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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ ตั้งแต่วนัมาฆบูชาเป็นวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 
วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาเพราะมีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้บรรลธุรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การพระอรหันต ์
๑,๒๕๐ องค ์เป็นการยืนยนัอยูว่า่พระพทุธศาสนาน้ีมีมรรคมีผล พระพทุธศาสนาน้ีมีคุณค่า 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ ขวนขวาย คน้ควา้ 
พยายามสร้างสมบารมีข้ึนมาจนบารมีเตม็ๆ มาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ จนถึง
ท่ีสุดแห่งทุกข ์ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่มีศาสนาไหนมีหรอก มีอยูใ่นพระพทุธศาสนาน้ี
เท่านั้น แลว้เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 

เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา วนัส าคญัทางศาสนาเป็นการยืนยนัๆ ถึงมรรคถึงผลไง ถา้
เป็นการยืนยนัถึงมรรคถึงผล มนัเป็นขวญัเป็นก าลงัใจพวกเราไง เรามีขวญัมีก าลงัใจท่ีจะ
ประพฤติปฏิบติันะ 

เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็เป็นมนุษย ์ในบรรดา
สัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด เราก็ไดเ้กิดมาเป็นมนุษยไ์ง พอเรา
ไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ เรามีอริยทรัพย ์ อริยทรัพยคื์อสถานะของความเป็นมนุษยน้ี์ ถา้สถานะของ
ความเป็นมนุษยน้ี์ เรากค็าดหวงั เห็นไหม ตณัหาความทะยานอยากคือการคาดการหวงัโดยไม่
ประพฤติปฏิบติั โดยการคาดการหวงัวา่ส่ิงนั้นมนัจะมา การออ้นวอน การขอเอา ส่ิงนั้นเรา
ปรารถนาๆ แตไ่ม่สมความปรารถนาของเรา ถา้มนัเป็นความปรารถนา 

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เวลาพระพทุธศาสนา เราอยากจะ
ประพฤติปฏิบติั มาวดัป่าๆ ไง วดัป่าเป็นสถานท่ีประพฤติปฏิบติั เวลาเราจะมาประพฤติปฏิบติั 
เห็นไหม ไก่ป่า ไก่ป่านะ มนัตอ้งหาอยูห่ากินของมนัเองนะ ถา้มนัพลาดพลั้งไป ชีวติของมนัตอ้ง
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สังเวยให้เป็นอาหารของมนุษยน์ะ ไก่บา้น ไก่บา้นเขามีแต่ปรนเปรอ เขาเล้ียงดู เขาดูแลรักษา น่ี
ไก่บา้นๆ ถา้ไก่บา้นมนัก็นอนใจไง 

เราเป็นไก่ป่า อยากจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ไปวดัป่า ถา้ไปวดัป่าข้ึนมา เราตอ้ง
ขวนขวายนะ เราตอ้งพยายามจริงจงัของเรา ดูความจริงจงัของเรานะ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมา
พบพระพทุธศาสนา เวลาเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นทารก เป็นทารกมนัไร้เดียงสา ความไร้เดียงสาของ
มนั จิตใจมนัขาวสะอาด ขาวสะอาดแบบไร้เดียงสา ความไร้เดียงสานั้นมนัน่ารักน่าชงั เราตอ้ง
ถนอม 

วยัวฒิุ วยัเดก็ เราจะมีความรู้อยา่งไร เราปรารถนาส่ิงใดให้ลกูเราสมความปรารถนาส่ิงใด 
เราพยายามใหก้ารศึกษา เราให้การศึกษาให้เขาศึกษาข้ึนมา พอศึกษาข้ึนมา ศึกษามาเผชิญกบั
โลก เวลาเผชิญกบัโลกข้ึนมา เวลาในวยัท างานๆ วยัท างานข้ึนมาเราตอ้งแขง่ขนัๆ การแขง่ขนั
มนัชิงดีชิงเด่นกนั มนัมีการขวนขวาย พอมีการขวนขวายข้ึนมา กิเลสมนัก็ฟข้ึูนมา เวลากิเลสฟู
ข้ึนมา เราเห็นความทุกขค์วามยากข้ึนมา เราก็อยากจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 

เวลาเราอยากจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เขาบอกวา่ “หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ 
เวลาหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัเป็นของต ่าตอ้ย มนัไม่ใช่ปัญญา เราตอ้งใชปั้ญญาๆ” 

น ้าเสีย เวลามีโรงงานอตุสาหกรรม มีนิคมอตุสาหกรรม ส่ิงท่ีเขาเป็นห่วงเป็นใยมากคือ
กากขยะ กากสารพิษ เขาห่วงใยกนัมาก เวลาเราเติบโตข้ึนมา เราเป็นเดก็นอ้ย มนัไร้เดียงสา มนั
สะอาดบริสุทธ์ิของมนั เวลาโตข้ึนมา พยายามแข่งขนั พยายามท าหนา้ท่ีการงานของเรา มนัก็มี
แต่การแยง่ชิง พอมีความแยง่ชิง กิเลสตณัหาความทะยานอยากน่ีกากพิษท่ีมนัคายอยูใ่นหัวใจ 

เวลาเราไปเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราก็มีการคาดการหวงัวา่เรา
อยากจะประพฤติปฏิบติั เวลาอยากประพฤติปฏิบติั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนศีล 
สมาธิ ปัญญา คนเราปฏิบติัตอ้งมีศีลมีธรรมก่อน ค าวา่ “มีศีลมีธรรม” คือเจตนาท่ีดี 

เวลาเราไปแยง่ชิงกบัเขา การแยง่ชิงท่ีเป็นธรรมนะ ธรรมาภิบาลๆ โลกมีการแข่งขนั ถา้
ไม่มีการแขง่ขนั โลกมนัจะเจริญข้ึนมาไดอ้ยา่งไร คนท่ีมีสติปัญญาข้ึนมาเขาก็ตอ้งเสนอส่ิงท่ี
ดีกวา่ ส่ิงท่ีดีกวา่มนัมาจากไหน ก็มาจากการพิสูจน์การคน้ควา้ของเขา การคน้ควา้ถา้มนัเป็น
ธรรมๆ 
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ธรรมาภิบาล ส่ิงท่ีดีงามมนัก็มีใช่ไหม ส่ิงท่ีเวลาคนท่ีมนัเห็นแก่ตวัมนัก็ไปคดัไปลอก
ของเขามา มนัก็ไปหยิบไปฉวยของเขามา มนัก็ไปแยง่ไปชิงเขามา มนัก็ไปโกงเขามา มนัไป
ท าลายเขาทั้งนั้น น่ีกากพิษ เวลามนัเติบโตข้ึนมาดว้ยการแข่งขนั ถา้มนัเป็นคุณงามความดีๆ เรามี
สติมีปัญญาข้ึนมา เราก็มาศึกษาพระพทุธศาสนา ศึกษาพระพทุธศาสนา เราอยากจะประพฤติ
ปฏิบติั 

ถา้น ้า ถา้เดก็มนัไร้เดียงสา น ้าใส น ้าสะอาด น ้าท่ีควรแก่การงาน ท าส่ิงใดมนัก็เป็น
ประโยชน์ข้ึนมา แต่เดก็ วฒิุภาวะมนัดอ้ย มนัไม่มีสติปัญญาของมนัท่ีจะรักษาหัวใจของมนัได้
หรอก มนัไร้เดียงสานะ มนัน่ารักน่าเอน็ดู ความน่ารักน่าเอน็ดู เราก็ถนอมรักษาของเรา ลกูหลาน
เรา เราก็ดูแลของเราทั้งนั้นน่ะ แต่อยา่ให้พลั้งเผลอนะ เวลามนัเกิดอบุติัเหตุข้ึนมา จุดไฟข้ึนมา 
ไฟเผาบา้นเผาเรือน ความไร้เดียงสานั้นมนัก็สร้างความผิดพลาดได ้ ความไร้เดียงสานั้นมนัก็ท า
ให้เสียหายได ้ความไร้เดียงสามนัก็ตอ้งดู น่ีไง เพราะวฒิุภาวะความเป็นเดก็ไง 

