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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม เรากราบพระนอบน้อมต่อองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ
เจ้า ถ้านอบน้อมต่อองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าโดยข้อเทจ็จริงนะ ธรรมวินัยจะมีคุณค่า
มาก นี่มีคุณค่า มีคุณค่าเพราะมันซาบซึ้ งธรรมวนิัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง คน
ถ้ามีสติมีปัญญานะ 

นี่ความเป็นอยู่ของเราๆ จากธรรมวนิัยทั้งนั้น เพราะอะไร เพราะบริษัท ๔ บริษัท ๔ 
อบุาสก อบุาสกิานี่เขาหวงับุญกุศลของเขา ถ้าเขาหวงับุญกุศลของเขานะ เขาขวนขวายมาขนาด
ไหน เห็นไหม เขาท าบุญกุศลของเขา ถ้าเขาท าบุญกุศลของเขา สิง่ที่เราได้มาๆ ได้มาเพราะว่า
ศรัทธา ศรัทธานี่เขาศรัทธาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เขาศรัทธาในศาสนาไง 

เวลามาบวชใหม่ๆ บวชขึ้นมาใครจะรู้จกั ไม่มีใครรู้จกัเราหรอก เราออกมาจากฆราวาส 
มาบวชเป็นพระ มาบวชเป็นพระนั่นได้ห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ห่มผ้าธงชัยพระอรหันต์ นี่ธงชัยพระ
อรหันต์เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากห่็มผ้ากาสาวพัสตร์ เรากม็าห่มผ้ากาสาว
พัสตร์ เรามาห่มผ้าเพราะอะไร ห่มผ้าเพราะเราเป็นศากยบุตร เราบวชมาเป็นพระ เราบวชมา
เป็นพระ พระมีบริขาร ๘ เป็นสมบตัขิองเรา แล้วกม็ีธรรมและวนิัย 

สิง่ที่มีธรรมวนิัยเป็นสมบตัิ ถ้าเป็นสมบตัิเราขวนขวาย ขวนขวายมีกระท า ถ้ากระท า
ขึ้นมาให้เป็นสจัจะให้เป็นความจริง ให้เป็นพุทธะในหัวใจไง เวลาหลวงตาท่านบรรลุธรรม เห็น
ไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์รวมลงเป็นหนึ่งในใจนั้น ในหัวใจมันเป็นธรรมทั้งแท่ง มนั
ธรรมทั้งแท่งในหัวใจนั้นนะ ถ้าเป็นหัวใจนั้นนั่นน่ะพระแท้ ถ้าพระแท้ๆ มันเป็นแบบนั้น ถ้า
พระแท้ๆ เป็นแบบนั้นเพราะด้วยอะไร ด้วยการขวนขวาย ด้วยการขวนขวาย ด้วยอ านาจวาสนา
บารมี  

นี่ท าสิง่ใดถ้ามันไม่สมความปรารถนา มันเหนื่อยยากทั้งนั้น งานทางโลกเขาอาบเหงือ่
ต่างน า้ของเขา เพื่อหาผลประโยชน์มาเลี้ยงชีพนะ งานของเรานี่ล้างภพล้างชาติๆ มันเป็นงาน
อนัละเอยีด เราเกดิมาจากไหน เพราะความไม่รู้ เกดิในครรภ์ เพราะความไม่รู้ เกดิในครรภ์ ใน

©2018 www.sa-ngob.com



เทศน์พระ เร่ือง ปากเหย่ียว ๒ 

 

ไข่ ในน า้คร า ในโอปปาติกะ ในก าเนิด ๔ ก าเนิด ๔ นี่ผลของวฏัฏะ แล้วผลของวฏัฏะเวยีนว่าย
ตายเกดิในวฏัฏะเราต้องเกดิอยู่แล้ว เราได้เกดิอยู่แล้วด้วยอ านาจวาสนาได้เกดิเป็นมนุษย์นี่สดุ
ยอด มันเป็นอริยทรัพย์ อริยทรัพย์เพราะความเกดิเป็นมนุษย์ไง เพราะมนุษยม์ันมีสติมีปัญญา 
มนุษย์สามารถขวนขวาย มนุษย์สามารถท าที่สิ้นสดุแห่งทุกข์ได้ มนุษย์ท าให้รู้แจ้งได้  

ถ้ามนุษย์ท าให้รู้แจ้งได้ เห็นไหม สิง่ที่เวลาความเป็นมนุษยน์ี่ สิง่ที่ชีวติของเรา เห็นไหม 
มันแค่ฟ้าแลบ ฟ้าแลบแป๊บ ไปแล้ว นี่กเ็หมือนกนั ๙๐ ปี ๑๐๐ ปีแป๊บเดียวเท่านั้น ดูส ิ ใน
พระไตรปิฎกเวลานางฟ้าเขาออกมาเกบ็ดอกไม้กนั เห็นไหม มาเกบ็ดอกไม้กนั เพื่อนเขา
หายไปแวบหนึ่ง พอเขาจะกลบันะ เพื่อนมา ไปไหนมานี่ ไปเกดิเป็นมนุษยม์าชาติหนึ่งๆ นะ นี่
ไงมันชั่วฟ้าแลบแป๊บหนึ่งนั่นนะ ชีวตินี้อนัตรายนัก ชีวตินี้มันถงึที่สดุแล้วต้องพลดัพรากไป 
ชีวตินี้มีการพลดัพรากเป็นที่สดุ แล้วมันจะพลดัพรากเมื่อไหร่เท่านั้น 

แม้แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ๔๕ ปี นี่วางศาสนาให้ความมั่นคง เวลาองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าพูดกบัพระอานนท ์ “อานนทแ์ม้แต่เราตถาคตกต้็องตายไปๆ” 
แม้แต่ตถาคตกส็ิ้นชีวติไปแล้ว นี่วางธรรมวนิัยมา ๒,๐๐๐ กว่าปีนี่ แล้วเราเกดิมา เกดิมาเป็น
มนุษย์ เกดิมาพบพระพทุธศาสนา ถ้าพระพุทธศาสนาแล้ว ถ้ามันขวนขวายๆ ถ้านอบน้อมต่อ
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มันไม่ต้องกล่าวตักเตือนอะไรกนัเลยล่ะ ถ้ามันนอบน้อมสู่
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าธรรมวนิัยเป็นศาสดา
ของเรา ธรรมวนิัย เราจะไม่ท าความผดิพลาดสิง่นั้นเลย มันอยู่ในกรอบตลอดเลย นี่ไงเพราะ
เราเคารพบูชาไง  

ถ้ากเิลสตัณหาความทะยานอยากมันปิดหูปิดตาขึ้นมา มันถงึได้แถอยู่นี่ พอมันแถเข้า
ไป การกระท ามันกไ็ม่เป็นความจริงขึ้นมา ถ้าในการกระท าจะเป็นความจริงขึ้นมา ศลี สมาธ ิ
ปัญญา ศลี ศีล สมาธ ิ ปัญญา สลีะความมั่นคงในใจ ถ้าใจมันมั่นคงขึ้นมามันจะมีอะไร มีเหยื่อ
อะไรมาล่อมันไปอย่างนั้น มีสิง่ใดจะมาท าให้ไขว้เขวไปอย่างนั้น แล้วสิง่ที่ไขว้เขวมันเป็นปัจจยั
เคร่ืองอาศยัเท่านั้น เช้าออกมาภิกขาจารเลี้ยงชีพ เลี้ยงชีพเสรจ็แล้วท าภัตกจิๆ สิง่ที่เราท านี่ท า
ภัตกจิ เวลาท าหน้าที่การงาน งานสิง่ใดกร็ีบท าให้มันจบซะ จบแล้วเราจะได้ภาวนา 

