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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมเพื่อประพฤติปฏิบติัธรรม เวลาประพฤติ
ปฏิบติัธรรม เห็นไหม น ้าเช่ียวไม่ขวางเรือ ค าว่า “น ้าเช่ียว” น ้าเช่ียวไม่ขวางเรือ มนัเป็นสุภาษิต 
น ้าเช่ียวไม่ขวางเรือเพราะมนัเกิดอนัตราย แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไป คนเรามนัตอ้งสัจจะ
ตามความเป็นจริง 

ผลของวฏัฏะเหมือนสวะท่ีลอยไปในน ้า ตามธรรมะบอกว่า ถา้สวะมนัลอยไปในน ้า ถา้
ไม่มีส่ิงใดกีดขวางมนั มนัจะลงสู่ทะเล น่ีก็เหมือนกนั เวลาการประพฤติปฏิบติั ปฏิบติัไปแลว้มนั
จะถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์

น ้าเช่ียวอยา่ขวางเรือ ค าว่า “น ้าเช่ียวอยา่ขวางเรือ” ส่ิงท่ีขวางเรือ เรือมนัล่มไง เรือมนัล่ม 
ส่ิงท่ีคนจะไปคมนาคมทางน ้า มนัไปไม่ได ้ น่ีก็เหมือนกนั ประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั เวลา
ประพฤติปฏิบติั เวลาเราประพฤติปฏิบติัมนัดว้ยวุฒิภาวะ ถา้วุฒิภาวะของคนอ่อนดอ้ย จะเจอส่ิง
ใดแลว้กว็่าส่ิงนั้นเป็นสัจธรรมๆ 

มนัเป็นธรรม แต่เวลามนัเป็นธรรมมนัมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด มีละเอียดสุด มนัตอ้ง
ละเอียด มนัตอ้งพฒันาของมนัข้ึนไป ถา้มนัพฒันาของมนัข้ึนไป มนัจะเขา้ไปสู่สัจธรรมความ
จริงอนันั้น 

แต่ถา้คนท่ีวุฒิภาวะท่ีสูงส่ง ขิปปาภิญญา ปฏิบติัทีเดียว ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ปฏิบติัทีเดียวถึง
ท่ีสุดแห่งทุกขไ์ง น่ีผูป้ฏิบติัไดต้ามความเป็นจริงอนันั้น ถา้เราปฏิบติัไม่ไดต้ามความจริงอนันั้น 
เราตอ้งพฒันาของเราเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป การพฒันาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไปอยู่ท่ีวุฒิภาวะ วุฒิ
ภาวะคือว่า มีความเพียร มีความวริิยะ มีความอุตสาหะไง 

แต่ถา้น ้าจะไปขวางเรือๆ ตอนน้ีถา้ปฏิบติัแลว้มนัมีแต่การโฆษณาชวนเช่ือ เวลาการ
โฆษณาชวนเช่ือ คนโง่มากหรือคนฉลาดมาก เวลาคนโง่มากกว่าคนฉลาดอยูแ่ลว้ เวลาคนโง่มนั
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ชกัจูงไดง่้ายทั้งนั้นน่ะ เวลาชกัจูงมนัเกิดเป็นกระแสสังคม พอเกิดกระแสสังคม เวลาคนไป
สนทนาธรรมกนัไง เวลาสนทนาธรรม โตแ้ยง้กนัดว้ยธรรมะๆ สู้เขาไม่ไดห้รอก สู้เขาไม่ได้
เพราะอะไร เพราะว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาด คนโง่มากกว่าคนฉลาด คนโง่มนักล่อมง่ายไง คน
โง่มนัไปตามกระแสสังคมไดง่้ายไง 

