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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมเพื่อกล่อมหัวใจของเราให้มันมั่นคงนะ หัวใจของเรามัน

คลอนแคลนไง วนัคืนล่วงไปๆ นี่กึ่งพรรษาแล้ว ครึ่งพรรษาเหลอือกี ๒ อโุบสถ ๑ ภาวนาออก

พรรษา ออกพรรษาแล้ว ถ้าใครอยากจะไปวเิวก เห็นไหม ใครอยากจะไปหาที่ภาวนา ที่ภาวนา 

เห็นไหม อยู่ที่นี้กภ็าวนา เวลาเข้าพรรษาๆ ให้ภาวนา ถ้าภาวนาขึ้นมา เห็นไหม นี่ก่อน

เข้าพรรษา พระเราบวชมาแล้วกห็าที่วเิวกหาที่สงบสงดัในหัวใจของเรา ถ้ามันมีความสงบสงดั

ในหัวใจของเรา เห็นไหม มันพัฒนาขึ้นมาที่นี่ไง 

เวลามนุษย์นะ เกดิมาเป็นมนุษย์สิง่ที่เขาทุกขเ์ขายากขึ้นมานี่ เพราะสิง่ที่มันเป็นอาชีพ

ของเขา เรามาบวชเป็นพระนะ เราเป็นพระอาชีพไม่ใช่อาชีพพระ พระอาชีพหมายถงึเป็นพระ

จริงๆ อาชีพพระหมายถงึว่าไม่มีอาชีพแล้วมาบวชเป็นพระๆ พอมาบวชแล้วนี่อาชีพพระ สิง่

ต่างๆ เราพระอาชีพ เราเป็นพระแท้ๆ ถ้าความจริงของเรา เราบวชขึ้นมาเรามีเป้าหมายของเรา 

เห็นไหม ถ้าเป้าหมายของเรานี่ เราประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาจะให้กเิลสมันเบาบางลง ถ้ากเิลสมัน

ไม่สิ้นไปกใ็ห้ภพชาติมันสั้นเข้ามา ภพชาติมันสั้นเข้ามาเพราะอะไร เพราะมันมีบุญกุศลรองรับ

ขึ้นมา  

เวลาเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะกใ็ห้มันเกดิมาไม่ทุกข์ไม่ยากจนเกนิไป แต่มันต้องเกดิ

อยู่แล้ว นั้นมันเกดิเพราะมันมีเหตุมีผลของมัน มเีหตุมีปัจจยัไง ถ้าเรามีกเิลสตัณหาทะยาน

อยากมันจะไม่เกดิ ใครจะปฏเิสธอย่างไงมันกอ็ยู่ที่ค าปฏเิสธ อย่างของเรานี่เราบอกว่า สิ่งนั้นไม่

มีๆ มันกม็ีอยู่ของมันตามความเป็นจริงของมันทั้งนั้น 

  นี่กเ็หมือนกนัในเมื่อหัวใจมันมีอยู่ สจัจะความจริงมันมีอยู่ ทุกข์มันมีอยู่ในหัวใจนี้  จะ

ปฏเิสธแค่ไหนมันกเ็ป็นความทุกข์วนัยันค ่า เวลาครบูาอาจารย์ของเราท่านประพฤติปฏบิตัิมา
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ตามความจริงของท่าน เห็นไหม เวลาท่านออกธดุงค์ของท่าน เวลาท่านค้นคว้าหาหัวใจของ

ท่าน ท่านต้องท าจริงๆ ของท่าน ท่านท าจริงๆ ขึ้นมา มันเป็นจริงขึ้นมา เว้นไว้แต่ เห็นไหม เว้น

ไว้แต่เวลาเป็นพระผู้บวชใหม่ บวชใหม่กต้็องหาครหูาอาจารย์เป็นที่พึ่งที่อาศยั  

ค าว่าที่พึ่งที่อาศยันะ เวลาปฏบิตัิไปมันมืดแปดด้านทั้งนั้น เวลากระท าไปมันท าสิง่ใดไป

กไ็ม่สมความปรารถนา ถ้ามันสมความปรารถนามันกส็มความปรารถนาของกเิลสไง เวลากเิลส 

เห็นไหม เวลาเราอ่อนด้อยขึ้นมา กเิลสมันปรงุแต่งขึ้นมาในหัวใจนี่ มันชักมันชวนของมันไป

ทั้งนั้น ว่าสิง่นั้นมันเป็นการปฏบิตัิธรรมๆ ไปบูชากเิลสหมดเลย เวลาถ้าท าจริงๆ ขึ้นมา เห็น

ไหม เราต้องหักแข้งหักขามันไง เวลาท าให้มันสงบตัวเข้ามา ถ้ามันสงบตัวเข้ามาบ้างมันกเ็ป็น

ความสขุความสงบของเราตามความเป็นจริงไง  

ถ้ามันเป็นความเป็นจริง เห็นไหม เพราะเราเช่ือมั่น เรามีศรัทธาของเรานะ เวลามาบวช 

บวชเพราะอะไร เรามาบวชเพราะเห็นมันทุกขใ์นวฏัฏะใช่ไหม มาบวชเพราะเหน็ทุกขใ์นวฏัฏะ

ในสงัสารวฏั มีแต่ความทุกข์ความยากไปทั้งนั้น ท าสิง่ใดกเ็ป็นความทุกข์ จะประสบความส าเร็จ

มากน้อยแค่ไหนกเ็ป็นความทุกข์ นี่เป็นความทุกข์ ทุกข์เป็นสจัจะ ทุกข์เป็นความจริง แล้ว

ทางออกๆ มันอยู่ที่ไหน  

ทางออก เวลาทางออกขึ้นมา เห็นไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเวลาหาทาง

ออกๆ มาด้วยการแสวงหาโมกขธรรม พยายามประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาให้เป็นความจริงในใจ

ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว ความจริงอนันั้นเป็นสจั

ธรรม เป็นความจริงในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาครบูาอาจารย์ของเราท่าน

ประพฤติปฏบิตัิ เห็นไหม เวลาเข้าป่าเข้าเขาไปนะ เวลาเร่ืองความทุกข์ไง  

ทุกข์เป็นอริสจั ทุกข์เป็นความจริง ท าไมต้องเพิ่มทกุข์ให้เราอกี เนี่ยเป็นความคิดของ

กเิลส ท าไมต้องมาเพิ่มให้เรามันทุกข์ให้ยากขึ้นไป เราบวชมา บวชมากเ็พื่อเสวยสขุของเรา ให้ 

มันมีประสบความส าเรจ็ มันมีสขุของเรา ในชีวติของเรากพ็อ แล้วกพ็อนี่อย่างนั้นกร็อวนัตายไง 

บวชมารอวนัตาย  

  นี่กเ็หมือนกนั ทางโลกเวลาเขาเกดิมาเป็นมนุษย์ เขาสร้างคุณงามความดีของเขา เขา

แสวงหาบุญกุศลของเขา เขาประพฤติปฏบิตัิของเขา ถ้าเขาปฏบิตัิไม่ได้ผลเขากร็อวนัตาย
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เหมือนกนั ยิ่งทางโลกยิ่งรอวนัตายเลย วนัตายเพราะอะไร เพราะชีวตินี้มีการพลดัพรากเป็น

ที่สดุ ชีวตินี้มันต้องตายเป็นสดุทั้งนั้นนะ เวลามันตายขึ้นไปมันมีอะไรมตีิดไม้ติดมือมันไปไง 

เวลาคนเรา เห็นไหม เวลาเกดิมามันต้องมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัในการด ารงชีพ ในการด ารงชีพก็

มีหน้าที่การงาน หน้าที่การงานขึ้นมากเ็พื่อความอยู่รอดของชีวติ เพื่อความอยู่รอด ถ้าความอยู่

รอดขึ้นไปแล้วถงึที่สดุแล้วมันไปไหน 

นี่กเ็หมือนกนัเวลาบวชมา รอวนัตายๆ ถ้าท าให้มันเป็นความจริงขึ้นมา มันรอวนัตายไง 

เวลาเป็นจริงเป็นจงัขึ้นมา เห็นไหม มันต้องมีสติมีปัญญา ท าสิง่ใดขึ้นมา เห็นไหม ต้องมีสติมี

