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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งฟังธรรม เราแสวงหาสัจธรรมกนั เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติ
ปฏิบติั มีสมณะรูปหน่ึงเป็นลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ประพฤติปฏิบติัจน
ส้ินสุดแห่งทุกข ์เวลาส้ินสุดแห่งทุกขเ์ป็นสมณะท่ีแทจ้ริง ถา้เป็นสมณะท่ีแทจ้ริง 

เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ส่ิงท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะเป็นเร่ืองของวฏัฏะ ววิฏัฏะ พน้
ออกจากวฏัฏะไป การท่ีจะพน้ออกจากวฏัฏะไปแลว้ ส่ิงท่ีพน้ออกวฏัฏะไป พน้ออกวฏัฏะไปจาก
ท่ีไหน เวลาพน้ออกไปจากวฏัฏะ พน้ออกไปจากท่ีหัวใจนั้น หัวใจพน้ออกจากวฏัฏะ ท้ิงเศษส่วน
น้ีไวไ้ง ในเม่ือท้ิงเศษส่วนน้ีไว ้ สอปุาทิเสสนิพพาน ส่ิงท่ีเหลืออยูน่ี่เป็นเศษส่วนทั้งนั้น ธาตุ ๔ 
และขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เป็นเศษส่วน เป็นเศษท้ิงๆ สอปุาทิเสสนิพพานคือเศษท่ีเหลือท้ิง
ไวใ้นวฏัฏะน้ี 

เวลาครูบาอาจารยเ์รา หลวงปู่มัน่ หลวงปู่เสาร์เวลาท่านจะนิพพานนะ ลาวฏัฏะ ท่านลา
วฏัฏะของท่าน ท่านไปดูสถานท่ีท่ีท่านบวช สถานท่ีท่ีท่านไดบ้ าเพญ็ ท่านลาวฏัฏะของท่าน ลา
วฏัฏะ ผูท่ี้ลาวฏัฏะไปแลว้ ส่ิงนั้นเป็นสัจธรรมในหัวใจนั้น ถา้เป็นสัจธรรมในหัวใจนั้นนะ นัน่
แก่นของธรรมๆ 

แต่ของเรา เวลาเราศึกษา เราศึกษาของเรา เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ เวลาศึกษามา ศึกษามาดว้ยความรู้ความสามารถของเรา ถา้ความรู้สามารถของเรา 
ความรู้ความสามารถมีแค่ไหน เราก็รู้ไดแ้ค่นั้น ถา้รู้ไดแ้ค่นั้นนะ เราก็พยายามไง เราเขา้ใจของเรา
ไง 

ส่ิงท่ีวา่เขา้ใจของเรามนัเป็นท่ีวฒิุภาวะ วฒิุภาวะคนท่ีสูงเห็นสภาวะส่ิงใดแลว้ ธรรมะเป็น
ธรรมชาติ เห็นสจัธรรมแลว้มนัสะเทือนใจไปหมด ส่ิงนั้นน่ะมีคุณค่า มีคุณค่าเพราะวา่ส่ิงท่ีเป็น
ธรรม เป็นธรรมคือมนัไม่เบียดเบียนกนัไง ไม่เบียดเบียนกนั ไม่เหยียบย  า่กนั ไม่ท าลายกนั 
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แต่วฒิุภาวะท่ีมนัออ่นดอ้ยไง ออ่นดอ้ยก็ส่ิงนั้นจะตอ้งให้มนัเป็นความสมความปรารถนา
ของเราไง ถา้สมความปรารถนาก็เป็นอตัตา เป็นตวัตนของเรา แลว้ตวัตนของเรา ถา้วฒิุภาวะท่ี
สูงหรือต ่าไง ถา้วฒิุภาวะของคนท่ีสูง เห็นแลว้ก็เศร้าใจ ปลงธรรมสังเวช เห็นแลว้มนัสังเวชไง 

