาธิน่ะมนัก็รู้เท่าตวัตนของตน ถา้เกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมาน่ะ มนัเกิดความสุข
นะ แมแ้ต่สมาธิน่ะ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึนน่ะ โอโ้ฮ มนัเกิดข้ึนแต่
ละรอบน่ะ มนัพิจารณาของมนัแลว้มนัปล่อยวางของมนั ดูสิ คนคนหน่ึงไดแ้ต่ช่ือมนั รู้จกัแต่ช่ือ
ของมนันะ น่ีคนน้ีน่ะเป็นผูร้้าย เป็นผูท่ี้ท  าลายคน แต่เราไม่เคยเห็นตวัมนัเลย แต่วนัใดวนัหน่ึงเรา
ไปเห็นตวั โอโ้ฮ..น่ีหรือมหาโจร มหาโจรเป็นอยา่งน้ีเหรอ ไดเ้ห็นหนา้แลว้วนัน้ีไง  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัเป็นสมาธิข้ึนมา ถา้มนัไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม 
ตามความเป็นจริง มนัไดไ้ปเห็นตวัตนของมนั มนัไดพ้ิจารณามนั เวลาปัญญามนัเกิดข้ึนๆ เห็น
ไหม น่ีไง ถา้เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มนัจะเป็นแบบน้ี ถา้มนัเป็นแบบน้ี
ข้ึนมาแลว้น่ะ น่ีไงท่ีว่าเวลาครูบาอาจารยท่์านอยูก่บัหลวงปู่ มัน่น่ะทั้งกลา้ทั้งกลวั ทั้งกลา้ทั้งกลวั 
เวลาท่านก าจดักิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของท่าน ท่านท าอยา่งใด น่ีก็เหมือนกนั เวลา
เราปฏิบติัเขา้ไปน่ะ พอเราไปเห็นตวัมนัเท่านั้นน่ะ มนัจะเกิดจากสติ เกิดจากสมาธิ เกิดจากสติ
ปัฏฐาน ๔ ถา้มนัมีสติมีปัญญาไปรู้ไปเห็นเขา้มนัถึงจะเกิดปัญญา ถา้มนัเกิดปัญญา น่ีไง ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ถา้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูท่ี้กระท านั้นนะมนัทุกขย์ากแค่ไหน 
ทุกขย์ากตอ้งมีขอ้วตัรปฏิบติั ตอ้งรักษาใจของตน ถา้ใจของตนไม่มีความสามารถรักษาได ้ มนั
ไม่เกิดความตั้งมัน่ ถา้ไม่มีความตั้งมัน่ข้ึนมาน่ะมนัจะไปรู้ไปเห็นไดย้งัไง ความจะไปรู้ไปเห็น
นั้นน่ะ การกระท าอนันั้นน่ะ น่ีไง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยเ์ราท่ีท่านปฏิบติัแลว้
ท่านมีหลกัมีเกณฑข์องท่าน เพราะท่านไดก้ระท าของท่าน พอมีการกระท าอยา่งนั้น ท่านท าของ
ท่านเห็นไหม น่ีมนัตอ้งมีน่ะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้มนัเป็นปัจจตัตงั 
เป็นสันทิฏฐิโก มนัเป็นเฉพาะในใจดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้นมนัรู้มนัเห็นอยา่งนั้นมนัแสดงออกมา 
นัน่มนัถึงจะเป็นธรรม การแสดงธรรมถา้ธรรมแสดงออกมาจากใจ มนัถึงจะเป็นธรรมอนันั้น 
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ถา้มนัไม่มีธรรมในใจ น่ีไง จะรู้ไดย้งัไงว่าคนไหนมีธรรมและไม่มีธรรม น่ีเขาไม่
แสดงออก ถา้เขาแสดงออกมาน่ะมนัก็เป็นสัจธรรมทั้งนั้น ถา้คนท่ีมีธรรม แต่คนท่ีเขาไม่มีธรรม 
เขาก็ไม่แสดงออกไปของเขา เขาจะรักษาของเขา เพราะอะไร เพราะเขาจะประพฤติปฏิบติัของ
เขา  เพราะทุกคนมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจใช่ไหม ถา้มนัเป็นขยะพิษ แมแ้ต่เศษ
ขยะทัว่ไปทุกคนก็รังเกียจอยูแ่ลว้ แลว้เราเกิดมาโดยสามญัส านึก ดว้ยความเป็นจริงของเรานะ 
ทุกคนก็มีกิเลสทั้งนั้น เราเกิดมาน่ะเรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยากกนัมาทั้งนั้น ถา้ไม่มีกิเลส 
ไม่มีอวิชชา เราจะมาเกิดไดย้งัไง น่ีเราเองเราก็ไม่รู้ เร่ืองของเราเองเราไม่รู้เร่ืองหรอก  