ปัญญาค้นคว้า สติปัญญาๆ ทวนกระแสกลบัเข้ามาในหัวใจของเรา ไม่ใช่สติปัญญาส่งออกไป

จบัผดิคนอืน่ นี่มันไม่ใช่หน้าที่ มันเป็นหน้าที่ของครบูาอาจารย์ทั้งนั้น 

นี่ไง เวลาเราบวชพระขึ้นมาแล้วเราวเิวกไปที่ไหน ถ้ายังไม่พ้นนิสยัเราต้องขอนิสยั 

แม้แต่ครบูาอาจารย์ของเรา เห็นไหม ถ้าท่านอ่อนน้อมถ่อมตน ท่านขอเป็นประเพณ ี ขอด้วย

ความเคารพบูชา นี่ความเคารพบูชาจะพรรษามากน้อยแค่ไหนกอ็ยากจะขอ ขอขึ้นมา ขอเพื่อ

อะไร ขอเพื่อเป็นการยืนยันกนัว่ายอมลง ลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ลงในครบูา

อาจารย์ของเรา  

นี่กเ็หมือนกนั เวลาเราไปที่ไหน เห็นไหม นี่เราไปพักที่ไหน ต้องดูจริตนิสยักนัก่อน ถ้า

ครบ ๗ วนั ถ้าก่อนล่วงวนัที่ ๗ เห็นไหม เราต้องขอนิสยั ถ้าไม่ขอนิสยัเราต้องเกบ็ของเราไป 

เรากต้็องพิจารณาของเราว่ามันลงกนัได้ไหมๆ เราน่าเช่ือถอืไหม ถ้าไม่น่าเช่ือถอืนะ เราจะไป

ฟังอย่างนั้นได้อย่างไร เราไม่ฟังอย่างนั้น เวลาครบูาอาจารย์ท่านวเิวกไป เห็นไหม เวลาไปเจอ

ครบูาอาจารย์ที่มันไม่เป็นความจริง สติปัญญาแค่นี้หรือจะมาสอนเรา สติปัญญาแค่นี้  แค่นี้นะ

จติสงบกย็ังไม่รู้ ว่าจติสงบ ภาวนากภ็าวนาไม่เป็น ถ้าภาวนาไม่เป็นเราเอาอะไรเป็นแก่นสาร มัน

มีอะไรเป็นแก่นสาร คอมพิวเตอร์มันดีกว่าถ้าความจ านี่คอมพิวเตอร์ พระไตรปิฎกใน

คอมพิวเตอร์กดได้หมด มันดีกว่าเราอกี มันจ าได้แม่นเลย แล้วไม่คลาดเคลือ่นด้วย  

  ไอ้ความจ าๆ ยังคลาดเคลือ่น เห็นไหม เพราะเป็นความจ า ความจ าเดีย๋วเลอะเดีย๋ว

เลอืนเห็นไหม ถ้ามีสติปัญญาสิ่งที่ว่าเป็นไปได้นี่ ดูส ิ เราจะสวดพระปาฏโิมกข์ เห็นไหม ปาฏิ

โมกข์ ถ้าใครเป็นพระสวดปาฏโิมกข์ต้องพยายามทวนอยู่ประจ าให้คล่องปากๆ ให้ไหลลืน่ เห็น
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ไหม นี่ผู้มีหน้าที่ ผู้มีหน้าทีข่ึ้นมา เหน็ไหม พอพรรษามากขึ้นมามันกเ็ป็นผู้อาวโุสขึ้นมา ก็

ช่วยกนัดูแลอบรมเป็นรุ่นต่อรุ่นมาเร่ือยๆ เห็นไหม นี่ส่งต่อๆ กนัมา 

นี่กเ็หมือนกนั เวลาเราจะประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาตามความเป็นจริงของเรานี่ ถ้ามันไม่มี

สิง่ใดเป็นชิ้นเป็นอนัขึ้นมา มนัจะมีความสขุไปได้อย่างไร ไม่มีหรอก มันแผดเผาในหัวใจทั้งนั้น 

กเิลสมันร้ายกาจนัก มันไม่มีอะไรอิ่มพอหรอก ตัณหาความทะยานอยากล้นฝั่ง มันล้นหัวใจอยู่

ตลอดเวลา ไม่มีอะไรมันพอใจหรอก ถ้ามันไม่มีอะไรพอใจ ดูส ิเวลามีข่าวไม่ดีแต่ละคราว เห็น

ไหม มันมากขึ้นเร่ือยๆ มนัท ามากขึ้นไปเร่ือย มันหยุดยั้งตัวเองไม่ได้ หยุดยั้งตัวเองไม่เป็นไง

แล้วมันเป็นความสขุเหรอ นี่ไง แสวงหาปรนเปรอไม่พอ เห็นไหม  

ดูส ิเวลาครบูาอาจารย์ท่านออกประพฤติปฏบิตัินะ นี่แสวงหาที่วเิวก เวลามันจะทุกข์มัน

ยาก มันทุกขม์ันยากแล้วมันพอใจไง แล้วมันจะทุกข์มันจะยากกม็ันที่สงบสงดัไง ถ้าเรามี

สติปัญญามันยับยั้งไว้ได้นะ มันพอใจอยู่อย่างนั้น ถ้ามันพอใจอยู่อย่างนั้น เห็นไหม เวลา

ภาวนาขึ้นมามันกเ็ป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา เป็นชิ้นเป็นอนัขึ้นมาเพราะมันจบัต้องได้ ถ้ามันไม่เป็น

ช้ินเป็นอนัขึ้นมานี่มันมีแต่ความเหลวไหล มีอะไรเป็นช้ินเป็นอนั นี่ดูส ิ สิง่ที่เป็นวตัถุ เหน็ไหม 

สิง่ที่ทางโลกเขานี่ เขามีลขิสทิธิ์ของเขา เขาต้องมีสญัญาของเขา 

  แต่เวลาในหัวใจของเรา เห็นไหม มันเป็นนามธรรม เป็นความรู้สกึนึกคิด ใครเป็นคน

เซน็สญัญากับใคร แล้วเวลามันพอกพูนขึ้นมา มนัไปกว้านมาหมดเลย มันเป็นขโมยเป็นโจร

ร้าย ของกูๆ มันมีอะไรเป็นของกู ไม่มีเลย มนัเป็นของสาธารณะทั้งนั้น ไม่มขีองกูสกัอย่างหนึ่ง 

แต่กว่็ามันเป็นของมันๆ มนักจ็นิตนาการนะ เนี่ยมนักไ็ปกว้านเอาความทุกข์ความยากมาทบั

ถมตัวเองทั้งนั้น มันเอาความจริงมาจากไหน ไม่ใช่ความจริงด้วย เป็นนามธรรมด้วย แต่มนั

คงที่อยู่ในหัวใจนั่น แล้วเพิ่มมากขึ้นๆ ไม่มีอะไรน้อยลง  

ถ้ามันจะน้อยลง เห็นไหม เวลาเราจะประพฤติปฏบิัติขึ้นมานี่ ก่อนเข้าพรรษาๆ ขึ้นมา

เราอธษิฐานของเรา ในชีวติประจ าวนัของเรา เรากป็ระพฤติปฏบิตัิของเราอยู่แล้ว เรากป็ฏบิตัิ 

เวลาวนัพระวนัโกนถอืเนสชัชิกไม่นอนทั้งนั้น เตม็ที่ไปกบัมันหาโอกาส แล้วหาโอกาสมันหายาก 

วดัโดยทั่วๆ ไป เห็นไหม วดั ค าว่าวดัมันกม็ีสิง่ปลกูสร้าง พอมีสิง่ปลกูสร้างมันกต้็องซ่อม

บ ารงุรักษา พอซ่อมบ ารุงรักษาวดัโดยทั่วไป เห็นไหม นี่สิง่ก่อสร้างสิง่ที่เป็นที่พึ่งอาศยัมันกย็ังมี
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ของมันอยู่ได้นะ แต่หัวใจมันอยากเปลี่ยน มันอยากสวยอยากงาม มันอยากจะเสมอโลกเขา มัน