แต่เราเป็นผูใ้หญ่ เราเป็นผูใ้หญ่ เราโตข้ึนมา เราอยากจะประพฤติปฏิบติัใช่ไหม เราก็ตอ้ง
หาน ้าสะอาด หาความอบอุน่ในหัวใจของเราใช่ไหม หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัจะ
ต ่าตอ้ยไปไหน มนัยิง่ใหญ ่ พทุโธสะเทือน ๓ โลกธาตุ สะเทือนถึงขั้วหัวใจไง สะเทือนถึง
ความรู้สึกเราน่ีไง น่ีไง พทุโธมนัยิ่งใหญ่ไง เอง็ท ากนัไม่ไดต้่างหาก เอง็ดูถกูดูแคลนแมแ้ต่หัวใจ
ของเอง็ เอง็ดูถกูดูแคลนพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ พทุธะคือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ หลกัเกณฑม์นัอยูท่ี่น่ีไง 

เราเกิดมา จิตน้ีมนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เรามาเกิดเป็นมนุษย ์ ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือหัวใจ
ของคน หัวใจของคน หลวงตาท่านไปไหนท่านไปเอาหัวใจของคน เอาหัวใจของคน เอา
ความรู้สึกของคน เอาความทุกขค์วามยากของคนให้มนัคายพิษนั้นออก ศาสนามนัมีคุณค่าอยา่ง
น้ี ถา้ศาสนามีคุณค่าอยา่งน้ี แลว้เราปรารถนาๆ การปรารถนามนัตอ้งขวนขวาย ตอ้งมีการกระท า
ใช่ไหม มนัไม่ลอยมาจากฟ้าหรอก ความปรารถนา การกระท า น่ีไง คุณธรรมๆ มนัมาจากไหน 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ไม่มีการกระท าข้ึนมามนัจะเอามรรคเอาผลมา
จากใคร คนมนัหิวมนักระหาย มนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ มนัจะอ่ิมเตม็ข้ึนมาไดอ้ยา่งไร คนท่ีมนัจะอ่ิม
มนัจะเตม็ข้ึนมามนัตอ้งขวนขวาย ตอ้งมีความรู้ของมนัก่อน พอมีความรู้ของมนัก่อน มนัถึงได้
ท าหนา้ท่ีการงานของมนัมา แลกเปล่ียนข้ึนมาเป็นอาหาร เป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยักบัชีวติน้ี 
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัท าจริงอยา่งนั้น ฉะนั้น ถา้มนัไม่พทุโธ ไม่มีค าบริกรรม ไม่มีการ
กระท า หัวใจ น ้าเสียมนัจะสะอาดข้ึนมาไม่ได ้ ถา้น ้าเสีย ในทางวทิยาศาสตร์ ถา้น ้าเสียเขา
พยายามจะก าจดั พยายามจะบ าบดัมนั บ าบดัให้มนัเป็นประโยชน์ข้ึนมา ถา้มนับ าบดัข้ึนมายงัใช้
ส่ิงใดไม่ไดก้็รดน ้าตน้ไม ้เอาไปท าอตุสาหกรรม เพราะมนัยงัด่ืมกินไม่ไดไ้ง 

น่ีก็เหมือนกนั เราหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ศีล สมาธิ ปัญญา ส่ิงท่ีจะเกิดปัญญา
ข้ึนมามนัตอ้งเป็นสัมมาสมาธิ มนัตอ้งเป็นสัมมาปัญญา มนัตอ้งเป็นสัมมาทิฏฐิ มนัตอ้งความเห็น
ถกูตอ้งดีงาม มนัไม่ใช่ความเห็นของเราหรอก 

ความเห็นของเราๆ จินตนาการทั้งนั้น ความเห็นของเรา ศึกษามา ศึกษามาน่ีเป็นสุตมย
ปัญญา มดแดงเฝ้ามะม่วง แลว้ก็ไม่ไดกิ้นมะม่วงนั้นสักทีหน่ึง เวลาส่ิงใดท าข้ึนมามนัท าของมนั
อยา่งนั้น 

ถา้เราหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ให้มนัมีความสงบระงบัเขา้มา ถา้มนัสงบระงบั
เขา้มา ถา้มีสติปัญญา มนัไม่ใช่จิตไร้เดียงสาแบบเดก็ๆ นั้น เดก็ความขาวสะอาดอยา่งนั้น แต่มนั
ไร้เดียงสา ไม่มีการถนอม ไม่มีการรักษา เพราะมนัขาดสติ เพราะไม่มีการควบคุมดูแล เพราะวฒิุ
ภาวะมนัดอ้ย มนัเป็นไปตามวยั น่ีวฒิุภาวะเป็นไปตามวยั แต่เราโตข้ึนมา เราตอ้งการ เพราะมนั
เป็นการยืนยนั วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา มีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐ ประเสริฐอยา่งน้ี แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พทุธะ ผูใ้ด
เห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต 