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น่ะ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ท่านรู้ น่ีไง บุพเพนิวาสานุสสติญาณ อดีตชาติ ชาติของใคร แลว้
มนัมายงัไง แลว้มนัจะเป็นไปของมนัน่ะ จุตูปปาตญาณ มนัตอ้งเป็นไปของมนั เวลาคนเกิด
มาแลว้น่ะเสวยชีวิตในสมยัพุทธกาล เวลาเขาตายแลว้เขาไปไหน พระโมคคลัลานะไปเท่ียวไป
เห็นมารายงานองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใช่ๆๆ ตลอด น่ี 

แต่เวลาอาสวกัขยญาณ วิชชา ๓ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านรู้ของท่าน
อยา่งน้ีไง เพราะท่านรู้อยา่งน้ีท่านเลยสังเวชไง น่ีบารมีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ พระโพธิสัตวไ์ง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มาตรัสรู้แต่ละพระองค์ๆ  น่ะมนัแสน
ยากแสนเขญ็ ส่ีอสงไขย แปดอสงไขย สิบหกอสงไขย ใครจะเช่ือหรือใครจะไม่เช่ือมนัเร่ืองของ
เขา แต่ความเป็นไปของจิตแต่ละดวง จิตท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะท่ีมนัแสนทุกขแ์สน
ยากน่ะ แลว้มนัสร้างสมบารมีมาขนาดนั้น มาเกิดเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็น
เจา้ชายสิทธตัถะแลว้มาตรัสรู้ธรรมเป็นองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แลว้วางธรรมวินยัน้ี
ไวน่้ะ น่ีสองพนักว่าปีมาแลว้นะ มนัยงัสดๆ ร้อนๆ สดๆ ร้อนๆ ในใจของหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่
มัน่ สดๆ ร้อนๆ ในใจของครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมาไดจ้ริง แลว้มนัสดๆ ร้อนๆ 
สดๆ ร้อนๆ มนัมีรสมีชาติของมนั มนัถึงไม่เหลวไหลไง มนัมีจุดยนืของมนัเพราะมนัไม่
เหลวไหล ไม่เหลวไหลเพราะมนัมีธรรม ลองขาดสัจธรรมมนัเหลวไหลไปหมดน่ะ มนัไหลไป
กบัเขา ทางโลกเขายกยอ่งสรรเสริญกนัไป ทางโลกไม่ยกยอ่งสรรเสริญก็วิ่งตามเขาไปอยูแ่ลว้ 
แลว้เราบวชมาบวชมาเพื่ออะไร  
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แลว้เวลาบวชเป็นพระ หนา้ท่ีของพระ หนา้ท่ีของท่านคือการต่อสู้กบักิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากของตน หนา้ท่ีของพระคือเป็นนกัรบ รบกบักิเลส แต่ทีน้ีคนเราน่ีน่ะ คนเราเกิดมา 
บวชเป็นพระใช่ไหม พระก็ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัใช่ไหม มนัตอ้งบิณฑบาตเล้ียงชีพใช่ไหม 
เล้ียงชีพเพื่อมาประพฤติปฏิบติัใช่ไหม ในชุมชนในกลุ่มสงฆอ์นันั้นมีครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมก็
เป็นแกนกลาง แลว้มนัก็มีพระท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ะ ใครท าสมาธิได ้ ใครใชปั้ญญาได ้ ใคร
มีปัญญาไดม้ากนอ้ยขนาดไหน มนัก็สร้างสมข้ึนมาเห็นไหม มนัแตกต่างกนั แตกต่างกนัน่ีเขา
ตอ้งการเวลาท่ีจะประพฤติปฏิบติั ตอ้งการท าความเป็นจริงของใจข้ึนมา  

ถา้ความเป็นจริงของใจข้ึนมา สังคมใดท่ีมีการประพฤติปฏิบติั สังคมใดท่ีว่าพระป่าๆ 
น่ีน่ะ พระป่าน่ะเคร่ืองหมายของเขาก็ธุดงควตัร ๑๓ เป็นพระป่า ถือผา้บงัสุกุลเป็นวตัร ถือการ
บิณฑบาตเป็นวตัร ถือการฉนัอาหารเป็นวตัร เพื่อความไม่เป็นพะรุงพะรัง เพื่อความมกันอ้ย
สันโดษนะ ธรรมและวินยัเพื่อความสะดวก เพื่อความมกันอ้ยสันโดษ ไม่ใช่เพื่อความมกัมาก 
เพื่อความอยากดงัอยากใหญ่ ไม่ใช่เพื่อกิเลสหรือเพื่อความสะสมอะไรเลย 