อยากจะเหนือโลกเขา มันอยาก มันอยากไปหมด ถ้าหัวหน้ามันอยาก มันลากพระทั้งหมดไป

วุ่นวายหมดเลย แล้วเวลาจะภาวนาเอาที่ไหน เวลาภาวนามันหายาก นี่มันมีกจิกรรมไปอยู่

ตลอดเวลาไง  

แต่ถ้ามีครบูาอาจารย์ที่ดี เห็นไหม นี่เขากนัเวลาไว้ให้ เวลานี้ส าคัญมาก วนัเวลาล่วง

ไปๆ ตั้งแต่ เหน็ไหม วนัคืนล่วงไปๆ เดีย๋วกม็ืดสว่าง สว่างแล้วกม็ืดอยู่อย่างนี้  มันล่วงของมัน

ไป แล้วเราล่ะ ชีวตินี้ เวลาศรัทธามาใหม่ๆ โอ๋ มนัสดช่ืนนะ จะเอาให้ได้นะ พอไปๆ อ่อนด้อย

ไปเร่ือยๆ มันโลเลไปเร่ือยๆ มนัเหลวไหลไปเร่ือยๆ 

เวลาครบูาอาจารย์ที่ท่านเป็นจริงๆ เป็นจริงของท่าน ท่านประพฤติปฏบิตัิของท่าน เห็น

ไหม ดูส ิ ดเูวลาหลวงตากบัหลวงปู่ค าดี เวลาท่านเข้าป่าเข้าเขาไปนะ เวลาหลวงตาท่านไปคุย

ธรรมะกบัหลวงปู่ค าดีนะ นี่หลวงปู่ค าดีพิจารณาเหมือนเราเลย เวลาท่านไปอยู่ในป่าในเขา 

เพราะว่าโดยข้อเทจ็จริงหลวงตาท่านเป็นผู้ที่กลวัเสอืมาก หลวงปู่มั่นท่านให้ไปอยู่เฉพาะที่เสอื

พลกุพล่าน แล้วเวลาพี่ชายหลวงตาท่านไปเยี่ยมหลวงตา เห็นไหม ไปหาไปที่วดัป่าหนองผอื นี่

หลวงปู่มั่นบอกว่านู่นอยู่นู่น ตามไปดูนี่ กลบัไปแล้วไปทุกข์แทนน้องชาย เพราะพี่กบัน้องมาอยู่

ด้วยกนั พี่กบัน้องเที่ยวป่ามาด้วยกนั รู้ เลยว่าน้องชายมีความคิดมีความรู้สกึอย่างไง 

นี่เป็นคนกลวัมาก กลวัเสอืนี่ มันเป็นแพ้ทางกนั ท่านกลวัของท่านมาก ไปอยู่ในป่า เห็น

ไหม จนิตนาการไปเลยนะ เสอืมาแล้ว กลัวไปตลอดๆ โดยใช้ปัญญา เห็นไหม ไปกลวัอะไรมัน 

เสอืมันกเ็ป็นสิง่ที่มีชีวติ เรากเ็ป็นสิง่ที่มีชีวติใช่ไหม เสอืมันมีอะไรบ้างล่ะ เสอืมันมีหู มีตา มี

จมูก มีลิ้น มีกาย มีใจ เห็นไหม มันมีอวยัวะต่างๆ เรากม็ีหมดเลย เสอืมันมี เรากม็ี เสอืมีอะไร

เรากม็ี เสอืกบัเราใครมันจะมีสงูกว่าใคร ใครมันจะน่ากลวักว่าใคร เรามีปัญญาดีกว่าเสอือกี

ต่างหาก พอสดุท้ายไปแล้ว เห็นไหม เสอืมันมีหาง เราไม่มีหาง เพราะเราไม่มีหางนะ และด้วย

สติด้วยปัญญานะ ถ้ามันมีหาง ถ้าหางมันวเิศษท าไมตัวมันไม่กลวัหางของมันเอง  

นั่นน่ะ เพราะท่านพิจารณาจนมันเป็นไตรลกัษณ ์ พิจารณาจนมันปล่อยวางหมด เห็น

ไหม เวลาเป็นชั้นพิจารณาขึ้นไป นี่หางเสอืไง เสอืมันมีหางท าไมมันไม่กลวัในหางของมันเอง 

แล้วเราจะไปกลวัท าไม แล้วเวลาท่านไปคุยกับหลวงปู่ค าดี เห็นไหม หลวงปู่ค าดีท่านกบ็อกว่า 
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ท่านกพ็ิจารณาอย่างนี้ เหมือนกนั ท่านพิจารณาถ้ามันกลวัเสอื เสอืตัวมันเป็นอย่างไร ต้นเหตุ

ของเสอืมันเป็นอย่างไง แล้วเสอืมันประกอบไปด้วยอะไร นี่พิจารณาๆ ซ า้ ท่านบอกว่าพิจารณา

เหมือนกนัเลย แต่คนละคราวคนละเวลา  

นี่มันมีสติปัญญา เห็นไหม ท่านพิจารณาจนถงึหางเสอื พิจารณาจนเป็นไตรลกัษณ์ 

พิจารณาจนมันปล่อยวางไปหมด เห็นไหม นั่นพิจารณาจนมันปล่อยวางไป นั่นใช้อะไร นี่เวลา

ปัญญามันสดๆ ร้อนๆ อย่างนี้ ไง เวลาปัญญามันเกดิขึ้นท่ามกลางที่ว่าท่านจะก าลงัเผชิญกับ

สจัจะความจริงไง เวลาปัญญามันเกดิขึ้นต่อเมื่อท่านอยู่ในป่าในเขา เห็นไหม ปัญญามัน

เกดิขึ้นๆ ในปัจจุบนันั้นไง กเิลสมันขึ้นมาในปัจจุบนั กเิลสมันแผดเผาในปัจจุบนั กเิลสมันยุมัน

แหย่ขึ้นมาให้วบูวาบอยู่ในปัจจุบนั ปัญญามันไล่ต้อนปัจจุบนั  

นั่น! สิง่ที่พระปฏบิตัิเขาท ากนัอย่างนี้  เวลาไปศกึษาธรรม ต ารากเ็ป็นต าราใช่ไหม 

ศกึษาต ารานี่ต ารามันหนังสอืมันไม่หายหรอก เปิด จะไปจะคุยจะโม้จะเล่นขนาดไหนเดีย๋วเปิด

ต ารากอ็ยู่นี่ไง ซบุๆ ซบิๆ ขึ้นมาตัวอกัษรมันกอ็ยู่ตรงนั้น นี่ไง แล้วมันเข้ามาถงึหัวใจไหมล่ะ 

เพราะอะไร เพราะมนัซบุๆ ซบิๆ กนัอยู่ ยังโม้อยู่นั่นนะ แต่ทฤษฎตีัวอกัษรอยู่ในหนังสอืนั้นไง 

แต่ถ้าเวลาปฏบิตัิส ิ ขาดสติมันกเ็อาหัวใจไม่อยู่แล้ว เวลาพุทโธๆ ไปนี่มันหายไปอยู่ที่

ไหน เวลาจริงๆ จงัๆ ขึ้นมา มนัจริงจงัขึ้นมาอย่างไง มันไม่เป็นจริงเป็นจงัขึ้นมาเลย ถ้าไม่จริง

ไม่จงัขึ้นมาแล้วมันยังไพล่ไปอกีนะ ไพล่ไปคิดของมันเองไง เวลาครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาจน

มันเป็นไตรลกัษณไ์ปหมด พิจารณาจนปล่อยวางไปทั้งหมด ไอ้ของเรามันไม่มีสิง่ใดเลย แต่

อยากมีหาง  

เวลาเขาพิจารณาๆ เสอืมันมีหาง มันยังไม่กลวัหางมันเลย ไม่กลวัหางมันเลยด้วยสติ

ด้วยปัญญา สติปัญญามันเกดิที่ไหน เกดิที่จติผู้ที่พิจารณา เกดิจากจติผู้ที่ท าความสงบของใจ

