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เอาละ่ ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม วนัน้ีวนัส าคญัทางพทุธศาสนา วนัส าคญัทางพทุธ
ศาสนาเป็นวนัส าคญัของชาวพทุธ เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพทุธศาสนา แลว้ไดม้าบวชเป็น
พระ ไดบ้วชเป็นพระเป็นนกัรบ ถา้จะเป็นนกัรบเห็นไหมน่ี เราจะรบกบักิเลสตณัหาความทะยาน
อยาก ถา้รบกบักิเลสตณัหาความทะยานอยากเห็นไหม เราตอ้งมีสติ เราตอ้งคน้ควา้หาหัวใจของ
เราเจอ เราตอ้งยกใจของเราสู่วปัิสสนา มนัถึงจะเป็นการนกัรบไง ถา้เป็นนกัรบเห็นไหม วนัน้ีวนั
ส าคญัทางพทุธศาสนา  

ถา้วนัส าคญัทางพทุธศาสนานะ ในทางโลกเห็นไหม มนัมีความส าคญัไง ถา้ไม่มี
ความส าคญั คนเรามนัก็ไม่มีน ้ าใจต่อกนัไง ไม่มีการกระท า ส่ิงท่ีให้เป็นคุณประโยชน์กบัหัวใจ
ของตนไง ถา้มนัมีความส าคญัเห็นไหม น่ีมนัเป็นวนัส าคญัทางพทุธศาสนา เขาก็ตอ้งจดัท าตาม
วฒันธรรมของเขา ถา้ทางโลกเขาจดัตามวฒันธรรมของเขาน่ี เราเห็นแลว้เราสาธุนะ ทุกคนเห็น
แลว้สาธุนะ วา่ชาวพุทธน่ะ เวลาวนัส าคญัทางพทุธศาสนาน่ะ ไม่ลืมวนัส าคญัทางพทุธศาสนา
ของตน นัน่น่ะเราควรจะยกยอ่งสรรเสริญเขา แต่นัน่มนัเป็นเร่ืองของโลก มนัเป็นเร่ืองของโลก
นะ โลกเขาท ากนัเห็นไหม เขาท ากนัมนัก็ตอ้งมีความร่วมมือกบัพระ ถา้พระไม่ร่วมมือกบัเขา 
งานนั้นก็จะไม่ส าเร็จสมบูรณ์ไปได ้ นั้นมนัก็เป็นเร่ืองของพระท่ีเขาท าตามประเพณีวฒันธรรม
กนั 

เราเป็นนกัรบๆ ไง ถา้เราเป็นนกัรบนะ เราจะตอ้งมีสติสัมปชญัญะ ถา้มีสติสัมปชญัญะนะ
วนัส าคญัทางพทุธศาสนามนัส าคญัจริงๆ ถา้ส าคญัจริงๆ เห็นไหม มนัส าคญัในประเพณี
วฒันธรรม แต่ของเราน่ะเราตอ้งส าคญัในหัวใจของเรา ถา้ส าคญัในหัวใจของเรานะ เวลาพระ
กรรมฐานเราอยูใ่นป่าในเขา วนัพระวนัโกนเขาก็ถือเนสัชชิกอยูแ่ลว้ วนัพระวนัโกนเขาภาวนา
ทั้งวนัทั้งคืนอยูแ่ลว้ ถา้วนัส าคญัทางพทุธศาสนานะ น่ีมนัยิ่งท ามากกวา่นั้นไง 
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ถา้มนัท ามากกวา่นั้น มนุษยเ์ราจะลว่งพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียรความวริิยะ
อตุสาหะของเราน่ีมนัการกระท าของเราน่ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา ถา้มนัเป็นประโยชน์กบัเรา
นะ เป็นประโยชน์กบัเราเหมือนกบัพอ่แม่สั่งสอนลกู ถา้พอ่แม่สั่งสอนลกูนะ ถา้ลกูฉลาดพอ่แม่
จะปล้ืมใจมาก แลว้ถา้ลกูๆ มนัฉลาดข้ึนมาน่ะ ลกูท างานเป็น ลกูรู้จกัแยกแยะวา่ผิดชอบชัว่ดีได ้
พอ่แม่จะมัน่ใจวา่ลกูคนน้ีเขาจะด ารงชีพของเขาไปได ้ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราบวชมาเป็นพระเห็นไหม เราเป็นนกัรบ เราจะรบกบักิเลส ถา้เรามี
สติสัมปชญัญะ เรารู้จกัคดัเลือก รู้จกัคดัแยก วา่ส่ิงใดมนัสมควรและไม่สมควร ส่ิงใดควรท าและ
ไม่ควรท า ถา้เร่ืองทางโลกๆ เราไม่ดูถกูเหยียดหยามน ้าใจใคร ในเม่ือเขาอยูก่บัทางโลกเห็นไหม 
โลกเขายกยอ่งสรรเสริญกนั เราก็มีน ้ าใจต่อเขา เราก็เห็นความส าคญัของเขา นัน่มนัเป็น
ความส าคญัทางโลก เขามาท าบุญกุศลของเขา นัน่ก็เป็นเจตนาดีของเขา นัน่ก็เป็นบุญกุศลของเขา 
นัน่เป็นเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ  

ถา้เป็นเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้น เร่ืองโลกอยา่งนั้น ท าไมพระกรรมฐานจะตอ้งหาท่ีสงดัท่ีวเิวก 
ถา้หาท่ีสงดัท่ีวเิวกข้ึนมาเห็นไหม น่ีไม่คลกุคลีกนั น่ีต่างคนตา่งจะเร่งความเพียรของกนัและกนั
เห็นไหม ตา่งเพียร ต่างคนต่างให้โอกาสต่อกนั การให้โอกาสต่อกนัน่ีสัปปายะ ๔ น่ีหมู่คณะ
เป็นสัปปายะ ถา้หมู่คณะเป็นสัปปายะนะ มีความเห็นตรงกนั มีความเห็นวา่เราจะเป็นนกัปฏิบติั
ดว้ยกนั เราจะหาท่ีสงดัท่ีวเิวกต่อกนัเห็นไหม นัน่น่ะ สัปปายะ ๔ มนัเร่ืองของโลก เราใหค้วาม
ร่วมมือกบัเขา เรามีน ้าใจต่อเขา เราช่ืนชมน ้าใจเขา เราช่ืนชมน ้าใจเขา ถา้เขาท าแลว้มนัเป็นส่ิงท่ี
ประณีต ส่ิงท่ีน่ายกยอ่งสรรเสริญ เราก็สรรเสริญเขา นัน่น่ะมนัมาจากไหน มนัมาจากน ้าใจของ
คนทั้งนั้น ประเพณีวฒันธรรมมนัก็มาจากความรู้สึกในหัวใจของคน  