นี่กเ็หมือนกนัท าภัตกจิ มันกเ็ป็นคราวเป็นวาระนะ เวลาไม่มีใครรู้จกั เรากข็วนขวายมา 
ได้ตกบาตรมากฉ็ันเท่านั้น ถ้ามีคนรู้จกัขึ้นมา เขากป็รารถนาของเขา มันเป็นสทิธขิองเขา มัน
เป็นบริษัท ๔ เหมือนกนั เขาขวนขวายของเขาเพื่อบุญกุศลของเขา นั่นเขามาด้วยน า้ใจของเขา 
เรากร็ับของเขาด้วยความเป็นธรรมเท่านั้น ถ้าด้วยความเป็นธรรม เหน็ไหม สิง่ใดรับเขามันเป็น
น า้ใจ สิง่เท่านั้น เสร็จแล้วเรากต้็องมีสติมีปัญญาของเรา เห็นไหม ท าภัตกจิๆ ถ้ามันจบแล้ว ท า
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ภัตกจิจบแล้วหน้าที่ของเรา เวลาของเราแล้ว 

  เวลาเราต้อนรับขับสู้ มันเป็นภาระ เป็นความรงุรัง เรากเ็ห็น ทุกคนกเ็หน็ ถ้ามันไม่มี
มารยาท มันกเ็ป็นมารยาสาไถย มันเป็นมารยาสาไถยทั้งนั้นน่ะ ไถยจติ จติคิดอยากได้ ถ้าจติไม่
คิดอยากได้ จติมันไม่ต้องการปรารถนา มันต้องการภัตกจิๆ เราอยากท ากจิกรรมของเราให้มัน
จบ ถ้าท ากจิกรรมของเราให้มันจบ บริษัท ๔ เห็นไหม ภิกษุ ภิกษุณ ีอบุาสก อบุาสกิาของเรายัง
ไม่เข้มแขง็ ไม่สามารถกล่าวแก้ค าจาบจ้วงของลทัธต่ิางๆ ได้ เราจะไม่ยอมนิพพาน  

นี่มีการศกึษา ศกึษาค้นคว้าในธรรมวนิัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ใครก็
ศกึษาได้ เรียนพทุธศาสนาวนัอาทติย์ เห็นไหม พระเราบวชมากเ็รียนถงึ ๙ ประโยค เวลา
ศกึษามากศ็กึษาในพระไตรปิฎกในคัมภีร์เล่มเดียวกนั ศกึษามาในต าราเล่มเดียวกนัทั้งนั้น เขา
กร็ู้สทิธขิองเขา เรากร็ู้สทิธขิองเรา นี่บริษัท ๔ เห็นไหม กระบวนการของมันต้องขับเคลือ่นไป
ด้วยกนั ถ้าขับเคลือ่นไปด้วยกนัเพื่อความมั่นคงของศาสนา ถ้าเพื่อความมั่นคงของศาสนา เห็น
ไหม เขากม็ีสทิธขิองเขา เรากม็ีสทิธขิองเรา  

ถ้ามีสทิธขิองเรา เห็นไหม ด้วยไม่มมีารยาสาไถย ไม่มีไถยจติที่ต่างคนต่างคิดจะอยาก
ได้ มันจะมีอะไรเข้ามาท าให้มันเสยีหายล่ะ ถ้ามันเป็นจริงไง แล้วเราเห็นแล้วมันเป็นการเสยีเว
ล ่าเวลา มันเป็นการคลกุคล ีนั่นกเ็ป็นมุมมอง เป็นจริตนิสยัของคน แต่ถ้าเป็นสงัฆะ เป็นสงัคม
ที่ดี เหน็ไหม เขาท าของเขา ท าภัตกจิเสรจ็แล้ว ท าสิ่งแล้วเราจะภาวนาของเรา แล้วภาวนาของ
เราเข้าหาที่สงบที่สงดัของเรา ถ้ามันเป็นจริงมันจริงตรงนี้  ถ้ามันเป็นจริงตรงนี้ คนมี
ความสามารถแค่ไหน คนว่าทุกคนมีปัญญา ตรงนี้ท าให้มันเกดิขึ้น ให้มนัเกดิขึ้น เหน็ไหม พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

เวลาหลวงตาท่านบอก พุทธ ธรรม สงฆ ์ รวมลงที่ใจ แล้วใจอยู่ไหน ถ้าใจอยู่ไหน ใจมี
หลกัการๆ เห็นไหม เรานอบน้อมสู่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ถ้าเราน้อมสู่องค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพุทธเจ้านี่เรามีสติมีปัญญารักษา มีการกระท าอย่างนั้นเกดิขึ้น ถ้ามีการกระท า
เกดิขึ้นมนัจะเป็นสจัจะเป็นความเป็นจริงในใจนั้น ถ้าเป็นความจริงในใจนั้น มีมรรค มีมรรคคือ
มีเหตมุีผล มีเหตุผลมันกม็ีการกระท า มีการกระท าจิตใจมันกอ็ยู่ในร่องในรอย ถ้าอยู่ในร่องใน
รอย เวลามันเป็นไป เห็นไหม ถงึที่สดุแห่งทุกข์ ถ้าท าไปมันต้องถงึที่สดุแห่งทุกข์ ถ้าถึงที่สดุ
แห่งทุกข์ จบสิ้นกระบวนการของมัน จบสิ้นกระบวนการของมรรค  

นี่เขาบอกว่า เห็นไหม ถงึแห่งมรรค เราต้องทิ้งๆ ถ้าต้องทิ้ง ถ้าต้องทิ้งมันผดิแล้ว 
กระบวนการของมันมีการกระท าของมัน ถ้าการกระท าของมัน เห็นไหม เราจะไปเร่งให้ผลไม้
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มันสกุใช่ไหม ผลไม้ขึ้นไปถ้ามันแก่ของมัน มนักต้็องสกุไปข้างหน้าใช่ไหม แต่มันสกุภายหน้า
มันอยู่ที่อณุหภมู ิอยู่ที่อากาศ อยู่ที่ผลไม้มันสมบูรณแ์ค่ไหน ถ้าสมบูรณแ์ค่ไหนมันกส็กุของมัน 
เวลามันหลดุจากขั้ว เวลาผลไม้มันแก่งอมดีแล้วมันหลดุจากขั้ว มันหลดุจากขั้วมันกจ็บของมัน
ไง  

นี่บอกว่ามรรคต้องทิ้งๆ มึงมีกระบวนการจดัการอย่างไง ถ้ามึงมีกระบวนการจดัการ
อย่างไง นั้นน่ะสมมุตทิั้งนั้นนะ แต่ถ้ามันเป็นความจริงของมัน ผลไม้มันหลดุจากขั้ว ถ้าผลไม้
หลดุจากขั้วด้วยความสมบูรณข์องมัน ด้วยความแก่ถึงจุดของเขา เขาต้องหลดุจากขั้วนั้น ใคร
ทิ้ง มันสมดุลของมัน มันพอดขีองมัน ใครไปทิ้งมัน  