ทุกคนมีพทุธะ มีผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานอยูก่ลางหัวใจทุกๆ คน กลางหัวใจทุกๆ คน เพราะจิต
มนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ แต่เพราะมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากมาปกคลมุครอบง ามนั 
เราถึงไดบ้า้บอคอแตก 

เวลาไปวดั ไปวดันะ จะไปวดัไหนก็แลว้แต่ มนัก็มีเจา้อาวาส มีผูน้ า จะไปสถานท่ีใดก็
แลว้แต่นะ ในการประพฤติปฏิบติัมนัแตกต่างกนัไป ถา้มนัแตกต่างกนัไป เราไปท่ีไหนเราศึกษา 
เราศึกษา เราใชส้ติปัญญาเราคดัเลือกคดัแยก ส่ิงใดท่ีเป็นจริงๆ เอาส่ิงนั้น ส่ิงใดท่ีไม่จริง ท้ิงมนั
ออกไป เราไม่ตอ้งไปกงัวล เพราะการประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัของท่านมา ท่าน
ตอ้งมีประสบการณ์ของท่าน ถา้ความมีประสบการณ์ของท่าน ท่านเป็นจริงๆ มนัตอ้งเป็นจริง 
มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก 
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เวลาไปหาครูบาอาจารยน์ะ ครูบาอาจารยท่์านมี ถามท่านสิ เวลาวา่จะไปศึกษาๆ ศึกษา
กบัท่าน ไม่ใช่ไปฟังเองแลว้คุยกนัเอง เดก็นอ้ย วฒิุภาวะอยา่งนั้นมนัก็คุยกนัของมนัอยา่งนั้นน่ะ 
เวลามนัคุยกนัมนัก็วา่ส่ิงนั้นๆ มนัคุยกนัเร่ืองไร้สาระ ไก่ป่ามนัตอ้งหาอาหารของมนั มนัตอ้ง
ปกป้องชีวติของมนั ไม่ตอ้งไปแส่ ไปแส่เร่ืองของใคร ไปแส่เร่ืองของใครแลว้ไปเอาเร่ืองของ
ใครมาเป็นสมบติัของตน แมแ้ต่ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สุตมยปัญญา 
ปัญญาเกิดจากการศึกษา 

ปัญญาเกิดจากการศึกษานะ ถา้ศึกษานะ ถา้จิตใจท่ีเป็นธรรม ธรรมาภิบาลไง คนท่ีเป็น
สุภาพบุรุษ คนท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนไปเป็นความจริงนะ เขาจะคดัแยกของเขาตามความเป็นจริง
ของเขา 

แต่ถา้มนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากศึกษามาแลว้ของกูๆ รู้ไปหมด ไอรู้้ไปหมด
นัน่น่ะท่ีปฏิบติัไปแลว้มนัจะไม่ไดเ้ร่ืองไดร้าวไง ปฏิบติัไปมนัคาดมนัหมายไปหมดไง เวลา
คาดหมาย น่ีไง หลวงปู่มัน่ท่านปฏิบติัของท่านมาก่อน ท่านถึงไดเ้ตือนหลวงตามหาบวัไง ศึกษา
จนเป็นมหาๆ การศึกษานั้นถา้เอามาประพฤติปฏิบติัพร้อมกบัการศึกษานั้นมนัจะขดัมนัจะแยง้
กนั 

ค าวา่ “มนัขดัมนัแยง้กนั” คือมนัสร้างภาพ เวลามนัสร้างภาพข้ึนมา จินตนาการของมนั
ไปเร่ือย ทั้งๆ ท่ีกิเลสเรามนัก็รุนแรงอยูแ่ลว้ กิเลสเราก็ทุกขย์ากอยูแ่ลว้ เราภาวนาไปก็ยงัภาวนา
ไปพร้อมกบัจินตนาการนั้น เราจะมาฆา่กิเลส เรากลบัไปให้ส่งเสริมกิเลส เรากลบัไปบ ารุงบ าเรอ
กิเลส ให้กิเลสมนัยิ่งใหญ่ในหัวใจของตน อา้ง อา้งธรรมะของพระพทุธเจา้ ขา้กรู้็ ขา้ก็แน่ ขา้ก็
เป็น ขา้ก็เก่ง ไร้สาระมากเลย 

