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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม เวลาตั้งใจฟังธรรม เพราะธรรมะขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ารื้อค้น รื้อค้นมานี่สิง่นี้มันมี

คุณค่ากบัในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มันเป็นการยืนยัน ยืนยันเพราะองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว ์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสร้าง

บุญกุศลมาขนาดนั้น เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาเป็นปัจจตัตังเป็น

สนัทฏิฐิโกในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

คนที่มีอ านาจวาสนาบารมีขนาดนั้น เวลาไปศกึษากับเจ้าลทัธต่ิางๆ เขารับประกนัว่า

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามีความรู้ เท่าเราโดยอาฬารดาบส อทุกดาบส เห็นไหม องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปฏเิสธ เวลามีคนค า้ประกนัน่ะท่านปฏเิสธ แต่เวลาท่านตรัสรู้

ธรรมเองโดยชอบท่านยืนยันในใจของท่าน เห็นไหม ท่านยืนยันในใจของท่าน นั่นน่ะเสวย

วมิุตติสขุ เสวยวมิุตติสขุมันมีคุณค่าไง  

ค าว่า “มีคุณค่า” นี่ใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามีอ านาจวาสนาขนาดนั้น 

เวลาเข้าไปสมัผสัธรรมอย่างนั้น มันเป็นการยืนยันในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

แล้ววางธรรมวนิัยนี้ ไว้ ๒,๐๐๐ กว่าปี นี่ ๒,๐๐๐ กว่าปีมันมาจากไหน มันมาจากใจขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มาจากเวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ารื้อสตัวข์นสตัว ์ มา

ในใจของพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ มาในใจของสงัฆะในสงฆใ์นสมัยพุทธกาล แล้วสงฆใ์น

สมัยนี้กส็มัยหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นไง  

  นี่ฟังธรรมๆ ฟังธรรม ธรรมะมันมีคุณค่าอย่างนั้นไง ถ้ามันมีคุณค่าอย่างนั้น สิง่ที่มี

คุณค่าอย่างนั้นเป็นสจัธรรมอย่างนั้น แล้วมันส่งต่อกันมา ๒,๐๐๐ กว่าปี เห็นไหม เวลาบอกว่า 

เวลาฟังธรรมๆ นี่เป็นสิง่ที่น่าเออืมระอา มันเออืมระอามาจากกเิลสไง กเิลสมันอยากกนิอิ่ม
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นอนอุ่นไง เวลากเิลสมันกนิอิ่มนอนอุ่นมันพอกพนูกเิลสในใจของมันไง เวลามันพอกพูนในใจ

กเิลสของมันแล้วมันกท็ าความเลวทรามในใจของมันไง 

  แต่เวลาฟังธรรมๆ นี่เป็นสิง่ที่น่าเบือ่หน่าย แต่ถ้ามันเป็นการสมุหัวกนัเร่ืองของกเิลส

ตัณหาความทะยานอยากมันเป็นสิง่ที่น่าช่ืนชม มันน่าร่ืนเริงไง แต่ถ้ามันเป็นธรรม ฟังธรรม 

เห็นไหม ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพราะกเิลสมันกลวัธรรมไง มันกลวัสจัธรรม มันกลวัความจริง 

มันไม่กล้าสู้กบัสจัจะความจริง มันจะหลบหลกีอยู่ในสงัฆะนั้น  

แต่ถ้าเป็นจริง ความจริงๆ เห็นไหม ความจริงมาตีแผ่ ตีแผ่สิง่ที่ฟังธรรมๆ เวลาฟัง

ธรรมนะ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรม เห็นไหม นี่วนัมาฆบูชา สงฆ ์

๑,๒๕๐ องค์เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเลย เวลาเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยนะ องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏโิมกข์ ท าไมต้องแสดง นั่นพระอรหันต์นะ พระอรหันต ์

๑,๒๕๐ องค์ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรมนะ  

ไอ้พวกเรากเิลสเตม็หัว เวลากเิลสเตม็หัวสิง่ที่ฟังธรรมๆ ฟังธรรมนี่สจัธรรมอนันั้น ถ้า

สจัธรรมความจริงอนันั้น องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากราบธรรมๆ ไง ถ้าไม่เป็นความจริง 

ไม่เป็นความจริงสิ่งที่แสดงออกมานั้นแสดงออกมาจากอะไร  

  แต่ถ้าเป็นความจริงๆ ความจริงที่เราเข้าไม่ถงึ ความจริงที่เรารู้ ไม่ได้ไง ความจริงที่เรารู้

ไม่ได้เพราะเรามีกเิลสตัณหาความทะยานอยากไง กเิลสตัณหาความทะยานอยากมันปกคลมุใน

หัวใจของเราไง ถ้ามันปกคลมุหัวใจของเรานะ แล้วของเรา เห็นไหม เรากต้็องการความ

สะดวกสบาย ความสะดวกสบาย เห็นไหม เวลาครบูาอาจารย์ท่านประพฤติปฏบิตัิของท่าน 

เวลาท่านสะดวกสบาย ท่านบอกนั่นล่ะเป็นทางออกของกเิลส นั่นน่ะเป็นทางเสือ่ม มันจะมีแต่

ทางเสือ่ม มันมีแต่ทางล้มเหลว มันไม่มีความจริงหรอก  

แต่ความทุกข์ความยาก นี่คนมักง่ายมันจะได้ยาก ไอ้คนที่มุมานะบากบั่น คนเราจะล่วง

พ้นทุกข์ด้วยความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ แล้วความอตุสาหะ ความ

อตุสาหะด้วยความถูกตรงดีงาม ไม่ใช่ความอตุสาหะแบบคนไม่มีปัญญาไง เวลาความอตุสาหะ

ของคนไม่มีปัญญานะ อตุสาหะขนาดไหนมันกไ็ม่ได้ผลหรอก ถ้าอตุสาหะ เห็นไหม มนัต้อง

เพียรชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลกึชอบ ความจริงต้องตามความชอบธรรม แล้วความชอบ
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ธรรมมันอยู่ที่ไหน 

  ความชอบธรรมของกเิลสมันกค็วามชอบธรรมของเรานี่ ถ้าถูกใจล่ะเป็นธรรม ถ้าผดิใจ

เป็นเร่ืองกเิลส แต่ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะฝืนกเิลสของตนๆ กฝื็นในใจ

ของตนนั่นนะ ฝืนความพอใจของตน ใจมันพอใจสิง่ใดล่ะ มันกพ็อใจแต่มันกจ็ะนอนกระดิก

ตีนอยู่นั่นนะส ิ 

แต่ถ้าเป็นความจริง ความจริง เห็นไหม ดูส ิ มันตืน่ตัวทั้งนั้นนะ มนัตื่นตัวมันจะร้ือค้น

มันจะหาตัวตนของเราให้เจอ ถ้าหาตัวตนของเราให้เจอ เห็นไหม นี่ที่เรามาบวชกนันี่ เราบวช

กนัแล้วเราท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าท าความสงบใจเราเข้ามา เห็นไหม ในพระไตรปิฎกเขา

บอกไว้แล้ว ถ้าใครท าความสงบของใจได้นี่มีบ้านมีเรือนหลงัหนึ่งที่ให้อยู่อาศยั ดูส ิคนเรา เหน็