แต่เวลาเทศนาว่าการเขากพ็ูดอย่างนั้นแหละ ถงึเวลาแล้ว นั่นนะไปกอดมันไว้ไปห่วง
หน้าพะวงหลงั ไปพะว้าพะวงัของมัน เห็นไหม ถ้าเราไม่ห่วง เราไม่พะว้าพะวงักับสิง่ใดๆ 
ทั้งสิ้น เรามีสติปัญญาของเรา เราใช้สติปัญญาเราควบคุมดูแลรักษาของเราขึ้นไป เห็นไหม นี่
กระบวนการมันเป็นไป นี่ไงความสมบูรณข์องมัน แก่โดยรอบ พอแก่โดยรอบด้วยความ
สมบูรณข์องมัน ผลไม้มันสกุงอมของมัน มันถงึที่สดุของมัน มันหลดุจากขั้วโดยสจัจะความจริง
ของมัน นี่ไง โดยข้อเทจ็จริงมันเป็นของมันอย่างนั้น  

แต่เวลากระบวนการของทฤษฎ ี กระบวนการของการศกึษา กระบวนการเขากศ็กึษา
ตามนั้น พอศกึษาตามขึ้นมา เรากไ็ปศกึษากระบวนการนั้นมา แล้วเรากไ็ปจดัรปูแบบจะให้มัน
เป็นไปอย่างนั้นเลย มันจะเป็นไหม นี่มนัไม่เป็นอย่างนั้น ดูส ิ ผลไม้ เวลามัน เหน็ไหม เมด็ๆ 
เดียวลงสู่ดิน เห็นไหม เมด็เมด็เดียวขึ้นมานี่ต้นใหญ่โตมหาศาล เวลามันออกดอกออกผลๆ 
เห็นไหม เวลาแค่เป็นดอก ลมแรงพัดขึ้นไปดอกกร่็วงแล้ว 

เวลาเป็นลกูอ่อนขึ้นมา โดนแมลงสตัวม์ันเอาไปเป็นอาหารมัน กว่ามันจะเติบโตขึ้นมา 
กว่ามันจะแก่โดยรอบ เวลาแก่โดยรอบโดยความสมดุลของมัน หลดุจากขั้ว อะไรไปทิ้งมัน นี่ไง 
ถ้านอบน้อมสู่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า สิ่งที่ศกึษามานะ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้า สิง่ที่ความจริงๆ ในใจของเรา มันเป็นความจริงในใจของเรา  

ถ้าเป็นความจริงในใจของเรา เรามีอ านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน ถ้ามีอ านาจวาสนา
มากน้อยแค่ไหน เราขวนขวายของเรา เราท าของเรา เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าท่าน
พูดเอง “เราวาสนาน้อยอายุแค่ ๘๐ ปี” นี่วาสนาน้อยๆ กไ็ด้เป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ
เจ้ากแ็ล้วกนัแหละ แต่ว่าค าว่าวาสนาน้อยไปเทยีบถงึความสมบูรณข์ององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้าองค์ต่างๆ ที่ท่านท ามา ๑๖ อสงไขย ๘ อสงไขย องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
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พุทธเจ้า ๔ อสงไขย มาด้วยเหตุมาด้วยต้นทุนที่ต่างกนั 

  ความที่มาด้วยต้นทุนที่ต่างกนัมันกต้็องต่างกนัโดยผลลพัธ ์ ถ้าผลลพัธม์ันต่างกนัอย่าง
นั้น มันกม็าด้วยต้นทนุนั้น มันเป็นวทิยาศาสตร์ เป็นข้อเทจ็จริงอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าท่านพูดของ
ท่าน ท่านอ่อนน้อมถ่อมตนของท่าน ท่านพูดของท่าน เราวาสนาน้อยๆ ถ้าวาสนาน้อยกเ็ป็น
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า วาสนาน้อยกส็ิง่ที่เป็นศาสดาของเรา เป็นครเูอกของโลก 
สอนสามแดนโลกธาตุ  

สิง่ที่เรากราบไหว้บูชากนัอยู่นี้  เห็นไหม เราพูดนอบน้อมสู่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พุทธเจ้า นอบน้อมนอบน้อมอะไร เพราะเราอยู่นี่ เราได้อยู่ได้กนิ เราได้อาศยันี่ อาศยัธรรม
วนิัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เพราะอะไร เพราะเขาศกึษาธรรมวนิัยขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าด้วยกนัทั้งนั้น บริษัท ๔ เขาศกึษามาด้วยกนั เขาท ามาด้วยกนั  

แต่ของเรานี่ เรามีวาสนามากกว่า มากกว่าหมายความว่า เราละความเป็นฆราวาส เรา
มาบวชเป็นพระๆ บวชเป็นนักรบรบกบัอะไร รบกับกเิลสไง เวลาเกดิสงครามๆ สงคราม
ระหว่างเขาต่อสู้กนั เขามีข้าศกึ มีข้าศกึเขาถงึได้เกดิสงครามขึ้นมา เวลาไม่มีสงครามขึ้นมา เขา
ซ้อมรบๆ เห็นไหม ข้าศกึสมมุติๆ เขาฝึกหัดขึ้นมาเพือ่ให้ช านาญในการซ้อมรบ  

ไอ้ของเรานี่ ถ้ามันศกึษามาๆ กศ็กึษามาในแผนที่ เวลาแผนที่เคร่ืองด าเนิน แผนที่มา
แล้ว เวลาลงในพื้นที่ พอพื้นทีข่ึ้นมานี่ เราประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา เราพยายามหาสถานที่ท างาน
ของเรา เห็นไหม ท าความสงบของใจให้ได้ หาหัวใจของตนให้เจอ ถ้าหาหัวใจของตนให้เจอนี่
ตั้งสติขึ้นมา เวลาหาหัวใจของตนไปหาที่ไหน ไม่ต้องไปหาที่ไหน นั่งลง เดินจงกรม แล้ว
ก าหนดหายใจเข้านึกพุท หายใจออกโธนี่ คนที่หายใจ สิ่งที่หายใจกพ็ุทธะ ถ้าคนมีชีวติถงึท าได้
ไง คนที่มีชีวติท าได้กช็ีวติแบบโลกๆ ไง ชีวติแบบโลกๆ มันกอ็าศยัโลกอยู่นี่ตลอดไปไง 

แต่เวลาเรามีสติมีปัญญา เราหายใจเข้านึกพุธ หายใจออกโธ หน้าที่การงานของเรา 
ไม่ใช่หายใจทิ้งเปล่าๆ ไง ไม่ใช่ชีวตินี้สิ้นไปไง นี่ปากเหยี่ยวปากกา ช่ัวพลั้งเผลอนี่ตายหมดนะ 
เวลาจะตายหมดหัวใจวายโดยฉับพลนั เวลาเดิน ยืน เดิน นั่ง นอน หัวใจวายโดยฉับพลนั เส้น
เลอืดสมองแตกตายเดีย๋วนั้นเลย ชีวติมันสั้นนัก มันอนัตราย มันอยู่ทีเ่รานอนใจไง นอนใจว่า
เราจะอยู่ยั่งยืน เห็นไหม เขาฉลองพุทธชยันตี ๒,๕๐๐ ปี นี่เรากอ็ยู่ไปอกี ๕,๐๐๐ ปี มัน
ประมาณเลนิเล่อไง มันไม่ตื่นตัวไง  