แลว้ถา้คนท่ีมีธรรมมนัมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมาน่ะ ทั้งชีวิตหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ท่านอยู่
ดว้ยชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่ง ท่านอยูข่องท่านใหเ้ป็นแบบอยา่งไง ถา้มนัเป็นแบบอยา่งไดเ้พราะมนัมี
หลกัมีเกณฑ ์ เพราะมนัมีสัจธรรมในใจอนันั้นมนัถึงเป็นแบบอยา่งได ้ แต่ถา้ไม่มีแบบอยา่ง 
คนเรานะดูสิ ท  าดีข้ึนมาทุกคนก็ยกยอ่งสรรเสริญ เพราะวุฒิภาวะของเขาอ่อนดอ้ย ใครมีช่ือเสียง
ก็เช่ือๆๆ  

ช่ือเสียงมนัมีทั้งช่ือทางดีและทางลบ น่ีช่ือเสียงๆ น่ะ ช่ือเสียงมนัมีประโยชน์อะไร เราไม่
ตอ้งการตรงนั้น เราตอ้งการมรรคผลนิพพาน เราตอ้งการมรรค เราตอ้งการศีลสมาธิปัญญา เรา
ตอ้งการวิธีการประพฤติปฏิบติั เราตอ้งการความสงบของใจ เราตอ้งการความสุข เราตอ้งการ
ตรงน้ีไง เพื่อเขา้ไปก าจดั เร่ิมตน้ก็ขยะธรรมดา ไม่ตอ้งขยะพิษหรอก  

ขยะธรรมดาคือความมกัง่าย ความเรรวน น่ีขยะธรรมดาๆ น่ีน่ะ ไอข้ี้เกียจข้ีคร้านน่ี ไอ้
ขยะทัว่ไปน่ี ตอนน้ีเขาก าลงัรณรงคแ์ยกขยะนะ ทิง้ใหม้นัเป็นประเภท ขยะเปียกขยะแหง้น่ะ ขยะ
ท่ีเป็นวตัถุตอ้งแยกนะ ทางโลกตอนน้ีเขาฝึกหดัใหแ้ยกขยะแลว้ แลว้เราน่ีขยะในใจมนัเคยแยก
ไหม ถา้มนัรู้จกัคดัแยกขยะมนัก็จะเป็นประโยชน์นะ  



เทศน์พระ เร่ือง ขยะพษิ ๑๐ 

 

©2016 www.sa-ngob.com 

แต่ถา้มนัเป็นขยะพิษน่ะ กิเลสตณัหาความทะยานอยากเลย แลว้มนัเป็นพิษ มนัเป็นพิษ
เพราะอะไร เพราะมนักดักร่อนหวัใจของเรา มนัท าลายเรา มนัท าลายเสร็จแลว้มนัก็ไปท าลายคน
อ่ืนดว้ย มนัท าลายเห็นไหมดูสิ เวลาคนท่ีเขาเห็นแก่ตวัเขาท าลายกนัน่ะ เขาท าลายมหาศาลเลย 
ท าลายสังคมใหป่ั้นป่วนไปหมดเลย น่ีมนัท าลายเขาไปทั้งนั้นน่ะ ท าลายตนไม่พอยงัท าลายคน
อ่ืนอีกนะ แลว้สุดทา้ยเวลาเวรกรรมมนัมาถึงเห็นไหม น่ีติดคุกติดตะราง ท าความชัว่ทั้งนั้นน่ะ  