แต่ถา้คนฉลาดๆ คนฉลาดเขาตอ้งมีสติมีปัญญานะ เวลาเราบอกเราเป็นคนท่ีฉลาด แลว้
เราบอกเรามีสติปัญญาของเรา เรามีเจตนาของเรา ตั้งเป้าของเราจะท าคุณงามความดีๆ ดูสิ เวลา
เทศกาลสงกรานต ์คนท่ีเขากลบัไปเยีย่มบา้นเยีย่มเรือนของเขาเจตนาดีไหม เจตนาดีทั้งนั้นน่ะ ถา้
เจตนาดี คนท่ีเจตนาดีไปประสบอุบติัเหตุเจ็บไขไ้ดป่้วยก็มี คนไปประสบอุบติัเหตุถึงส้ินชีวิตก็มี 
เจตนาดีๆ ทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาท าไปแลว้มนัเกิดอุบติัเหตุข้ึนมา เจตนาดีมนัก็ตายทั้งนั้นน่ะ มนัเกิด
อุบติัเหตุข้ึนมา เจตนาดีมนัก็เจบ็ไขไ้ดป่้วยทั้งนั้นน่ะ น่ีพูดถึงเวลาเจตนา 

ส่วนเจตนาสิ แต่กิเลส กิเลสคือกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจใช่ไหม น่ีก็
เหมือนกนั อุบติัเหตุๆ ขา้งหนา้ เห็นฝนตกถนนล่ืน คนเมา ร้อยแปดพนัเกา้ เราตอ้งพาชีวิตของ
เราใหไ้ปถึงท่ีสุด พาชีวิตของเราใหเ้ราปลอดภยัใช่ไหม ไอน่ี้ประพฤติปฏิบติัมนัละเอียดลึกซ้ึง
กว่านั้นนะ เวลาละเอียดลึกซ้ึง เวลาเขา้ไปในหวัใจของเรา ในหวัใจของเรา เราคิดวา่เราท าคุณ
งามความดีๆ เจตนาดีๆ ทั้งนั้นน่ะ เจตนาดีมนัก็ดีจริงๆ นัน่แหละ เวลาดีจริงๆ เวลาท าข้ึนไป ถา้
มนัจิตสงบได ้ จิตมนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนัไดเ้ป็นคร้ังเป็นคราว เป็นคร้ังเป็นคราวนะ พอเป็น
คร้ังเป็นคราวข้ึนมา จิตเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญข้ึนมา เวลามนัเส่ือมไป มนัมีความทุกข์
ความยากทั้งนั้นน่ะ  

ฉะนั้น ถา้เจตนาดี เจตนาน้ีเป็นเร่ืองหน่ึง ขอ้เทจ็จริงเป็นเร่ืองหน่ึง เวลาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ว่ากาลามสูตรๆ กาลามสูตร เขาบอกถา้กาลามสูตร มนัจะเล่ือนลอย 
มนัจะพึ่งส่ิงใดไม่ไดเ้ลย 

แต่กาลามสูตรในภาคปฏิบติันะ เวลามนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกในหวัใจ มนัชดัเจน
ทั้งนั้นน่ะ เวลามนัชดัเจนข้ึนมาแลว้มนัไม่มีอะไรโตแ้ยง้ไดห้รอก เวลาธมฺมสากจฺฉา ลูกศิษยถ์าม
อาจารย ์เวลาอาจารยพ์ูดค าใด ถา้อาจารยท่ี์เป็นธรรมนะ ท่านพูดค าเดียวจบ จบทั้งนั้นน่ะ  

เราอยูก่บัหลวงปู่เจ๊ียะไง เวลาคนถา้ภาวนามา หลวงปู่เจ๊ียะถามเลยบอกว่า พูดถึงการท่ีว่า
ไม่ก าหนดส่ิงใดเลยมนัจะเป็นสมาธิไดห้รือไม่ได ้มนัจะแกกิ้เลสไดห้รือไม่ได ้
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“ไม่ได”้ ค  าเดียวก็พอ ถา้ค าเดียวกพ็อ ถา้ค าเดียวมนัทั้งลูกศิษยแ์ละอาจารย ์ อาจารยมี์ภูมิ
ความรู้ มนันัง่อยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้ ไอลู้กศิษยพ์ูดมากใ็ช่ 