เข้ามา ใจสงบแล้วมันพิจารณาของมัน เห็นไหม นั่นนะภาวนามยปัญญา ปัญญาเกดิจากภาวนา 

ปัญญาที่มันเกดิขึ้นมันหมุนของมันในจติดวงนั้น จติดวงนั้นพิจารณาไปมีศลีมีสมาธมิีปัญญา

ขึ้นมา เหน็ไหม ปัญญาขึ้นมามันไล่ต้อนจนความกลวั เห็นไหม 

ดูส ิที่เขากลวัผกีลวัสางกลวัทุกอย่าง กลวัเพราะอะไร กลวัเพราะมันอวชิชา เพราะมันไม่

รู้จกัของมันไง แล้วพิจารณาเข้าไปพอมันเป็นความจริงขึ้นมามันปล่อยหมดเลย แล้วเหลอือะไร 

©2018 www.sa-ngob.com



เทศน์พระ เร่ือง มีหาง ๗ 

 

เหลอืความเด่นขึ้นมา เหน็ไหม นั่นพิจารณาจนเสอื หางเสอื เสอืมันยังไม่กลวัหางของมันเอง 

แล้วมึงจะไปกลวัอะไร นี่ไม่กลวักจ็บไง แล้วมันมีอะไรเหนือเรา พอต่างจากที่มันกลวัมาก กลวั

จนตัวเนื้อสัน่กลายเป็นผู้ที่กล้าหาญ เสอือยู่ไหนจะไปลบูหัวเสอืเลย มีความเมตตากบัมัน 

เวลาจริงๆ กลวัขึ้นมาเสอืมันสตัวป์ระเภทหนึ่งที่ออกล่าเหยื่อ มนุษย์นี้มันกเ็ป็นอาหาร

ของเสอืได้ เวลาคิดโดยวทิยาศาสตร์แล้ว โอ้โฮ มันกลวัจนตัวสัน่ กลวัจนไม่กล้าที่จะอยู่ที่ตรง

นั้น แต่พยายามบงัคับให้ตัวอยู่นั่นเพราะหลวงปู่มั่นสัง่ให้มา หลวงปู่มั่นท่านสัง่ให้มาอยู่ตรงนี้  

อยู่เพื่อเพราะหลวงปู่มั่นท่านเคยผ่านมาแล้วว่าตรงนี้ มันเป็นดงเสอื อยู่เพื่ออะไร อยู่เพื่อให้มัน

เกดิให้มนัหวาดกลวัขึ้นมา ให้มันเกดิปัญญาขึ้นมาในปัจจุบนันั้นไง เวลาพิจารณาไปแล้วมัน

ปล่อยหมด โอ้โฮ มันว่างหมดเลย โอ้ มันมีความสขุมาก 

เสอือยู่ไหน เสอืนี่ เมตตาเสอื เมตตามันมาก เมตตามันเพราะอะไร เพราะมนัเป็น

เคร่ืองประกอบ มันเป็นสิง่ช่วยกระตุ้นให้เราฝึกหัดใช้ปัญญา ปัญญาที่มันไม่เคยใช้ไม่เคยศกึษา

นี่ เวลาศกึษามากส็ตุมยปัญญา ศกึษามาด้วยความเล่าเรียน เห็นไหม จนิตมยปัญญา

จนิตนาการไป โอ้ เดีย๋วไปเที่ยวป่า เสอืล่ะเสอืเพื่อนกนัไม่กลวัหรอก เวลาเข้าไปเจอสัน่ไปหมด

เลย  

นี่ไง เวลาพิจารณาเดีย๋วนั้น พิจารณาเดีย๋วนั้นเวลามันขึ้นมาเดีย๋วนั้น เห็นไหม พิจารณา

จนหางมันหายไป พิจารณาจนหางมันปล่อยหมดไง นี่เวลามันปล่อยหมด โอ้โฮ มันร่ืนเริง อาจ

หาญ อยากจะไปหามัน เดิน จะวิ่งเข้าไปหามันเลย สดุท้ายสติมันกท็นัมา เอง็จะบ้าเหรอ 

พิจารณาไปแล้วมันกจ็บไปแล้ว กลบัมาภาวนาอย่างปกติไง นี่ไง เวลาคนที่เป็นจริงๆ ขึ้นมา 

เห็นไหม ไอ้เราไม่เป็นอย่างนั้น ภาวนากไ็ม่ได้ท า ไม่มีหางกอ็ยากมีหาง ภาวนายังไม่ได้เป็นชิ้น

เป็นอนักบ็อกจติมันสงบ โอย๊ ปัญญามันเกดิมันเลอเลศิ อยากจะมีหาง แล้วพิจารณาแล้วผ่าน 

ผ่านขั้นผ่านตอน ผ่านขันธ ์ผ่านกาย ผ่าน มนัจะติดหาง มันอยากมีหาง 

เขาพิจารณานะ เราเป็นมนุษย์ มนุษย์ไม่มีหาง สิง่ที่มีหางคือสตัวท์ี่มันมีหางทั้งนั้น ดูส ิ

ลงิบางชนิดมีหาง ลงิบางชนิดไม่มีหาง ลงิที่ไม่มีหางและลงิที่มีหาง นี่ลงิเหมือนกนัมันยังมีหาง

และไม่มีหาง เป็นแล้วแต่สายพันธุ ์ นี่มนุษย์ไม่มหีาง มนุษย์ไม่มหีางหรอก มนุษยเ์ป็นมนุษย ์

มนุษยเ์ป็นสตัว ์ ๒ เท้าจงึไม่มีหาง แต่ด้วยกเิลสด้วยตัณหาความทะยานอยากมันอยากจะงอก
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หางออกมา หางมันจะโผล่ไง มันโผล่ขึ้นมาด้วยจริตนิสยัมันนั้น มนัโผล่มาด้วยกเิลสตัณหา

ความทะยานอยากนั่น มันโผล่ขึ้นมามนัอยากจะเป็น มันอยากจะเป็น มันอยากจะได้ โดยที่มัน

ไม่มีความจริง  

ถ้ามันมีความจริงขึ้นมา เห็นไหม มันมีความจริงขึ้นมามันต้องประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา ยิ่ง

มีความจริงยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน ยิ่งมีความจริงยิ่งรักษาหัวใจของตน หัวใจของตนเป็นสิง่ที่

รักษายาก ปฏสินธิจติเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ด้วยอ านาจวาสนาของจติ เห็นไหม เวลาเกดิ

เกดิในก าเนิด ๔ เกดิในไข่ ในครรภ์ ในน า้คร า ในโอปปาติกะ ก าเนิดเกดิจากเวรจากกรรม

ทั้งนั้นนะ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เห็นไหม ท่านพูด “ให้เช่ือกรรมๆ ไง” กรรม

คือการกระท า นี่กรรมดีๆ ของเราที่เรามาเป็นพระนี่กก็ารกระท า เวลาบวชมา เห็นไหม ญตัติ

จตุตถกรรมนั้นคืออะไร นั้นคือวนิัยกรรม การกระท านี่เราจะสวดปาฏโิมกข์กนัอยู่นี่ นี่คืออะไร 

นี่คือสามีจกิรรม เราลงอโุบสถสงัฆกรรมร่วมกนั เราจะกระท ากนัอยู่เดีย๋วนี้ ไง นี่คือกรรมดีไง 

กรรมที่เราลงอโุบสถไง ด้วยความสามัคคีไง นี่ให้เช่ือกรรมๆ กรรมคือการกระท า  

จติที่เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ มันมาจากผลของการกระท า แล้วกระท าดีท าชั่วขึ้นมา

อย่างไร ถ้ามีความดีขึ้นมา เห็นไหม จติใจนี้มันมีอ านาจวาสนาบารมี มันเข้มแขง็ เห็นไหม มัน

ไม่วอกแวกวอแว มันไม่ไปสนใจเร่ืองปลกีย่อย ไร้สาระจริงๆ นะ สิง่ที่กระทบกระเทอืนกนันี่

เร่ืองไร้สาระมาก สิ่งที่เป็นสาระที่ดี เราบวชมาท าไม เราบวชมานี่ ดูส ิสิ่งใดจะมีคุณค่ามากกว่า