เราบวชใหม่ๆ นะ เวลาศกึษา เห็นไหม ดูส ิศกึษาประวตัิหลวงปู่มั่น ศกึษาประวตัิครบูา
อาจารย์ สมัยสงครามโลกๆ ทุกอย่างอตัคัดขาดแคลนไปหมด โอย๊ เวลามันอ่านแล้วมันเฉา 
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โอย๊ ถ้าเราเจอสภาพแบบนั้นล่ะ รีบนะ กร็ีบกระท านะ อย่างไรแล้วท ากระท าให้ได้ ถ้าครั้งหน้า
อนาคตเราจะรู้อะไรมันจะเกดิขึ้น เรารู้ ได้ยังไงว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมีอะไรมันจะเกดิขึ้น แล้ว
ชีวติเราจะปล่อยส ามะเลเทเมาสะเปะสะปะไปอย่างนั้นเหรอ เราเอาจริงเอาจงันะ  

หลวงปู่มั่นท่านมีช่ือเสยีงขนาดไหน หลวงตาท่านพูดประจ า ท่านเล่าฟังให้นะ เวลาเขา
เข้ามา เห็นไหม ได้สิง่ใดมานี่ เกบ็ไว้ก่อนให้ลกูศษิย์ลกูหา ให้คนนั้นก่อนให้คนนี้ ก่อน จนหลวง
ตาท่านพูด “แล้วหลวงปู่ล่ะ ตัวหลวงปู่มั่นเองล่ะ” 

 “อู้ เป็นหัวหน้า หาได้ง่ายๆ ไอ้พระปลายแถวต่างหากที่มันไม่ม ี ให้มันก่อนๆ” นั่น
ท่านกส็งัเกต ท่านกค็อยดูนะ  

ถงึเวลาแล้วก่อนเข้าพรรษา นี่โยมนุ่ม ให้คนแบกมาให้เลย ๒ - ๓ พับ แล้วซื้อหาใน
ตลาดไม่มี หลวงตาท่านเป็นคนนักศกึษาเหมือนกนั ท่านกไ็ปถามเอามาจากไหน ในตลาดไม่มี
ขายสมัยสงคราม มันใต้ดินทั้งนั้น ซื้อหลงัร้าน คนที่ซื้อหลงัร้านได้เขาต้องมีก าลงัของเขา เขาถึง
ไปซื้อหลงัร้าน เขาหาซื้อหลังร้านคือแบบว่าซื้อใต้ดิน นี่ตลาดมืด ในตลาดไม่มี สนิค้าไม่มี อยู่
ในตลาดมืด พอตลาดมืดขึ้นไปแล้ว ได้มาแล้วเอามาถวาย ถวายเพราะอะไรล่ะ เพราะเขาเป็น
ลกูศษิย์ลกูหากนัมาตั้งแต่ไหนแต่ไร  

โยมนุ่มที่อยู่สกลฯ ที่ท่านเป็นคนสร้างวดัป่าสทุธาวาส เป็นคนสร้างวดัให้หลวงปู่มั่น 
เป็นคนสร้างกุฏใิห้หลวงปู่มั่น ท่านเป็นลกูศษิย์ลกูหาก้นกุฏ ิ ถงึเวลาแล้วก่อนเข้าพรรษานี่ เห็น
ไหม ไปซื้อใต้ดินมาแล้วเอามาถวายๆ ท่านถงึได้ตัดได้รักษา นั่น! มันไม่มี เวลาเกดิสงคราม 
อนาคตข้างหน้าเรารู้อะไรจะเกดิขึ้น ถ้าเราไม่รู้ ว่าอะไรเกดิขึ้นแล้วเราประมาทเลนิเล่ออย่างนี้ ใช่
ไหม นี่ปากเหยี่ยวปากกานะ 

ชีวติมันสั้นนัก แล้วสิง่ใดจะเกดิขึ้นนะ ปากเหยี่ยวปากกามันอนัตราย ดูอนัตรายนะ เป็น
อาหารของเหยี่ยวของกามันโฉบมันมาล่า นักล่า เห็นไหม ชีวติเราเป็นอย่างนั้นเหรอ เราปล่อย
ชีวติเราอย่างนั้นใช่ไหม ถ้าเราไม่ปล่อยชีวติของเราอย่างนั้น เราต้องเข้มแขง็ของเรา เราจะต้อง
ขวนขวายของเรา เราต้องขวนขวายนะ อย่าปล่อยให้วันคืนล่วงไปๆ โดยเปล่าประโยชน์  

มืดกบัแจ้งๆ อยู่อย่างนั้นนะ แล้วไม่มีอะไรเร่ิมต้นใช่ไหม ไม่มีอะไรทีเ่ราจะเป็นช้ินเป็น
อนัเลยเหรอ สิง่ที่มันจะเป็นชิ้นเป็นอนัขึ้นมาจากของเรานี่ เป็นช้ินเป็นอนัขึ้นมาแล้วมันเป็นที่
ไหน มืดแจ้งมันกเ็ป็นอย่างนั้น เวลาคนเกดิคนตายมันกต็ายกนัทั้งนั้น มีคนเกดิคนตายทุก
สถานที่ ทุกช่ัวโมงทุกนาททีั้งนั้น ในโลกนี้มีคนเกดิคนตายตลอด แล้วคนเกดิคนตายมันกเ็ป็น
อ านาจวาสนาของคนทั้งนั้น 
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  แล้วเรานี่เราเกดิมาแล้วนี่ ๑๐ ปี ๒๐ ปี ขึ้นมาแล้ว เกดิมานี่ เหน็ไหม บวชมานี่กี่พรรษา 
บวชมาแล้วได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอนั ถ้าเป็นชิ้นเป็นอนัขึ้นมา เห็นไหม สิง่ที่เราก่อสร้างๆ กเ็ป็น
อาราม ที่อาศยันั่นเป็นบุญกุศล เห็นไหม ใครสร้างศาลาโรงธรรมขึ้นมากไ็ด้วมิานบนสวรรค์ ไอ้
วมิานบนสวรรค์มันกผ็ลของวัฏฏะไง นี่ผลของวฏัฏะเป็นฆราวาสธรรมไง มันเป็นความจริง
อนัหนึ่งในวฏัฏะ แต่ของเรา เราจะเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะใช่ไหม เราจะออกจากวฏัฏะเป็นวิ
วฏัฏะไง เราจะพ้นออกไปจากวฏัฏะนี้  เราจะไม่เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะนี้  ถ้าเราจะไม่เวยีน
ว่ายตายเกดิในวฏัฏะเราท าอย่างไร  

สิง่อย่างใด บวชเป็นพระมันกม็ีบุญกุศลไง แล้วกจ็ะมาเกดิบวชซ า้บวชซากใช่ไหม นี่ดูส ิ
ในพุทธประวตัิ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย การมา
บวชมันกเ็ป็นบุญกุศลนะ ใช่ ท าไมจะมาบวชท าดีมันไม่เป็นบุญเหรอ มันกเ็ป็นบุญไง แล้วบุญ
กบับาปใช่ไหม แล้วเวลาประพฤติปฏบิตัิมันข้ามพ้นจากบุญและบาปไป ถ้ามันจะข้ามพ้นจาก
บุญและบาปไป อะไรจะข้ามล่ะ ข้ามกระโดดข้ามใช่ไหม กระโดดข้ามมันกไ็ปเจอตอข้างหน้า
โน่นนะ กระโดดข้ามไปเดีย๋วกไ็ปล้มข้างหน้า กระโดดข้ามถ้าเป็นผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะมัน
กเ็ป็นวฏัฏะ มันกอ็ยู่ในวฏัฏะนี้  มนัไม่พ้นจากวฏัฏะนี้ ไปได้หรอก 