ของเราไม่ตอ้งถึงขนาดนั้นหรอก ของเราน่ะมองอยา่งไรใหเ้ป็นตวัอยา่ง แลว้ยอ้นกลบัมา
ท่ีเราๆ น่ีคน้ควา้ในใจของเรา มาดูแลของเรา เราเป็นนกัรบๆ น่ะงานของพระ ในเม่ือเราเกิดมา 
งานของเราก็ต่อสู้กบักิเลสของเรานะ เกิดมาเป็นคนน่ีแสนยาก คนคนหน่ึงเกิดมานะตอ้งอยูใ่น
ครรภ ์ ๙ เดือน กว่าจะคลอดออกมา กวา่พ่อแม่จะเล้ียงดูมาขนาดนั้น ถา้ทรัพยากรมนุษยเ์ขาคิด
เป็นราคาข้ึนมาน่ะ เขาถึงบอกว่าคนมาบวชกเ็สียดายๆ แต่ไม่คิดเลยว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นศาสดาของสามโลกธาตุ ครูบาอาจารยแ์ต่ละองคท่ี์ประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมาไดน้ะ น่ีมนัใหค้วามร่มเยน็เป็นสุขกบัสังคมไง มนัใหค้วามร่มเยน็เป็นสุขกบัสังคม สังคม
ไดม้าอาศยัส่ิงนั้น น่ีเป็นดวงตะวนัใหแ้สงสว่างกบัสังคม เป็นปัญญาใหก้บัสังคม  ส่ิงน้ีเป็น
ประโยชน์ๆ น่ะ ประโยชน์น่ีคิดเป็นจ านวนค่าของเงินไดไ้หม  

แต่เวลาคิดค่าของคนในทางเศรษฐกิจนะ นัน่เวลาเขาคิดในทางเศรษฐกิจเห็นไหม แต่
ของเราคิดในค่าของหวัใจ คิดถึงค่าของความเป็นคน ความเป็นคนคนหน่ึงมีค่ามาก มีค่ามาก
เพราะว่าเวลาถา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนมีดวงตาเห็นธรรม จนใจเป็นธรรมข้ึนมา มนัมีเหตุมีผล
ในใจไง มนัไดก้ าจดัขยะพิษในใจนั้นไปหมดแลว้ ความเป็นพิษในใจมนัไม่มี ถา้ความเป็นพิษใน
ใจมนัไม่มีน่ะมนัไวใ้จไดไ้ง มนัไวใ้จตวัเองได ้ พอไวใ้จตวัเองได ้ ท่ีอ่ืนมนัก็เป็นศาสนทายาท 
เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของคนอ่ืนได ้ แต่น่ีในความไวใ้จของตนเองไวใ้จไม่ได ้ แต่หนา้ไหวห้ลงั
หลอก น่ี กิเลสบงัเงา แลว้แสดงออกมาน่ะ แลว้บอกไม่มีใครรู้ๆ... ยิง่กวา่รู้ 

หลวงตาท่านเนน้ย  ้าประจ า ผูรู้้ก็มีนะ คนท่ีรู้จริงน่ะมี ถา้คนรู้จริงมีน่ะ คนรู้จริงเห็นไหม 
แก่นของไมม้นัมีนอ้ย ในปัจจุบนัน้ีไมพ้ะยงูน่ะเขาตดักนัรอบประเทศไทยจนหมดแลว้ ตอนน้ี
พยายามจะลกัลอบเขา้มาตดัในประเทศไทยทั้งนั้น ไมพ้ะยงูๆ มนัมีค่า แลว้ไมเ้บญจพรรณร้อย
แปดมีไปทัว่  
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น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีมนัมีค่าน่ะ ส่ิงท่ีมีค่ามนัมีค่าในใจดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้นมนัท าไดจ้ริง 
มนัมีค่าในใจดวงนั้น แลว้ใจดวงนั้นมนัมีเฉพาะใจของท่านใช่ไหม ใจของเรามนัไม่มีใช่ไหม ใจ
ของเราน่ะมนัมี ส่ิงท่ีมีค่าคือหวัใจอนันั้น ถา้หวัใจอนันั้นมีค่าแลว้น่ะ เราอยา่ไปต่ืนโลก นัน่เร่ือง
โลกๆ ทั้งนั้นนะ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัน่ะ คนท่ีเขามัง่มีศรีสุขน่ะ เขามีความเป็นอยูเ่ลิศเลอกว่าเรา
หลายร้อยเท่า คนท่ีเขามีปัจจยัเคร่ืองอาศยัเขาจะเอาอะไรก็ได ้ เศรษฐีโลกอยา่งบิล เกตส์น่ะ มนั
บริจาคเป็นหลายๆ หม่ืนลา้นนะ แลว้บริจาคไปแลว้น่ะถามใจเขาสิเขามีความสุขไหม ในใจ
เขาน่ะเขารู้แจง้อะไรบา้ง แต่เขายงัมีน ้าใจน่ะ เขาเป็นฆราวาสเขายงัมีน ้าใจคิดถึงสังคม ไอเ้ราเป็น
พระ เป็นนกัรบ มนัตอ้งมีน ้าใจสิ 