ปลงธรรมสังเวชๆ อนิจฺจา วต สงฺขารา เวลาชกัผา้ เขาให้ปลงธรรมสังเวช เวลาเกิด แก่ 
เจ็บ ตาย เกิดมาแลว้ก็ตอ้งตายอยา่งน้ี ถา้ตายอยา่งน้ี ส่ิงท่ีไดพิ้จารณา ไดก้ระท าแลว้ ถา้จิตใจท่ีมนั
พน้ไปแลว้ ส่ิงท่ีพน้ไปแลว้ จิตใจท่ีพน้ไปแลว้ อนันั้นต่างหาก น่ียอดธรรม ยอดธรรมใน
พระพทุธศาสนาของเราไง 

ถา้ยอดธรรมในพระพทุธศาสนาของเราถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์ ถา้ถึงส้ินสุดแห่งทุกขแ์ลว้ไม่
เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ถา้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย มนัจบส้ินตั้งแต่วนัท่ีส้ินกิเลส ถา้ส้ิน
กิเลสแลว้มนัจะมีส่ิงใดไปกระทบกระเทือนคุณธรรมอนันั้น ถา้ไม่มีส่ิงใดกระทบกระเทือน
คุณธรรมอนันั้น นัน่น่ะท่านอยูสุ่ขสบายของท่าน มนัเป็นสัจจะของท่านไง 

ไอพ้วกเรา พวกเราทุกคน วฒิุภาวะของคนก็ตอ้งการให้มีอภิญญา ให้ทรงธาตุทรงขนัธ์ 
ส่ิงนั้นมนัเป็นอภิญญา เป็นเร่ืองโลกๆ เราก็เขา้ใจได ้แต่ความเขา้ใจได ้ ส่ิงนั้นมนัจะเหนืออริยสัจ
ไม่ได ้

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย นัน่คือสัจธรรมในพระพทุธศาสนา ส่ิงท่ี
ทรงธาตุทรงขนัธ์ อายยุืน อายมุัน่ขวญัยืน นั้นเป็นผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะคือการท าดีท าชัว่มา
ไง 

ถา้ท าดีมามาก ท าดีมา ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เจ็บไขไ้ดป่้วยนะ หมอชี
วกเป็นผูท่ี้ประกอบโอสถถวายเองดว้ยดอกบวั ในเม่ือคนเราเกิด แก่ เจ็บ ตายข้ึนมา มนัตอ้งมี
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ค  าวา่ “ปัจจยัเคร่ืองอาศยั” มนัก็อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคน ถา้อ  านาจวาสนาของ
คน คนมีอ านาจวาสนามากนอ้ยแคไ่หน อ านาจวาสนาน่ีเป็นกรรมเก่านะ แต่อ  านาจวาสนาจะมาก
นอ้ยแค่ไหน เกิดมาแลว้นัง่กระดิกเทา้อยู ่ มนัจะไม่ไดอ้ะไรเป็นช้ินเป็นอนัเลย จะไม่ไดอ้ะไรเป็น
สมบติัของตนเลย 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ 
อสงไขย ๑๖ อสงไขย เวลาท่านมาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลาจะออกจากพระราชวงั 
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ผลกระทบก็ละลา้ละลงัๆ ตั้งแต่มเหสี ตั้งแต่สามเณรราหุลท่ีไดเ้กิดแลว้ ผูท่ี้เป็นพ่อจะตอ้งพลดั
พรากจากภรรยาของตน จากลกูของตนไป หัวใจมนัจะสั่นไหวแค่ไหน เวลาหัวใจมนัสั่นไหวแค่
ไหนนะ พอออกไปแลว้ จากเป็นกษตัริยอ์อกไปเป็นวนิพก แสวงหาดว้ยความเช่ือของคนอ่ืน มนั
จะไดอ้ยา่งไรสมความปรารถนา ความเป็นอยูท่ี่ประณีตขนาดนั้น แลว้ออกไปอยูใ่นท่ีกนัดาร 