ไหมคนไร้บ้านๆ ต้องอาศยันอนตามชายคาบ้านคนอืน่ทั้งนั้น นี่เรากม็าอาศยันอนชายคาใน

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ในบ้านในเรือนของสงัฆะ ในบ้านในเรือนขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า  

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าวางธรรมวนิัยนี้ ไว้ เรากบ็วชมาแล้วกม็า

อาศยัธรรมวนิัยนี้ ไว้หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ด ารงชีพอยู่ด้วยธรรมวนิัยขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า แต่ตัวเองไม่มีสิง่ใดเป็นช้ินเป็นอนัในหัวใจของตน ถ้ามีสิง่ใดที่เป็นช้ินเป็นอนั

ในหัวใจของตน นั่นนะเรามีบ้านมีเรือนของเราไง ความอบอุ่นของใจ ใจมันอบอุ่นนะ  

นี่ที่เราร้ือค้นๆ เห็นไหม เวยีนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ ใครๆ กร็ู้ ได้ผลของทุกข์น่ะ ใครๆ 

กพ็ูดถงึความทุกข์นั้นได้ แต่ความทุกขน์ั้นเป็นความทุกข์เปลอืกๆ ไง ยังไม่เหน็ความทุกข์จริง

ในหัวใจไง ถ้าความทุกข์จริงในหัวใจ เห็นไหม อวชิชา อวชิชาคือความไม่รู้  ไม่รู้จกัตัวตนของ

ตน ถ้าไม่รู้จกัตัวตนของตนมันกเ็ป็นอวชิชา แต่รู้ จกัตัวเรา เห็นไหม เป็นวชิาล่ะๆ เพราะวชิามัน

จะเริ่มค้นคว้า มันจะเริ่มค้นแสวงหาความจริงของตน ถ้าความจริงของตน นั่นน่ะถ้ามันมีความ

จริงในใจของตนมันเป็นอย่างนั้น 

นี่ฟังธรรมๆ ฟังธรรมตอกย า้กนัอย่างนั้น ถ้าฟังธรรมตอกย า้อย่างนั้นนะ เวลาองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรม เห็นไหม สิง่ที่ไม่เคยได้ยนิได้ฟัง สิง่ที่ได้ยินได้ฟังแล้ว 

เห็นไหม สิง่ที่มนัแก้ความสงสยัของตน นี่ตอกย า้ความเป็นจริงในใจของตน ถ้าตอกย ้าความ
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จริงในใจของตน นั่นเป็นความร่ืนเริงอาจหาญไง เรามาฟังธรรมกนัเพราะเหตุนี้  ถ้าไม่ฟังธรรม

ด้วยเหตุนี้  มนัมีแต่ความเหลวแหลก มีแต่ความเหลวไหล เหลวไหลทั้งนั้น 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถามพระอานนท ์ ถงึวสัสการพราหมณ ์ ถามถงึวชั

ชีบุตร นี่สิง่ที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้บอกถงึข้อปฏบิตัิของเขา ๑๖ ข้อหรือ ๑๒ ข้อ

นั่นนะ นี่หมั่นประชุมกนัเนืองนิตย ์ ให้เช่ือผู้ใหญ่ ให้เช่ืออะไรนี่ ถ้ามีความสามัคคีกนัอย่างนั้น

นะอชาตศตัรไูปตีเท่าไหร่กไ็ม่แตก ให้วสัสการพราหมณเ์ข้าไปยุไปแหย่ ให้มนัแตกให้มันแยก 

พอมันแตกมันแยกเข้าไปโจมตีนี่แตกหมดเลย  

นี่กเ็หมือนกนั สามัคคีอโุบสถ สิง่ที่เราลงสามัคคีอโุบสถ เห็นไหม สามัคคีอโุบสถสิง่ที่

เป็นความสามัคคี สงฆท์ี่มีความสามัคคีกนั สงฆท์ี่มีความร่ืนเริงต่อกนั สงฆท์ี่มีสิง่ใดขาดตก

บกพร่อง ช่วยเหลอืเจอืจานกนั เนี่ยสงฆจ์ะอยู่ด้วยความร่มเยน็เป็นสขุ ไม่ใช่ขัดแย้งๆ กนั

ตลอดเวลา ขัดแย้งกนัมันมีประโยชน์อะไร มันไม่มีประโยชน์แม้แต่เราล่ะ ตัวเราเป็นสกั๊งค์ มัน

เหมน็ เข้าที่ไหนกไ็ม่ได้  

นี่แต่ถ้าเป็นธรรมๆ นะ ดูองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าส ิอยู่ที่ไหนเวลาออกพรรษา

แล้ว พระถ้าได้รับกฐินแล้ว เวลาตัดเยบ็ผ้าแล้วไปเฝ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ใคร

ประพฤติปฏบิตัิขึ้นมามีสิง่ใดขาดตกบกพร่องกไ็ปให้องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแก้ให้ๆ 

นี่สิง่ที่แก้ให้ๆ เหมือนกบัครบูาอาจารย์เราเลย หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เหน็ไหม เวลาใครไป

ประพฤติปฏบิตัิมีสิง่ใดที่ลงัเลสงสยัในใจกไ็ปหาท่าน มีอะไรไปหาท่านๆ เรามีอะไรลงัเลสงสยั 

นั่นลงัเลสงสยันั่นนะภาษาธรรม ภาษาธรรมคือภาษาใจ ภาษาใจคือภาษาที่ประพฤติปฏบิตัิ 

เวลาภาษาประพฤติปฏบิตัินะสขุทุกข์ในใจทุกคนกร็ู้ ได้  

เวลาคนเรา เห็นไหม ภาษานี่ดีแต่ปาก เวลาปากกับปากดีมาก เวลาปากนะเที่ยวทิ่ม

เที่ยวต าเขา นี่ดีแต่ปากไม่มีสิง่ใดเป็นความจริงเลย ดีที่หัวใจส ิ ถ้าใจมันดีนะ เวลาปากมันดี ดี

จากใจที่สะอาดบริสทุธิ์ เห็นไหม เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรมๆ ด้วยอะไร 

กด้็วยพระโอษฐ์ ธรรมะจากพระโอษฐ์ๆ ธรรมะจากปากขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

จะเป็นความจริงในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มันกเ็ป็นความจริงไง  

  แต่ถ้าเป็นเทวทตัๆ น่ะ นั่นไงดีแต่ปาก นี่ขอพรๆ ทีจ่ะท าตามความเห็นของตน แต่ใน
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ใจของตนสกปรก สกปรกเพราะอะไร เพราะตัวเองจะปกครองสงฆไ์ง ตัวเองจะมีอ านาจไง 

อยากมีอ านาจมีบารมี อยากใหญ่อยากโต อยากจะปกครองสงฆ ์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าเป็นผู้ที่ชราภาพแล้ว ควรจะยกให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ปกครองสงฆ ์ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าบอกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นอคัรสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวายังไม่ให้เลย 

  สิง่ที่ให้ปกครองสงฆ ์ ให้สงฆป์กครองกนัเอง สงฆท์ี่ปกครองกนัเอง สงฆท์ี่มีสมัมาทฏิฐิ 

สงฆท์ี่มีความถูกต้องดีงามเขาจะปรึกษากนั เขาจะใคร่ครวญ นี่หาผลประโยชน์คุณงามความดี