ถา้ประเพณีวฒันธรรมท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึง แสดงวา่จิตใจของเขาละเอียดลึกซ้ึงของเขา ถา้
ละเอียดลึกซ้ึงของเขาน่ะ เขาท าเพ่ือบุญกุศลของเขา แต่คนท าซ ้ าท าซาก เห็นไหม ปีน้ีเราจดังาน
ไดอ้ลงัการมาก ปีต่อไปจดัอลงัการยิง่กวา่ แต ่แต่มนัจืดๆ น่ะ มนัไม่ประทบัใจเหมือนปีแรกๆ เลย 
น่ีไง โลกเป็นแบบนั้น โลกถา้ซ ้ าซากๆ แลว้มนัก็จะเป็นแบบนั้นน่ะ แลว้มนัก็เป็นอนิจจงั มนัก็
เวยีนวา่ยตายเกิด มนัก็เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัน่ะ เด๋ียวก็ร่ืนเริง เด๋ียวก็อาจ
หาญ เด๋ียวก็เหงา เด๋ียวก็เศร้าสร้อย เด๋ียวกห็งอยเหงา มนัก็เปล่ียนแปลงของมนัอยู่อยา่งนั้น มนัอยู่
ท่ีแรงกระตุน้ แรงกระตุน้และจงัหวะและโอกาสท่ีมนัร่ืนเริงในหัวใจนั้น เห็นไหม น่ีเร่ืองโลก  
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ฉะนั้นเราจะไม่ติดโลก ถา้เราไม่ติดโลกเห็นไหม เราอยูก่บัโลกนะ เราเกิดมามีพอ่มีแม่นะ 
พระองคไ์หนก็แลว้แต่ไม่รู้จกับุญคุณของพอ่ของแม่ นัน่แสดงวา่เป็นคนไม่ได ้คนท่ีจะเป็นคนได้
มนัตอ้งรู้จกับุญคุณของคน ถา้รู้จกับุญคุณ พอ่แม่ให้ชีวิตน้ีมา เราจะไม่ระลึกถึงบุญคุณของพอ่แม่
เราเลยเหรอ เรามาบวชเป็นพระ มาบวชแลว้เรามีอปัุชฌายอ์าจารย ์เรามีอปัุชฌายอ์าจารยเ์ห็นไหม 
พอ่แม่ครูจารย์ๆ  เพราะเป็นทั้งพอ่ทั้งแม่ ทั้งครูบาอาจารยข์องเราเห็นไหม เราก็ซาบซ้ึง แต่เราก็ยงั
มีพอ่มีแม่ของเราอยูว่นัยงัค  ่า เพราะเราเกิดกบัโลก เห็นไหม เราเกิดอยูก่บัโลก  

เวลาลกูมาบวชแลว้พอ่แม่ระลึกถึงก็ระลึกถึงพระ พระลกูชายๆ ถา้ระลึกถึงพระลกูชาย
นั้นน่ีใกลศ้าสนา ส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนั สัมพนัธ์กนัทางความรู้สึกเห็นไหม เราก็มีพอ่มีแม่ เราก็เกิดมา
กบัโลก เราก็มีกตญัญกูตเวที เราจะไม่มีเวล ่าเวลาท่ีเราจะไปอปัุฏฐากอปุถมัภเ์พราะอะไร 
เพราะวา่พอ่แม่คนหน่ึงก็มีลกูหลายคนใช่ไหม ถา้ลกูหลายคน ลกูท่ีเขาสมควรดูแลเขาก็ดูแลกนั
ไป เห็นไหม เราเป็นพระๆ น่ี เราจะไปท าแบบฆราวาสมนัก็แบบวา่โลกวชัชะ โลกเขาจะติเตียน
ได ้ แต่ความผกูพนัของหัวใจมนัตดัท้ิงไม่ไดห้รอก ความผกูพนัสายบุญสายกรรมมนัละไม่ได้
หรอก ความระลึกถึงกนั มนัระลึกถึงกนัไม่แต่ภพชาติน้ีนะ มนัระลึกถึงกนัขา้มภพขา้มชาติโน่น
แน่ะ เคยเป็นพอ่เป็นลกูเป็นแต่อดีตชาติโน่นแน่ะ มนัขา้มภพขา้มชาติกนัมา สายบุญสายกรรมมนั
มีของมนัอยา่งนั้น  

น่ีพดูถึงวา่เราก็มาจากโลก ไม่ใช่วา่เราไม่ติดโลก เราไม่สนใจโลก เราตดัโลกท้ิงไปเลย 
เราไม่รู้ มนัไม่ใช่ เราไม่ติดโลกโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก กิเลสตณัหาความทะยาน
อยากน่ะมนัอยากใหญ่อยากโต อยากออเซาะฉอเลาะกบัเขานัน่แหละ นัน่ติดโลก แต่เราอยูก่บั
โลกแต่เราไม่ติดโลก เราอยูก่บัโลกนะ เราเกิดมาเรามีพอ่มีแม่เห็นไหม เราก็มีพอ่มีแม่มาทุกๆ 
คนน่ะ ท่ีเกิดมาเป็นคนไม่มีพอ่มีแม่เหรอ ก็มีพ่อมีแม่มาทั้งนั้น เห็นไหม ดว้ยอ านาจวาสนา เรามา
บวชมาเรียน แลว้พ่อแม่เขาระลึกถึงเป็นเร่ืองธรรมดา พอ่แม่เขาอยากให้ใกลชิ้ดทั้งนั้น ดว้ยกิเลส
ของคนน่ะ กิเลสของคนก็อยากให้คนลอ้มหนา้ลอ้มหลงั อยากให้คนอยูใ่กลชิ้ดทั้งนั้น อยากจะ
ออเซาะฉอเลาะกนัไปน่ีเร่ืองโลกทั้งนั้น เร่ืองกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แต่เวลาจะให้ไปบวช
จริงๆ จงัๆ ข้ึนมา จะพลดัพรากจากกนั มนัก็อาลยัอาวรณ์เป็นเร่ืองธรรมดา  

เร่ืองอาลยัอาวรณ์เร่ืองธรรมดานะ ในเม่ือเราไดพ้ลดัพรากกนัมาแลว้ เราไดพ้ลดัพราก
ดว้ยวตัถเุห็นไหม แต่หัวใจเรายงัไม่พลดัพรากเพราะเรายงัเห็นกนัอยู ่ถา้เราพลดัพรากมาจากวตัถ ุ
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พลดัพรากจากความเป็นอยูข่องฆราวาส เรามาบวชเป็นพระ เราบวชเป็นพระแลว้น่ีเห็นไหม เรา
ระลึกถึงกนัอยู ่ ถา้ระลึกถึงกนัอยูเ่ห็นไหม เรายงัมีความกตญัญกูตเวที เราระลึกได ้ ระลึกไดเ้ห็น
ไหม น่ีคน คนมนัตอ้งรู้จกับุญคุณของคนสิ ถา้คนไม่รู้จกับุญคุณของคนเห็นไหม เราเกิดจากโลก 
ไม่ใช่วา่ อูย๊ เราตดัโลก เราไม่มีโลก เราไม่เขา้ใจกบัโลก ไม่ใช่ อยูใ่กลชิ้ดกนั อยูด่ว้ยกนั แต่เรา
ตอ้งมีสติปัญญาสิ  

เรามีสติปัญญาเห็นไหม เราเกิดมาจากโลก แลว้เราวางโลกน้ีไว ้ เราวางจากความเป็น
คฤหัสถม์าบวชเป็นพระ พระ พระคือไม่ด ารงชีพแบบฆราวาสเขา ฆราวาสด ารงชีพยงัไงนัน่เป็น
เร่ืองของฆราวาส เรามีสมณสารูป สมณสารูปข้ึนมาเห็นไหม เรามีศีล ถา้เรามีศีลข้ึนมา เราเป็นนกั
ปฏิบติั ถา้เราเป็นนกัปฏิบติัข้ึนมาเห็นไหม เราอยูก่บัโลกทั้งนั้น เราเกิดจากโลกทั้งนั้น  

เวลาโลกเขา เขาก็กินอยูห่ลบันอนเหมือนกนั เขาใชปั้จจยัเคร่ืองอาศยัเหมือนกนั มาบวช
เป็นพระก็กินอยูห่ลบันอนเหมือนกนั แต่กินอยูห่ลบันอนแบบสมณะ กินอยูห่ลบันอนแบบนกัรบ 
กินอยูห่ลบันอนแบบจะสู้กบักิเลส เห็นไหม เราอยูก่บัโลกแต่เราไม่ติดโลก เราไม่ติดโลก เราอยู่
กบัโลกเห็นไหม เราเป็นสมณะ สมณะเราไม่ด ารงชีพแบบฆราวาสเขา การด ารงชีพแบบฆราวาส
ไม่ใช่พระ ถา้พระน่ะด ารงชีพแบบฆราวาสไม่ได ้ถา้การด ารงชีพแบบฆราวาสไม่ได ้ เราด ารงชีพ
แบบสมณะ ถา้ด ารงชีพแบบสมณะเราจะไม่ติดโลก เราไม่ติดโลก  