ส่ิงนั้นแสวงหามาๆ มีอ  านาจวาสนาขนาดไหน มีอ  านาจวาสนาแลว้ กรรมท่ีส่งเสริมมา 
เราตอ้งสร้างสมของเราข้ึนไป ถา้มีอ  านาจวาสนาท่ีเป็นธรรมๆ มนัจะประพฤติปฏิบติัให้เป็นสัจ
ธรรมข้ึนมา ถา้เป็นสัจธรรมข้ึนมา เป็นนามธรรมๆ จิตใจท่ียิ่งใหญ่ ส่ิงใดท่ียิง่ใหญ่ เท่าไรก็บรรจุ
ไม่มีวนัพอ ถา้เป็นคุณธรรมข้ึนมามนัจะยิ่งใหญข่นาดไหน 

ถา้มนัยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะ ส่ิงท่ีเป็นทรัพยส์มบติัทางโลก ธรรมะเหนือโลกๆ ธรรมท่ี
เหนือโลก เหนือโลกเหนือสงสาร เหนือความเจ็บไขไ้ดป่้วย เหนือทั้งหมด ถา้มนัเหนือทั้ง
หมดแลว้มนัจะมีส่ิงใดมากระเทือนหัวใจอนันั้น หัวใจอนันั้นยิ่งใหญ่ไง 

แต่โดยธรรมชาติของเรา เรากรู้็อยูแ่ลว้เวลาถึงท่ีสุดแห่งทุกขม์นัจบใช่ไหม แต่เราจะเอา
ธรรมะขอ้ไหนไปใส่ เอาธรรมะขอ้ไหนไปเปล่ียนแปลงให้สมความปรารถนาของเรา มนัสม
ความปรารถนาของเราไม่ได ้ แต่ปัจจยั ๔ พระปฏิสังขาโย ก่อนจะฉันอาหารตอ้งปฏิสังขาโย 
พิจารณาก่อนค่อยฉัน ถา้ไม่พิจารณาก่อนค่อยฉัน เป็นอาบติัทุกกฏ 

ผา้กาสาวพสัตร์ เราไดนุ่้งห่ม ก่อนจะห่มผา้เราตอ้งปฏิสังขาโย ห่มผา้กาสาวพสัตร์น้ีเพ่ือ
อะไร เพ่ือกนัเหลือบ กนัยงุ กนัร้ิน กนัไร เพ่ือความอบอุน่ เพ่ือความเป็นอยูท่ี่ไม่น่าละอาย 

เราจะนอนในกฏิุวหิาร ก่อนนอนเราพิจารณาวา่ส่ิงน้ีไดแ้ต่ใดมา ส่ิงน้ีเป็นศรัทธาของ
ศรัทธาไทยเขา เขาไดส้ร้างบุญกุศลของเขามา เราไดม้าอาศยั ปฏิสังขาโยๆ 

จะกินจะอยู ่ จะหลบัจะนอน เจ็บไขไ้ดป่้วยมนัพิจารณาทั้งนั้นน่ะ การพิจารณาอยา่งนั้น
พิจารณาเพราะอะไร เพราะความไม่ประมาทไง 

น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดมาในโลกน้ีมนัก็เกิดแก่เจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ถา้มนัชราคร ่าคร่า จิตใจ
ท่ีเหนือโลกๆ เหนือโลกเหนือสงสาร คุณธรรมอนัน้ียิ่งใหญ่ ยิง่ใหญ่มาก ยิ่งใหญ่เพราะอะไร 
ยิ่งใหญ่เพราะผูท่ี้เขา้ถึงคุณธรรมส่ิงนั้นไดม้นัตอ้งชนะตนเองไง ชนะตนเองก็น่ีไง เห็นการพลดั
พรากก็เสียใจ มนัตอ้งพลดัพรากอยูแ่ลว้ ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด มนัตอ้งพลดัพรากอยู่
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แลว้ แต่คนท่ีมีหลกัเกณฑ ์ เม่ือวานไปปลงธรรมสังเวช พระท่ีอปัุฏฐากอยูพ่ดูแลว้มนัสะเทือนใจ
เราไง “เราจะท าดีท่ีสุด เพราะท่านจะอยูก่บัเราอีกไม่นานเท่าไรแลว้ เราพยายามจะท าใหดี้ท่ีสุด” 