ถา้ลูกศิษยม์นัอธิบายแลว้อธิบายเล่า นัน่ล่ะจะออกทะเลแลว้ ถา้ออกทะเลไปก็ออกทะเล
ของมนัไป 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราท าคุณงามความดีของเราๆ เห็นไหม น ้าเช่ียวอยา่ขวางเรือ ถา้น ้าเช่ียว
อยา่ขวางเรือ หมายความวา่ สังคมมนัเช่ียวกราก มนัจะมีกระแสสังคม สังคมมนัเช่ียวกรากมาก 
แลว้มนัปลุกกระแสข้ึนมาแลว้ พอปลุกกระแสข้ึนมาแลว้ มีคนมาถามปัญหาบอกว่า เขาก็ยนืยนั 
เขายนืยนัว่าเขาเช่ือธรรมะของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ของครูบาอาจารยข์องเรา แต่สังคมตอนน้ี
เขาเช่ือกนั ท าสมาธิบา้บอคอแตกอยู่นัน่น่ะ เขาบอกไปโตแ้ยง้กบัเขาแลว้โตแ้ยง้กบัเขาไม่ได ้

นัน่น ้าเช่ียว น ้าเช่ียวเราไม่ตอ้งไปขวางเรือ เพราะขวางเรือมนัขวางไม่ไดห้รอก เพราะ
ขวางไม่ได ้ ชีวิตเราจะอยูร่อดไม่ได ้ แต่ถา้เราเอาความจริงของเราไง เราเอาความจริงของเรา เรา
ไม่ไปตามกระแสนั้น ถา้เราไม่ตามกระแสนั้น เราจะมีสติปัญญาของเรา  

ถา้สติปัญญาของเรา เวลาสติปัญญา ความท่ีมนัมีมาตรฐาน ความท่ีมนัมีสัจจะความจริง 
ความท่ีมีสัจจะความจริงมนัท ายาก มนัท ายากเพราะหวัใจมนัรักษายาก ถา้หวัใจมนัรักษายาก แต่
เรามีความมุ่งมัน่รักษาหวัใจของเรา ถา้เรามีความมุ่งมัน่รักษาหวัใจของเรา ส่ิงน้ีอยา่งท่ีว่ามนัเป็น
ทาน ศีล ภาวนา 

ถา้ไม่มีทาน ไม่มีทานคือไม่มีการเสียสละใหจิ้ตใจมนัเขม้แขง็ข้ึนมา ถา้จิตใจมนัเขม้แขง็
นะ คนเป็นผูใ้หญ่ คนท่ีใหอ้ภยัได ้คนท่ีเห็นส่ิงใดแลว้เราเขา้ใจได ้มีจุดยนื ไม่ไหลไปตามกระแส 
น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัรู้จกัฝึกหดัของมนั หวัใจท่ีเป็นสาธารณะมนัฟังเหตุฟังผลได ้ เวลาคนเขา
โตแ้ยง้กนั เรามีจุดยนื เราฟังก่อนว่าอะไรจริงอะไรเทจ็ ไม่ใช่เขาพูดอะไรก็เช่ือเขาไปหมดๆ 
เพราะอะไร เพราะวุฒิภาวะมนัอ่อนดอ้ยน่ีไง 

น่ีพูดถึงระดบัของทาน ระดบัของทานเพราะการท าบุญกุศล การสร้างทานของเรา เรา
อยา่ไปเช่ือเขา ถา้เราพอใจแลว้เราถึงจะท า ถา้พอใจแลว้ถึงท านะ ท าดว้ยสติปัญญาของเรา ท า
แลว้เราพอใจของเรา ถา้เราพอใจของเรา ส่ิงนั้นพฒันาข้ึน ทาน ศีล ภาวนา พอมีศีลคือความปกติ
ของใจแลว้ ถา้ใจมนัปกติ ใครจะมายใุครจะมาแหย ่ใครจะมาหลอกมาลวงได ้ 
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แต่น่ีไม่อยา่งนั้นน่ะ น ้าเช่ียว น ้าเช่ียวกระแสสังคมไปอยา่งนั้น แลว้เขาก็ไหลไปตามกนั
ไปอยา่งนั้น เขาไม่มีจุดยนืของเขา ถา้เขามีจุดยนืของเขา ดูสิ เวลาครูบาอาจารย ์ หลวงตาท่านมี
ชีวิตอยู ่ใครฟังธรรมๆ ก็มีจุดยนืของเขา แลว้เวลาปฏิบติัๆ ถา้มนัไดจ้ริงข้ึนมามนัก็จบ 