วนัน้ีวนัส าคญัทางพทุธศาสนา วนัส าคญัทางพทุธศาสนาเพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็
สัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ เวลาแสดงธรรมจกัรๆ เห็นไหม ไดส้าวกอคัรสาวกมาต่อเน่ือง
มา ถึงเวลาแลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทุกๆ พระองค ์ วนัมาฆบูชาจะเป็นวนัท่ีเอหิภิกข ุ
ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บวชให้ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูส้ั่งสอน
เสียเอง แลว้ส าเร็จเป็นพระอรหันตท์ั้งส้ิน ระลึกถึงคณุขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จะ
มาเฝ้าองคส์มเดจ็สัมมาพระสัมพทุธเจา้ เป็นการปฏิญาณวา่ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นความจริง แลว้เวลาแสดงธรรมข้ึนมาแลว้น่ีถา้ผูท่ี้มีอ  านาจวาสนาประพฤติ
ปฏิบติัตามความเป็นจริงแลว้ มนัจะมีคุณธรรมจริงในหัวใจอนันั้น  

ถา้มีคุณธรรมจริงในใจอนันั้นเห็นไหม น่ีดสิู ท่ีระลึกถึงคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ ระลึกถึงคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้น่ี จะไปกราบองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้โดยไม่ไดน้ดัหมาย หัวใจท่ีมนัเป็นธรรม หัวใจท่ีมนัระลึกถึงน่ะ หัวใจท่ีเห็น
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คุณประโยชน์ หัวใจท่ีมนัซาบซ้ึงน่ะ น่ีไง น่ีน ้ าใจของพระอรหันต ์ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ไง น่ีไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ส่ิงท่ีเป็นจริงข้ึนมา เป็นจริงข้ึนมา
นัน่เวลาประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์

แต่ของเราน่ีเราเป็นปุถชุน ไม่ตอ้งไปแอคชัน่หรอก ปุถชุนเท่านั้น ปุถชุนก็ยงักินอยูห่ลบั
นอนเหมือนกนั ยงัข้ีเหมน็ๆ ทั้งนั้น เวลาข้ีเหมน็ๆ ข้ึนมาเราพิจารณาข้ีสิ เวลาข้ีโลภข้ีโกรธข้ีหลง
ในหัวใจมนัเลวร้ายกวา่นั้น เวลาข้ีน่ะเขาเอาไปใส่ปุ๋ยนะ เขาเอาไปท าประโยชน์ไดท้ั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ี
มนัถา่ยในหัวใจน่ี อนัน้ีมนัร้ายกาจเพราะ เพราะมนัท าลายเราก่อน มนัท าลายเราให้เราทุกขเ์รา
ยากนะ มนัท าลายนะ เวลามนัเผาลนในหัวใจมนัแทบกระอกันะ แลว้มนัเผาลนหัวใจแลว้ถา้ใครมี
สติปัญญายบัยั้งไวไ้ด ้มนักด็บัไฟในใจของตน แต่มนัเผาหัวใจของตนไปแลว้ แลว้ยบัย ั้งไวไ้ม่ได ้
มนัจะลกุลามไปเผาท าลายคนอ่ืนนะ ไอข้ี้น่ีไอข้ี้โลภข้ีโกรธข้ีหลงมนัท าลาย แลว้มนัท าลายแลว้
มนัเกิดเวรเกิดกรรมน่ะ เวลาเกิดเวรเกิดกรรมเห็นไหม ผลมนัขา้มวฏัฏะนะ น่ีขา้มภพขา้มชาติ 

ดูเทวทตัสิ เทวทตัตั้งแต่ก าทรายนัน่น่ะ อธิษฐานเลยวา่จะจองลา้งทุกภพทุกชาติ จนมาถึง
ชาติสุดทา้ยนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระ
เทวทตัมาเกิดเป็นญาติดว้ยกนัก็ยงัท าลายกนัมาตลอด ขา้มภพขา้มชาตินะ ถา้มนัเผาลนหัวใจของ
ตน แลว้ไม่มีสติปัญญายบัยั้งมนั เวลามนัท าร้ายมนัท าร้ายอยา่งนั้นน่ะ ดูมนัท าร้ายสิ มนัท าลาย
ขา้มภพขา้มชาติ ท าลายกนัตลอดไป นัน่น่ะผลของเวรของกรรม ผลของเวรของกรรมเห็นไหม  

ถา้มนัเป็นวนัส าคญัทางพทุธศาสนา มนัตอ้งเป็นความส าคญัให้เกิดประโยชน์กบัเรา เรา
อยูก่บัโลก อยา่ไปติดมนัโลก อยูก่บัโลก ถา้มีสติปัญญานะมนัเศร้าใจ ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็น
ท่ีสุด ครูบาอาจารยเ์ราร่วงเป็นใบไมร่้วงเลย เห็นไหม ดูสิ ชีวติแต่ละปีแต่ละพรรษามนัเน่ินนาน 
เวลาทุกขม์นัเผาลนหัวใจ แลว้พออยูไ่ปพรรษามนัมากข้ึนๆ พอมากข้ึนๆ ไปเห็นไหม จ าเจๆ กนั
ไป พอจ าเจทุกขน่์ะมนัก็อมทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้นน่ะ  

แต่ถา้มนัท าจริงท าจงัข้ึนมาในหัวใจเห็นไหม วนัเวลามนัลว่งเลยไปเร็วมาก เวลาภาวนา
ข้ึนมาน่ะ วนัคืนๆ อยากให้เวลามนัยาวกวา่น้ีนะ เราก็ยงัสู้รบกบักิเลสอยูน่่ะ อยากให้มนัไดเ้สียน่ะ 
พอไดเ้สียแลว้จะให้มนัจบมนัส้ินกนัไป ถา้มนัจบส้ินกนัไปเห็นไหม แลว้ถา้มนัมีสติมีปัญญา มนั
จบส้ินไปแลว้มนัมีความสุข มนัมีความเขา้ใจเห็นไหม แลว้เห็นใบไมร่้วงไปน่ะ ครูบาอาจารยร่์วง
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ไปแต่ละองค์ๆ  น่ะ ครูบาอาจารยร่์วงไปวา่เหมือนใบไมร่้วงเลย แลว้มนัไม่แตกต่างกบัชีวติเราเลย
นะ 

แต่เวลาชีวติคนอ่ืนเห็นหมดนะ แต่ชีวติเรา โอโ้หย อีกยืนยาว ชีวติเรามัน่คง ชีวติเราน่ะ 
แหม ยงัอีกเน่ินนาน ดูกิเลสมนัปิดหูปิดตาสิ เวลากิเลสมนัปิดหูปิดตานะ เราธุดงคไ์ปไหนก็
แลว้แต่ สมยัครูบาอาจารยเ์รานะวดัร้างมหาศาลเลย ท่ีไหนก็มีแต่วดัร้างๆ พระเณรน่ีไม่มีนะ ทาง
อีสานทางภาคเหนือน่ีเขาตอ้งเอาเงินจา้งพระให้อยูว่ดันะ เพราะหมู่บา้นแต่ละหมู่บา้นอยากมีวดั 
อยากมีพระไวใ้ส่บาตร เขาจ่ายเงินเดือนจา้งกนัให้อยูว่ดันะ เวลาท่ีศาสนามนัเหงา มนัเศร้ามนั
เหงามนัหงอย เวลาธุดงคไ์ป ไปเห็นน่ะ วดัร้างๆ ทั้งนั้นเลยน่ะ มีแต่วดัร้างไม่มีพระอยู ่ 