นัน่น่ะค าวา่ “ไร้สาระมาก” เพราะวา่อะไร เพราะมนัท าให้ใจดวงนั้นเศร้าหมอง ใจดวง
นั้นอยูใ่นอ านาจของมนัไป ทั้งๆ ท่ีเราจะมาต่อสู้กบัมนันะ ท่ีเรามาน่ี เราจะมาก าจดักิเลสตณัหา
ความทะยานอยากของเรานะ ท่ีมากนัอยูน่ี่ เห็นไหม วนัมาฆบูชา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้เป็นพระอรหันต ์ ส้ินกิเลส มีคุณธรรมในหัวใจนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบ
ธรรมๆ นั้น แสดงธรรมนั้น พระอรหันต ์ ๑,๒๕๐ องคน์ั้น เอหิภิกข ุ บวชมาให้เอง สอนเอง 
ปฏิบติัไดเ้อง ท าไดเ้อง ท าไดจ้ริงข้ึนมา นัน่มนัเป็นความจริงอยา่งนั้นไง ศาสนามีคุณคา่ มีคุณค่า
ในตวัมนัเองอยา่งนั้นไง ถา้ศาสนามีคุณคา่ในตวัมนัเองอยา่งนั้น 
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อยูใ่นป่าในเขา ดูสิ วนัเพญ็ พระจนัทร์แจ่มแจง้ นัง่มีความสุข ความสุขเกิดจากหัวใจนั้น 
มีความสุขเหนือโลก ๓ โลกธาตุน้ีไม่มีอะไรเหนือ ส่ิงท่ีวา่เขามีความสุข ท่ีเขาแสวงหากนั เขา
แยง่ชิงกนั ไร้สาระ ธรรมอนัน้ีมีคุณค่า น่ีถา้เป็นธรรม เป็นธรรมอยา่งนั้น เขาถึงไม่มาแก่งแยง่ชิง
ดีชิงเด่นกนัไง 

ฉะนั้น ถา้เวลามาวดั มาวดัแลว้เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา เราพยายามของเรา เดิน
จงกรม นัง่สมาธิภาวนาให้จิตเรามนัเป็นข้ึนมา ค าวา่ “จิตเป็นข้ึนมา” ดูสิ เดก็นอ้ยไร้เดียงสา 
จิตใจของเขามนัสะอาดเพราะความไร้เดียงสานั้น เพราะความไร้เดียงสานั้นมนัขาดสติ ขาดการ
บ ารุงรักษานั้น มนัก็บ ารุงให้มนัเป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมาไม่ไดเ้ป็นประโยชน์ไง แต่ของเรา เราก็
ตอ้งการอยา่งนั้น ตอ้งการอะไร ตอ้งการสัมมาสมาธิ ตอ้งการฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ตอ้งการส่ิงท่ี
มนัเก็บหอมรอมริบทรัพยส์มบติัของเราไง 

เวลาเรามาท าบุญกุศล ทิพยส์มบติัๆ ทิพยส์มบติัคือการเสียสละไปดว้ยเจตนา พอเจตนา
นั้นมนัเกิดจากไหน เกิดจากจิต มนัสัมพนัธ์กนัมาจากจิตใช่ไหม เพราะเราระลึกได ้ เราท าบุญ
กุศลตั้งแต่เม่ือไหร่ เราท าอะไร เราระลึกไดต้ั้งแต่ชาติน้ี ไม่ไดร้ะลึกไดต้ั้งแต่ชาติน้ี ตั้งแต่
อดีตชาติข้ึนมา ค าวา่ “อดีตชาติข้ึนมา” มนัก็เป็นจริตเป็นนิสัยของคน คนท่ีมีมุมมอง มี
แนวความคิด มนัมาจากของเดิมทั้งนั้นน่ะ ไม่มีอะไรท่ีลอยมาจากฟ้า ไม่มีอะไรท่ีมนัเกิดข้ึนเอง 
ไม่มี ส่ิงท่ีมนัมี มนัมีจากการกระท าทั้งนั้นน่ะ น่ีไง ส่ิงท่ีมนัมีจากการกระท า 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัเป็นอยา่งนั้นแลว้ เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราถึงตอ้งมีสติปัญญา
ควบคุมดูแลรักษาใจของเรา รักษาหัวใจของเราเพ่ืออะไร เพ่ือเขา้ไปสู่ใจของตนไง ใจของตนคือ
อะไร สัมมาสมาธินัน่แหละคือจิตของตน 