ต่อกนั นั่นนะให้ปกครองกนั ปกครองกนัโดยสภาคะ โดยสงัฆะ โดยสงฆน์ี่เขาปกครองกนัอย่าง

นั้น ไม่ใช่ไอ้ดีแต่ปาก ทิ่มต าเขาไปทั่ว แล้วจะปกครองเอาอะไรมาปกครอง นี่ในนี้ ใจมันสกปรก

ไง  

แต่ถ้าใจมันสะอาดนะๆ เห็นไหม ดูส ิ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านี่วมิุตติ

สขุๆ ในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ธรรมะจากพระโอษฐ์ๆ มนัก็ออกมาจากพระ

โอษฐ์ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านั่นแหละ สดุท้ายแล้ว ๒๐๐ ปีแล้วถึงได้มาจดจารึก

กนันะ ถงึได้จารบนใบลานมา แล้วกส็บืต่อกนัมาๆ  

สบืต่อกนัมานั้นมันกเ็ป็นทฤษฎทีั้งนั้น เวลาพระเจ้าอโศกมหาราช เห็นไหม นี่เวลา

อาจารย์ของท่าน ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว เวลาพระเจ้าอโศกมหาราชถึงได้มาเผยแผ่ธรรม ท า

สงัคายนา เวลาคนที่บุญวาสนานะ เวลาเข้ามาสู่สจัจะความจริงนะ เวลาเผยแผ่ธรรมนะมันเป็น

ประโยชน์สร้างประโยชน์ๆ ค าว่าสร้างประโยชน์กส็ร้างประโยชน์เพื่อตัวตนก่อน เพราะผู้ใดท า

ประโยชน์ผู้นั้นจะได้บุญกุศลนะ  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว์ ท าสิง่ใดล่ะ นี่ไปกวาด

ลานเจดีย์ ไปส่งเสริมสิ่งที่เป็นคุณธรรม สร้างสมบารมีแต่ละภพแต่ละชาติ สร้างสมกนัมาอย่าง

นั้นจนจติใจมันแก่กล้าขึ้นๆ พอแก่กล้าขึ้นเป็นหัวหน้าสตัว ์ เห็นไหม ดูส ิ เสยีสละชีวติเพื่อหมู่

คณะ เสยีสละชีวติของตนเพื่อปกป้องฝงูของตน  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าในสตุตันตปิฎก ในพุทธประวตัิมีมหาศาลเลย เวลา

บุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนอดีตชาติไปไม่มีต้นไม่มีปลาย ท าคุณงามความดีมาๆ อย่างพวกเรา

นี่ปรารถนาพระโพธสิตัว์ๆ  เห็นไหม เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ายังไม่ได้พยากรณ์
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นะ มันยังเปลี่ยนแปลงได้ไง มันยังพลกิแพลงได้ไง เช่นหลวงปู่มั่นท่านกป็รารถนาเป็นพระ

โพธสิตัว ์ แต่ถงึเวลาแล้วเห็นไหม ท่านระลกึของท่าน ถ้าปรารถนาเป็นพระโพธสิตัวต่์อไป

ข้างหน้ากจ็ะได้เป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มันกไ็ด้เป็นพระอรหันต์เหมือนกนั แต่ใน

ชาติปัจจุบนันี้ ถ้าเราประพฤติปฏบิตัิถงึที่สดุแห่งทุกข์ เรากจ็ะเป็นพระอรหันต์เหมือนกนั  

แต่พระอรหันต์ทีเ่ป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามีอ านาจวาสนาบารมี เห็นไหม ดู

ส ิ เวลาลงมาจากดาวดึงสอ์ย่างนี้  องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเป็นบุญ

บารมีขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาเปิดโลกธาตุนี่ แต่นั้นกเ็ป็นพระอรหันต์

เหมือนกนั ฉะนั้นเมื่อเป็นพระอรหันต์เหมือนกนัเลยตัดใจ นี่ว่าเป็นสาวกสาวกะ ลาพระ

โพธสิตัวน์ั้นแล้วประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาจนมาเป็นหลวงปู่มั่นเรานี่ ท่านมีอ านาจวาสนาบารมี

อย่างนั้น ได้สร้างสมบารมีมาอย่างนั้น หัวใจที่คิดดีๆ ใฝ่ดีๆ มาอย่างนั้น  

แต่ถ้าดีแต่ปาก ปากมันดี แต่หัวใจมันเลวทราม พอหัวใจมันเลวทรามมันปกปิดกเิลส

ตัณหาความทะยานอยากเอาไว้ มันมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ผลประโยชน์ของกเิลสไง ไม่ใช่

ผลประโยชน์ของธรรมนะ ถ้าผลประโยชนข์องธรรมซือ่ตรงไง พูดอย่างไร ท าอย่างนั้น ท า

อย่างไร พูดอย่างนั้น คิดอย่างไร ท าอย่างนั้น  

แต่ถ้ามันผลประโยชน์ทบัซ้อน นี่ใจมันสกปรกไง มันคิดอย่างหนึ่ง เวลามันพูดมันพูด

ไปอกีอย่างหนึ่ง เวลาพูดๆ ถงึธรรมวนิัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง พวกดีแต่ปาก 

แต่ถ้ามันมีอ านาจวาสนาบารมีนะ เพราะกเิลสมันอยู่ที่ใจๆ ปากมันดีแต่ใจมนัสกปรก ถ้าใจมัน

สกปรก เห็นไหม นี่ศกึษา เราศกึษาด้วยปาก ศกึษาด้วยสมอง ศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าไง 

  เวลาธรรมะจากพระโอษฐ์ๆ จากโอษฐ์ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามันสะอาด

บริสทุธิ์มาตั้งแต่จากใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แล้วพระโอษฐ์ขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรมๆ นี่เวลาเราศึกษา เห็นไหม ศกึษามาด้วยอายตนะ ด้วยการฟังมา 

ถ้าฟังมา เห็นไหม มันมาจากภายนอกไง ศกึษามากจ็ ามาได้ พอจ ามาได้กแ็ต่ดีปาก ปากมันก็

พูดได้แต่ใจมันไม่ยอมรับไง  

พอใจมันไม่ยอมรับทีเ่รามาบวชเป็นพระกนันี่ เพราะเราจะมาประพฤติปฏบิตัิ เอาหัวใจ
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ของเรา เห็นไหม ดูแลหัวใจของเราให้มันเข้าสู่สจัธรรม ถ้าดูแลหัวใจของเรา ใจที่มันคึก ใจที่

มันคะนอง ใจทีม่ันทุกข์ที่ยากๆ สิง่ที่ผลประโยชน์ที่ได้รับมาคือความทุกข์ แต่ใจที่มันสงบระงบั

ใจที่มันปลอดโปร่ง ผลของมันคือความสขุ มันยนืยันมาเป็นปัจจตัตัง เป็นสนัทฏิฐิโก ยืนยันมา

จากหัวใจ 

แล้วคนที่มีอ านาจวาสนานี่ เห็นไหม เวลาเขาซือ่ตรงนี่ใจมันทุกข์อย่างนี้  มันพดูออกไป 

มันจะพูดออกไปมันกม็ีแต่ความทุกข์ไง มีความทุกข์เวลาเข้าไปหาครบูาอาจารย์ เห็นไหม เวลา

พูดออกมามันพรั่งพรอูอกมาจากความทุกข์ทั้งนั้น มนัไม่มีความสขุเลย แต่ถ้าปากมันดี หัวใจ