ถา้มีน ้าใจต่อกนัข้ึนมาเห็นไหมน่ะมนัก็ร่มเยน็เป็นสุข สังคมเร่ิมจากภายนอก ถา้สังคม
จากภายนอกมนัร่มเยน็เป็นสุขเขา้มาน่ะ สงัคมภายในมนัก็ไม่หวาดและไม่ระแวงต่อกนั มนัก็
น่าจะประพฤติปฏิบติัไดง่้ายไดดี้ข้ึน ไดดี้ข้ึนเพราะอะไร เพราะมนัไม่ตอ้งหวาดระแวงอะไร
ทั้งส้ิน  

เวลาท าขอ้วตัรดว้ยกนั เรามาอยูร่่วมกนัมนัก็เหมือนกบัสังคม ยิม้แยม้แจ่มใส พอแยก
ออกไปนะ โอโ้ฮ มนัระแวงไปหมดน่ะ ไม่รู้ว่าเด๋ียวรอบหนา้จะเจออะไร รอบหนา้เราจะพบ
อะไรอีก มนัมีแต่ความทุกขค์วามระทม มนัไม่มีความสุขเลย  

แต่เวลาครูบาอาจารยเ์ราอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ อยา่ใหท่้านขยบันะ ทุกคนจะคอยทั้งนั้นเลย 
ท่านมีเกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ย หลวงตาท่านพดูนะ อยูก่บัหลวงปู่ มัน่น่ะท่านจะพดูทีเล่นทีจริง หลวงปู่
มัน่ท่านจะพดูทีเล่นทีจริง แต่ของเราไม่มีเล่น จริงทุกเร่ือง จริงทุกค าพดู กิริยาการเคล่ือนไหว
ของท่านท่านเคล่ือนไหวเพื่ออะไร ท่านท าเพราะเหตุใด ท่านพดูทีเล่นทีจริงเพราะว่าท่านเป็น
ผูใ้หญ่ แลว้เดก็นอ้ยพวกผูไ้ปฝึกหดัน่ะปัญญามนัก็แตกต่างกนัไป เห็นไหม พดูทีเล่นทีจริง ถา้คน
มนัจริงมนัไดป้ระโยชน์ทั้งนั้น ทีเล่นทีจริงเพราะไม่ใหเ้ขาเครียดจนเกินไป หลวงปู่ มัน่ท่านพดูที
เล่นทีจริง แต่ของเราจริงทุกค าพดูของท่าน 

นัน่มนัขนาดนั้นน่ะ คือท่านขยบัอะไรทุกคนจะจบัประเด็นทั้งหมดเลย ว่าท่านส่ือสาร
อะไร ท่านจะส่งมอบอะไร ท่านจะใหส่ิ้งใดกบัเราเพื่อเป็นหนทาง น่ีไง ถา้เป็นธรรมๆ ขนาด
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นั้นน่ะ แมแ้ต่ข้ียงัเป็นธรรมเลย อุจจาระมาน่ีเห็นไหม คนเขาเก็บไปบูชากนัน่ะ น่ีถา้มนัเป็นจริง 
ขอใหม้นัจริงเถอะ  

แต่ถา้มนัไม่จริงอยา่แสดงออก เขารู้ คนท่ีเขารู้มี แลว้คนท่ีเขารู้มีน่าอายไหม น่าอายเพราะ
อะไร น่าอายเพราะตวัเองยงัไม่รู้เร่ืองเลย ตวัเองท าอะไรยงัไม่เขา้ใจตวัเองเลย แลว้เราคิดว่ามนัจะ
มีธรรมไดไ้ง น่ีพดูถึงว่าถา้มนัแสดงออก แสดงดว้ยความเป็นพิษของใจ ถา้ใจมนัเป็นพิษ ใจเป็น
พิษมนัก็เท่ากบัขยะพิษ ถา้ขยะพษิข้ึนมามนัท าลายเขาทั้งนั้นเลย ถา้ใจมนัเป็นพิษไง 

แต่ถา้ใจมนัเป็นธรรม ถา้ใจเป็นธรรมนะ เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านเมตตาของท่าน
มาก ท่านอุดหนุนจุนเจือไปทุกแขนง หลวงตาเวลาท่านเทศนาว่าการ ท่านบอกมหาวิทยาลยั
โจรๆ น่ี การศึกษาถา้มนัศึกษาทางโลก ศึกษาเป็นของเร่ืองวิชาชีพ ถา้มีกิเลสมนัเป็นโจรหมดน่ะ 
ถา้มนัเป็นโจรๆ นะใครมาขอสนบัสนุน ไม่ให ้ 