ถา้มนัไม่ไดจ้ริงข้ึนมา เวลาครูบาอาจารยท่์านล่วงไปแลว้มนัก็เรรวน พอเรรวนข้ึนมา มนั
หาท่ีเกาะท่ียดึไม่ได ้ถา้หาท่ีเกาะท่ียดึไม่ได ้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงสอนไง “เธอจงมี
ธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย” ถา้มีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด เราก็มีสติปัญญาของเราไง 
แต่คนเรา ชีวิตมนัตอ้งอาศยัปัจจยัเคร่ืองอาศยั ชีวิตมนัตอ้งมีปัจจยั ๔ ถา้ไม่มีปัจจยั ๔ ชีวิตจะอยู่
ไดอ้ยา่งไร  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราไม่มีสติไม่มีปัญญาของเรา เราจะรักษาหวัใจของเราอยา่งไร “เธอจง
มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง” ถา้มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง เรามีสติปัญญาของเรา ในเม่ือมีครูบาอาจารยอ์ยู ่ เราก็
ขวนขวายของเรา เราก็กระท าของเราดว้ยความมุมานะ แต่ดว้ยอ านาจวาสนาไง ค าว่า “อ  านาจ
วาสนา” นะ ถา้อ  านาจวาสนา กรรมเก่ากรรมใหม่ เวลากรรมเก่าของเรา ถา้มีกรรมเก่าข้ึนมา 
กรรมเก่า หมายถึงว่า มีเจตนาท่ีดี ความมุ่งหมายท่ีดี น่ีกรรมเก่า แลว้ถา้กรรมใหม่ กรรมใหม่ก็
ปัจจุบนัน้ีท าส่ิงท่ีดี 

แลว้ถา้กรรมเก่ามนัส่งเสริมไม่ถึงท่ีสุด เราปฏิบติักรรมใหม่ๆ คือกรรมท่ีเราพยายาม
ภาวนาอยูน่ี่ ภาวนาอยูน่ี่ใหก้รรมเก่ามนัเพิ่มข้ึนมา ใหก้รรมเก่าคือเจตนาของเรา ความมัน่คงในใจ
ของเราใหเ้ขม้แขง็ข้ึนมา พอเขม้แขง็ข้ึนมา เวลาเราใชปั้ญญาของเรา เราแยกแยะได ้ส่ิงท่ีเป็นจริง
ก็คือเป็นจริง ส่ิงท่ีเป็นอดีตอนาคต ส่ิงท่ีเราไดป้ระพฤติปฏิบติัมา เราไดส้ัมผสัมาน่ีเป็นอดีต ส่ิงท่ี
เป็นอดีต แลว้ในปัจจุบนักบัอดีตมนัตรงต่อกนั จริตนิสัยๆ มนัส่งเสริมกนัๆ ถา้ส่งเสริมกนั เรา
ภาวนาของเรา แลว้ถา้มีจุดยนืของเรา มนัสงบระงบัแลว้ 

ถา้ใจสงบระงบันะ น ้าเช่ียวขนาดไหนเราเขา้ใจได ้ ถา้เราเขา้ใจได ้ มีจุดยนืได ้ เราไม่ตาม
กระแสนั้นไง แต่ถา้คนไม่มีจุดยนืมนัไปตามกระแสนั้น ไปตามกระแสนั้นนะ เราเกิดมา เกิดมา
เป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แลว้พระพุทธศาสนาสอนสัจจะความจริงๆ แลว้สัจจะ
ความจริงมนัเป็นกนัอยา่งนั้นหรือ 

ในเร่ืองการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางโลกเขา เวลาเขาปลุกกระแสกนั เวลาปลุกมอ็บๆ 
กนั ถา้มนัจุดติด น่ีไง เวลาคนมนัต่ืนคนๆ มนัแสนอนัตราย แลว้ถา้เรามีสติปัญญา เราไม่ไปกบั
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เขา มนัไม่มีเหตุมีผลพอ ถา้ไม่มีเหตุผลพอ เราจะไม่ท าอยา่งนั้น ถา้เราไม่ท าอยา่งนั้น เราเป็นชน
กลุ่มนอ้ย ชนกลุ่มนอ้ย ถา้มีสติปัญญาของเรา เรากรั็กษาหวัใจของเรา ถา้รักษาหวัใจของเรา 
ปฏิบติัเพื่อแบบน้ี 