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านวเิวกมายิ่งกวา่นั้น เวลาหลวงปู่เสาร์หลวงปู่มัน่ท่านอยู่
ในป่าในเขา ท่านไปพระธาตุพนมหลวงปู่เสาร์เป็นคนไปพบเอง พระธาตุพนมน่ีพฒันาแลว้ยกให้
เขาไป ท่ีไหนก็แลว้แต่เราไปเจออยูใ่นป่าในเขาเราพฒันาข้ึนมา แลว้เวลาเด๋ียวน้ีน่ะเห็นไหม โลก
มนัเจริญ เพราะประชาชนมนัมากข้ึน คนมนัมากข้ึน การเกษตรกรรมมนัมากข้ึน เขาท ามาหากิน
มากข้ึน มนักระจายไปทัว่ กระจายไปทัว่เห็นไหม แลว้มีการพฒันาข้ึนมา มนัก็มีท่ีอยูท่ี่อาศยั น่ีจะ
บอกวา่ วดัแต่ละวดัมนัมีผูอ้ยูผู่อ้าศยัมาก่อนแลว้ แลว้ก็มาถึงรุ่นของเรา แลว้ต่อไปก็จะรุ่นต่อไปๆ 
ไง  

มนัตอ้งมีพลดัพรากทั้งนั้น มนัไม่มีใครมายดึวา่เป็นของตนๆ มนัไม่มี เพราะอะไร 
เพราะวา่เราไม่พลดัพรากจากเขา เขาก็พลดัพรากจากเราอยูแ่ลว้ สักวนัหน่ึงน่ะมนัตอ้งหมด
อายขุยักนัไป แต่ก่อนท่ีมีชีวติอยูน่ี่ เราจะท าจริงท าจงัของเราเห็นไหม ถา้เราไม่ติดโลก ถา้เราไม่
ติดโลกเห็นไหม เราก็จะยอ้นกลบัมาในใจของเรา  

แต่ถา้เราติดโลก เราก็ไปต่ืนเตน้กบัเขา ค าวา่ติดโลกคือไปเห็นโลกแลว้มนัต่ืนตาต่ืนใจ 
ต่ืนตาต่ืนใจ เห็นแลว้มนัอลงัการ แลว้ก็วา่ส่ิงนั้นมีคุณค่า วตัถอุยา่งนั้นเหรอมีคุณคา่ รูปรสกล่ิน
เสียงอยา่งนั้นน่ะเหรอ ดูสิ มหรสพสมโภชน่ะ เขาจดัให้มนัร่ืนเริงขนาดไหนกไ็ด ้ ดูสิ เวลา
คอนเสิร์ตมาจากตา่งประเทศ โอโ้ห แสงน่ีอลงัการมากเลย แลว้เขาจะคิดใหย้ิ่งใหญ่ไปกวา่นั้นอีก 
น่ีไง รูปรสกล่ินเสียงมนัอลงัการตรงไหน จะไปต่ืนเตน้อะไรกบัมนั อยา่ไปต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีเขาจดั
ฉาก เขาสร้างสม แต่ แต่อยา่งวนัน้ีน่ะวนัส าคญัทางพทุธศาสนา ถา้โลกเขาจดัแลว้มนัประณีต มนั
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ดูแลว้สวยงาม ดูแลว้ส่ิงท่ีมนัเจริญหูเจริญตา มนัเป็นประกาศทางพทุธศาสนา เราก็สาธุนะ เรา
บอกวา่นั้นเป็นเร่ืองของโลกๆ ไง  

แต่เราเป็นพระกรรมฐาน เราเป็นนกัรบ เราจะรบกบักิเลสตณัหาความทะยานอยาก เรา
ตอ้งดูความสั่นไหวของหัวใจ ดสิู มนัเห็นรูปรสกล่ินเสียงอยา่งนั้นแลว้มนัไหวไปกบัเขาไหม ถา้
มนัเห็นอยา่งนั้นนะ สาธุ ถา้เขาท าดว้ยความถกูตอ้งชอบธรรมเป็นสัมมาทิฐิ ส่ิงท่ีไดม้าไดม้าดว้ย
ความชอบธรรม ไม่ใช่การไดม้าดว้ยการทุจริต ไม่ใช่การไดม้าดว้ยการปอกลอก ไม่ใช่ดว้ยการ
ฉ้อฉล การหลอกลวงกนัมาเพ่ือสร้างความอลงัการ เพ่ือเอาผลงาน อยา่งนั้นไม่ถกูตอ้ง 

ส่ิงท่ีมนัถกูตอ้ง เวลามนัถกูตอ้งชอบธรรมแลว้เราก็เห็นดีเห็นงามไปกบัเขา ถา้ส่ิงนั้นเป็น
ความถกูตอ้ง แต่ แต่มนัก็เป็นเร่ืองรูปรสกล่ินเสียงนะ มนัเป็นเร่ืองแสงสีเสียง ค าวา่แสงสีเสียงน่ะ 
มนัเอาไปใชก้บัอะไร ถา้เอาไปใชก้บัในพิธีกรรมในพทุธศาสนาก็เร่ืองหน่ึง เอาไปใชก้บัมหรสพ
สมโภช เห็นไหม นกัเลงการพนนั ท่ีไหนมีการพนนัไปท่ีนัน่ นกัเลงเท่ียวกลางคืน นกัเลง นกัเลง
ทั้งนั้นน่ะ ในนวโกวาท ภิกษุเราไม่ควรท า ชาวพทุธยงัไม่ท าเลย แต่ในเม่ือทางโลกเขามนัเป็นวนั
ส าคญัทางพทุธศาสนา เขาท ากนัเพ่ือความอลงัการ ความร่ืนเริง อนันั้นน้ีก็เร่ืองของโลกเขา  

แต่ถา้เราเป็นนกัรบ เราไม่ติดในโลก ถา้ไม่ติดในโลกน่ะ วนัส าคญัทางพทุธศาสนา ครูบา
อาจารยข์องเราเห็นไหม วนัส าคญัทางพทุธศาสนาน่ะถือเนสัชชิก ไม่นอนทั้งคืน เราจะปฏิบติั
บูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้เราจะปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เห็น
ไหม เราตั้งสติไว ้ เวลาปฏิบติับูชาเห็นไหม ปฏิบติับูชา ส่ิงใดบริษทัส่ีไม่เห็นมีการเก้ือกูลเลย เรา
ขาดแคลนอยา่งนั้นขาดแคลนอยา่งน้ี มนัจะขาดแคลนอะไร มีลมหายใจเขา้ลมหายใจออกมีชีวติ
อยูม่นัขาดแคลนตรงไหน มนัไม่มีอะไรขาดแคลนเลย มีแต่เราน่ีเห็นไหมจะถือธุดงควตัร เคร่ือง
ขดัเกลากิเลส เราจะมกันอ้ยสันโดษ เราจะท าให้มนัมกันอ้ยกวา่นั้น เพ่ือไม่ให้เป็นภาระรุงรัง  

ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นนะ วดัท่ีเจริญแลว้ วดัท่ีมีคนรู้จกัแลว้ มนัมีประชาชนมา อนันั้นก็ให้มนั
สมควรกบัความเป็นอยูน่ั้น แต่ท่ีมนัไม่เป็นภาระข้ึนมา เราไม่ตอ้งไปเตรียมการมา เราไม่ตอ้งไป
แสวงหามาให้เป็นภาระ ส่ิงท่ีเป็นภาระน่ีภาระรุงรังทั้งนั้น ส่ิงท่ีธุดงควตัรๆ เห็นไหม เคร่ืองขดั
เกลากิเลส เขาไม่ตอ้งให้เป็นภาระรุงรัง ไม่เป็นภาระรุงรังแลว้ เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้
ยอ้นกลบัมาท่ีหัวใจน้ี ถา้พดูถึงหัวใจน้ีเห็นไหม เราระลึกถึงวนัส าคญัทางพทุธศาสนา พระ
อรหันต ์ ๑,๒๕๐ องค ์ น่ีมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยความสุข วมุิตติสุข เขามี
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ความสุขแลว้ สุขแท้ๆ  ในพทุธศาสนา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์สัจธรรมๆ ท่ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม  