แต่ถ้ามันจะพ้นจากวฏัฏะ หายใจเข้านึกพุท หายใจออกโธ พยายามท าความสงบของใจ
เข้ามาให้ได้ ถ้าใจสงบระงบัแล้วนี่เรามาพิจารณาของเรา เราแสวงหาของเรา เราจะท าคุณงาม
ความดีของเรา นี่หน้าที่การงานของพระไง งานของพระคืองานแรงงานคืองานภาวนาไง งาน
ของพระคือหาสจัจะหาความจริงให้ได้ในใจนี้ ไง แล้วงานของพระนี่สิง่ที่เราท ากนัอยู่นี่ เดิน
จงกรมนั่งสมาธภิาวนา ใครจะรู้ใครจะเห็นไม่เห็นเร่ืองของเขา 

  แต่เร่ืองของเรา ถ้ามีสติมันกเ็ห็น ถ้ามีสติปัญญามันกใ็ช่ ถ้าขาดสติมันกเ็ป็นความ
พลั้งเผลอ ถ้าความพลั้งเผลอกส็กัแต่ว่าท า มันกเ็ป็นหุ่นยนตน์ั่นน่ะ หุ่นยนต์มันท าอะไร ท า
ดีกว่ามนุษย์อกีเดีย๋วนี้  ต่อไปหุ่นยนต์แย่งงานหมดเลย ต่อไปหุ่นยนต์มนัจะท างานแทนมนุษย ์
แล้วมนุษย์จะมาบวชเป็นพระหมดเลย แล้วพระจะไปบณิฑบาตกบัหุ่นยนต์นั่นน่ะ หุ่นยนตท์ า
อะไรให้ นั้นมันเป็นปัญญาประดิษฐ์ คือว่ามนุษย์มปัีญญาๆ มันเก่งแต่ข้างนอก เก่งแต่เร่ือง
กเิลสมันมาหลอกลวง แต่ถ้าเอาจริงๆ ขึ้นมากเิลสมันหลอกไม่ได้  

ในเมื่อคนคดิคนหนึ่ง คนๆ หนึ่งคิดขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กบัโลก ทุกคนได้ใช้ได้สอย
กนัทั้งนั้นนะ แต่เวลาเป็นธรรมๆ ขึ้นมา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ ธรรมเองโดย
ชอบ เวลาจะเป็นจริงขึ้นมาพยายามขวนขวายพยายามชี้น า พยายามจะบอก บอกให้ใจดวงนั้น 
ไอ้ที่มันมืดบอด ใจดวงนั้นทีม่ันต ่าต้อย ใจดวงนั้นที่มนัอบัเฉา ใจดวงนั้นที่มีความทุกข์ขึ้นมานะ 
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ให้มันสว่างไสวขึ้นมา ให้ใจดวงนั้นนะรู้จกัมุมมอง รู้จกัทศันคติ ให้มีความเหน็ ความเหน็ว่าสิง่
ที่มีค่าข้างนอกหรือข้างใน 

ข้างนอกที่มันเป็นกนัอยู่ โลกที่มนัเป็นอยู่มันเป็นเร่ืองที่โลกๆ แล้วข้างในๆ ข้างในของ
ใคร ข้างในขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ข้างในของหลวงปู่เสาร์ 
หลวงปู่มั่น ท่านส าเรจ็ไปแล้ว แล้วข้างในของเรามีแต่ขี้  ข้างในๆ มันมีแต่ขี้  ขี้ โลภ ขี้ โกรธ ขี้หลง 
หลงตัวเองอยู่นี่ บ้าบอคอแตก มันท างานอะไรๆ ความเป็นอยู่ๆ เห็นไหม โยมกท็ าได้ สิง่ปลกู
สร้างนี่ เราเป็นคนท า จ้างช่างกท็ าได้ ช่างท าอะไรได้หมด งานศลิปะช่างท าให้ได้ด้วยความ
สวยงามหมดเลย แล้วโอ้โฮ วดันี้สวยๆ วดัพระท ากม็ส่ีวนน้อย แต่ส่วนใหญ่โยมท าทั้งนั้น โยมก็
ท าได้ ท าได้ดีกว่าด้วย นี่มันเร่ืองข้างนอกไง  

แต่เร่ืองข้างในล่ะ ถ้าเร่ืองอะไร เห็นไหม เราเป็นจริงเป็นจงัของเราขึ้นมา ถ้าเป็นจริง
เป็นจงัขึ้นมา ใครท าใครได้ แล้วใครท าได้เป็นของของคนนั้น เวลาโยมท าๆ ถ้าโยมเขาท าขึ้นมา 
ถ้าเขาเป็นมรรคเป็นผลของเขาขึ้นมา เขากไ็ด้ของเขา เวลาเขาท า เขาหน้าที่การงานของเขา เขา
ท าด้วยเป็นอาชีพของเขา แต่ถ้าเขามีสติปัญญาของเขา เขากภ็าวนาได้ เห็นไหม สมาธไิม่มีหญงิ
ไม่มีชาย สมาธไิม่มีเพศ ไม่มีนักบวช ไม่มีฆราวาส  

  เวลาปัญญาๆ กเ็หมือนกนั แต่เวลาประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา เวลาโยมเขา เห็นไหม ทาง
ของฆราวาสเป็นทางคับแคบ คับแคบเพราะหน้าที่การงานของเขาเป็นอาชีพของเขา เขาท าเป็น
อาชีพนะ เพื่อหาเงนิหาทองมาเลี้ยงครอบครัวเขา เป็นพระๆ มามนัไม่มีอาชีพ อาชีพพระๆ นะ
เป็นพระจริงๆ เพราะพระจริงๆ มันไม่มีสิง่ใดซื้อขาย ไม่มีสิง่ใดเป็นผลประโยชน์ ไม่มีอะไร
ทั้งสิ้น สิง่ที่ท าขึ้นมามันเป็นทาน เป็นทานของเขา สิง่ที่เป็นวตัถุมา วตัถุมากเ็กบ็ไว้ให้มันเผา
ตัวเองตายใช่ไหม มันได้มาได้มากเ็ป็นประโยชน์กบัสงัฆะ ประโยชน์กบัสงฆ ์ ประโยชน์กบัโลก 
ศาสนสงเคราะห์ ศาสนาสงเคราะห์เขา เวลาสงเคราะห์นี่สงเคราะห์เป็นวตัถุไง  

  แต่ถ้าเป็นธรรมๆ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเทศนาว่าการร้ือสตัวข์นสตัว์ นั่นน่ะ
สงเคราะห์ ศาสนสงเคราะห์มันรื้อภพรื้อชาติ มันรื้อหัวใจ หัวใจอนันั้นนะ องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้าปรารถนารื้ อสตัวข์นสตัว์ๆ  ไอ้นี่ไม่ได้สิง่ศาสนสงเคราะห์มา มันกไ็ด้บ ารงุ
ร่างกาย บ ารงุชีวติประจ าวนัเท่านั้น แต่ธรรมะ ธรรมโอสถที่มันไปร้ือค้น ธรรมโอสถที่มันไป
แผดเผา ธรรมโอสถที่พลกิแพลงในใจอนันี้  นี่หน้าทีข่องพระๆ นะ  

หน้าที่ทางโลกของเขา ดูส ิ เวลาพุทธในทะเบยีนบ้าน เห็นไหม ไปวดัไปวานี่มันกไ็ม่มี
เวลา งานการกล้็นมือไปหมด ความรับผดิชอบชีวตินี้ ไม่มีเวลาพอเลย นั้นน่ะเขาอยู่ทางโลกของ
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เขา เขาไม่มีโอกาสของเขา เราเห็นภัยในวฏัสงสาร เราบวชแล้วนะ เราได้ละทิ้งหน้าที่การงาน
อย่างนั้นมาแล้ว หน้าที่การงานอย่างนั้น ความเป็นอยู่ๆ มันเป็นโดยกิเลสไง ห่วงอย่างเดียว
เท่านั้น ไม่เทยีมหน้าเทยีมตาเขา มันจะไปเทยีมหน้าเทยีมอะไรกเิลสทั้งนั้นนะ แข่งดีแข่งชั่ว เอา
ความชั่วมาแข่งกนั มันไปแข่งกบัเขาท าไม 