ธรรม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากราบธรรม “ธรรมมีค่าเหนือโลกเหนือสงสาร” เทวดา 

อนิทร์ พรหมยังต้องการ ยังมาฟังเทศน์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มาฟังเทศน์ครบูา

อาจารย์เพื่อขอแนวทางๆ ขอให้ท าอย่างไรก าหนดหัวใจ 

ดูส ิ เวลาสงัคมในปัจจุบนั เห็นไหม ปฏบิตัิในชีวติประจ าวนัๆ ชีวติประจ าวนักอ็ยากจะ

ปฏบิตัิ อยากจะมีคุณธรรม ท าสิง่ใดกอ็ยากได้ หน้าที่การงานต้องท าอยู่แล้ว ต้องเลี้ยงปากเลี้ยง

ท้องไง เกดิมาปากกดัตีนถบีต้องหาอยู่หากนิไง แต่ด้วยความทุกข์ความยากนี่ ความทุกข์ความ

ยากในการท ามาหากนิกเ็ร่ืองหนึ่ง ความทุกข์ความยากในการประพฤติปฏบิตัิกเ็ร่ืองหนึ่ง ความ

ทุกข์ความยากในการเอาตัวรอดกเ็ร่ืองหนึ่ง อยากได้ไปทั้งนั้นเลย แล้วมันมีโอกาสขึ้นมา เหน็

ไหม กเ็ลยฝึกหัดในชีวติประจ าวนัไง ชีวติประจ าวนักห็น้าที่การงานมันกเ็ป็นหน้าที่การงานให้
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เราเหงือ่ไหลไคลย้อยอยู่แล้วไง แล้วยังต้องท าความสงบระงับขึ้นมานี่ นั่นมันกเ็ป็นความทุกข์

ความยากไปทั้งหมดเลย 

แต่ถ้าคนมีอ านาจวาสนานะ เป็นครั้งเป็นคราว หน้าที่การงานกท็ าด้วยความสติปัญญา 

เป็นความสมบูรณข์องเรา ท าเสรจ็แล้วเราจะภาวนาเรากหั็ดภาวนาของเรา ถ้าภาวนาขึ้นมาแล้ว

เดีย๋วจติสงบระงับเข้ามาบ้าง มันหาทางออกของมันแล้ว แล้วคนเรา เห็นไหม นี่มันกม็เีหรียญม ี

๒ ด้าน มีโลกกบัธรรม โลกหน้าที่การงานในความเป็นโลกๆ นี่ เวลามีเวลาว่างขึ้นมาไปวดัไปวา

หาประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา ถ้าไม่มีเวลากบ้็านของเรานั่นนะ ในห้องพระกไ็ด้ ในที่สงดัวเิวกที่ไหน

กไ็ด้ นี่ที่มันสงบสงดัเราไปนั่งเฉยๆ หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกโธ เห็นไหม กรรมคือการ

กระท า เพราะมีการกระท าขึ้นมาเป็นความจริง นี่มันจะเป็นมันจะเป็นตรงนี้ 

  เร่ืองทาน เร่ืองประเพณวีฒันธรรมมันเป็นการเร่ืองการท าบุญกุศล มันเป็นเร่ืองของ

ทาน อนันี้ เวลาพระเรานี่ พระเราบวชมาแล้ว เห็นไหม พระเวลามาบวชแล้วด ารงชีพ พระอาชีพ 

เราเป็นพระแท้ๆ พระอาชีพๆ พระจะด ารงชีวติแบบฆราวาสไม่ได้ พระท าอาหารให้สกุเอง

ไม่ได้ พระจะค้าขายไม่ได้ พระจะแลกเปลี่ยนสิง่ใดไม่ได้ ฉะนั้นไม่ได้ป๊ับนี่เรากเ็ลี้ยงชีพด้วยปลี

แข้ง เราบณิฑบาตของเรา 

ถ้าศาสนาเจริญรุ่งเรืองมีคนเขาอยากอธษิฐาน เขาอยากใส่บาตร เราเลี้ยงชีพด้วยอย่าง

นั้น เลี้ยงชีพๆ แล้วมันมีอะไรน่าวติกกงัวล มันมีอะไรบ้างที่มันเป็นชิ้นเป็นอนั ไม่มีหรอก มันมี

อย่างเดียวเท่านั้นแหละ มีแต่ว่าเราบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าท าข้อวตัรกนัอยู่นี่ ถ้า 

ท าข้อวตัรกนัอยู่นี่ เห็นไหม ในวดั ถ้าวดัมันร้าง มันเป็นสิง่ที่สะสมแต่เร่ืองมูตรเร่ืองคูถ 

เร่ืองกเิลสตัณหาความทะยานอยาก ใครเข้าไปมันกม็ีกลิ่นเหมน็ วดัทั่วๆ ไปสิง่ที่มันไร้สาระนะ 

ใครกไ็ม่อยากเข้าไปเหยียบ ทั้งๆ ที่เป็นวดัเป็นที่อยู่ของผู้ทรงศลี 

นี่กเ็หมือนกนัถ้าเราเป็นพระ เห็นไหม กจิของสงฆ ์ เราท าข้อวตัรปฏบิตัิกนัอยู่นี่กเ็พื่อ

บูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เราเคารพองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เราท าตาม

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า นี่ศาสนาไม่มีมรรคศาสนาไม่มีผล เห็นไหม นี่ถ้าเรายังไม่มี

มรรคไม่มีผลในหัวใจ เรากท็ าบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ท าข้อวตัรปฏบิตัิ ท าตาม

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรา ท าตามๆ ท าเคารพบูชาองค์สมเดจ็พระ
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สมัมาสมัพุทธเจ้า ไม่ได้ท าเอาหน้าใคร ไม่ใช่ท าเพื่อใครให้ใครนับถอื ไม่ใช่ท าให้เข้าตาใคร ไม่

ต้อง!  

ถ้าท าให้เข้าตาเขาเพราะการเวยีนว่ายตายในวฏัฏะ เวลาอายุขัยของคนมันเปลี่ยนแปลง

ไปตลอดเวลา ไอ้คนที่เราอยากให้เห็นเขาไม่สนใจหรอก เขาจะตายไป ไอ้คนที่มาใหม่ส ิ ไอ้คน

ที่พึ่งเกดิมานี่ เขาถงึ โอ้ วดัเป็นอย่างนี้ เหรอ ไอ้คนที่จะเห็นคือคนที่เราไม่ได้อยู่ในความรู้สกึนึก

คิดเราเลย ไอ้คนที่เราปรารถนาจะให้เห็นความดีของเรานะ โอ้ เขากต็ายหมดแล้ว เพราะอายุ

มันไล่เลี่ยกนัไง นี่เวลาผลของวฏัฏะๆ มันขบเหลี่ยมกนัไปตลอด แล้วเราอยากให้คนนู้นรู้จกั

อยากให้คนนี้ เห็น ไม่มทีาง เขาไม่สนใจหรอก ทฏิฐิมานะของคนมันมี  

  แต่ถ้าเราท าบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เหน็ไหม ธรรมนี้ เป็นศาสดาของเรา 

เราท าเพื่อองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แล้วสิง่ที่บริษัท ๔ เกดิมา เห็นไหม เวลาเขามารู้มา

เห็นของเขานี่ นั่นนะเขาช่ืนชมในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เขาช่ืนชมในพระ

พุทธ พระธรรม พระสงฆว่์ามันเป็นสจัจะมันเป็นความจริง  

ดูส ิ พระที่เป็นลกูศษิย์เป็นธรรมทายาทมนัยังมีอยู่ เขายังเคารพบูชาองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า เขาไม่ทิ้งไม่ขว้าง เขาไม่ใช่คนไร้ราก เขาไม่ใช่คนที่ไม่มีทีม่าที่ไป เขาเป็นลกู

ศษิย์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เราท าเพื่อเหตุนั้น ไม่ได้ท าเพื่อใครทั้งสิ้น ท าเพราะใจ

มันลงองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง มันถงึว่าหางมันถงึไม่งอกไง นี่เราประพฤติปฏบิตัิไม่