สัจธรรมน่ีเราก็มีความปรารถนาอยา่งนั้น ถา้เรามีความปรารถนาอยา่งนั้น ดูทางโลกเขา 
ทางโลกเขามรรคผลไม่มีแลว้ ทุกอยา่งไม่มีแลว้ แลว้เรามาปรารถนาส่ิงท่ีทางโลกเขาไม่มีนั้นน่ะ 
เราไม่ใช่คนสูญเปลา่เหรอ ไอน้ัน่เป็นความคิดทางโลกเขา แต่เราเป็นพระ เราเป็นนกัรบ เรามี
สติปัญญาของเราเห็นไหม เราจะท าความจริงความจงัของเรา มนัไม่มีกาลไม่มีเวลา อกาลิโก 
เรียกร้องสัตวท์ั้งหลายมาดูธรรม เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริงข้ึนมาน่ี วนั
ส าคญัทางพทุธศาสนา เราจะเดินจงกรม เราจะนัง่สมาธิภาวนาน่ี อวดโลกเขา ถา้อวดโลกเขาเห็น
ไหม มาดูสิ มาดูร่องรอยท่ีฉันท า  

เวลาครูบาอาจารยท่์านช่ืนชมอาจารยสิ์งห์ทองเห็นไหม เดินจงกรมจนทางเป็นร่องๆ น่ะ 
เวลาครูบาอาจารยข์องเราน่ะ ท่านช่ืนชมๆ หลวงปู่จวน อาจารยสิ์งห์ทองน่ะ ท่านช่ืนชมเร่ือง
ความเพียรทั้งนั้นน่ะ เวลาครูบาอาจารยท่์านช่ืนชมลกูศิษยล์กูหาน่ี ท่านช่ืนชมเร่ืองความเพียร 
ความวริิยะ ความอตุสาหะ ถึงจะท าแลว้แลว้สติปัญญายงัไม่สมบูรณ์น่ะ มนัก็ออกทางโลกๆ นัน่
แหละ เพราะอะไร มนัตอ้งหดเขา้มา หุบร่มเขา้มา หุบหัวใจเขา้มา หุบความรู้สึกของเราเขา้มาเขา้
สู่ใจของตน ถา้ใครท าเขา้สู่ใจของตนได ้เห็นไหม เป็นนกัรบ ครูบาอาจารยข์องเราท่ีช่ืนชมช่ืนชม
อยา่งนั้น ช่ืนชมลกูศิษยล์กูหาท่ีเร่งความเพียร ท่ีปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ถา้
ใครเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนาปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เขายงัมีโอกาสเขา้ไป
ถึงเห็นพทุธะในหัวใจของเขา ถา้เขาเขา้ไปเห็นพทุธะในใจของเขา ส่ิงท่ีเป็นพทุธะในใจของเขาน่ี
มนัมีคุณค่า 

พอมีคุณค่าข้ึนมาแลว้ ปัจจยัส่ี ปัจจยัเคร่ืองอาศยั อาวาส อาราม ท่ีอยูข่องผูท้รงศีล นั้นเรา
เป็นผูรั้กษา เป็นผูท่ี้อยูอ่าศยั ของของสงฆ์ๆ  เรากจ็ะดแูลรักษา ดูแลรักษาดว้ยธรรมดว้ยวนิยัเห็น
ไหม ไม่ต่ืนเตน้ ไม่เห็นส่ิงใดมีคุณคา่ไปกวา่ใจท่ีประพฤติปฏิบติัแลว้ไดผ้ลตามความเป็นจริง ถา้
จิตมนัสงบเขา้มา จิตมนัปลอ่ยวางเขา้มา เราจะเห็นคุณค่าของหัวใจของเรา ถา้เห็นคุณค่าของ
หัวใจของเราเห็นไหม พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ กราบธรรมในใจอนันั้น แลว้พระสารีบุตร 
พระโมคคลัลานะ เขาก็มีคุณธรรมในหัวใจอนันั้น แลว้ถา้มีคุณธรรมในใจอนันั้น คุณธรรมอนั
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นั้นมนัช่ืนบานในหัวใจ มนัแจ่มแจง้กลางหัวใจ มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสันทิฐิโก มนัร่ืนเริงอนั
นั้น  

น่ีพดูถึงวา่ถา้วนัส าคญัทางพทุธศาสนามนัตอ้งมีคุณธรรมจริง มนัมีรัตนตรัยจริงในหัวใจ 
ถา้มีรัตนตรัยจริงในหัวใจนะ ดูสิ เวลาหลวงตาท่านไปท่ีดอยธรรมเจดียเ์ห็นไหม พทุธ ธรรม สงฆ ์
รวมลงเป็นหน่ึงในหัวใจ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ สัจธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ พทุธะๆ น่ีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ในหัวใจ หัวใจของเราเห็น
ไหม เวลามนัเป็นจริงๆ เป็นจริงข้ึนมาน่ะ มนัเป็นจริงกลางหัวใจของเรา ถา้มนัเป็นจริงกลางหัวใจ
ของเรา วนัส าคญัทางพทุธศาสนามนัก็เป็นวนัส าคญัในใจของเรา ถา้มนัเป็นวนัส าคญัทางพทุธ
ศาสนา หัวใจของเรามนัก็เป็นธรรมๆ ถา้มนัเป็นธรรมมนัเป็นธรรมอยา่งน้ี ถา้มนัไม่ติดโลก  

ถา้ติดโลกมนัส่งออกไปโลกๆ ทั้งนั้น อยูก่บัโลก ถา้อยูก่บัโลกเป็นเร่ืองของโลก เราเกิด
กบัโลก เราเกิดกบัโลกนะ ความสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์มนัอยูใ่นใจเราไง เห็นไหม เราไม่ได้
ปฏิเสธ คนจะเป็นคนดีคนชัว่น่ะเขาก็ดูเจตนาน่ีแหละ ดูจริตนิสัย จริตนิสัยท่ีมนัเป็นจริงๆ เห็น
ไหม คนมีบุญมีคุณมาตลอด คนท่ีมีบุญมีคุณตลอดน่ีเห็นไหม เวลาใส่บาตรๆ ก็ใส่บาตรทุกวนัๆ 
น่ะ เขามีคุณกบัเราหรือไม่  

น่ีดูสิ ดูเวลาพระสารีบุตรเห็นไหม ทุคตะเขญ็ใจจะมาบวชน่ะ ไปหาใครก็ไม่มีใครบวชให้
สักคน เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประชุมสงฆ ์ทุคตะเขญ็ใจน้ีมีบุญคุณกบัใคร พระสา
รีบุตรยกมือเลยน่ะ เคยมีบุญคุณกบัขา้พเจา้ครับ เขามีบุญคุณอะไรกบัตน เขาเคยตกับาตรขา้พเจา้
หน่ึงทพัพีครับ คนทุกขค์นจนมนัจะมีอะไร ถา้เขามีขา้วใส่บาตรดว้ยความกระเสือกกระสน ดว้ย
ความมุมานะของเขาขนาดนั้นแลว้ เขามาใส่บาตรเห็นไหม พระสารีบุตรยงัจ าได ้พระสารีบุตรจ า
ไดน้ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้พระสารีบุตรบวชให้ พอบวชให้แลว้พระสารีบุตรเป็น
ผูส้ั่งสอนเอง เวลาไปหาพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ “สารีบุตร สัทธิวหิาริกของเธอสอนง่ายเหรอ”  