เรามาวดัมาวากนั มาวดัมาวาเพื่อวดัหวัใจของเรา ถา้วดัหวัใจของเรา ถา้มนัพฒันาของมนั
ข้ึน มนัท าคุณงามความดีของมนัข้ึน ถา้ท าคุณงามความดี ถา้ท าคุณงามความดีของเรา มนัจะทุกข์
มนัจะยาก เราภูมิใจ 

เวลาครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัของท่านมาก่อน เวลาท่านปฏิบติัของท่านมาก่อน ท่าน
ลม้ลุกคลุกคลานมาก่อน ค าวา่ “ลม้ลุกคลุกคลาน” นะ หวัใจมนัพฒันาหรือไม่พฒันา ดูสิ เวลา
หลวงปู่มัน่ๆ เวลาท่านพูดถึงว่าท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ๆ  เวลาค าวา่ “พระโพธิสัตว”์ ดูสิ 
ดูวุฒิภาวะ ดูภูมิปัญญาของท่าน เวลาภูมิปัญญาท่านบวชใหม่ๆ ท่านตอ้งอาศยัหลวงปู่เสาร์ หลวง
ปู่เสาร์เป็นผูท่ี้พาออกธุดงคน์ะ แลว้เวลาออกธุดงค ์วยัรุ่นเวลามนัเจอเพื่อนๆ เพื่อนคุยกนัน่ะ ท่าน
เห็นถึงความไม่ปลอดภยั ถา้อยา่งน้ีไม่ปลอดภยัแลว้ ท่านพาออกอีก ท่านพาออกธุดงค์ไป  

เราจะบอกว่า ตอนท่ีเร่ิมตน้ เวลาบวชใหม่ๆ ท่านตอ้งอาศยัครูบาอาจารย ์ อาศยัหลวงปู่
เสาร์ ทีน้ีพอหลวงปู่เสาร์ พอต่างคนต่างคน้ควา้ๆ ไป เวลาจิตมนัสงบแลว้พิจารณากายแลว้ก็
เหมือนเดิม คือว่ามนัไม่สามารถช าระกิเลส มนัไม่สามารถท าใหกิ้เลสมนัยบุยอบลงได ้ เพราะ
ดว้ยความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตวอ์นันั้นน่ะมนัตอ้งสร้างอ านาจวาสนาต่อไปขา้งหนา้เพื่อไป
เป็นพระพุทธเจา้ แต่เวลาท่านลาของท่าน ท่านลาความเป็นพระโพธิสัตวข์องท่าน แลว้ท่านมา
พิจารณาของท่าน เวลาจิต เวลามนัพิจารณากายไปแลว้มนัถอดมนัถอน “เออ! มนัตอ้งอยา่งน้ีสิ” 
พออยา่งน้ีสิป๊ับ ท่านกลบัไปแกไ้ขหลวงปู่เสาร์ เพราะหลวงปู่เสาร์ หลวงตาท่านบอกปรารถนา
เป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ ค  าว่า “พระปัจเจกพุทธเจา้” ปัญญา ความรอบรู้ ความกวา้งขวาง 
มาตรฐานของหวัใจมนัไม่เท่ากบัพระโพธิสตัว ์

เวลาวุฒิภาวะท่ีมนัมีวุฒิภาวะ วุฒิภาวะแลว้ถา้มีจุดยนื แลว้ถา้มีสติปัญญามามากมานอ้ย 
ทั้งๆ ท่ีว่าปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ เวลาประพฤติปฏิบติัก็ตอ้งอาศยั อาศยัหลวงปู่เสาร์ไปก่อน 
เวลาท่านแกไ้ขในใจของท่านได ้ เพราะหลวงปู่เสาร์พยายามประคองข้ึนมาจนท่านท าสมาธิได ้
จนท่านมีก าลงัของท่านได ้เวลาคน้ควา้ดว้ยหวัใจของท่าน ท่านตอ้งไปละเอง สละเอง  
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ถา้เราไม่ละเอง เราไม่สละเอง เราเป็นคนติดเอง เราเป็นคนยดึมัน่ถือมัน่ความคิดเราเอง 
ความรู้ความเห็นของเรา เราจะยอมทิง้ไหม เราทิง้ของเราไม่ไดห้รอก แต่ถา้เราทิง้ไม่ได ้ ถา้มีครู
บาอาจารยท่ี์ท่านแนะไดม้นัก็มีโอกาสท่ีจะไดพ้ิจารณา แต่ถา้ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์จะคอยช้ีแนะได ้
แต่ดว้ยวุฒิภาวะ ดว้ยบุญกุศลของตน ดว้ยอ านาจวาสนาของตน มนัคิดเอง แยกแยะเอง พิจารณา
เอง แลว้ก็สละเอง 