ใครจะแข่งขันกนักเ็ร่ืองของเขา เราเข้าทางจงกรม พอมีที่หลกีเร้นคลมุหัวพอแล้ว ที่
ไหนเขากท็ ากนัมันจะวจิติรพิสดารขนาดไหน มนัวจิติรพิสดารขึ้นมาแล้ว แล้วกต็ิดพันกนั ของ
กูๆ นะ มันมีอะไรเป็นของกูสกัอย่างไหม มันมีอะไรเป็นความจริงอย่างนั้น ไม่เห็นมีอะไรเป็น
ความจริงเลย แล้วถ้าเป็นความจริงๆ กไ็ม่ท า ความจริงกไ็ม่เอาขึ้นมา เห็นไหม นี่กเิลสมันโฉบ
บนิจกิกนิหัวใจเราตลอด มีแต่ปากเหยี่ยวปากกาอนัตรายมาก ชีวตินี้สั้นนักนะ 

ดูส ิ ครบูาอาจารย์ท่านล่วงไปๆ หมดไปแล้ว แล้วผู้ที่มาใหม่ๆ กอ่็อนแอทั้งนั้น มาใหม่
ไม่มีวฒุิภาวะอะไร เอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีวฒุิภาวะเอาจริงเอาจงัขึ้นมา มันจะมี
จุดยืนนะ ท าสิง่ใดจะเปรียบเทยีบเลย ดูส ิ เวลาหลวงตาท่านวางหลกัการไว้ไง เวลาหลวงปู่มั่น
ท่านท าทั้งชีวตินะ มันไม่มีการเกบ็สถติิสิ่งใดไว้ เวลาท่านพูดกบัหลวงตา “เราท าความดีมามาก
พอสมควร ใครเห็นความดีอนันี้ บ้าง” หลวงตายกมือเลย เห็นอยู่ครับ เออ แล้วไม่จดจารึก
อะไรไว้บ้างล่ะ ตอนนี้ งานส่วนตัวยังไม่จบครับ เออ เอางานส่วนตัวให้จบก่อน 

พองานส่วนตัวจบเสรจ็แล้ว เวลาท าสิ่งใดขึ้นมาเป็นธรรมไง เป็นธรรมหมายความว่า ไม่
มีมารยาสาไถย ในประวตัิหลวงปู่มั่น ในปฏปิทาพระกรรมฐาน นั่นล่ะวางหลกัของการปฏบิตัิไว้ 
ถ้าคนที่ประพฤติปฏบิตัิโดยที่ขาดแคลนครบูาอาจารย์ ศกึษาได้ ค้นคว้าได้ เวลาค้นคว้าใน
พระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎกมันเป็นภาษาบาล ีภาษาบาลภีาษาที่มันลกึซึ้ง ภาษาที่เราเข้าใจได้
ยาก เวลามันต้องตีความๆ เราถอดมาเป็นภาษาไทย แล้วถอดเป็นภาษาไทยแล้วใครเป็นคน
ถอดล่ะ  

แต่เวลาประวตัิหลวงปู่มั่น เห็นไหม ปฏปิทากรรมฐาน ผู้ที่จดจารึก ผู้ที่ประพฤติปฏบิตัิ
ตามหลวงปู่มั่นแล้วได้ผลตามนั้นไง หลวงปู่มั่นท่านเป็นคนชี้น าเป็นคนบอก แล้วหลวงตาท่าน
ประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาได้ผลตามนั้นน่ะ ถ้าได้ผลตามนั้นมันซาบซึ้ง สิง่นั้นนะจดจารึกไว้ๆ นี่เป็น
ปฏปิทาพระธดุงคกรรมฐาน ถ้าไม่มีสิ่งใดเราประพฤติปฏบิตัิแล้วเรากเ็ทยีบเคียง มันจะจริง
อย่างนั้นหรือไม่  

เวลาปฏบิตัิไปแล้วเรากเ็ข้าข้างตัวเองทั้งนั้น กเิลสมันโฉบมันเฉี่ยวมันเป็นเหยี่ยว เหน็
ไหม มันโฉบหัวใจของเรานะ มันกดัมันกนิในหัวใจของเรา แล้วกาลเวลากก็ดักนิไปอีก กเิลส
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มันกท็ าลายไปอกี นี่เวลาท าไปแล้วกเิลสกบ็งัเงาอกี เห็นไหม เราประพฤติปฏบิตัินี่สดุยอดๆ ไง 
เวลาพระผู้ที่เห็นแก่ตัวๆ นี่มีความรู้ดีเด่น มคีวามรู้ เหนือหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นเป็นคนยกย่อง
สรรเสริญเชิดชูบูชา นั่นแหละกเิลสมันกลนืกนิไปทั้งหัวใจแล้ว  

  เวลาเราสวดมนต์เมื่อกี้นี้ ไง นอบน้อมต่อองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า คนที่มี
คุณธรรมไม่นอบน้อมต่อครบูาอาจารย์ของตน ไม่นอบน้อมนี่ พระอานนทเ์วลาองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว เวลาที่ไหนที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าท่านเคย
ประทบันั่งอยู่ ที่ด ารงชีพอยู่ ท่านจะท ารักษา ท าประพฤติตนเหมือนกบัองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้าด ารงชีพอยู่เลยล่ะ ไม่ก้าวล่วงเลยนะ เคารพบูชา แม้สิง่เหลอืเศษนะ เหลอื
เศษที่ท่านเคยใช้นี่ เคารพบูชากนัมาก  

นี่กเ็หมือนกนั หลวงตาเวลาท่านอยู่กบัหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นเป็นคนสัง่สอนเอง หลวงปู่
มั่นเป็นคนชี้น าเอง หลวงปู่มั่นเป็นคนจดัการเอง แล้วท่านกป็ระพฤติปฏบิตัิตามความจริงของ
ท่าน เวลามันขึ้นมามนัสนัทฏิฐิโก มันกงัวานกลางหัวใจ มันเปิดวางหัวใจ โอ้โฮๆ สิง่นี้มันจะ
เคารพบูชาหรือไม่ ความเคารพบูชาอย่างนั้นเป็นความจริง  

ไอ้กเิลสมันโฉบเฉี่ยวในหัวใจของสตัวโ์ลก ในหัวใจของผู้ที่อ้างตน วดัรอยเท้าไง มัน
ต่างกนั พฤติกรรมมันต่างกนั ความเห็นมันต่างกนั พอมันต่างกนัมันฟ้อง มันฟ้องถงึว่าจริง
เหรอ นี่มันฟ้องจริงๆ เหรอ เรากย้็อนกลบัมาที่เรานี่ไง ถ้าเราประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา ถ้าสิ่งใด
มันกงัวล สิง่ใดที่มันไม่แน่ใจไง ลองดูส ิ เปิดดูสว่ิาหลวงปู่มั่นท่านสัง่ไว้อย่างไร แล้วท่านสอนไว้
อย่างไร แล้วลกูศษิย์ลกูหาที่ท่านประพฤติปฏบิตัิขึ้นมามันมีแง่มุมอย่างใด พอแง่มุมขึ้นมา มัน
เป็นอ านาจวาสนาบารมีของคนไง ถ้าอ านาจวาสนาบารมีของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกนัใช่
ไหม เวลากเิลสมันเกดิขึ้นมามันเกดิขึ้นมาโดยดีเอน็เอ วสิยัทศัน์ เวลาเกดิเกดิจากกเิลส เกดิ
จากอวชิชาไง มันแสดงเตม็ล่ะ 