“สอนง่ายครับ สอนง่ายครับ” เพราะเขาเอาจริงเอาจงั เขาเอาจริงของเขา เขาท าจริงๆ จงัๆ 
ของเขา สุดทา้ยแลว้เขากส้ิ็นกิเลสไปไดเ้หมือนกนั น่ีถา้มนัเป็นบุญมีคุณเห็นไหม แมแ้ต่ขา้วทพัพี
เดียวยงัระลึกถึงคุณของเขา  
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น่ีก็เหมือนกนั เรามาบวชเป็นพระ แมแ้ต่ทางโลกเห็นไหม ส่ิงท่ีเราเกิดมา เราก็ระลึกถึง
คุณของเขาทั้งนั้นน่ะ นึกถึงคุณของเขา แต ่ แต่สัตวโ์ลกจะตอ้งด้ินรนกนัไป สัพเพ สัตตา สัตว์
ทั้งหลาย เป็นเพ่ือนเกิดแก่เจ็บตายดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน จงเป็นสุขๆ เถิด ไอเ้ราเป็นทุกขอ์ยูน่ี่ไง 
จงเป็นสุขๆ เถิด กูบวชเป็นพระแลว้ทุกขฉิ์บหายเลย กูบวชเป็นพระแลว้ใจกูไม่สุขสักที จงเป็น
สุขๆ เถิด ดว้ยอ านาจวาสนานะ อ  านาจวาสนาคือวา่เพศของนกัรบน่ี เพศของพระน่ี บางคนกวา่จะ
ไดม้านะ สละชีวตินะ  

น่ีดูสิ พระรัฐบาลเห็นไหม พอ่แม่ร ่ ารวยมาก มีลกูคนเดียวไม่ให้บวช เพศของการเป็นพระ
น่ี ในพระไตรปิฎกมากนกัเลย ท่ีวา่กวา่จะบวชไดเ้อาชีวติเขา้แลกมาทั้งนั้น กวา่จะไดเ้พศของ
สมณะ ความไดเ้พศของสมณะแลว้น่ีเราจะเป็นนกัรบ เราจะรบกบักิเลสในใจของเรา มนัมีวาสนา
มากนอ้ยแค่ไหน ถา้มนัมีวาสนามนัเห็นนะ เห็นน่ีเป็นทรัพย ์เห็นความเป็นพระน่ีเป็นทรัพย ์เป็น
อริยทรัพย ์แลว้น่ีๆ ทรัพยอ์ยา่งน้ีเห็นไหม ใจของเรายงัไม่ไดบ้วช ใจของเรายงัไม่เป็นธรรมน่ีเห็น
ไหม มนัเป็นปุถชุน ทั้งๆ ท่ีไดเ้พศของสมณะมาน่ีเป็นนกัรบแลว้ ไดเ้พศของสมณะเป็นทางท่ี
กวา้งขวาง แลว้ถา้เรามีครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมน่ะ ท่านจะใหโ้อกาสเรา
ประพฤติปฏิบติันะ โอกาสประพฤติปฏิบติัน่ีแสนยากเพราะ เพราะไปอยูท่ี่วดัใดก็แลว้แต่ ถา้
หัวหนา้อยากมีช่ือเสียงอยากไดเ้กียรติศพัทเ์กียรติคุณ เขาเอาเราไปเป็นเคร่ืองมือทั้งนั้น เอาไป
ก่อสร้าง เอาไปแสวงหาผลประโยชน์ เอาไปเพ่ือไปอวดชาวบา้นวา่ฉันมีลกูศิษยล์กูหามาก เราก็
ตอ้งตะลอนๆ ไปกบัเขา  

แต่ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมนะ ท่านไลเ่ขา้ป่าๆ ทางจงกรมนัน่น่ะ ครูบาอาจารยท่ี์เป็น
ธรรมๆ เพราะอะไร เพราะพระกวา่จะบวชจะฝึกหดัเป็นพระสักองคห์น่ึง ถา้ฝึกหัดให้พระสัก
องคห์น่ึงเห็นไหม เวลาจะบวชพระๆ น่ี ส่ิงท่ีเป็นเพศสมณะน่ีไดม้าแสนยาก เวลาพอ่แม่อนุญาต
แลว้น่ะ เวลาไปบวชพระตอ้งมีอปัุชฌายอ์าจารย ์ เวลาบวชมาแลว้เป็นสมมติสงฆ์ มีคุณค่าเท่ากนั
ในพทุธศาสนา เพราะบวชเป็นพระแลว้น่ะท าสามีจิกรรมต่างๆ ไดร่้วมอโุบสถ ร่วมกนัได้ๆ  เวลา
จะเอาจริงเอาจงั ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนาข้ึนมา มนัตอ้งจริงตอ้งจงักบั
หัวใจของเราเองไง เวลาเราจะบวชหัวใจข้ึนมาเราบวชดว้ยมรรคดว้ยผล ดว้ยมรรคดว้ยผลข้ึนมา
ดว้ยศีลดว้ยสมาธิดว้ยปัญญา  
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ศีล ศีลมนัอยู่ท่ีไหน ศีลมนัอยูใ่นหนงัสือ ศีลมนัอยูใ่นต ารา ไอข้องเราจะท ายงัไงก็ได ้ท า
ตามใจของฉัน ถา้มนัเป็นศีลๆ ศีลคือความปรกติของใจ ถา้ใจมนัปรกติข้ึนมาอยูท่ี่ไหนก็มี
ความสุขเห็นไหม เป็นพระก็เป็นพระจริงๆ บวชแลว้ก็เป็นพระ เป็นพระร้อยเปอร์เซ็นต ์ เดิน
จงกรมนัง่สมาธิภาวนา พระท าไมมนัช่ือแต่พระ ท าไมหัวใจมนัไม่เป็นพระ หัวใจมนัไม่สงบ
ระงบัสักที ท าไมมนัมีแต่ความทุกขค์วามยากขนาดนั้น ความทุกขค์วามยากก็มนัติดโลกไง  

โลกน่ะ เวลาเขาจะจดังานร่ืนเริง เขาจดัดว้ยศกัยภาพของเขา แลว้ทางโลกนะ คนท่ีมี
ศรัทธามีความเช่ือข้ึนมา เขาจะจดับูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เห็นไหม เถรวาทๆ น่ะ 
ในวนัพุทธศาสนาเขาประดบัธงเห็นไหม แสงสีเสียงดว้ยความอลงัการ เพ่ือบูชาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ จุดพล ุ จุดแสง แสงสีเสียง จุดตะไล เขาบูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
เวลาเขาจุดโคมลอยๆ เห็นไหม โคมลอยบูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เขาท าไดเ้ท่านั้นไง 
โลกเขาบูชาไดอ้ยา่งนั้น 

แต่ของเราๆ มีสติมีปัญญาไง เราจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ย
สัมมาสมาธิไง ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กบั
หัวใจ ลบูหนา้ลบูหลงักนัน่ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป่ากระหม่อมเรา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ครูบาอาจารย ์ ท่านดูแลหัวใจของเรา ไอท่ี้สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี เวลา
วมุิตติสุขสุขในหัวใจ ความสุขอยา่งนั้น หลวงปู่มัน่เวลาท่านบรรลธุรรม องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้มาอนุโมทนา พระอรหันตใ์นสมยัพทุธกาลมาอนุโมทนา อนุโมทนาไอใ้จดวง
นั้น ไอใ้จดวงท่ีเสวยวมุิตติสุข  