แต่ถา้เป็นโลก โรงเรียนอนุบาลนะ โรงเรียนประชาบาล โรงเรียนต่างๆ ท่านใหห้มดเลย 
เพราะว่าการศึกษาทางโลก โลกตอ้งมีการแข่งขนั โลกตอ้งมีอาชีพ ใครมาขอการสนบัสนุนท่าน
จะใหห้มดเลย แต่ถา้เป็นการศึกษาทางพระ ท่านบอกถา้เป็นการศึกษาประพฤติปฏิบติั การศึกษา
เพื่อเป็นความจริงน่ะ ใหเ้ป็นธรรมอยา่ใหม้นัเป็นโลก ถา้มนัเป็นโลกแลว้มนัเป็นการศึกษา มนั
เป็นมหาวิทยาลยัโจร ท่านว่าอยา่งนั้น แต่สุดทา้ยท่านก็ยงัสนบัสนุนนะ ท่านก็ยงัแอบมอบเงินให้ 
ท่านมอบใหท้างเบ้ืองหลงั มอบใหท้างใตดิ้น แต่ท่านไม่แสดงออก เพราะท่านรู้ท่ีท่านมอบให้
เพราะว่าในทางโลกมนัขาดแคลน มนับกพร่อง ความบกพร่อง การใหข้องท่านท่านยงัใหด้ว้ย
การไม่ใหใ้ครรับรู้ แต่ถา้เป็นการใหก้บัทางโลก การใหก้บัโรงเรียนประชาบาล ท่านใหเ้ปิดเผย 
ใหเ้ปิดเผยเลย  

แลว้เวลาจะปฏิบติั ซ่ึงจริงๆ น่ะ ท่านจะใหใ้นการประพฤติปฏิบติั แลว้ถา้ใครมาเสร่อ มา
เซ่อๆ ซ่าๆ ท่านบอกว่ามนัไม่สมควรกบัการเป็นนกัปฏิบติั นกัปฏิบติัมนัตอ้งมีสติ การฝึกหดัสติ 
การฝึกหดัการกระท า น่ีดูสิ ดูผูท่ี้ใจเป็นธรรม เวลาท่านจะช่วยเหลือเจือจานใครน่ะ มนัเป็นเร่ือง
ช่ือเสียงกิตติศพัทกิ์ตติคุณ ท่านแอบท าแอบให ้ 

จนถึงคราวหน่ึงชาติมีภยั ท่านถึงออกมาช่วยชาติ การช่วยชาตินั้นท่านช่วยเปิดเผย แลว้
ไม่ใช่เปิดเผยธรรมดาดว้ย ท่านช่วยเปิดเผยแลว้บอกว่า ส่ิงท่ีท่านปรารถนาคือหา้บาทสิบบาทจาก
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คนทุกขค์นจนเพราะใหทุ้กๆ คนไดมี้ส่วนร่วม ไดมี้ส่วนร่วมในการกระท าในการกูช้าติ ไดมี้
ส่วนร่วมไดท้  าบุญกบัพระอรหนัต ์ ถา้ใครเขาไม่เช่ือมนัเร่ืองของเขา แต่ความเช่ือของเราถา้ใคร
เสียสละกบัท่าน ท่านเป็นพระอรหันต ์ ท่านเป็นเน้ือนาบุญของโลก ในเม่ือชีวิตของท่านท่าน
ประพฤติปฏิบติัของท่านมาดว้ยความบากบัน่ของท่าน ท่านปรารถนาหา้บาทสิบบาทจากคน
ทุกขค์นจน เพราะคนทุกขค์นจนนั้นไดท้  าบุญกบัพระอรหนัตส์ักหนหน่ึง ท่านปรารถนาไปท่ีนัน่  

แต่เวลาท่านพดูเห็นไหม เวลาทางโลกเขามอง เขามองแต่จ านวนยอดทองค ายอดเงิน แต่
ท่านไม่มองตรงนั้น ท่านมองถึงธรรมของท่าน ท่านมองถึงคุณธรรมของสังคม ท่านมองถึงว่า 
ผูใ้ดเกิดร่วมชาติกบัท่าน ไดท้  าบุญกบัท่าน เวลาท่านท าของท่านเห็นไหม ถา้ใจมนัเป็นธรรม 