มีแก่นไม่มีสาร เกดิตุ่มแล้ว เกดิตุ่มที่หางที่ก้น เดีย๋วหางมันจะออก ผ่านขั้นนั้น มันจะผ่านขั้น

นั้นๆ หางมันจะงอก หางไม่มีกอ็ยากจะต่อหาง  

แต่ครบูาอาจารย์ของเราเป็นความจริงนะ ท่านพิจารณาของท่าน พิจารณาถึงความกลัว 

ความวติกกงัวล ความหวาดหวั่นในหัวใจเลย เพราะ เพราะท่านเคยเป็นพราน ท่านรู้ถงึ

อ านาจๆ หรือการกระท าของสตัว ์ สตัวแ์ต่ละชนิดท่านเคยล่าสตัว ์ นี่อ านาจของเสอืใครกก็ลวั 

เมื่อก่อนเราเข้าป่าไปเราอาวธุพร้อมนี่ โธ่ เราเป็นพราน มันกต้็องสดุฝีมือรับการรักษาชีวติ แต่

พอบวชเป็นพระ มือเปล่า มีแต่ศลีๆ มีแต่ความมั่นใจ แล้วเข้าไปเจอกบัสตัวร้์ายๆ ที่ตัวเองเคย

ล่า ท่านเคยเป็นพรานนะ ท่านเคยล่าสตัว ์แล้วอยู่ในป่านี่แล้วท่านเข้าใจเร่ืองนี้ทั้งนั้น 
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แล้วเวลาเข้าไปอกีคราวหนึ่ง เวลาเป็นภิกษุแล้วนี่ เข้าไปโดยมือเปล่าๆ แล้วเข้าไปอยู่ใน

ดงของฝงูเสอื ฝงูสตัวม์ันพิจารณากนั เห็นไหม มันมขีน เรากม็ีขน มนัมีหนัง เรากม็ีหนัง มันมี

ลาย เรากม็ีลาย มันมีสิง่ใด เรากม็ทีั้งนั้นนะ มันจะมีดอีะไรไปกว่าเรา พอมันมีหาง เราไม่มีหาง 

นี่เวลาท่านพิจารณาของท่าน เนี่ยคนพิจารณาเขาพิจารณาเพื่อลดทฏิฐิมานะ เขาลดความทุกข์

ความยากในหัวใจ เห็นไหม ความหวาดความกลวัความลุ้นระทกึในหัวใจนี่ มันทุกขใ์จมากนะ 

  คนกลวัผแีล้วต้องไปอยู่ในที่มืดนะ โอ้โฮ มันกลวัเกอืบตาย คนกลวัเสอืแล้วต้องไปอยู่

กบัเสอื ท่านใช้ปัญญาของท่านพิจารณาของท่าน เห็นไหม พิจารณานะถ้าเสอืมันมีหางท าไมไม่

กลวัหางมัน เวลาหางเขามาท าเป็นอาหารด้วย แต่ของเราล่ะ ของของเรานะเราไม่มี ถ้าเราไม่มี 

เรากต้็องท าขึ้นมาเป็นสจัจะความจริงของเรา เป็นปัจจตัตัง เป็นสนัทฏิฐิโก ถ้าเป็นสนัทฏิฐิโก

แล้วถ้ามันมีขึ้นมาเป็นธรรมโอสถด้วย  

ถ้าเป็นธรรมโอสถนะ สิง่ที่ทุกข์ที่ยาก สิง่ที่แรงปรารถนาอยากจะได้อยากจะมีนะ เวลา

มันมีคุณธรรมขึ้นมา ปล่อยหมดเลย โอ้โฮ เอ้อ เรามันหลงโง่ไปเนาะ เราจะไปเอาอะไรกไ็ม่รู้

แล้วสิ่งที่เอานะ เป็นสิง่ที่ว่าโยมเขาเสยีสละทั้งนั้น นี่ปัจจยัเคร่ืองอาศยันะ หลวงตาท่านพูด

ประจ า “หัวด าๆ เขายังสละได้ ไอ้เราหัวโล้นๆ ไปเอาของทิ้งของเขา” ของสละทานนะเขาสละ

ให้ในท่ามกลางสงฆน์ะ จติใจเขาต้องสงูส่งกว่านะ แล้วดูส ิ ช่ือเสยีงเกยีรติศพัทเ์กยีรติคุณ โลก

ธรรม ๘ ดพูระบ้าบอคอแตกวิ่งเต้นกนัเพื่อเอายศถาบรรดาศักดิ์นะ ยศถาบรรดาศกัดิ์มันกนิ

ไม่ได้ แต่กเิลสมันชอบ ยศถาบรรดาศกัดิ์กนิไม่ได้หรอกแต่กเิลสมันอยากได้ พออยากได้ขึ้นมา

สวมหัวโขนขึ้นไปแล้วนะ ยิ่งสวมหัวโขนมากเท่าไรมันยิ่งมีอ านาจมาก ที่ไหนมีอ านาจมาก ที่นั่น

มีความเลวร้ายมาก 

  แต่ถ้าเป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นครบูาอาจารย์ของเรานะ อ านาจโดย

ธรรมๆ นะ อ านาจโดยธรรมมีฤทธิ์มเีดชด้วย แต่ไม่เคยเบยีดเบยีนใครเลย ไม่เคยไปจบัต้องสิง่

ใดให้เสยีหายเลย อ านาจมหาศาลมีฤทธิ์มีเดช แต่ด้วยความเมตตาธรรม จะใช้ต่อเมื่อปราบ

พวกเดียรถยี์ จะใช้เวลาเพื่อปราบมาร เวลาพวกมารนี่ปราบมันปราบด้วยฤทธิ์ด้วยเดช ไม่มีทาง

ไปได้หรอก จนตรอกหมด 
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นี่ไง สิง่ที่เป็นธรรมๆ เห็นไหม ถ้าเป็นธรรมขึ้นมามนัมีคุณธรรมในหัวใจนี่ ถ้าเราเป็น

ธรรมโอสถๆ สิง่นี้คนที่มีธรรมยิ่งสงบสงดัวเิวกไม่ตอแหลหรอก ไม่กะล่อน ไม่หลอกลวง 

กะล่อนตอแหลนั้นนะมันกเิลสทั้งนั้น ถ้ามันเป็นธรรมๆ เป็นธรรมอย่างนี้ ไง ถ้ามันเป็นจริงๆ 

เพราะอะไร เพราะเราปฏบิตัิไปนี่ทุศลี เวลาทุศลีขึ้นไป ศลีมันไม่สะอาดบริสทุธิ์ สมาธกิล็งไม่ได้ 

เวลาท าไปนี่นิวรณธรรมมันปิดกั้นหมด ถ้ามันไม่มีนิวรณธรรมกซ็ือ่สตัย์ไง คนต้องมีสตัย์ ถ้ามี

สตัย์ขึ้นมาแล้วปฏบิตัินะ ตั้งสจัจะเลย จะท าอย่างไงท าให้ได้อย่างนั้น มันภาวนาไปแล้วมันจะ

ทุกข์จะยาก ทุกข์ยากทั้งนั้นนะ 

  เราอดอาหารมาเยอะ เราภาวนามาตลอด การภาวนาแสนทุกข์ยากมาก แต่ทุกข์ยากเพื่อ

อะไร เพื่อไม่เกดิ ทุกข์ยากเพื่อที่จะปราบปรามมัน ท าไมจะท ามันไม่ได้ เวลามันทุกข์มนัยากๆ 

แล้วกท็ุกข์ยากกนัต่อไป ทุกข์ยากต่อเนื่องไป ทุกข์ยากในความอดทน นี่ขันติธรรมๆ ไง ด้วย

ความอดทนเฉยๆ ไม่มีปัญญาไง ทุกข์ ขันติธรรมอดทนไปเฉยๆ เวลาหลวงตาท่านพิจารณา

ของท่านๆ ท่านพิจารณาจนเหนื่อยแล้ว ท่านกใ็ช้ขันติ เห็นไหม ยันไว้ไง หลวงปู่มั่นท่านส่งจติ

มาดู เห็นไหม พอส่งจติมาดูขึ้นมานี่ เวลาท่านไปกราบหลวงปู่มั่นไง ขึ้นไปท าข้อวตัร “มหา 