มันมีแต่ไฟลน หัวใจมันมีแต่ความเร่าร้อน แต่เวลามันพูดๆ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าไง นี่ดีแต่ปากๆ มันดีอย่างนั้นไง ปากมันดีแต่ใจมันทุกข ์ พอใจมันทุกข์แล้ว

มันรักษาใจของมันไม่ไหวไง รักษาใจไม่ได้มันกเ็ปลีย่นแปลงพลกิแพลงออกมาเป็นสิ่งที่ทิ่มต า

คนอืน่ไง  

แต่ถ้าเป็นความจริงๆ เพราะเขาปิดกั้นไว้ ดูส ิ เวลาที่เราประพฤติปฏบิตัิกนั เห็นไหม 

มักน้อยสนัโดษ อายตนะ เห็นไหม ดูส ิ ไอ้โปฐิละๆ ใบลานเปล่า เวลาไปเฝ้าองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า โปฐิละใบลานมาเปล่ามาแล้วหรือ โปฐิละใบลานเปล่าไปแล้วหรือ เพราะโปฐิ

ละเขามีสติมีปัญญาของเขา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ มันต้องมีเหตุผลทั้งนั้น 

ถงึพยายามจะออกทดสอบ คือจะออกปฏบิตัิ  

เวลาปฏบิตัิกไ็ปปฏบิตัิกบัสามเณรน้อย สามเณรน้อยสอนน่ะ ร่างกายนี้ เปรียบเหมือน

จอมปลวก ปิดซะ ๕ ร ูตา หู จมูก ลิ้น กาย เปิดหัวใจไว้ รอจบัเห้ียตัวนั้นน่ะ เห้ียตัวนั้น ไอ้เห้ีย

ตัวในใจนั่นนะจบัมันให้ได้ นั่นไง ท่านกพ็ิจารณาของท่าน เห็นไหม นี่ปิดตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ปิดทวารทั้ง ๕ เปิดหัวใจไว้ๆ รอจบัเห้ียตัวนั้นไง  

ท าความสงบใจเข้ามาๆ เห็นไหม ไอ้เห้ียตัวนั้นคือไอ้ใจดวงนั้น ใจดวงนั้นไอ้อวชิชาตัว

นั้น ไอ้สิง่ที่มันอวชิชาครอบง าอยู่นั่น นี่ไง เวลาโปฐิละๆ ใบลานเปล่าๆ นี่จ าธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ เห็นไหม มีลกูศษิยล์กูหา ๕๐๐ เทศนาว่าการได้ทั้งนั้น แต่

หัวใจมันว่างเปล่า ว่างเปล่า เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเตือนแล้วยังได้สตินะ ยังคิด

ว่าถ้าเวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ ต้องมีเหตุผล นี่ไปใคร่ครวญของตนๆ 
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พอใคร่ครวญของตนเห็นโทษของมัน เหน็ไหม ลกัสละหนีออกจากหมู่คณะ คือมีลกูศษิย์ ๕๐๐ 

หนีจากลกูศษิย์ ๕๐๐ นั้นไป ไปวดักรรมฐานไปขอประพฤติปฏบิตัิ ไปขอทดสอบไง แบบที่องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกใบลานเปล่าๆ นะ ความจ าเปล่าๆ ความรู้ เปล่าๆ ความรู้ของ

ตนมันไม่มีไง  

นี่ไง มันมีแต่ปากแต่ใจมันสกปรกไง พอใจมันสกปรกนี่เวลาจะศกึษา เห็นไหม 

สามเณรน้อยบอกว่าเราจะเอากอไผ่ เข้าไปตัดกอน ้าให้ห่มผ้าไป เราจะตักน า้ให้ห่มผ้าลงไป 

ทรมานๆ ว่าจะยอมลงหรือไม่ไง ถ้ามันไม่ยอมลงมันท าไม่ได้ นี่มันกด็ีแต่ปาก ดีแต่เปลอืกน่ะ 

แต่หัวใจมันปลิ้นปล้อน มันลงไม่ได้หรอก 

แต่ถ้ามันลงได้มันลงอะไร ลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ลงในสจัจะความจริงอนั

นั้น ถ้าลงในสจัจะความจริงอนันั้น เนี่ยเห็นว่าจริงใจๆ ถงึบอกถึงจอมปลวกนั้น ถ้าถึงจอม

ปลวกนั้นพยายามปิดทวารทั้ง ๕ จบัเอาตัวเห้ียในใจของเราให้ได้ ถ้าจบัตัวเห้ียในใจของเราได้

มันสงบระงบั ถ้าสงบระงบัแล้วความกระทบกระเทอืนไม่มีหรอก ความกระทบกระเทอืนนะมนั

กไ็อ้เห้ียตัวนั้นก่อน ไอ้เห้ียในใจนั้นมันกระทบกระเทอืน ไอ้เห้ียในใจดวงนั้นมันคิดพลกิแพลง 

มันคิดเล่ห์กลเพื่อจะเหยียบย ่าคนอืน่ เพื่อจะอยู่เหนือเขา ไอ้เห้ียตัวนั้นนะ  

ถ้าไอ้เห้ียตัวนั้นมันสงบลง มันจะไปเหยียบย ่าใครได้ มันจะไปท าลายใครได้ มันท าไม่ได้

เพราะอะไร เพราะไอ้เห้ียตัวนั้นมันแสดงออกนะ ไอ้เห้ียตัวนั้น เห้ียมันฟาดงวงฟาดงาในใจของ

เราๆ แล้วยังจะไปเหยียบย ่าคนอืน่ นี่มันดีแต่ปาก ปากมันดีแต่ความจริงมันไม่มีใจไง  

แต่ความจริงในใจ เห็นไหม เวลาบวชเป็นพระ พอบวชเป็นพระนี่เราเสมอกนัด้วยศลี 

๒๒๗ แล้วศลี ๒๒๗ เห็นไหม มันต้องลงอโุบสถสามัคคี มันต้องมีสามีจกิรรม ร่วมกระท า

กรรมด้วยกนั นี่สามีจกิรรม เห็นไหม ดูส ิเวลาพระเรานะ ถ้าขาดตกบกพร่องมีอาบตัิหนัก ห้าม

ร่วมสามีจกิรรม ห้ามลงอโุบสถ ถ้าลงอโุบสถแล้วนี่เป็นโมฆะ ถ้าลงเป็นโมฆะเป็นโมฆะทนัท ี

เป็นโมฆะกก็ารกระท าไม่มีผล 

เวลามันต้องอยู่กรรม อยู่กรรมแล้วต้องอพัภานขึ้นมาให้เป็นเสมอกนัเป็นปกตัตตะภิกษุ 

เป็นภิกษุเสมอกนัถงึจะร่วมอโุบสถสามัคคีอโุบสถสงัฆกรรมได้ ถ้าอโุบสถสงัฆกรรมได้ เห็น

ไหม นี่มันเสมอกนัๆ มันมีใครใหญ่ใครต ่า มีใครสงูใครต ่ากว่ากนั ไม่มีหรอก มันมีแต่
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คุณธรรมๆ เห็นไหม คนคนนั้นเป็นคนดี เหน็ไหม ปากกบัใจตรงกนั ซือ่ตรงต่อธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แม้อาบตัิเลก็น้อยกไ็ม่ก้าวล่วง แม้แต่ค าสอนของครบูาอาจารย์ก็