แลว้หัวใจของเรา ถา้เราเป็นจริงๆ น่ะ เราก็พยายามของเราน่ีไง ถา้มนัวนัส าคญัทางพทุธ
ศาสนา หัวใจของเราตอ้งส าคญั ถา้หัวใจเราส าคญั เรามีสติ พอมีสติข้ึนมาเราคดัแยกได ้ผิดชอบ
ชัว่ดี พระเราน่ีส าคญัวา่ ผิด ชอบ ชัว่ ดี ผิดกบัชอบน่ี ชัว่กบัดีน่ี ดีมนัดีท่ีไหน เห็นไหม เวลาหลวง
ปู่เสาร์หลวงปู่มัน่ท่านช่ืนชม ช่ืนชมผูท่ี้ปฏิบติั ช่ืนชมคนท่ีคดัแยก ผิดชอบชัว่ดี ถา้หัวใจมนั
เขม้แขง็ข้ึนมาเห็นไหม ผิดชอบชัว่ดี เขานอนกนัท่ีนอนนุ่มๆ เขานอนกนัน่ะท่ีอากาศถา่ยเท ไอเ้รา
เดินจงกรมกนัเกือบตาย ไอท่ี้จะนอนเหรอก็โคนไม ้โอ ้ มนัจะมีความสุขตรงไหนวะ เขาอยูก่นัมี
แต่ความสุข โอโ้ห ท่ีนอนของเขานะ โอโ้ห น่าร่ืนเริง ไอเ้ราไม่มีท่ีจะมุดหัว  
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แต่ถา้ใจมนัสงบนะ ใจมนัร่ืนเริงข้ึนมานะ ฟบุตรงไหนก็นอนตรงนั้นได ้เอาใบไมม้าปู นัง่
สมาธิท่ีนัน่ มีความสุขท่ีนัน่ ในความเป็นจริงความเป็นจริงมนัอยูท่ี่นัน่ไง ถา้ความเป็นจริงมนัอยู่
ท่ีนัน่ ถา้จิตมนัมีหลกัมีเกณฑ ์โอโ้ห มนัจะเห็นนะ ไม่ติดโลกๆ สาธุ เราอยูก่บัโลกนะ เราเกิดมา
กบัโลกนะ โลกเขาร่ืนเริง โลกเขาท าเพ่ือบูชาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ กส็าธุ แต่เราไม่ท า
อยา่งนั้น เราจะปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราจะปฏิบติับูชาใหห้ัวใจเราร่ืนเริง 
ถา้จิตใจเราร่ืนเริงนะ น่ีๆ เราจะเป็นพระในพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาคือพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์เราเป็นพระสงฆจ์ริงหรือเปลา่  

ผูใ้ดเห็นสมณะเป็นมงคลชีวติๆ เวลาเขาเห็นสมณะๆ ขอความช่วยเหลือ โน่นก็ยงัขาด
แคลน น่ีก็ยงัขาดแคลน เขาไม่เป็นสมณะของเขาหรอก ไม่เป็นความสุขของเขา แต่ถา้เราเป็น
สมณะ การเห็นสมณะเป็นมงคลชีวติ เขาเห็นสมณะแลว้เขาร่ืนเริงในหัวใจของเขา ในหัวใจของ
เขาน่ะเบิกบาน ในหัวใจของเขามนัมีวาสนา ถา้ติดโลกๆ เห็นไหม ถา้ในหัวใจของเขามนัเบิกบาน
นะ เวลานัง่น่ีท าแสงออกจากตวัเลยฉัพพรรณรังสี จะให้เขาเบิกบานไง จะลว้งกระเป๋าเขา ไร้
สาระ 

น่ีไง ถา้เราไม่ติดโลกซะอยา่งนึง เราไม่ติดโลกเห็นไหม เวลาธรรมะองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาไดย้สะแลว้เห็นไหม สงฆท์ั้งเธอทั้งเรา ๖๑ องค ์ไม่ติดบ่วงท่ีเป็นโลกและ
เป็นทิพย ์ บ่วงท่ีเป็นโลกเห็นไหม โลกธรรม ๘ บ่วงท่ีเป็นทิพยน่์ะ ทิพยส์มบติัต่างๆ น่ะไม่ติด
ทั้งนั้นน่ะ ท่ีบอกวา่ไม่ติดไม่ติดเพราะอะไร ไม่ติดเพราะไดท้ิ้งมนัมาแลว้ ไม่ติดเพราะเรามีสติมี
ปัญญาเห็นไหม เราไดห้กัธงธรรมในหัวใจ หกัส่ิงท่ีมนัอหังการในใจ เราไดห้กัไดท้ าลายความ
อหังการในใจหมดส้ินแลว้ มนัจะไปติดอะไร ภวาสวะท าลายภพแลว้น่ะมนัจะติดอะไร มนัไม่มี
อะไรให้ติดอยูแ่ลว้ ถา้มนัไม่มีอะไรให้ติดอยูแ่ลว้ น่ีไง ถา้มนัเป็นจริงมนัเป็นจริงอยา่งน้ี ถา้เราไม่
ติดโลกนะ เราจะไดธ้รรม 

ถา้เราติดโลก ภาษาเราน่ะ เราเกิดกบัโลกไม่เห็นมีอะไรน่าต่ืนเตน้เลย แลว้เรามาบวชเป็น
พระ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นรัตนตรัย น่ีเป็นสมณะ น่ีผูใ้ดเห็นสมณะเป็นมงคลชีวติ 
แลว้เรายงัไปติดกบัโลกเขา เห็นแสงสีเสียงก็ไปต่ืนเตน้กบัเขา เห็นส่ิงใดก็ไปขอ้งแวะกบัเขา มนั
ไร้สาระ มนัไร้สาระมาก เขาจะเป็นยงัไงมนัก็เร่ืองของเขา แต่เรานะ บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี 
อบุาสก อบุาสิกา อบุาสก อบุาสิกา พระมนัตอ้งร่วมมือกนัทั้งนั้น เรากร่็วมมือไปกบัเขา แต่เราเป็น
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ผูน้ าน่ะ เราก็ตอ้งมีสติปัญญาสิ มีสติปัญญาเป็นผูช้กัน าเขา ไม่ใช่ให้เขาชกัน าเรา ไม่ใช่ไปกม้หัว
ให้เขา เจริญพรๆ น่ะ กม้หัวให้เขาตลอด ให้เขาจูงจมูกอยูอ่ยา่งนั้นเหรอ เราไม่ใช่เป็นให้เขาจูง
จมูก เราจะชกัจูงเขา เราจะชกัจูงเขาดว้ยความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ ความเป็นอยูข่อง
เรา 

ความเป็นอยูข่องเรา ถา้เราท าไดจ้ริงเห็นไหม เขาแสวงหา พอเขาแสวงหาน่ี เราขีดเส้น
ขอบขนาดไหน เขาตอ้งท าตามนั้น ถา้เขาท าตามนั้น ให้เขาพฒันาของเขาข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอน
ข้ึนมา แต่ของเราน่ะไม่มีวฒิุภาวะท่ีจะเป็นประกนัในใจของเราเลย เราเองต่างหากไปเดินตามกน้
เขา ให้เขาจูงจมูกต่างหาก แต่ถา้เราเป็นจริงๆ ข้ึนมาเห็นไหม เราตอ้งมีหลกัมีเกณฑข์องเรา แลว้
เราเป็นคนชกัจูงเขา ถา้ ถา้เขาให้ชกัจูง ถา้เขาไม่ใหช้กัจูงก็เร่ืองกรรมของสตัว ์ กรรมของสัตว์
เพราะอะไร เพราะเราไม่ท าตวัเราให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ  

ถา้เราท าตวัของเราให้น่าเช่ือถือ มนัน่าเช่ือถือท่ีไหน มนัน่าเช่ือถือท่ีใจของเรา ถา้ใจของ
เราเป็นธรรมนะมนัสังเวช ปลงธรรมสังเวช ชีวติเราเป็นอยา่งน้ีเหรอ ธรรมวนิยัเป็นแบบน้ีเหรอ 
ธรรมและวนิยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้และวางไวเ้ป็นศาสดาของเรา เคารพ
ธรรมและวนิยัน่ะเท่ากบัเคารพพระพทุธเจา้ ครูบาอาจารยข์องเราท่านไดส้ร้างสมของท่านข้ึนมา 
นัน่น่ะ ธรรมวนิยัน่ะ ร่ืนเริงและอาจหาญในใจของท่าน พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์รวมลงอยู่
ท่ีใจดวงนั้น ท่านกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยหัวใจ มนัร่ืนเริงมนัอาจหาญอยา่ง
นั้น แลว้อะไรจะมีคุณค่าไปอีกละ่ 