คนท่ีมีหลกัมีเกณฑ ์เห็นไหม เราจะท าให้ดีท่ีสุด เรากรู้็ของเรา ชราคร ่าคร่ามนัตอ้งมีพลดั
พรากอยูแ่ลว้ ถา้มนัเป็นธรรม “เราจะอปัุฏฐากดูแลใหดี้ท่ีสุด เราจะท าใหดี้ท่ีสุด เพราะท่านจะอยู่
กบัเราอีกไม่นานหรอก” ท่านอยูไ่ม่นานเพราะอะไร เพราะชราคร ่าคร่าไง มนัเป็นเร่ืองสัจธรรม 

เราก็พิจารณากนัอยูแ่ลว้ไง เรามีความเกิดเป็นธรรมดา จะลว่งพน้ความเกิดไปไม่ได ้ เรา
จะมีความตายเป็นธรรมาดา จะลว่งพน้ความตายไปไม่ได ้ เรามีความเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา จะลว่ง
พน้ความเจ็บไขไ้ปไม่ได ้เรามีของน้ีเป็นธรรมดาๆ ทั้งนั้นเลย แลว้ธรรมดา มนัก็เป็นเร่ืองธรรมดา 
แต่ถา้หัวใจมนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัไม่ธรรมดาแลว้ มนักระเทือนโลกธาตุ 
กระเทือนหัวใจ กระเทือนมาก ถา้มนัไม่ธรรมดา 

แต่สมณะผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัแลว้มนัเป็นเร่ืองธรรมดา ธรรมดาของท่าน เวลาธรรมดา
ของท่าน เวลาครูบาอาจารยท่์านจะลาวฏัฏะนะ ท่านลาของท่าน น่ีท่านก็อยูใ่ห้เป็นขวญัหูขวญัตา
ของเราแลว้แหละ น่ีเป็นจริง เวลาไป ส่ิงท่ีเป็นธรรมก็คือเป็นธรรม ส่ิงท่ีพวกเราน่ีแหละ พวกเรา
ดูแล 

ถา้ผูท่ี้ดูแลดี พระเขาพดู “ท่านจะอยูก่บัเราไม่นานแลว้แหละ” 

เราไปให้ก าลงัใจไง บอกมนัตอ้งเหน่ือยหน่อยนะ ตอ้งท า 

เขาก็บอกวา่ “ครูบาอาจารยจ์ะอยูก่บัเราอีกไม่นานหรอก เราจะท าใหดี้ท่ีสุด” 

นัน่คนท่ีเป็นธรรมๆ แลว้เป็นธรรมอยา่งน้ีนะ อะไรก็ได ้ ส่ิงใดเขารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไอค้น
ท่ีเขา้มาดูแล คนนั้นก็อยากเป็นอยา่งนั้น คนนั้นก็อยากเป็นอยา่งนั้น ใครมีวฒิุภาวะมีมากนอ้ยแค่
ไหน เขาก็พยายามกระท าของเขา ผูท่ี้มีวฒิุภาวะนะ แต่ถา้ผูท่ี้มาโหนกระแส ไอพ้วกโหนกระแส 
ไอพ้วกเขา้มาวุน่วายก็เยอะแยะ ไอพ้วกโหนกระแสนัน่ใชไ้ม่ได ้

ถา้ท่ีเหลวไหลท่ีไหนก็ไม่มีใครสนใจใช่ไหม แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเราท่านปฏิบติัดี
ปฏิบติัชอบ แลว้ท่านปฏิบติัดีปฏิบติัชอบมาตลอดชีวิตของท่านใช่ไหม ไอพ้วกโหนกระแสน่ะ 
ตวัเองก็หย  าเป หนา้ไหวห้ลงัหลอก ส่ิงใดเป็นสัจจะไม่รู้จกั สมมุติสจัจะยงัท าไม่ได ้สมมุติสัจจะ 
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แลว้บญัญติัละ่ แลว้อริยสัจจะมนัจะรู้ไดอ้ยา่งไร อริยสจัจะยงัรู้ไม่ได ้โหนกระแส ถา้โหนกระแส
ข้ึนมา 