มหาพิจารณาอย่างนั้นเหรอ พิจารณาแบบหมากดักนั” หมากดักนัเวลาหมามันกดักนั กรามมนั

ลอ็คๆ เลยไหม มันต่างคนต่างไม่ปล่อย 

ไอ้นี่พิจารณาไปแล้วเตม็ที่แล้วกย็ันไว้อย่างนั้น ยันไว้เพราะมันเหนื่อยมาก คนภาวนานี่

ฟังทเีดียวรู้ เลยว่าขั้นตอนอยู่ตรงไหน ใครภาวนามามันผ่านเร่ืองนี้มาทั้งนั้น เวลาแพ้มันนะราบ

คาบ มันเหยียบย ่ามา โอ้โฮ ภาวนาแล้วมันทุกข์ขนาดนี้  ภาวนาท าไมมันโดนกระท าขนาดนี้ เชยีว

เหรอ แต่มันกก็ดัฟันทนนะ เวลาจติใจมันดีขึ้นมานี่ยนักบัมันได้ล่ะ แล้วจติใจวนัไหนสมาธดิีๆ 

ปัญญามันพิจารณาของมันได้ล่ะ โอ้ ฟาดฟันมันนะ ล้มระเนระนาดไปเลย เห็นต่อหน้าต่อตา

ทั้งนั้นนะ  

นี่เวลาสติปัญญามันดีมันพิจารณาไปอย่างนั้น เวลาพิจารณาไปแล้วมันกเ็หนื่อยล้าใช่

ไหม พิจารณาไปแล้วการท างานใครจะไม่เหนื่อยไม่ล้า มันเหนื่อยล้าทั้งนั้นนะ เวลาพักนะยันไว้

ไง หลวงปู่มั่นท่านส่งจติมาดู เวลาขึ้นไปท าข้อวตัร “มหา มหาพิจารณาอย่างนั้นเหรอ” คือท่าน

กพ็ยายามจะชี้น านะ ท่านปกป้องดูแลอยู่นะ มหาพิจารณาอย่างนั้นเหรอ พิจารณาเหมือนหมา

กดักนั ท่านกฟั็งนะ แล้วเวลาท่านมาพูดไง มาพูดทหีลงัเพราะว่าประสบการณข์องคน ท่านบอก
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เลย ถ้าหลวงปู่มั่นส่งจติมาก่อนหน้านั้นสกัหนึ่งชั่วโมงท่านจะเห็นเลยเหรอ เรารบกบัมัน เรา

ฟาดฟันกบัมัน เราท ามาเตม็ที่เลย จนเหนื่อย จนเหนื่อยจนล้า เสรจ็แล้วกว็างไว้ พอวางไว้ขึ้น

ไปนี่ หลวงปู่มั่นส่งจติมาดูพอดี  

นี่ไง มันกเ็ป็นคติเตือนใจกนัตลอด เพราะหลวงปู่มั่นท่านกเ็ห็น เพียงแต่ท่านกบ็อกว่าก็

ควรจะรกุรบขึ้นไปเร่ือยๆ พยายามจะท าขึ้นไปเร่ือยๆ นี่เวลาครบูาอาจารย์ท่านกร็ู้ ว่าเหนด็

เหนื่อยทั้งนั้นนะ เพราะหลวงปู่มั่นท่านกท็ุกข์ยากมาก่อน ครบูาอาจารย์ที่ท่านจะประพฤติ

ปฏบิตัิมาท่านต้องผ่านวกิฤติการณใ์นจติมาทั้งนั้นนะ ถ้าไม่ผ่านวกิฤติการณม์ันจะรู้ ได้อย่างไงว่า

อะไรเป็นศลี อะไรเป็นสมาธ ิอะไรเป็นปัญญา  

บุคคล ๔ คู่นี้  โสดาปัตติมรรค สกทาคามีมรรค อนาคามีมรรค อรหัตมรรค มันต่างกนั

อย่างไง เวลาใครพูดถงึมรรคๆ มีมรรคหยาบมรรคละเอยีดแค่ไหน ถ้ามรรคหยาบๆ มันยัง

ผ่านไม่ได้ แล้วพูดถงึมรรคละเอยีดมันจะเอามาจากไหน เหน็ไหม มันมีอย่างเดียวเท่านั้นนะ 

มันจะต่อหาง มันอยากมีหาง มันอยากให้คนนับหน้าถอืตา มันอยากอวดคน  

ผู้รู้มีจริง หลวงตาท่านเตือนประจ า จะพูดสิง่ใดแล้วแต่ ผู้รู้ เขามีอยู่นะ คนที่ภาวนาเป็น

เขารู้  เขาเห็น แต่เขาไม่อยากจะพูด ไม่อยากจะพูดเพราะอะไร เพราะไม่อยากฉีกหน้ากนัไง 

เวลาสิ่งที่ว่าเวลาเป็นธรรมนะ ท่านกส่็งเสริม ท่านกบ็อกอบุาย เพื่อจะให้เราพลกิแพลงแก้ไข 

เพื่อให้มันถูกต้องไง แต่เวลาไอ้พวกเดียรถยี์มันพยายามอวดดี เนี่ยมันมหีางไง ผ่านขันธน์ั้น

ผ่านกายนี้  ผ่านเพราะอะไร ผ่านเพราะมันฟังมา มันได้ยินได้ฟังมา มันกจ็ ามาได้ทั้งนั้นนะ แล้ว

เวลาพูดกค็ าเดียวกนัทั้งนั้นนะ  

แต่คนที่เขาเป็นเขาไร้สาระ ไร้สาระตรงไหน ไร้สาระตรงพฤติกรรมของเอง็นั้นนะ 

พฤติกรรมของคนมีคุณธรรมไม่เป็นแบบนี้  พฤติกรรมของพระที่มีศลีไม่เป็นแบบนี้  ดูสมิี

กตัญญกูตเวทไีง รู้จกับุญรู้จักคุณไง รู้จกัความดีความชั่วไง เราไม่ต้องการให้ใครท าเบยีดเบยีน

เรา เรากไ็ม่ควรเบยีดเบยีนเขา เราไม่ให้ใครเบยีดเบยีนเราแต่เราอยากเบยีดเบยีนเขา มันจะ

เป็นความเสมอภาคไปได้อย่างไง 

นี่ใครบ้างอยากให้คนอืน่เบยีดเบยีนเรา แล้วเราจะไปเบยีดเบยีนเขาท าไม เราไม่ได้

เบยีดเบยีนเขา ดูส ิ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า คนเกดิมาถอืขวานมาคนละ
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เล่ม ถากแม่งทั้งวนัเลย ปากเม่งถากทั้งนั้นนะ มีขวานมากเ็พื่อ ขวานกเ็กบ็ไว้ส ิ ขวานเขาเอาไว้

ตัดอ้อย ตัดพืช ไว้เกี่ยวข้าวเอามาท าเป็นอาหาร สิง่ที่เป็นประโยชน์เขาเอาไว้มาเป็นอาหาร 

เอาไว้เป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั ไม่ใช่เอาไว้ท าลาย ทุกสิ่งเอามาไว้เป็นประโยชน์กไ็ด้ เอาไว้ท าลาย

กไ็ด้  

ถ้าเอาไว้เป็นประโยชน์ เห็นไหม เนี่ยเอาไว้เป็นประโยชน์ เวลาประพฤติปฏบิตัิเข้าไป

แล้วมันมีอะไรขัดข้องกถ็ามครบูาอาจารย์ส ิ สิง่นี้ เป็นอย่างไร นี่ไง เอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ไง 

เอาไว้เพื่อออดเพื่ออ้อนเพื่อหาช่องทางเพื่อหาทางไปไง ถ้ามันเป็นประโยชน์ เห็นไหม ปากน่ะ 

แต่ถ้ากเิลสมันใช้มันเที่ยวถากเที่ยวถางเขา ไม่มีหางกอ็ยากมีหาง อยากมีหางอยากให้เขานับ

หน้าถอืตา อยากให้เขายอมรับ ใครมันจะยอมรับ นี่สิง่ที่เป็นเสอื เสอืมันต้องยอมรับ เสอืมัน