พอสละเองข้ึนไปแลว้ท่านก็ยอ้นกลบัไป เพราะท่านสละของท่านเองใช่ไหม เวลาไป
บอกหลวงปู่เสาร์ ไปแกห้ลวงปู่เสาร์ว่าใหห้ลวงปู่เสาร์สละความเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้
เหมือนกนั 

เวลาคนท่ีจะไปแกไ้ขครูบาอาจารยม์นัตอ้งมีอ  านาจวาสนาแค่ไหน เวลาวุฒิภาวะๆ อยา่ง
น้ี ท่ีว่าพนัธุกรรมของจิตๆ จิตของคน กรรมเก่าๆ กรรมเก่า ถา้ไม่มีกรรมเก่า พระโพธิสัตว ์องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ค าว่า “กรรมเก่า” ท่านสร้างมา
ขนาดนั้น ท่านสร้างมาต่อเน่ืองมาๆ ถา้ไม่ต่อเน่ืองมนัจะพฒันาข้ึนมาไดอ้ยา่งไร เวลามนั
พฒันาข้ึนมา 

ทีน้ีเราก็มาคิดกนัเอง ชีวิตน้ีตายแลว้สูญ ภพชาติไม่มี 

ถา้ภพชาติไม่มี การพฒันาของจิตมนัมาอยา่งไร ดูสิ ในทางความเป็นมนุษย ์ เราก็คิดกนั
ได ้ ดีเอน็เอ เราพิจารณาได ้ พนัธุกรรม เราพิจารณาได ้ เราวิเคราะห์วิจยัได ้ มนัมาอยา่งไร มนัมี
ผลตอบสนองอยา่งไร แลว้เราป้องกนัอยา่งไร เราป้องกนักนันะ ตอนน้ีพยายามพิจารณากนัจะ
ไปตดัดีเอน็เอ ใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ไม่ใหมี้เลย น่ีพฒันาของมนัข้ึนไป 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาบุญ กรรม เวลาจิตมนักระท า เจตนาดี ส่ิงท่ีการกระท าๆ ทีน้ีเวลาการ
กระท าข้ึนมาแลว้มนัผลของวฏัฏะ ก่ึงพุทธกาล แลว้ในปัจจุบนัน้ีส่ิงท่ีว่า เวลาท่ีว่าน ้ าเช่ียวอยา่
ขวางเรือ น ้าเช่ียว กระแสสังคม กระแสสังคมมนัไม่เป็นความจริงหรอก เห็นไหม น ้าข้ึน น ้าลง 
เวลาน ้าเช่ียว ฝนตกแดดออก เวลาฝนตก ฝนตกท่ีรุนแรงมนัจะเกิดน ้าป่า มนัเป็นของชัว่คราว แต่
กระแสน ้าสิ ท่ีเป็นแม่น ้าล  าคลอง มนัมีของมนัเป็นฤดูกาลเลยนะ น ้าข้ึน น ้าลง ไอน่ี้สัจจะความ
จริงๆ มนัเป็นความจริง 
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แต่ถา้มนัเป็นกระแสชัว่คราว มนัเป็นภยัพิบติัอยา่งนั้นน่ะ แลว้มนัชัว่คราวแป๊บเดียวเด๋ียว
ก็ไป แต่ถา้เป็นขอ้เทจ็จริง ธาตุ ๔ ดิน น ้า ลม ไฟ มนัประกอบกนัเป็นโลก มหาภูตรูป แลว้เวลา
ธาตุ ๔ เวลาอารมณ์ความรู้สึกของเราล่ะ ภพนอ้ย ภพใหญ่ในใจ เวลาเขาพิจารณากนั พิจารณาภพ
นอ้ย ภพใหญ่ แลว้เวลาพูดแลว้ก็พยายามจะส่งออกไป 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหท้วนกระแสกลบัมา ครูบาอาจารยเ์รา
ใหท้วนกระแสกลบัมา ถา้ทวนกระแสกลบัมานะ ส่ิงนั้นเป็นเร่ืองโลกๆ ตอนน้ีมนัก็อยูท่ี่อ  านาจ
วาสนา 