แต่ถา้ใจมนัเป็นพิษไง เป็นขยะพิษ เป็นการท าลาย ท าลายแลว้ท าลายใหค้นอ่ืนเดือดร้อน
ดว้ย แต่ถา้เป็นธรรมๆ นะ น่ีส่ิงท่ีเป็นธรรม แลว้มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ มนัก็อยูด่วงใจดวงน้ี ดวงใจของ
พวกเราน่ี เพราะเราเกิดมาน่ี เพราะว่าธรรมเกิดท่ีใจ ส่ิงท่ีว่าในพระไตรปิฎกนั้นเป็นหนงัสือ ส่ิงท่ี
เป็นหนงัสือมนัพิมพอ์อกมาจากโรงพิมพด์ว้ยคณะกรรมการ ดว้ยมหามกุฏฯ มหาจุฬาฯ ท่าน
พิจารณาแลว้คดัลอกพิมพอ์อกมา แต่ถา้ความสุขความทุกข ์ กิเลสตณัหาความทะยานอยาก แลว้
เวลาจิตมนัสงบ มีความร่มเยน็ ถา้จิตมนัวิปัสสนาของมนัเห็นไหม เวลามรรคสามคัคี มรรค
สามคัคี เห็นไหม ดูสิ ศีล สมาธิ ปัญญา ดว้ยการฝึกฝนของเรา เกิดมรรคเกิดผลข้ึนมาในหวัใจน่ะ 
เวลามนัถอดมนัถอนน่ะ มนัท าท่ีไหน  

น่ีใจท่ีเป็นธรรมๆ ของหลวงตา ท่านประพฤติปฏิบติัใหม่ๆ น่ี เวลาท่านออกบวชๆ ท่านก็
ศึกษาจนเป็นมหา เป็นมหาท่านศึกษาของท่าน ต าราช้ีว่าถา้ใครท าบุญกุศลไดไ้ปเกิดเป็นเทวดา 
ท่านก็อยากไปเป็นเทวดา เวลาศึกษาลึกเขา้ไปน่ะ ถา้ท าบุญมากกว่านั้นจะเกิดเป็นพรหม ท่านก็
อยากเป็นพรหม ศึกษาเขา้ไป เอ่อ มีนิพพานดว้ย ท่านก็อยากจะไปนิพพาน ศึกษาแลว้เวลาจะ
ออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมากลบังง มนัจะมีจริงหรือเปล่า ชีวิตทั้งชีวิตจะมาทุ่มเทอยา่งน้ีมนัจะมี
คุณค่าจริงหรือเปล่า ท่านถึงอธิษฐานของท่าน ปฏิญาณตนของท่านใหมี้ผูช้ี้น าๆ เวลาไปเจอ
หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกว่า “มหา มหามาหาอะไร มาหามรรคผลนิพพานใช่ไหม มรรคผล
นิพพานไม่อยูใ่นแร่ธาตุต่างๆ ในภเูขาเลากา ในอวกาศ ในจกัรวาลน้ี ไม่มี มนัมีอยูใ่นใจของสัตว์
โลก” ถา้มนัจะมีมนัก็อยูใ่นใจของเราน่ี แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไปมนัก็เป็นจริงอยา่งนั้นน่ะ 
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คนเราเห็นไหม บอกไวก่้อน สัญญากนัไวไ้ง แลว้ปฏิบติัไปร่วมกนัไง น่ีดูสิ เป้าหมาย
บอกไวแ้ลว้ แลว้ปฏิบติัไปน่ะ ถา้มนัไม่เป็นความจริงๆ มนัก็โกหกน่ะสิ มนัก็ไม่จริงน่ะสิ แต่น่ี
หลวงปู่ มัน่ท่านบอกไวก่้อนเลย แลว้เวลาท าไปๆ น่ะ หลวงปู่ มัน่รู้แลว้ๆ หลวงปู่ มัน่รู้ไวก่้อนแลว้ 
เราปฏิบติัมาน่ะ โอโ้ฮ...ท  าไมมนั... น่ีไง อริยสัจมีหน่ึงเดียวเท่านั้นน่ะ มนัลงร่องเดียวกนั ถา้มนั
ลงร่องเดียวกนัน่ีน่ะ น่ีจากจิตใจท่ีมนัเป็นพิษเป็นภยั เห็นไหม จิตใจท่ีมนัเป็นพิษเป็นภยัน่ะ มนัก็
ไดช้ าระลา้งสะสางข้ึนมาดว้ยคุณธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