ยกไว้ เห็นไหม ยกไว้ ดูส ิ เวลาขอนิสยัๆ นี่ขอนิสยัอปัุชฌาย์ ถ้าอปัุชฌาย์เห็นไหม สิง่ใดที่ขาด

ตกบกพร่องกม็ีข้อวตัรปฏบิตัิ อุปัชฌาย์กต้็องดูแลลกูศษิย์ลกูหา  

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าให้ค า้จุนกนั ให้ดูแลกนั ให้สามัคคีกนั ให้

มั่นคงต่อกนั เพื่อ! เพื่อหัวใจ เพื่อความสงบระงบั เพื่อความสะดวก ตรงนี้ส าคัญมากที่สดุเลย 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านปกครองดูแล ท่านห่วงตรงนี้ที่สดุ ห่วงตรงที่ว่านี่เวลาจะประพฤติ

ปฏบิตัิแสนทุกข์แสนยาก  

เวลาคนปฏบิตัินะ เวลาเร่ืองนรกสวรรค์เขากไ็ม่เช่ือกนัอยู่แล้ว โลกน่ะแล้วเร่ืองกเิลส

เหรอ ไอ้ทุกกฎตดกห็าย ปาจติตีย์ขี้กห็าย เราฟังพระเขาพูดกนัอย่างนี้ นะ เขาดูถูกขนาดนั้นนะ 

ทุกกฎตดกห็าย ปาจติตีย์ขี้กห็าย มันไม่เห็นเลย มันไม่เห็นถงึธรรมวนิัยเลย มนัไม่เหน็ถึงความ

เป็นจริงในธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเลย แล้วมันยังพูดเหยียบย ่า พูดย ่ายี พูด

ดูถูกดูแคลนแล้วมันจะเช่ืออะไร ถ้ามันไม่เช่ืออะไรมันกไ็ม่ลงใจใครทั้งสิ้นๆ มันจะท าอะไร 

มรรคผลมันจบัต้องได้อย่างไร 

แต่เวลาทุกข์ในหัวใจมันเผาลนอย่างไร มันเผาลน ทุกข์ไม่ต้องพูดถงึ อดอาหารมื้อเดียว

กร็ู้  หิวไม่กนิน า้กร็ู้  ทุกข์แล้วนั่งอยู่ไม่ลกุกร็ู้  ทุกข์มันมีของมันอยู่แล้วนะ ทุกข์คือกริิยาที่ทนอยู่

ไม่ได้ แล้วทนอะไรได้บ้าง ใครทนอะไรได้บ้าง ไม่มีใครทนอะไรได้เลย เรียกร้องหาแต่คนมา

คอยดูแล เรียกร้องแต่ให้คนคอยช่วยเหลอื แต่ไม่มีขนัติบารมี ไม่มีความอดทนใดๆ ทั้งสิ้น นี่

อ่อนแอ ไม่สู้ แล้วเราจะไปสู้กเิลสอย่างไร  

เวลาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าพูดถงึนักรบ เวลาเราภมูิใจกนันะ พระ

ป่า พระป่านี่เป็นนักรบ เป็นพระปฏบิตัิ เวลานักรบรบกบัอะไร รบกับกเิลสตัณหาความทะยาน

อยากในใจของตน เวลานักรบน่ะนักรบเขาไม่ใช่ไปรบที่ไหน กองทพัที่รบกนัเขามียุทธศาสตร์ 

ยุทธวธิ ี มีอาวธุ เขาถงึออกรบได้ แล้วพระที่เป็นนักรบรบกบัอะไร รบกบัใคร ถ้ายังปากดีอยู่นี่

จะรบกบัใคร เวลาจะรบเขาสงบปากสงบค าลง อ่อนน้อมถ่อมตน  

เวลาครบูาอาจารย์ของเรานะ ที่มีช่ือเสยีงกติติศพัทก์ติติคุณท่านอ่อนน้อมถ่อมตน เวลา
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กบัสงัคมนะท่านตัวเลก็ ท่านแทบจะไม่มีตัวตนในสงัคมเลย แต่จะมีอย่างเดียวเท่านั้นน่ะ เวลา

แสดงธรรม เวลาหลวงปู่มั่นแสดงธรรมนี่ โอ้โฮ ฟ้าผ่า อยู่หลวงปู่เจี๊ยะมาหลวงตาท่านบอกเลย 

ถ้าเสยีงดังขึ้นนะ โอ้ ฟ้าร้องๆ พอฟ้าร้องทุกคนนะรีบวิ่งเข้าไปเลยนะ จะไปฟัง เพราะครบูา

อาจารย์ของเราท่านประพฤติปฏบิตัิท่านจะคอยฟังว่าท่านพูดอะไร เพราะสิง่นั้นพูดออกมามัน

มีคุณธรรม มีธรรมะออกมาจากเสยีงนั้น เวลาใครฟังแล้วมันสะเทอืนใจทั้งนั้นน่ะ นี่เวลาหลวงปู่

มั่นเสยีงดังขึ้นมาทุกคนจะวิ่งเข้าไปเลย แล้วหลวงตาท่านพูดประจ า เหมือนลกูน้อยๆ เห็นแม่

ขึ้นมา หัวอกแม่ได้กนินมน่ะ ลกูน้อยหิวกระหายได้น า้นมเพื่อด ารงชีพ  

นี่กเ็หมือนกนั พระปฏบิตัิขึ้นมาได้เสยีงธรรม เสยีงธรรมขึ้นมาให้รักษาหัวใจของผู้ที่

ประพฤติปฏบิตัินั้น ผู้ที่หิวกระหายนั้น เวลาที่จะองอาจกล้าหาญกอ็งอาจกล้าหาญตอนแสดง

ธรรมนี่ ตอนแสดงธรรมนี่ต้องขาด! ขาด! ไม่มีสิง่ใดขวางหน้า ขาดหมด เพราะมนัเป็นสจัจะ

มันเป็นความจริง แต่ถ้าเป็นสงัคม ไม่มีตัวตน ครบูาอาจารย์ของเรานี่ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีใคร

ต้องการให้ใครรู้จกั อ่อนน้อมถ่อมตน  

แต่อย่าให้แสดงธรรมนะ การแสดงธรรมนะ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้า ฤทธิ์ที่ดีที่สดุคือการบนัลอืสหีนาท เวลาบนัลอืสหีนาทน่ะกเิลสหมอบหมด กเิลสกลวัแต่

โดยสามัญส านึก นี่เวลาอยู่ด้วยกนัใครรู้ ว่าใครมีคุณธรรม ใครไม่มีคุณธรรม คนจะมีคุณธรรม

เขากจ็ะรู้ตอนที่แสดงธรรมนี่แหละ ตอนพูดนี่แหละ คนโง่พูดมาพูดแบบโง่ๆ คนฉลาดพูด

ออกมานี่มีเหตุมีผล หลวงตาสอนประจ า “ในโลกนี้คนโง่มากกว่าฉลาดมาก” ถ้าคนโง่ไม่ต้อง

ไปฟังมัน คนโง่นะกระแสสงัคมไม่ต้องไปยุ่งกบัมัน  

คนโง่พูดคนหนึ่งกระต่ายตื่นตูม ใครพูดคนหนึ่งแม่งเช่ือหมดเลย คนฉลาดนะพูดเป็น

สบิคนร้อยคนมันไม่ฟัง มนัฟังไม่รู้ เร่ือง คนโง่นะ นี่ดสู ิ เวลาลกูตาลตกน่ะ ฟ้าผ่าๆ นี่มันวิ่งไป