แต่ท่ีเขา้ไปแลว้มนัเป็นมิจฉาทั้งหมด มิจฉาคือเหลวไหล มิจฉาคือไม่จริงจงั วา่งๆ วา่งๆ 
รวนเร เดก็ไร้เดียงสามนัยงัน่ารัก มนัน่ารักน่าเอน็ดูมากกวา่ ไอท่ี้ปฏิบติัแลว้เหลวไหล บา้บอคอ
แตกนัน่น่ะ น่ีไง แลว้ก็มากดถว่งพระพทุธศาสนา วา่พระพทุธศาสนาไม่มีคุณค่า ก่ึงพทุธกาลแลว้
มรรคผลไม่มี 

ไม่มีเพราะเอง็ไม่จริง ไม่มีเพราะเอง็ท าไม่ได ้ ไม่มีเพราะเอง็เห็นลาภสกัการะ โลกธรรม 
๘ มีค่ายิ่งกวา่ มึงไม่ไดเ้ห็นหัวใจของมึงมีคา่ มึงไม่ไดเ้ห็นวา่คุณธรรมขององคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐ ถา้เห็นไปอยา่งนั้นแลว้ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ครูบาอาจารย์
ของเราท่านอยูป่่าอยูเ่ขาดว้ยความสงบระงบัในหัวใจไง ท่านอยูด่ว้ยความเป็นสุขนะ 

หลวงปู่มัน่ท่านอยูข่องท่านในป่าในเขา หลวงตาท่านชมประจ า มีองคเ์ดียวท่ีถือผา้
บงัสุกุลตลอดชีวติ ค  าวา่ “ผา้บงัสุกุล” คือไม่ไดอ้าศยัคหบดีจีวร ไม่ไดอ้าศยัประชาชนแมแ้ต่นอ้ย 
อาศยัการชกัผา้บงัสุกุลจากส่ิงท่ีเขาท้ิงแลว้ 

หลวงตาท่านอปัุฏฐากอยู ่ ท่านเห็นมาตลอด มีองคเ์ดียวท่ีท่านเห็นมากบัตา ถือผา้บงัสุกุล
ตลอดชีวติ ถือธุดงควตัร บิณฑบาตไม่ได ้ ก็ขอคร่ึงทาง บิณฑบาตไม่ได ้ ก็ขอแค่ประตูวดั 
บิณฑบาตไม่ได ้ก็บนศาลา ท าไวท้ าไม ท าไวเ้ป็นแบบอยา่ง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถามพระกสัสปะ “กสัสปะเอย เธอก็อาย ุ๘๐ เท่าเรา 
ท าไมตอ้งถือธุดงควตัร เธอก็เป็นพระอรหันตเ์หมือนเรา” น่ีเป็นการยืนยนัจากองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ 

พระกสัสปะตอบนะ “ขา้พเจา้ท าเพ่ืออนุชนรุ่นหลงัในอนาคต เวลามนัจะประพฤติปฏิบติั
มนัจะไดมี้แบบอยา่ง เวลาปฏิบติัมนัจะไดมี้ก าลงัใจของมนั” 

น่ีไง ดูสิ เวลาคนท่ีเป็นธรรมๆ ท่านท าเพ่ือตวัท่านไหม หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบา
อาจารยข์องเราท่านท าเพ่ือตวัท่านไหม ท่านไม่ไดท้ าเพ่ือตวัท่านเลย เพราะคุณธรรมในใจมนั
ยิ่งใหญ ่ วมุิตติสุข สุขนั้นมนัเหนือโลก ไม่ตอ้งให้ใครมาให้ ไม่ตอ้งให้ใครมาตบมาแต่ง ไม่ตอ้ง
ให้ใครมายกมายอ่ง ไม่ตอ้งให้ใครมานบัถือบูชา เศษท้ิงไวใ้นโลก ไร้สาระ เอวงั 