แล้วถ้าประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาโดยการชี้ น าของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น แล้วถ้ามันเป็น
ความจริงขึ้นมานะ มันปราบปรามได้ไหม มันสกดักั้นได้ไหม มันสกดักั้นไอ้ที่มันท่วมท้นใน
หัวใจนั้นได้ไหม สิง่ที่มันท่วมท้นในหัวใจถ้ามันสกดักั้นได้ เห็นไหม สิง่ที่มันมหีายใจเข้านึกพุท 
หายใจออกโธนี่ นั่นน่ะมันจะเป็นสมัมาสมาธไิง ถ้าเป็นสมัมาสมาธิ นั่นล่ะพุทธะ ผู้รู้ ไง คนตาย
ท างานไม่ได้ คนตาย คนสลบไสลไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น คนที่จะท างานได้ต้องมีสติสมัปชัญญะ
สมบูรณไ์ง  

เวลาสติมันสมบูรณข์ึ้นมา นั่นนะเวลามันสมัมาสมาธนิะ ถ้ามันเป็นจริง เห็นไหม ถ้ามัน
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ประพฤติปฏบิตัิแล้วความเป็นจริงมีสติมีปัญญาขึ้นมา สามารถส ารวจ สามารถครอบครอง
สามารถดูแลหัวใจของตนได้ นั่นไง แล้วมาเทยีบเคียงๆ ถ้าเราท าไม่ได้ มันเป็นจริงๆ มันท าได้
เป็นปัจจตัตัง สนัทฏิฐิโก มันจะหลอกกนัได้อย่างไง มันหลอกกนัไม่ได้นะ มนัจะมาเจ้าเล่ห์แสน
งอนอยู่ไม่ได้หรอก ถ้าเจ้าเล่ห์แสนงอนมันกเ็ป็นพระ พระเจ้าเล่ห์นั่นไง อาศยัอยู่กบัหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่มั่นเป็นคนชี้น าเป็นอาจารย์ เวลาอาจารย์ขึ้นมาแต่พฤติกรรมที่แสดงออกมันเหนือ
อาจารย์มัน เพราะเวลาเรานอบน้อมต่อองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ธรรมวนิัยเราไม่กล้า
ข้าวล่วง 

นี่กเ็หมือนกนั ในชีวติประจ าวนัในการกระท าของหลวงปู่มั่น ท่านอยู่ป่าอยู่เขาของท่าน 
มันไม่มหีรอกที่จะส่งเสริมขึ้นมาให้เป็นการตลาด เวลาปฏบิตัิขึ้นมามันแสนยาก พอแสนยาก 
ขึ้นมาแล้วนี่ เห็นไหม ธรรมและวนิัย มันแสนยากขึ้นมาแล้วนี่มันเป็นแบบว่าเป็นแบบอย่าง พอ
เป็นแบบอย่างนะ อาจารย์ที่เป็นแบบอย่างท่านจะท าอย่างนั้นเหรอ ท่านจะส่งเสริมกนัอย่างนั้น
เหรอ ไม่มี ไม่มีหรอก มนัเป็นไปไม่ได้ 

ถ้ามันเป็นจริงๆ ให้มันเป็นจริงขึ้นมาก่อน ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมามันอยู่ที่วาสนาของคนไง 
ถ้าวาสนาของลกูศษิย์ลกูหาที่มันเป็นไปอย่างนั้น เป็นอย่างนั้นมันกเ็ป็นธรรม เป็นธรรมเพราะ
ใจมันเป็นธรรมแล้ว เห็นไหม ใจที่เป็นธรรม จบัขี้มนักจ็ะเป็นประโยชน์เลย ใจที่มันเป็นกเิลส
นะ เหยี่ยวมนัโฉบเฉี่ยวกนิหมดแล้วนี่ ไปจบัเพชรมันยังเสยีหายเลย ไปจบัเพชรเลยกลายเป็น
เพชรไม่มีค่า เป็นทุจริต เป็นสิง่ที่สร้างบาปกรรมทั้งนั้นนะ  

แต่ใจที่เป็นธรรมๆ เห็นไหม แม้แต่ขี้  เขาใส่ปุ๋ย เขาเอาไปใส่ต้นไม้ มันออกดอกออกผล
เป็นประโยชน์ไปหมดเลย ถ้าใจที่มันดีนะจบัขี้มนัยังเป็นเพชรเลย ถ้าใจมันเลวจบัเพชรมันยัง
กลายเป็นขี้  ขี้ โลภ ขี้ โกรธ ขี้หลง ท าลายเขาไปทั่วนี่ ถ้ามันเป็นธรรมแล้ว ถ้าใจมันเป็นธรรมแล้ว 
ถ้ามันเป็นธรรมจริง เห็นไหม เป็นธรรมจริงมันไม่ต้องอ้างหรอกว่าครบูาอาจารย์สั่งไว้อย่างนู้น
สัง่ไว้อย่างนี้  ไม่มี มันอยู่ที่การวนิิจฉัย วนิิจฉัยในปัจจุบนันี้ ไง 

กาลเวลามันล่วงเลยล่วงไปนะ เห็นไหม ดูส ิ ชีวติเรามันกแ็ค่ฟ้าแลบ ชีวติมันต่อไป
อนาคต นี่เรานอนใจกนั ๑๐ ปี ๒๐ ปีไง พรรษามากขึ้นเร่ือยๆ ไง แล้วพรรษามากขึ้นๆ แล้ว
เรามีภมูิรู้ ไหม มีความจริงไหม ถ้ามีความจริงขึ้นมา เราท าขึ้นมาส ิเราท าของเราขึ้นมา ถ้ามันท า
ขึ้นมาไม่ได้ มนัท าขึ้นมาไม่ได้ เรากฝึ็กหัดขึ้นมา ไอ้การฝึกหัดนั้น นั่นล่ะวธิกีารเราได้ท ามา เรา
กไ็ด้ประสบการณแ์ค่นั้น 

เวลาเราทุกข์เรายากขึ้นมานะ เวลาเราทุกข์เรายากทุกข์ยากทั้งนั้น เวลาคนไปปฏบิตัิไอ้
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ที่ว่าง่ายๆ มันง่ายๆ อย่างไร แล้วที่มันทุกข์มันยากขึ้นมาแล้วจติมันสงบมันสงบอย่างไร เวลา
จติมันสงบขึ้นไปแล้ว ความรู้ในความสงบนั้นเป็นอย่างไร แล้วความสงบนั้นยกขึ้นสู่วปัิสสนา 
เวลาเกดิปัญญา ปัญญาเป็นอย่างไร แล้วเกดิปัญญา นี่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อเทจ็จริงอนันี้ ไง 
ถ้าอนันี้ เป็นข้อเทจ็จริง  