เวลาเราอยูท่างโลก โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ เวลามีลาภข้ึนมา เห็นไหม 
เวลาพระป่าประพฤติปฏิบติัข้ึนมาข้ีทุกขข้ี์ยาก ไม่มีการศึกษา อยูใ่นป่าในเขา โง่อยา่งนั้นจะรู้เร่ือง
ไดอ้ยา่งไร หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธน่ีโง่เงา่เต่าตุ่น 

เวลาโง่เง่าเต่าตุ่น โง่ๆ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านเป็นพระอรหันตห์มดเลย แลว้เวลา
เป็นพระอรหันตข้ึ์นมา “ท่านศึกษามาจากไหน ไม่เคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้” 

หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เวลาจิตสงบระงบัเขา้ไป พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 
พอหัวใจเป็นพทุธะ ไหนวา่ไม่เคารพพระพทุธเจา้ ไอท่ี้เคารพพระพทุธเจา้ซ่ือสัตยก์บัศีลกบัธรรม
หรือไม่ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ศีล สมาธิ ปัญญา มีศีลท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิข้ึนมา เวลา
เกิดสมาธิเป็นสัมมาสมาธิ เวลาสัมมาสมาธิ ไดเ้ฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผู ้
เบิกบาน 

ศีล สมาธิ ปัญญา แลว้เกิดภาวนามยปัญญาข้ีนมา แลว้กวา่มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา
ข้ึนมา แลว้เกิดข้ึนมาแลว้ เวลาเกิดนะ เวลาภาวนาข้ึนมา กิเลสกบัธรรมมนัต่อสู้กนั เวลากิเลสมนั
พลิกมนัแพลงนะ มนัอา้งธรรมะนะ มนับงัเงานะ เอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
ใครมีการศึกษา มีความรู้มากๆ นัน่น่ะ เวลาจิตมนัเกิดจินตนาการข้ึนมา มนัเอามาเทียบเอามาเคียง 
มนัเอาส่ิงนั้นมาเป็นอาวธุท าลายความเพียร ท าลายคุณธรรมท่ีเราสมควรจะได ้ ท าลาย
ผลประโยชน์ของเราทั้งส้ินเลย กิเลสตณัหาความทะยนอยากอยูใ่นหัวใจของเรานัน่น่ะ มนัอา้ง 
มนับงัเงา มนัอา้งธรรมะข้ึนมาท าลายๆ เรา โดยท่ีเราไม่รู้ตวัเลย เห็นไหม 

เวลาภาวนา ภาวนามยปัญญาๆ ถา้เป็นภาวนามยปัญญาเป็นอยา่งไร แลว้วา่ถา้ไม่เคารพ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เคารพมารใช่ไหม ส่ิงท่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัเอา
มาหลอกหลอนนัน่น่ะ พญามารมนับงัเงา มนัอา้งอิงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
นัน่น่ะเวลามนัต่อสู้กนั ภาวนามยปัญญามนัท าลายกนั เวลามนัท าลาย มนัท าลายอยา่งไร ถา้มนั
ท าลายจริง มนัเป็นสัมมาทิฏฐิ ความถกูตอ้งดีงามข้ึนมา แลว้ตรงไหนท่ีไม่เคารพองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ตรงไหนท่ีไม่มีการศึกษา 
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ศึกษามาก็ศึกษาทรงจ าธรรมวนิยั ศึกษามาเพ่ือให้ประพฤติปฏิบติัไง ไอน่ี้ประพฤติปฏิบติั
ตามความเป็นจริง ไดเ้คารพกนั ไดต้่อสู้กนั ไดฟ้าดฟันกนัระหวา่งกิเลสกบัธรรมในหัวใจไง ถา้
มนัเป็นจริงข้ึนมาไง มนัยงัโง่เง่าไปท่ีไหน 