ตายทั้งหมดเลย พญาราชสห์ีนะสัง่ให้หยุดเลย อะไรเกดิขึ้น ฟ้าผ่าๆ ที่ไหน ที่โคนต้นตาล ไปดู

ที่โคนต้นตาลฟ้าอะไรมันผ่า ไปถงึโคนต้นตาลลกูตาลมันตกลงมา กระต่ายมันตื่นตูม คนโง่ พา

กนันะขาหัก พากนัตกเหวตกบ่อ พากนัเสยีชีวติทั้งนั้นเลย คนโง่มากหรือคนฉลาดมาก ถ้าคน

โง่มากไปฟังมันท าไม อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่สน ไร้สาระ  

โลกธรรม ๘ มันไม่มีสิง่ใดตกค้างในใจของผู้ที่มีคุณธรรม โลกธรรม ๘ แต่ถ้าเป็นเวลา
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ธรรมแสดงออก ธรรมแสดงออกหมายถงึว่าเวลาบนัลือสหีนาท เวลาที่มันแสดงธรรมนะ นั่นนะ

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระธรรมมีจริงหรือเปล่า ถ้าพระธรรมมีจริงพระธรรมมันอยู่

ไหน แล้วพระธรรมที่ออกมามันออกมาเป็นอย่างไง นี่เวลาแสดงธรรม นั้นแหละถงึจะรู้ ว่าโง่

หรือฉลาด จริงหรือเทจ็ เวลามันเทจ็ขึ้นมามนัพูดลบูๆ คล าๆ งูๆ  ปลาๆ จะว่างกูเ็ป็นปลา จะ

ว่าปลากเ็ป็นง ูกเ็ลยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนัเลย 

  แต่เวลาเป็นธรรมแล้ว ต้อง! ปลาเป็นปลา งเูป็นง ูธรรมเป็นธรรม กเิลสเป็นกเิลส ไม่มี

ก า้กึ่ง ไม่มี! ถ้ามันเป็นจริง เห็นไหม ไม่ใช่ดีแต่ปาก ถ้าดีแต่ปากมันทิ่มต าเขา แอบอ้างเขาไป

ทั่ว แล้วไม่มีสิง่ใดเป็นชิ้นเป็นอนัเลย ไม่มีประโยชนก์บัใครทั้งสิ้น ไม่เป็นประโยชน์กบัตนก่อน

เลย ท าลายตนก่อนเลย ท าลายตนท าลายความน่าเช่ือถอืของตน นี่ท าลายหมู่คณะ ท าลาย

ความสงบร่มเยน็ ท าลายคนที่มีโอกาสจะประพฤติปฏบิตัิได้ให้ปฏบิตัิไม่ได้ ท าลายคนที่มี

ศรัทธาความเช่ือเพื่อมีเป้าหมายของเขา ท าลายให้มันเสือ่มจากศรัทธา ท าลายทั้งนั้นเลย 

ท าลายตั้งแต่ตนก่อน แล้วกท็ าลายคนอืน่ทั้งนั้นเลย ถ้ามันดีแต่ปากที่มันมีอวชิชาในหัวใจของ

มัน  

แต่ถ้ามันเป็นธรรมนะ เวลาเขาแสวงหา เขาแสวงหาธรรมนี่ แสวงหาครูบาอาจารย์ที่

เป็นธรรม เป็นผู้น าที่ดี ถ้าเป็นผู้น าที่ดี เวลาเข้าไปแล้ว เห็นไหม ทุกคนต้องสงบระงับ ถ้ามันมี

ความขัดแย้งในสิง่ที่เรารู้ เราเห็น เพราะมันเป็นเร่ืองจริตนิสยั กย็กให้สู่เป็นจริตนิสยัของเขา เรา

ให้ด ารงตนอยู่ในข้อวตัรปฏบิตัินั้น เพราะว่าข้อวตัรปฏบิตัินั้นมันเป็นกติกาสงัคม มันเป็นกติกา

ของพระป่า พระป่าเขาท ากนัอย่างนั้น พระป่าตั้งแต่ท่านอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นท่านวางข้อ

วตัรปฏบิตัิมาให้เป็นเคร่ืองอยู่ของใจ ให้หัวใจที่เป็นนามธรรม สิง่ที่เป็นนามธรรมที่จบัต้อง

ไม่ได้ให้มนัอาศยั อาศยัเพาะเชื้อจนกว่าหัวใจมันเข้มแขง็ขึ้นมา พอมันเข้มแขง็ขึ้นมา เห็นไหม 

มันท าจนเป็นจริตนิสยั ท าจนเป็นความคุ้นเคย ท าจนแสดงออก  

นี่จติใจมันยิ่งใหญ่ขึ้นมา พอจติใจมันยิ่งใหญ่ขึ้นมา สิง่ที่ท านั้นท าเพื่อใคร กท็ าเพื่อ

สงัคม ท ามาเพื่อเป็นที่อยู่อาศยั วตัรปฏบิตัิเห็นไหม วตัรปฏบิตัิขึ้นมานี่ วตัรปฏบิตัิ วตัรในวจั

กุฏวีตัรคือวตัรในห้องน า้ วตัรในศาลา วตัรในที่ล้างบาตร วตัรในโรงไฟ ท ามาเพื่อความเป็นอยู่

ของภิกษุ ภิกษุต้องอยู่ในข้อวตัรนั้น เพราะต้องได้อาศยั การอยู่อาศยัด้วยข้อวตัรนั้นกท็ าให้สิง่

ที่เราจะใช้สอยนั้นสะอาด ท าสิง่ที่ใช้สอยนี้ เพื่อสขุอนามัย เพื่อสขุอนามัยของร่างกายแล้วถ้า
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ประพฤติปฏบิตัิไปกจ็ะเป็นสขุอนามัยของหัวใจ ถ้าหัวใจมันมีสขุอนามัยขึ้นมา เห็นไหม มันมี

ศลี มันมีช่องทาง มันไม่อั้นตู้ ไง ไม่ใช่ปฏบิตัิไปแล้วจะมีแต่มืดบอดไง ปฏบิตัิไปแล้วไม่มี

หนทาง มืดตื้อเลย นี่หลวงปู่อ่อนท่านบอกเลย มรรค ๘ มืด ๘ ด้านเลย มืดตื้อเลย นี่เพราะ

อะไร เพราะปากดีไง หัวใจมืดบอดไง ไม่มีธรรม ไม่มสีิง่ใดให้มีแสงสว่างให้ใจมันเดินไปได้ไง  

แต่ถ้ามันมีศรัทธามีความเช่ือ มันมีหัวใจในหลกัธรรมนะ นี่ท าตัวให้ดีๆ ท าตัวเราให้ด ี

อย่าไปเบยีดเบยีนคนอืน่ อย่าไปกระทบกระเทอืนใครทั้งสิ้น การกระทบกระเทอืนนะสร้างเวร

สร้างกรรมทั้งนั้น กรรมคือการกระท า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ไอ้คนท านั้นล่ะกติติศพัทข์องมันร ่า