เราเกิดมา เกิดมาร่วมภพร่วมชาตินะ เกิดมาก่ึงกลางพระพุทธศาสนา เกิดมาร่วมสมยักบั
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยใ์หญ่ ท่านพาออกๆ พาออกดว้ยการกระท า ดว้ยความมุ
มานะความเป็นจริงของท่าน ถา้พาออกอย่างนั้น ส่ิงท่ีมีครูบาอาจารยเ์ป็นท่ีพึ่ง เป็นผูช้ี้น า แลว้
ต่อไปจะเรียวแหลมไปเร่ือยๆ เพราะคนท่ีมีอ  านาจวาสนาอยา่งนั้นมนัจะหาไดน้อ้ยลงเร่ือยๆ แลว้
ทีน้ีมนัก็มีแต่ความจอมปลอม น่ีไง น ้าเช่ียวๆ 

เขามาคุยมาปรึกษาไง บอกว่าตอนน้ีในสังคมเขาพูดกนัแต่เร่ืองสัพเพเหระ การภาวนา
แบบลูบๆ คล าๆ แลว้ก็โตแ้ยง้กบัเขา แต่สู้เขาไม่ได ้

สู้เขาไม่ไดม้นัก็น่าเห็นใจ เพราะมนัเป็นคนส่วนนอ้ยไง ใครอยากล าบาก ใครๆ ก็อยาก
สบายทั้งนั้นน่ะ ใครๆ ก็อยากชุบมือเปิบ ใครๆ เขาก็อยากไดส้มความปรารถนาโดยท่ีไม่ตอ้งท า
อะไรเลย แลว้ก็ยนืยนักนัว่ามนัเป็นจริงๆ เป็นจริงเพราะน่ีไง คนโง่มากกว่าคนฉลาด คนโง่มาก
มนัชกัจูงกนัได ้

แต่ถา้เป็นจริงนะ เป็นจริงอยา่งไร ดูสิ เจา้ชายสัทธตัถะ อาฬารดาบส อุทกดาบสบอกว่า 
“มีความรู้เสมอเรา มีความเห็นเหมือนเรา ไดส้มาบติั ๖ สมาบติั ๘ เป็นอาจารยส์อนได”้ 

เจา้ชายสิทธตัถะไม่เอา น่ีไง เหมือนกนัๆ ท่านไม่เอาหรอก มนัเหมือนกนัมาจากไหน ดี
เอน็เอมนัเหมือนกนัไดอ้ยา่งไร ดูลายน้ิวมือคนก็ไม่เหมือนกนั พนัธุกรรมของจิตของคนกไ็ม่
เหมือนกนั ความรู้สึกนึกคิดของคนไม่เหมือนกนั กิเลสของคนหยาบหนาไม่เหมือนกนั ถา้ไม่
เหมือนกนั คนท่ีมีอ  านาจวาสนาสร้างศีล สมาธิ ปัญญา การว่าสร้าง สร้างคือการกระท าข้ึนมา ถา้
กระท าข้ึนมา ถา้มนัตรง ตรงต่อกิเลส มนัตรงต่อจิต ตรงต่อการพิจารณา มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น 
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พูดถึงว่า ท่ีไหนแหง้แลง้ มนัก็ตอ้งไดค้วามชุ่มช้ืน ท่ีไหนตอ้งการน ้า น่ีก็เหมือนกนั ใน
เม่ือกิเลสมีแต่ความเร่าร้อนในใจ มนัตอ้งการอะไรล่ะ 

มนัตอ้งการศีล สมาธิ ปัญญา มนัตอ้งการ มนัตอ้งการคือไปปราบปรามกิเลส แต่กิเลสมนั
กลวั กิเลสมนัตอ้งการ กิเลสสวมกิเลสไง กิเลสบงัเงาไง อา้งธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ไง แลว้บอกว่าส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ นัน่ไง คนอ านาจวาสนานอ้ยมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ 