นี่งานของพระ งานของนักบวช งานของนักพรต งานของพรหมจรรย์ อยู่องค์เดียวกม็ี
ความสขุ เห็นไหม วหิารธรรมๆ อยู่ที่ไหนกไ็ด้ ท าอย่างไรกไ็ด้ ถ้ามันเป็นความจริง นี่ใจที่มัน
ส าเรจ็แล้ว อยู่กบัขี้มันกเ็ป็นดอกเป็นผลเป็นคุณงามความดีหมดเลย อยู่กบัขี้  แต่ถ้าใจมันไม่มี
อะไรไปอยู่กบัเพชร เพชรนิลจนิดาทั้งนั้น เวลาคุณหญงิคุณนายมานะ โอ้โฮ เพชรนิลจนิดา
แพรวพราว นั่นนะอยู่กบัเพชร ใจมันเป็นขี้  ขี้หลอก ขี้ลวง ขี้ ฉ้อขี้ฉล มันไม่มีความจริงเลย ถ้า
มันเป็นความจริงเราอยู่ที่ไหนกไ็ด้ อยู่อย่างไรกไ็ด้ ขอให้มันเป็นความจริงขึ้นมา ถ้าความจริง
ขึ้นมา เห็นไหม นี่ปากเหยี่ยวปากกา เราจะบอกเลยนะ ปากเหยี่ยวปากกา ชีวติของเราอยู่กบั
ปากเหยี่ยวปากกาทั้งนั้นนะ อยู่กบัปากเหยี่ยวปากกาด้วยมัจจุราช พญามัจจุราชมันเอาไปหมด
ทุกชีวติ  

แต่ถ้าเราพ้นจากกเิลสไปแล้ว พญามัจจุราชแสดงตัวไม่ได้ พญามัจจุราชไม่เห็นแม้แต่
เงา ไม่อยู่ในขอบเขตของใครทั้งสิ้น ไม่มีใครมีอ านาจเหนือใจที่เป็นธรรมได้ ใจที่เป็นธรรมพ้น
จากวัฏฏะอยู่เหนือโลกเหนือสงสาร เหนือทุกอย่างเลย แล้วจะมีสิง่ใดมาราว ี มาควบคุม ไม่มี 
แต่ของเรายังวติกกังวลนี่ มัจจุราชหัวเราะเยาะ นั้นล่ะทางของเขาทั้งนั้น  

นี่ไง ถ้ามันพ้นปากเหยี่ยวปากกาไปแล้วนะ จบนะ ถ้ามันไม่พ้นจากปากเหยี่ยวปากกานี่ 
อย่า อย่าชะล่าใจ อย่านอนใจ ขวนขวายมีการกระท าให้พ้นจากปากเหยี่ยวปากกาให้ได้ ถ้าพ้น 
จากปากเหยี่ยวปากกาไปแล้วนะ สบาย พ้นจากปากเหยี่ยวไปแล้ว จบ เมื่อไหร่กไ็ด้ ที่ไหนกไ็ด้ 
ได้ทุกที่ เพราะมนัพ้นจากปากเหยี่ยวปากกาไปหมดแล้ว มีสิง่ใดจะมีคุณค่าไปกว่าหัวใจดวงนั้น 
นี่ธรรมธาตุๆ  

สิง่ใดพอสมมุติแล้วมันมีที่มทีาง พอสมมุติแล้วมันโต้แย้งทั้งนั้นนะ แต่ถ้าใจมันเป็นจริง
เป็นจริงในใจดวงนั้น ใจดวงนั้นๆ แล้วใจเราล่ะ  

ใจของเรา เราเกดิมาเป็นมนุษย์นะ ใจของเรานี่ พูดว่าจะเป็นสากล เห็นไหม มันเวยีน
ว่ายตายเกดิมาในวฏัฏะมามหาศาล แต่เราเกดิมาในชาตินี้ ไง พ่อแม่ได้จดทะเบยีนไว้ ช่ือสิ่งใด
อยู่ที่กรมการปกครอง เวลาตายแล้ว เห็นไหม คนตายต้องจ าหน่ายภายใน ๗ วนัน่ะ 
ไม่อย่างนั้นผดิกฎหมาย มันเป็นสมมุติครอบคลมุไว้ด้วยทะเบยีนบ้าน ครอบคลมุไว้ด้วยสาร
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ระบบ 

แต่ใจดวงนั้นล่ะ ถ้าใจดวงนั้น ถ้าจติเป็นสมัมาสมาธิ นี่ไงที่ว่าเป็นสากล ถ้ามีปัญญา
ขึ้นมามันเป็นมรรคเป็นผลกบัใจดวงนั้น แล้วใครเป็นคนบอก นี่ไงเราเกดิมาเป็นมนุษย์เกดิมา
พบพระพุทธศาสนาไง เรานอบน้อมต่อองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง ถ้าไม่มีองค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ ไสยศาสตร์ ดูส ิตอนนี้ เข้าผกีนัน่ะ ทรงเจ้ากนัน่ะ แม้แต่พระยังท าเลย 
นั่นนะทุศลีทั้งนั้นเลย สลีพัพตปรามาส ห่างไกลจากศาสนา แม้แต่ห่มผ้าเหลอืงแท้ๆ เลย แต่
อยู่ห่างไกลศาสนา ดูส ิแม้แต่ฆราวาสญาติโยมเขา ถ้าเขามีศลีมีธรรมของเขา เขาปฏบิตัิของเขา 
เขายังใกล้องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามากกว่าเรา 

  แต่ถ้าเราท าของเรา หายใจเข้านึกพุธ หายใจออกโธ เราจะไปเฝ้าองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้ากลางหัวใจ พุทธะ นี่จติใจมีคุณค่าอย่างนั้น ถ้าพุทธะมันเกดิที่นี่ไง เวลามัน
เกดิขึ้นมา พุทธ ธรรม สงฆ ์ รวมลงที่ใจ หลวงตาท่านพูดประจ า พุทธ ธรรม สงฆ์รวมลงที่ใจ 

แล้วมันกงัวานกลางหัวใจ โลกธาตุนี่ไหวหมดเลย หักเรือนยอดของวฏัฏะ! หักเรือนยอดของ
มัน หักแล้ว จบแล้ว กราบแล้วกราบเล่าๆ นี่พ้นจากวัฏฏะ ถ้าพ้นจากวัฏฏะ พ้นจากปากเหยี่ยว
ปากกา 

เรานี่เรายังมีกเิลสตัณหาความทะยานอยากอยู่นะ เรากม็องแต่มรณภัย แต่มรณภัยมัน
คืออะไรล่ะ นี่สมมุติเหมือนเหยี่ยวเหมือนกามันโฉบเฉี่ยวแมลง เรากเ็ป็นแค่ผลของวฏัฏะ เป็น
เหยื่อของเหยี่ยวของกา แล้วกใ็ห้มันโฉบเฉี่ยวไปเลี้ยงลกูมันไง ลกูมันอ้าปากรออยู่ มันโฉบ
เฉี่ยวแมลงมาแล้วไปยัดใส่ปากลกูมัน ไอ้เรากเ็วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ แล้วมันกไ็ม่พ้นจาก
ปากเหยี่ยวปากกา  

เรามีสติมีปัญญานะ นี่จะเข้าพรรษาอกีแล้ว ตั้งสติปัญญาของเรา มีสิง่ใดที่เราจะถอื
สจัจะ เราจะถอืสจัจะข้อไหน เพื่อจะเอาชนะตนเอง เรามีสติปัญญามากน้อยแค่ไหน เราจะต้อง
สร้างสมขึ้นมาให้หัวใจเราเข้มแขง็ขึ้นมา ให้หัวใจเข้มแขง็ สมบตัิของพระ พระไม่ทรงธรรมทรง
วนิัยใครจะทรง เอวงั  
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