ลอื ใครๆ กไ็ด้รับผลกระทบ แต่ผลกระทบมันไปนั่น กลิ่นของศลี กลิ่นของธรรม แต่ถ้าคนท า

คุณงามความดีในสงัคมกม็องเห็นผดิ เวลาครบูาอาจารย์ที่ท าคุณงามความดีนะ สงัคมเขาเบยีด

บี้สไีฟนะมันกเ็ร่ืองของสงัคม ถงึเวลาแล้วนะ ดูส ิ โครงการช่วยชาติของหลวงตานะ พอเสรจ็

โครงการช่วยชาติไปดูส ิใครๆกม็าขอขมา ใครๆ กข็อขมา คนนั้นปากเบี้ยว คนนั้นปาก คนนั้น

เป็นอมัพฤกษ์ คนนั้นลกุไม่ได้ นี่เวลาส านึกได้กม็าขอขมาๆ นั่นไง เพราะอะไร เพราะเขาท า

ของเขาเอง  

นี่กเ็หมือนกนั ใครท าคนนั้นได้ กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดต่างๆ กนั แล้วใครท ากรรมสิง่

ใดกรรมนั้นมนัให้ผลกบัจติดวงนั้น จะหน้าช่ืน ฉันไม่รู้  ฉันไม่เห็น เออ กรรมคือกรรม ท าดีได้ด ี

ท าชั่วได้ชั่ว มันต้องได้ของมันอยู่วนัยังค ่า กรรมมันให้ผลของมันแน่นอน ไม่ต้องมาจดัฉาก ไม่

ต้องมาสร้างภาพ ไอ้สร้างภาพนะมันเป็นการลงทุนนะ  

ทางโลก เห็นไหม การประชาสมัพันธ์ๆ  ต้องใช้เงนิใช้ทอง อย่างเช่นการเมืองน่ะ เขา

ท างานการเมืองกนั การท างานการเมืองกแ็จกตังค์ไง ซื้อให้เขารักกูนี่ ท างานการเมืองน่ะลงทุน

ทั้งนั้นน่ะ นี่ไง เวลาจะให้คนรักต้องลงทุนทั้งนั้นน่ะ เที่ยวทิ่มเที่ยวต าเที่ยวสอเที่ยวพลอเทีย่วยุ

เที่ยวแยงเที่ยวตะแคงรั่วนั่นนะท างานการเมือง จะให้เขารัก หมาที่ไหนมนัจะรัก ความลบัไม่มี

ในโลก ช้าหรือเรว็มันต้องคนรู้แน่นอน มนัดีไปไม่ได้หรอก  

แต่เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาครบูาอาจารย์ของเรา เห็นไหม โดนทิม่

โดนต าขนาดไหน เวลาเร่ืองมันแดงขึ้นมามาขอขมาลาโทษทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาขอขมาลาโทษครู

บาอาจารย์ที่เป็นธรรมนะ ท่านไม่เคยถอืโทษโกรธใครเลยนะ เป็นผลของวฏัฏะ คือมันมีเวรมี
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กรรมต่อกนั แล้วเกดิมาพบกนั พอเกดิมาพบกนัมันนี่กค็ือกรรมไง กรรมมันให้ผล กรรมมันมี

การกระทบกระทั่ง สิ่งที่กระทบกระทั่งกนัไปแล้ว เห็นไหม นี่ผลของวฏัฏะ เราไม่ไปติดข้องกบั

มัน 

เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร เขากไ็ม่จองเวรจองกรรมใครทั้งสิ้น เขาไม่จองเวรจอง

กรรม แต่เวลาปฏบิตัินี่เขาเรียกปัจจุบนัธรรม ปัจจุบันที่เกดิขึ้น การปัจจุบนันี่คือมันจะแก้ไขได้

ไง เช่น หิวกระหายนี่เราดื่มน า้กห็าย ถ้าเราหิวเราฉันอาหารกห็าย เห็นไหม ถ้าง่วงนอนๆ นอน

กห็าย แล้วถ้ามันไม่ได้นอนมันกง่็วงนอนต่อไป นี่ไง กรรมกค็ือกรรม  

แต่ถ้ามันปัจจุบนัๆ เห็นไหม เราจะแก้ไขกเิลส เวลาจะมาแก้กเิลส กเิลสกอ็ยู่ที่ปัจจุบนันี่

ไง เวลาที่โดนผลกระทบนี่ไง แล้วมันโกรธไหม ถ้ามปัีญหาไหม มันมีผลกระทบอะไรไหม เรา

แก้ไขได้ไหม ถ้าเราแก้ไขได้ เหน็ไหม เนี่ยธรรมโอสถ ธรรมโอสถมันจะแก้ไข แก้ไขดดัแปลง 

พอแก้ไขดัดแปลง ถ้ามันส ารอกมันคายของมัน เห็นไหม เวรกรรมสิ้นไปๆ ทั้งหมด เห็นไหม 

เวรกรรมสิ้นไปทั้งหมด เวลาแก้ไขกเิลสทั้งหมดแล้วจบสิ้นของกเิลส พ้นจากกเิลสไปๆ  

นี่ไง มันส าคัญส าคัญตรงปัจจุบนันี่ ปัจจุบนัที่แก้ไข ปัจจุบนัที่คนจะมาพลกิแพลงนี่ แล้ว

ปัจจุบนัที่เขาจะแก้ไขนี่มันควรจะราบร่ืน แล้วถ้ามันมีการกระทบกระเทอืน เหน็ไหม ความจริง

สู้กเิลส กเิลสมันกใ็หญ่โตอยู่แล้ว กเิลสในใจของเรามันใหญ่โตมาก มนัเหยยีบหัวใจเรานี่แบน

แต๊ดแต๋อยู่แล้วนี่ เรากพ็ยายามจะงดักับกเิลสอยู่นี่ แล้วไอ้ภัยข้างนอกมันยังโถมเข้ามานี่ เห็น

ไหม  

โลกธรรม ๘ เห็นไหม สิง่ที่มันกระทบกระเทอืนมานี่ ไอ้เรา กเิลสเรามันกแ็ย่อยู่แล้ว 

ท าไมต้องให้คนอืน่มากระทบกระเทอืนอกีล่ะ นั้นนะที่ไปซ า้เติมเขานี้ ไง ถ้ามันไปซ า้เติมนี่

ผลกระทบมันกระทบอย่างนี้ ไง แต่ถ้าเรามีแต่ความสามัคคี เรามีแต่ความร่ืนเริง เรามีแต่โอกาส

มีจติใจที่เป็นสภุาพบุรษุ เห็นไหม เปิดโอกาสให้เลยนะ ใครจะนั่งตลอดรุ่ง ใครจะท าสิง่ใดเรา

จะช่วยกนัดูแล ช่วยกนัเจอืจาน เขาช่วยกนันะ นี่แล้วมีน า้ใจต่อกนัด้วย 

เว้นไว้แต่พูดเล่นพูดหัว คนที่เป็นบดัดี้กนันี่เขาจะพูดแหย่พูดเล่น การว่าพูดเล่นนั่น อกี

เร่ืองหนึ่งนะ เวลาเราจะเล่นเขาเล่นตอนที่เวลาเล่น เขาไม่ได้มาเล่นตอนปฏบิตัิ นี่ดูส ิที่ว่าหลวง