แลว้เราน่ี เราก็ไม่มีหวัใจใช่ไหม เราเป็นคนท่ีไม่มีหวัใจ เราเป็นคนท่ีตายแลว้... เหรอ เรา
ก็มีหวัใจ เรากมี็ความรู้สึกน่ะ น่ีความรู้สึกทางโลก คนท่ีท าบุญกุศลของเขา เขาก็อาศยัอยา่งนั้น
เพื่อเป็นธรรมฆราวาสของเขา เราเห็นภยัในวฏัสงสารเราบวชมาเป็นพระ เราจะมาต่อสู้กบัเรา
น่ีน่ะ หนา้ท่ีการงานจริงๆ มนัอยูต่รงน้ี ขอ้วตัรปฏิบติัความเป็นอยูข่องโลกน่ะมนัเป็นการด ารง
ชีพของสมณะ สมณะเขาด ารงชีพกนัแบบน้ี อยูใ่นกรอบของธรรมและวินยั แต่จริงๆ แลว้งาน
ของสมณะคืองานของการประพฤติปฏิบติั งานการร้ือคน้กิเลสตณัหาความทะยานอยาก งานใน
การเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนา แลว้พอนัง่สมาธิภาวนาน่ีน่ะ ถา้ความเป็นพิษน่ีมนัผอ่นคลายลง 
ความเป็นพิษมนันอ้ยลง เราก็กลบัเห็นใจผูท่ี้มาใหม่ 

เห็นใจผูม้าใหม่เพราะอะไร เพราะใจเขาดิบๆ น่ีน่ะมนัครอบง าดว้ยอวิชชา ดว้ยความไม่รู้ 
ดว้ยสารพษิหมดเลย แลว้สารพษิมนัอยูภ่ายใน มนัอยูภ่ายใน ภายนอกมนัยงัห่อหุม้ดว้ยขยะปรกติ 
ขยะคือว่ามนัเป็นไปไม่ได้ๆ  อยา่งท่ีเวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่ มัน่น่ะ ศึกษามาแลว้ๆ จะไป
มรรคผลนิพพานน่ะ ศึกษามาแลว้ส่ิงท่ีต่อตา้นคือกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจ นัน่คือ
สารพษิ แต่ว่า “ใครจะช้ีน า ใครจะบอกเรา ใครจะช้ีเราได”้ น่ีน่ะขยะปรกติของคนทัว่ๆ ไป คน
ทัว่ๆ ไปทุกคนมนัก็มีความวิตกกงัวลอยา่งน้ีหมดน่ะ “เอะ๊ มนัจะเป็นไปไดห้รือ มนัจะมีหรือไม่
มี มนัจะจริงหรือไม่จริงน่ะ” อนัน้ีมนัขยะทัว่ๆ ไป ทุกคนมีทั้งนั้น  

แลว้เรามาบวชใหม่ๆ เราก็จะก าจดัขยะธรรมดาของเราน่ี ก าจดัมนัใหไ้ด ้พอก าจดัไดม้นัก็
มีก าลงัใจ มนัท าส่ิงใดข้ึนมาแลว้ถา้มนัมีผลตอบแทน ผลตอบแทนคือมนัสงบระงบัเขา้มา ถา้จิต
สงบระงบัเขา้มาแลว้น่ี จิตของเราแท้ๆ  หวัใจของเราแท้ๆ  ของอยูก่บัเราแท้ๆ  แลว้เราก็มีแรง
ปรารถนาท่ีจะคน้ควา้หามนัอีกดว้ย แลว้เราท าข้ึนมาแลว้ท าไมใหกิ้เลสมนัต่อตา้น ใหกิ้เลสมนั
ท่ิมมนัแทง แลว้ใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน มนัน่าเศร้า  
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ตน้เหตุก็อยูใ่นใจเรา พลงังานก็อยูใ่นใจเรา ธาตุรู้ก็อยูใ่นใจเรา แลว้ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านตรัสรู้แลว้เป็นผลงานของท่าน หลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ครูบาอาจารย์
ท่านตรัสรู้แลว้ท่านมีคุณธรรมแลว้ก็เป็นใจของท่าน ไอใ้จของเราๆ น่ี เราอยากเป็นอย่างนั้น เรา
อยากท าอยา่งนั้น เราจะท าใหไ้ด ้แลว้ก็ตั้งใจ ตั้งใจท าของเรา จะลม้ลุกคลุกคลาน จะจบัผดิจบัถูก 
จะดีบา้งเลวบา้ง มนัเป็นจริตนิสัย เป็นอ านาจวาสนา ใครท ามามากมานอ้ยอยา่งใด แลว้เรา
พยายามขวนขวายของเรา มีการกระท าของเรา ใหม้นัเป็นจริงของเราข้ึนมา ใหม้นัเป็นคุณสมบติั
ของเรา ไม่เสียชาติเกิด เอวงั 