ถา้เราติดโลกเราจะไม่ไดอ้ะไรเลย มนัจะมีคา่เท่ากบัดีเจน่ะ ดีเจท่ีมนัคุมเคร่ืองเสียงมนัจะ
มีค่าอะไร อาชีพดีเจเยอะแยะไป เขาคุมเคร่ืองเสียง เขากดแสงสีเสียง เขาไดต้งัค ์ ไอเ้ราบวชเป็น
พระ แลว้เราไปติดในรูปรสกล่ินเสียงอยา่งนั้น ไร้สาระ แต่ถา้เป็นจริงๆ ข้ึนมานะ เห็นไหม เรา
ยอ้นกลบัมาท่ีใจเรา ถา้ยอ้นกลบัมาท่ีใจเราเห็นไหม น่ีพระพทุธพระธรรมรวมลงอยูท่ี่ใจของเรา 
มนัเห็นแลว้มนัสังเวช รูปรสกล่ินเสียงนะ พลงังาน ไฟฟ้า เขาตอ้งมีเคร่ืองมีปัจจยัถึงจะแสวงหา
มาได ้ส่ิงนั้นเขาตอ้งลงทุนลงแรงกวา่จะไดแ้สงสีเสียงมาโชวก์นัน่ะ  

ไอข้องเราชีวติก็เท่าน้ี หายใจเขา้และหายใจออกน่ี หายใจเขา้ไม่ออกก็ตาย ออกไม่เขา้ก็
ตาย ชีวติเราน่ะมนัแขวนอยูบ่นเส้นดา้ย แลว้เราจะมาประมาทกบัชีวติเราเหรอ เราไม่ประมาท
ชีวติเราน่ี เราจะปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ วนัส าคญัทางพทุธศาสนา มนัตอ้งมี
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ความส าคญั มีหนกัมีเบา ไม่ใช่วนั ๒๔ ชัว่โมงก็ ๒๔ ชัว่โมงเหมือนกนั วนัทางโลกเขายงัมีเสาร์
อาทิตย ์วนัของเราน่ะ วนัส าคญัทางพทุธศาสนามนัตอ้งจริงตอ้งจงั ตอ้งมีความส าคญั ตอ้งมีความ
แตกต่าง ตอ้งมีน ้าหนกัมากกวา่วนัอ่ืน ตอ้งมีความมุมานะท าไดจ้ริง ถา้ไม่มีอยา่งนั้น เวลาเรา
ปฏิบติัวนัพระวนัโกน ท าไมเนสัชชิก ท าไมมนัมุมานะ เพราะธรรมดาเราก็มุมานะอยูแ่ลว้ ถา้วนั
พระวนัโกนเรายิง่มุมานะมากข้ึน วนัส าคญัทางพทุธศาสนายิ่งเตม็ท่ี โหมเตม็ท่ีเลย  

น่ีไง น่ีศากยบุตร พทุธชิโนรส บวชมาเพ่ือพระพทุธเจา้ บวชมาเพ่ือการประพฤติปฏิบติั 
ให้มนัเป็นจริงในใจข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริงในใจแลว้ไม่ส าคญั ถา้ใจมนัเป็นจริงแลว้อยูท่ี่ไหนก็อยู่
ได ้จะตายท่ีไหนก็ตายได ้ถา้มนัจริงแลว้พร้อมท่ีจะตายเลย พร้อมทุกอยา่งเลย ถา้มนัสมบูรณ์แบบ
แลว้ แต่ถา้ไม่สมบูรณ์แบบแลว้น่ีสิ เวลาครูบาอาจารยน์ะ เวลาประพฤติปฏิบติัน่ะ ขอให้ส้ินสุดใน
ภพชาติน้ี มีเท่าไรใส่กนัเตม็ท่ี ขอให้มนัจบกนัท่ีชาติน้ี ถา้มนัจะเป็นจะตาย ขอไวก่้อน ยงัเป็นห่วง
ชีวติน้ี ยงัไม่อยากตาย ยงัไม่อยากตายเพราะมนัยงัไม่จบ ถา้ยงัไม่จบยงัไม่อยากตาย ถา้มนัจะตาย
ก็ขอให้กิเลสมนัจบก่อน ใหกิ้เลสมนัตายก่อน ก่อนท่ีเราจะตายตามกิเลสมนัไป  

แต่น้ีไม่เป็นอยา่งนั้นเลย ผิดชอบชัว่ดีก็ไม่รู้จกั ดีชัว่กไ็ม่รู้จกั ติดแต่ในโลก บวชน่ะเป็น
พระ ร่างกายน่ะเป็นพระ ความเป็นอยูเ่หมือนพระ เห็นไหม เหมือนพระแต่ไม่ใช่พระ แต่ถา้มนั
เป็นจริงๆ น่ะ มนัตอ้งเป็นพระจากภายใน เป็นพระศีลเสมอกนั ทุกอยา่งเสมอกนั ไม่ติดโลก วนั
ส าคญัทางพทุธศาสนามนัตอ้งมีคุณธรรมในใจ มนัตอ้งมีหลกัมีเกณฑเ์พ่ือหัวใจของเรา ถา้เป็น
ประโยชน์กบัเราเห็นไหม มนัตอ้งมีหนกัมีเบา ตอ้งมีเหตุมีผล ผิดชอบชัว่ดีมนัตอ้งระลึกได ้ มนั
ตอ้งท าคุณงามความดีเพ่ือเราๆ  

เวลาธรรมแลว้น่ี ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แบมือตลอด ไม่มีก ามือใน
เรา ใครท าใครได ้ แลว้ใครประพฤติปฏิบติัก็เป็นของคนนั้น แสวงหาขนาดไหนก็เป็นของบุคคล
คนนั้น ศึกษามาเป็นความจ าแลว้ก็มาอวดกนัมาโมก้นัน่ะไร้สาระ ท าจริงๆ สิ ให้มนัเป็นจริงเป็น
จงัข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมาแลว้นะ มนัมีคุณค่าในตวัของมนั ถา้มีคุณค่าในตวัของมนัแลว้ไม่
ตอ้งคนอ่ืนบอก มนัมีคุณค่าของมนัเห็นไหม เวลาน ้าท่วม ส่ิงใดก็แลว้แต่มนัพดัไปหมดเลย น่ีก็
เหมือนกนั ถา้มนัเป็นจริงในหัวใจ มีคุณธรรมในใจ อะไรมนัจะไปต่อสู้กบัมนั ถา้มนัเป็นจริงจาก
หัวใจ แสดงออกมามนัตอ้งจริงทั้งนั้น  
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แต่ใจมนัยงัไม่จริง มนัก็เหมือนหมาห่มหนงัเสือนัน่น่ะ เวลาเอาหนงัเสือมาห่ม เวลามนั
เห่ามนัก็เสียงหมา ไม่มีเสียงเสือซกันิดเดียว แต่ถา้เสือมนัเป็นเสือนะ มนัเห่าเม่ือไรมนัหอนเม่ือไร
ก็เสียงเสือทั้งนั้น แต่หมาห่มหนงัเสือน่ีเห่าเม่ือไรก็เป็นหมา ทั้งๆ ท่ีเอาหนงัเสือมาหุ้มไวน้ัน่น่ะ น่ี
ก็เหมือนกนั ถา้ใจเป็นธรรมๆ มนัตอ้งเป็นธรรมจริงๆ ถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมาแลว้น่ะ ส่ิงใดมนัจะ
เขา้มารบกวนไม่มี มนัจะเป็นความจริงของเราเห็นไหม ถา้เป็นจริง 

วนัน้ีวนัส าคญัทางพทุธศาสนานะ ถา้วนัส าคญัทางพทุธศาสนาน่ะให้ระลึกได ้ ไม่ติดใน
โลกเขา วฏัฏะไม่ติดมนั พยายามท าใจของเราให้เขา้สู่ธรรม ไม่ท้ิงธรรม ให้อยูใ่นคุณธรรม ใน
ธรรมและวนิยั ชีวติเราจะไม่เสีย จิตของเรามนัจะมีคณุค่าถา้มนัปฏิบติัตามความเป็นจริง อยา่ติด
โลก แลว้พยายามติดธรรมไว ้ติดธรรมวนิยัไวใ้ห้เป็นสมบติัของเรา เอวงั 

  