ปู่ขาวกบัหลวงปู่แหวนเป็นบดัดี้ กนั เวลามาลาหลวงปู่มั่นมาปฏบิตัิ สดุท้ายแล้วหลวงปู่ขาวหรือ
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หลวงปู่แหวนนั่งภาวนา อกีองค์หนึ่งท าข้อวตัรกวาดมาไง ไอ้ที่นั่งอยู่นะ โอ้โฮ เรากเ็ป็นเพื่อนรัก

กนัเลยนะ มาด้วยกนัแท้ๆ เลยน่ะ นั่งปฏบิตัิอยู่นี่ท าไมมากวาดแกล้งกนัอย่างนี้ แน่ะ โกรธ ใน

ใจมันขุ่นขึ้นมาแล้ว ลกุไอ้พระหลวงปู่แหวนหรือหลวงปู่ขาวที่ท่านกวาดมา พอกวาดมาๆ เห็น 

อ้าว เพื่อนปฏบิตัิไม่รู้  รีบกลบัเลยนะ กลบัไปนั่งภาวนาบ้าง ไอ้ทางนี้ ไปถงึกวาดใหญ่เลย กวาด

ใหญ่  

นี่ไง บดัดี้ เพื่อนกนันะ เวลาพูดเล่นพูดหัวอย่างนี้  ไอ้นี่มันสดุวสิยั เราไม่ได้ตั้งใจ อกีองค์

หนึ่งบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ ไม่รู้ๆ กเ็ลยกวาด เห็นไหม ถงึเวลากวาดแล้วกก็วาดมาเลย อีกองค์นั่ง

ภาวนาอยู่ ไอ้ที่นั่งภาวนาอยู่ด้วยความรู้สกึเรานะ ถ้าเรารักใครเรากห็วังว่าเขารักเรา แล้วถ้าเขา

รักเรา เห็นไหม เรารักเขา เรามีน า้ใจต่อเขา แล้วเราท าความดีอยู่นี่ แล้วท าไมเขามากลั่นแกล้ง 

นี่คิดอย่างนั้นนะ ท าไมมากลั่นแกล้ง ไอ้คนที่กวาดมาก ็ เอ้อ กก็วาดมาโดยไม่รู้  พอเห็นก ็ โอะ๊ 

เขาภาวนาอยู่ รีบเลย รีบกลับ กลับไปกุฏไิปนั่งภาวนาบ้าง ไอ้ทางนี้ ไปไม้ไปกวาดเลยน่ะ ซดั

ใหญ่เลย  

สดุท้ายแล้วกลบัไปหาหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นท่านเทศน์เลย ไหนว่าไปวเิวกด้วยกนั ไหน

ว่าไปปฏบิตัิด้วยกนั ไปด้วยกนัแล้วไปผดิใจกนัอย่างไร ไปกระทบกระเทอืนกนัอย่างไร นี่ครบูา

อาจารย์เล่าให้ฟัง มันมีทั้งนั้นน่ะ เวลาเราพูดเล่นพูดหัว เวลาเราเล่นเรากเ็ล่นด้วยการเล่นกนั 

แต่ถ้าเป็นความจริงๆ น่ะ เวลาปกตินะ เวลาเป็นปกติเราควรให้โอกาสต่อกนั ไม่ควรที่จะไปพูด

ให้อกีคนเกบ็ไปคิด  

คนๆ หนึ่งเกบ็ไปคิดเกบ็ไปเสยีเวลานี่ สิง่นี้มันร้ายกาจเหมือนยาพิษ ยาพษิไปวางยา

ใครแล้วนะ ยาพิษกว่าจะคายได้ เหมือนคนฆ่าตัวตาย เวลากนิยาไปล้างท้องนั่นน่ะ ล้างท้องกว่า

มันจะออก ไอ้นี้ยาพิษมนัเข้าไปในใจแล้วนี่ กว่ามันจะปลดเปลื้องได้ กว่ามันจะบรรเทาได้ ทุกข์

เกอืบตาย แล้วเรากไ็ปวางยาพิษ วางยาพิษคนอืน่ไปเร่ือย บาปกรรมอนันี้ จะท าให้ชีวติมอด

ไหม้ ความเจริญข้างหน้าหาได้ยาก แล้วเวลาเกดิไปภพหน้าต่างๆ นะ เวลาเราท าเวรท ากรรม

ต่อละเร่ืองอย่างหนึ่ง  

ดูเจ้าหน้าที่ส ิ เจ้าหน้าที่ท าความผดินี่โทษ ๒ ชั้น ๓ ชั้น เวลาฆราวาสเขาท าความผดิก็

เร่ืองหนึ่ง นี่เราเป็นภิกษุนะ เป็นนักรบ เป็นเจ้าหน้าที่แล้วท าความผดิกนั พยายามท าให้หัวใจ
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มันเศร้าหมองไปเร่ือยๆ ไร้สาระมากเลย ดูแล้วมันแบบว่าสงัเวชน่ะ มันสงัเวชมาก เพราะว่าเรา

เกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพทุธศาสนา แล้วเห็นภัยในวฏัสงสาร มาบวชเพื่อจะพ้นจาก

ทุกข์ แล้วเร่ืองอย่างนี้ท าไมเกบ็เอามาเป็นปัญหาได้ เร่ืองอย่างนี้มันเป็นเร่ืองชีวติประจ าวนั 

เร่ืองความด ารงชีวติ เร่ืองประจ าวนั ไม่ใช่เร่ืองภาวนาไปเจอกเิลสอะไรเลยนะ เร่ือง

ชีวติประจ าวนั แล้วหลวงปู่มั่นท่านกว็างข้อวตัรไว้แล้วให้เข้าสู่ระบบ แล้วอยู่ในระบบแล้วนี่แล้ว

กจ็บแล้ว แล้วดัดแปลงมัน ข่มขี่มัน สติต่อสู้กบัมัน อย่าแฉลบอยู่ตรงนี้  ท าหน้าที่ อย่าไปยุ่ง

เร่ืองคนอืน่ อย่าแฉลบออกไป อยู่ตรงนี้ท าตรงนี้ของเราให้ดี ท าหน้าที่ของเราให้ด ี

ถ้ามันมีสติมีปัญญา เห็นไหม บงัคับๆ แล้วเราจะชนะตนเอง ชนะเราไปเร่ือย เห็นไหม 

เป็นที่อยู่ของใจๆ เป็นเคร่ืองอยู่ให้เรามั่นคงแขง็แรง แล้วสขุภาพจติแขง็แรงขึ้นมานี่ แล้วต่อไป

มันจะเห็นโทษ เห็นโทษตรงที่ว่า โอ้โฮ ถ้าเราพูดออกไปเขาต้องกโ็กรธเรา ถ้าเราท าออกไป

กระทบกระเทอืนกนั เวลามันผ่านไปแล้วมาพิจารณานะมันจะเห็นโทษหมดเลย แต่ถ้ายัง

พิจารณาไม่เป็นนะ เลวร้ายมาก ถ้าเลวร้ายมากนะ เพราะใจมันปลิ้นปล้อน ดีแต่ปากๆ ท าให้

เสยีหายมาก  

แต่ถ้าเป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าใจที่สะอาดบริสทุธิ์ ธรรมะจากพระโอษฐ์ 

ธรรมะจากปากขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ปากที่เป็นธรรม ปากที่สะอาดบริสทุธิ์จะ

เป็นคุณประโยชน์แก่สามโลกธาตุ เอวงั 
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