ถา้คนมีอ านาจวาสนามนัจะสะสมไปเร่ือยๆ ถา้ถูกตอ้งแลว้ก็ถูกตอ้งเร่ือยไป เห็นไหม เรา
มีจุดยนืของเรา เราท าของเรา ฉะนั้น น ้ าเช่ียว เราไม่ขวางเรือ น ้าเช่ียวก็ปล่อยใหม้นัเช่ียวตาม
กระแสสังคม แลว้มีแต่คนท่ีมีปัญญามากปัญญานอ้ยเท่านั้นแหละไปตามกระแสอยา่งนั้น 

ของเรา เรามีเกาะมีดอนของเรา เรามีครูบาอาจารยเ์ป็นท่ีพึ่ง ทีน้ีเวลามีครูบาอาจารยเ์ป็นท่ี
พึ่ง เวลาประพฤติปฏิบติันะ มนัจะทุกขม์นัจะยาก ทุกขแ์บบน้ีทุกขเ์พื่อจะแกทุ้กข ์ ไอทุ้กขแ์บบ
โลกๆ เหง่ือไหลไคลยอ้ย มีแต่ความทุกขค์วามยาก แลว้กซ็ ้ าๆ ซากๆ ทุกขแ์ลว้ทุกขเ์ล่าไม่มีวนัจบ
วนัส้ิน แต่ความทุกขข์องเรา เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา การท าหนา้ท่ีการงานทุกข์ทั้งนั้นน่ะ มนั
เป็นงาน พอเป็นงาน มนัตอ้งลงทุนลงแรงทั้งนั้นน่ะ 

เวลาลงทุนลงแรงไปแลว้ ส่ิงท่ีว่าเป็นความทุกข์ๆ  ทุกขเ์พราะพอใจไง ถา้ทุกขไ์ม่พอใจ 
ท าไมเราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนากนัไดต้ลอดเวลา แลว้เวลาจิตมนัสงบ จิตมนัลงได ้ นัน่ล่ะ
ความสุข ความสุขเกิดข้ึนจากจิต ความสุขเกิดข้ึนจากจิตสงบ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้
ถา้มนัใชส้ติปัญญาไป มนัจะไปเห็นความมหศัจรรย ์

ความมหศัจรรยท่ี์ว่า เหมือนกบัคนจนตรอกจนมุม แต่เวลามนัมีปัญญา มนัไปของมนัได ้
มนัเลาะ มนัถากมนัถางของมนัไป เวลามนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา น่ีความมหศัจรรย ์ ในบรรดา
สัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ในบรรดาสัตวส์องเทา้ ผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกขแ์ลว้ นัน่ล่ะสะอาดบริสุทธ์ิในหวัใจอนันั้น พน้จากวฏัฏะไปๆ  

โลกน้ีไม่มีส่ิงท่ีจะพน้ไปได ้เวน้ไวแ้ต่ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เวลาส้ินสุดแห่งทุกข ์นัน่แหละ
พน้จากวฏัฏะ มนัจะเห็นชดัๆ เลย การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ตอ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้ง
ตาย กบัตรงขา้มท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แลว้มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ ถา้มนัท าจบส้ินแลว้ น่ีไง 
เหนือโลก เหนือโลก เหนือสงสาร เหนือวฏัฏะ เหนือทุกๆ อยา่ง แลว้อยูท่ี่ไหน อยูท่ี่ใจของสัตว์
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โลก อยูท่ี่คนท่ีมีอ  านาจวาสนา อยูท่ี่ผูท่ี้คน้ควา้ อยูท่ี่ผูป้ระพฤติปฏิบติัน้ี ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมามนั
อยูท่ี่น่ี 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ช้ีเขา้มาท่ีใจของสัตวโ์ลก เพราะจะมาร้ือ
สัตวข์นสัตวไ์ง ร้ือสัตวโ์ลกออกจากวฏัฏะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรารถนา ดูสิ 
เป้าหมายของศาสนา ความยิง่ใหญ่ของพระพุทธศาสนา เอวงั 