เป็นนักล่ามันค ารามขึ้นมา โอ้ สตัวท์ั้งป่าเลยสงบหมด เพราะกลวันักล่ามันเอาไปเป็นอาหาร 

สิง่ที่มันเป็นจริงๆ มันเป็นจริงอย่างนั้น มันเป็นจริงๆ ด้วยบารมีธรรมของเขาเอง สิง่ที่

มันเป็นจริงมันต้องเป็นความจริงอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าเราจะไปเรียกร้อง เราจะไปแสวงหา ไอ้นั่น

มันต่อหาง มนุษย์ไม่มีหางหรอก สิง่ที่เราอยากได้คืออยากมีหาง อยากให้เขาเห็นหางของเรานะ 

โชวห์าง หางส่ายไปส่ายมาเลย  

แต่ถ้าเป็นครบูาอาจารย์ไม่ แม้แต่หางตัวเองกไ็ม่มี แต่เวลาไปตื่นเต้นกบัสตัวร้์าย สตัว์

ร้ายมันมีหาง กพ็ิจารณาจนว่ามันเป็นเจ้าของหาง มันยังไม่กลวัหางมัน คือเสอืมันเป็นสิง่ที่ใน

โลกนี้ เขาหวาดกลวัไปทั้งนั้นนะ ถ้าเขาหวาดกลวัไปทั้งนั้น เห็นไหม แล้วตัวมันเองมันจะ

หวาดกลวัขนาดไหน  

ในปัจจุบนันี้  เวลาเสอือยู่ที่ไหนมันใกล้สญูพันธุ ์ เหน็ไหม เขาผสมพนัธุอ์ยู่ที่กรงในสวน

สตัว ์มันจะมีหางมันจะมีอ านาจขนาดไหน มนุษยม์ีปัญญาขึ้นมาเอามันมาเลี้ยงไว้ เป็นสตัวเ์ลี้ยง 

เลี้ยงเสอืไว้เป็นสตัวเ์ลี้ยง ถ้ามีปัญญา แต่ถ้าไม่มีปัญญานะ เป็นเหยื่อมันให้มันล่า ชีวติต้องให้

มันเป็นอาหาร แต่คนมีปัญญาเขาเอามาไว้ในกรง เอาไว้เลี้ยงเป็นสตัวเ์ลี้ยง 

นี่แต่ถ้ามันเป็นกเิลส กเิลสมันท่วมท้นหัวใจ พอกเิลสมันท่วมท้นหัวใจมันคิดของมันไป

ด้วยเล่ห์ด้วยเหลี่ยม มันอยากมีหาง อยากมีหางแบบเสอื แล้วเที่ยวโฆษณาไปนะ ผ่านขั้นนั้น

ผ่านขั้นนี้  ผ่านอะไร ผ่านประตูเหรอ ผ่านอ าเภอ ผ่านจงัหวดั ผ่านประเทศไปรอบโลกใช่ไหม 
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จะธดุงค์รอบโลก แล้วว่าผ่านกเิลส กเิลสอย่างนั้นเหรอ กเิลสมันอยู่ในใจนี่ กเิลสมันไม่ใช่เขต

แดนของประเทศ กเิลสมันไม่ได้อยู่ทีเ่ขตแดนอ าเภอจงัหวดั  

มันอยู่ในหัวใจนี่ เวลาท าลายภพท าลายชาติ นี่เขตแดน เขตของภพมันท าลายกนัที่นี่ 

ท าลายที่นี่ เห็นไหม ในหัวใจหางของกเิลสได้ท าลายมาแล้วนะ ไม่เห็นใครหรอก มันเป็นมรรค

เป็นผลในหัวใจ ผู้ที่ปฏบิตัินั้นนะปัจจตัตัง สนัทฏิฐิโกจะรู้ เองเห็นเองในหัวใจนั้น จะไปโชวห์าง

ให้ใครดูๆ มันเร่ืองโลกทั้งนั้น โลกธรรม ๘ มีลาภเสือ่มลาภ มียศเสือ่มยศ อยากให้เขาเคารพ

นับถอื ไร้สาระ หมากไ็ม่เคารพ หมามันกม็ีหาง มันชหูางด้วย เป็นหางดาบ นี่เวลาหางหมาแต่

คนมันไม่มีหางอยากมีหาง หางโผล่เลย  

แต่ถ้ามันเป็นจริงๆ เห็นไหม มันลดละของมันไป ความเป็นจริงมันต้องลดละอย่างนั้น 

ถ้าลดละอย่างนั้นพิจารณาของมัน เห็นไหม ดูส ิ ครบูาอาจารย์ท่านใช้สติปัญญานะ แม้แต่มันมี

ของมันด้วยความกลวั ด้วยความวติกกังวล แต่ท่านพิจารณาด้วยสติปัญญาเป็นปัจจุบนัธรรม

ปราบราบเรียบเลย ปราบราบเรียบ หัวใจนี้อาจหาญร่ืนเริง อยากจะเข้าไปเผชิญหน้าต่อมันนะ 

เพราะเผชิญหน้าต่อมัน เพราะตอนนั้นจติมันดีไง จติมันดี มันมหัศจรรย์มาก แล้วมันเป็น

ประโยชน์มาก เป็นประโยชน์กบัใคร เป็นประโยชน์กบัเจ้าของจติดวงนั้น เป็นประโยชน์กบั

บุคคลคนนั้น 

บุคคลคนนั้น เวลากเิลสตัณหาความทะยานอยากที่มันครอบง าในหัวใจนั้น สร้างแต่

ความทุกข์ความยาก สร้างแต่ความวติกกงัวลในหัวใจนั้น ด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาไป เดีย๋ว

มันปล่อยวางทั้งหมด เห็นไหม จติดวงนั้นสว่างไสว จิตดวงนั้นมีอ านาจวาสนา จติดวงนั้นนะ ถ้า

มันพลกิไปฝึกหัดใช้ปัญญา ฝึกหัดใช้ปัญญาในการพิจารณาในสติปัฏฐาน ๔ จติดวงนั้นจะ

พิจารณาอย่างนั้น แล้วจะกราบองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าด้วยความราบคาบ อ่อนน้อม

ถ่อมตน  

ถ้ามันจะแขง็กร้าวกแ็ขง็กร้าวกบักเิลสทั้งนั้นนะ ครบูาอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรมในหัวใจ

นะ ท่านเวลาเจอกเิลสท่านพุ่งเข้าใส่เลย หลวงตาท่านพูดประจ า เวลานั่งฉันข้าวอยู่นะ กเิลสอยู่

ไหน ผลกัๆ บาตรไปเลยจะล่อกเิลสก่อน นี่กเ็หมือนกนั ถ้าจติใจมันมีคุณธรรมมันจะอาจหาญ

มันจะปราบปรามกป็ราบปรามกเิลสของสตัวโ์ลกเท่านั้นล่ะ แต่ถ้าเป็นความจริงแล้ว เว้นไว้แต่
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ครอบครัวของมารแล้วไม่ยุ่งกบัใคร มนุษย์คือมนุษย์เท่ากนั จะเกดิสงูเกดิต ่ากจ็ติดวงหนึ่ง สิ่งที่

มีคุณธรรมๆ เกดิจากที่ไหน คุณธรรมเกดิจากหัวใจของสตัวโ์ลก 

นี่จติดวงนั้นเขามีอ านาจวาสนาที่สามารถที่จะประพฤติปฏบิตัิถงึที่สดุแห่งทุกข์ทุกๆ 

ดวง สิ่งนั้นมีคุณค่ามาก แต่กเิลสตัณหาความทะยานอยากที่มันปกคุลมในจติดวงนั้นต่างหากที่

มันท าลายๆ แล้วมันท าลายแล้วมันหยาบช้า มันถงึท าลายแล้วมันยังล้นฝั่งไปเบยีดเบยีนคนอืน่

นี่ สิง่นี้มันร้ายกาจ แต่ถ้ามันเป็นความจริงคุมให้ได้ส ิใจของตัวนะ ต้องคุมให้ได้ เอวงั 
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