เวลาหลวงตาท่านพดูนะ ถา้ทางโลก ถา้เขาจะวา่โง่ เราโง่มาก เราโง่มากคือไม่แสวงหา 
ไม่แสวงหาช่ือเสียงเกียรติศพัทเ์กียรติคุณ เขาจะถวาย เขาจะให้ส่ิงใด เอาไปคืนเขาหมด ตั้งแต่
ถวายสมณศกัด์ิคร้ังแรก ท่านเอาไปคืนสมเดจ็พระสังฆราชวาสน์ บอกวา่ “เกลา้กระผม ในชีวติน้ี
มอบไวใ้ห้กบัศาสนาอยูแ่ลว้ เตม็ท่ี ท าเตม็ท่ี แต่ยศถาบรรดาศกัด์ิควรใหก้บัผูท่ี้เขาท างานเพ่ือการ
ศาสนา เพ่ือเป็นขวญัเป็นก าลงัใจแก่เขา แต่ขวญัและก าลงัใจในหัวใจของขา้พเจา้เตม็เป่ียมกบั
พระพทุธศาสนา” ท่านถวายคืนนะ 

แต่พอเวลาโครงการช่วยชาติ ท่านบอกวา่ท่านเห็นแก่หัวใจของผูใ้ห้ ผูใ้ห้ตอ้งการให้
เพราะตอ้งการบุญกุศลจากท่าน อนันั้นท่านยอมรับ เวลาท่านยอมรับ ท่านยอมรับอยา่งนั้น 

น่ีพดูถึงวา่โลกธรรม ๘ เวลาจะเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา ครูบาอาจารยข์องเรา สมณะผูท่ี้ส้ิน
จากทุกข ์ ไม่รวนเร ไม่เหลวไหล ไม่แสวงหา เวลาหลวงตาท่านวา่ท่านโง่ โง่อยา่งน้ีไง โง่เพราะ
ท่านไม่แสวงหา ส่ิงใดท่ีไดม้า ไดม้าเพ่ือโลก แตสุ่ดทา้ยแลว้เวลาโครงการช่วยชาติ ท่านออกมา
ช่วยโลกดว้ยชีวติเลย สละชีวติอยู ่ ๒ คราว คราวหน่ึงคือคราวต่อสู้กบักิเลส ต่อสู้กบักิเลสจนถึง
ท่ีสุดแห่งทุกข ์ เอาชีวติเขา้แลก อีกคราวหน่ึงคือโครงการช่วยชาติ ช่วยทั้งประเทศชาติ ช่วยทั้ง
ประชาชน แลว้ผูท่ี้เป็นก าลงัใหญ่ ผูท่ี้เป็นกองทพัท่ีพยายามท าให้ประสบความส าเร็จคือหลวงปู่
ลีๆ ท่านท ามาตลอด ธรรมลีๆ ให้มาตลอดๆ ส่ิงท่ีท่านท า ท่านท าเพ่ือโลกทั้งนั้นน่ะ น่ีไง ถา้โง ่
พดูถึงทางโลกวา่โง่นะ ท่านบอกท่านโง่ท่ีสุดเลย 

แต่ถา้เป็นทางธรรม ถา้ทางธรรม ธรรมเหนือโลก เหนือโลกเหนือวฏัฏะ เหนือโลกธรรม 
๘ เหนือลาภยศถาบรรดาศกัด์ิ เหนือ เหนือทุกอยา่ง ผูท่ี้เหนือแลว้จะกลบัลงมาเกลือกกลั้วหรือไม่ 
จิตใจท่ีเหนือโลกไม่กลบัลงมาเกลือกกลั้วกบัส่ิงท่ีเร่ืองโลกๆ อยา่งนั้น ถา้ธรรมเหนือโลกๆ น่ีไง 
สมณะผูย้ิ่งใหญ ่

สมณะผูย้ิ่งใหญ่ แต่ในเม่ือผลของวฏัฏะไง เวลามนักลืนกินไปหมดไง เราเองเราก็
พยายามกนัไง พยายามวา่จะให้สมความปรารถนา เราจะบอกวา่ ความปรารถนาของเราเป็น
สมุทยั เพราะสมุทยั อยาก ตอ้งการท าความปรารถนาให้สมกบัความปรารถนาเรา มนัจะเป็นไป
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ไม่ได ้ มนัจะเป็นไปไม่ไดเ้พราะส่ิงน้ีมนัคิดดว้ยสมุทยั ดว้ยความตอ้งการ ดว้ยความปรารถนา
ของเรา แต่ผลของวฏัฏะมนัเป็นความจริง ผลของเวรผลของกรรมมนัเป็นความจริง ความจริงคือ
คนเกิดมาตามระยะเวลาของแต่ละบุคคล 

กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั มนัเป็นความจริง ความจริงแต่ละช้ินแต่ละอนั เป็น
ความจริงแต่ละส่วนๆ แต่ในใจของผูท่ี้ปฏิบติัไม่ใช่แต่ละส่วน สมบูรณ์แบบ ภวาสวะ ภพชาติ น่ี
ไง ครอบ ๓ โลกธาตุ มนัยิ่งใหญก่บัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นครอบ ๓ โลกธาตุ พน้จากวฏัฏะ วิ
วฏัฏะคือการพน้จาก ๓ โลกธาต ุ

แต่หัวใจของเราท่ีวา่หลากหลายๆ กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั คือใจของเราไง ใจ
ของปุถชุน ใจของคนทัว่ไปมนัคบัแคบ มนัรู้ไดแ้ค่นั้นน่ะ มนัมีเท่านั้นเอง แลว้อยา่งท่ีวา่แหละ 
แลว้ถา้มาโหนกระแสๆ พวกโหนกระแสเขา้มาหาผลประโยชน์ หาช่ือเสียง หาเกียรติศพัทห์า
เกียรติคุณ หาผลประโยชน์ หายศถาบรรดาศกัด์ิ หาทุกอยา่ง โหนกระแส 

ในวกิฤติวกิฤติหน่ึงเกิดข้ึน มนัจะสร้างวรีบุรุษกบัสร้างพวกพญามาร พวกเปรตพวกผีใน
วกิฤตินั้น ในวกิฤตินั้นก็มีส่ิงท่ีดีงาม ในวกิฤตินั้นก็ไดเ้ห็นธาตุแทข้องคน เห็นธาตุแท้ๆ  แต่ความ
จริงเป็นความจริงอยา่งนั้นนะ  

น่ีพดูถึงไปปลงธรรมสังเวช ไปเห็น เราไปอยูข่า้งใน ไปอยูก่บัท่าน แจ่มแจง้ เพราะตอ้ง
ถวายยาทุกๆ ๒ ชัว่โมง เวลาจะถวายยาท่าน “ถวายยาครับ ถวายยาครับ” ท่านกก็ลืนๆ แสดงวา่จิต
น้ีสุดยอด เร่ืองคุณธรรมน้ีสุดยอด แตร่่างกายขยบัไม่ไดเ้ลย เพราะวา่เส้นเลือดในสมองมนัแตก 
มนัท าให้ประสาทมนัใชง้านไม่ได ้

แต่เวลาให้ยาท่านไง “ถวายยาครับ” ท่านก็ตอ้งกลืน แสดงวา่ท่านรู้แจง้ รู้ตลอด จิตสุด
ยอด ธรรมแท้ๆ  แต่ผลของวฏัฏะไง ร่างกายมนัชราคร ่าคร่าเป็นเร่ืองธรรมดา ปลงธรรมสังเวช แต่
ถา้ให้สมความปรารถนาพวกเรา มนัไม่สม 

น่ีไง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติ ส่ิงใดท่ีร้องไห้ๆ ไว ้ถา้เก็บน ้าตา
น้ีไว ้น ้ าทะเลสู้ไม่ได ้ น่ีเราก็จะเสียใจ เราก็สะเทือนใจ มนัก็เป็นเร่ืองธรรมดา แต่เราก็มองให้มนั
เป็นธรรมไง มองให้เป็นธรรม เห็นไหม ครูบาอาจารยผ์ูย้ิ่งใหญ่ท่านท ามาสมบูรณ์แบบนะ แลว้
ถา้หมดอายขุยัก็ตอ้งพลดัพรากไปเป็นธรรมดา แต่ท่านไปแลว้ท่านไม่มาอีก น่ีไง หลวงปู่เสาร์ 
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หลวงปู่มัน่ท่านลาวฏัฏะ ไปดูท่ีเคยเกิด เคยแก่ เคยเจ็บ เคยตาย บ๊ายบาย ชาติสุดทา้ย เราจะไม่ได้
พบกนัอีกแลว้นะ เอวงั 


