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ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม สัจธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ประเสริฐมาก มีคุณคา่มาก มีคุณค่ากบัชีวติของตน ถา้มีคุณค่ากบัชีวติของตน คุณค่ากบัชีวติของ
ตนจะไม่มีค่าเลย 

เวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เวลาพระพทุธศาสนา ศาสนาเป็น
เร่ืองของพระ เป็นเร่ืองของนกัประพฤติปฏิบติั มนุษยเ์ราก็มีหนา้ท่ีหาเล้ียงชีพ ท าหนา้ท่ีการงาน
ของเรา ท าหนา้ท่ีการงานของเรานะ แต่ท างานของเรา นัน่น่ะจิตใจของคน ถา้จิตใจของคนถา้มนั
มีมาตรฐานนะ จิตใจของเขาสูงข้ึน เขาจะสงสยัในชีวติวา่ชีวติน้ีมนัคืออะไร เกิดมาท าไม แลว้เกิด
มาเพ่ืออะไร ทุกขท์ั้งนั้นน่ะ แต่คนท่ีมีสติปัญญายั้งคิดได ้ย ั้งคิดไดน้ะ  

สมณะ สมณะเป็นท่ีพ่ึง สมณะเป็นผูส้งบระงบัแลว้ ถา้สมณะเป็นผูส้งบระงบัแลว้ ท าไม
ท่านถึงสงบระงบัได ้เราเกิดเป็นมนุษยต์อ้งมีหนา้ท่ีการงานของเรา ถา้มีหนา้ท่ีการงานของเรา เรา
อาบเหง่ือต่างน ้าเล้ียงชีพแลว้มนัยงัทุกขย์งัยากอยูน่ี่ แลว้สมณะไม่ท าอะไรเลย มนัจะมีความสุข
ไดอ้ยา่งไร สมณะไม่ท าส่ิงใดเลย 

สมณะเขาท า เขาท าดว้ยหัวใจเขา ถา้หัวใจของเขานะ เวลาประพฤติปฏิบติั จิตตภาวนาๆ 
ถา้จิตตภาวนา ถา้เขาคน้ควา้หาจิตใจของเขาได ้ เขาจะมีการภาวนาของเขา ถา้เขาคน้ควา้หาจิต
ของเขาไม่ได ้ เขาก็อยูแ่บบเรา อยูแ่บบโลกๆ แบบโลกๆ อาบเหง่ือต่างน ้าเพ่ือหาเล้ียงชีพข้ึนมา 
ขาดตกบกพร่องก็มีแต่ความทุกขค์วามยากทั้งนั้นน่ะ เวลาบวชไปแลว้ เวลาจะประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมาก็ท าแบบโลกๆ ไง ท าแบบโลกๆ ก็เป็นธุรกิจการคา้ไง ธุรกิจซ้ือมาขายไป ขาดทุนก าไร 

เวลาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระข้ึนมา เวลาขาดทุนก าไร เวลาบิณฑบาตข้ึนมาแลว้ คุณ
โยมใส่บาตรนอ้ยน่ีขาดทุน ถา้วนัไหนโยมใส่บาตรมาก อูฮู้! ฉันมีบุญกุศล ฉันท าบุญมา 
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มนัเป็นศรัทธาของเขาทั้งนั้นน่ะ เป็นศรัทธาเป็นความเช่ือของเขา เขาเกิดมาเป็นมนุษย ์
เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เขาปรารถนาบุญกุศลของเขา เขาเป็นผูท่ี้ฉลาด เขาเป็นผูท่ี้ฉลาด เขา
รู้จกัเสียสละทานของเขา เสียสละทาน ศีล ภาวนา เขาจะคน้ควา้หาหัวใจของเขา เขาเป็นผูท่ี้ฉลาด 
เขาเป็นผูท่ี้เสียสละไง 

ไอเ้รามาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระเป็นนกัรบ นักรบข้ึนมาแลว้ไปบิณฑบาต ถา้
บิณฑบาตใส่มานอ้ยแลว้ก็ขาดทุน ถา้ใส่มามากกก็ าไร แต่หัวใจของเรามนัเป็นโลกๆ เป็นธุรกิจ 
ซ้ือมาขายไป ขาดทุนก าไร 

แต่ผูท่ี้เขามีบุญกุศลของเขา ทานเขายิ่งใหญ่ไง ถา้ทานเขายิ่งใหญ่ เขาท าเพ่ืออะไร เขาท า
เพ่ือบุญกุศลข้ึนมา น่ีบุญกุศลข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นบุญกุศลมนัเป็นเร่ืองของหัวใจนะ ถา้เป็นวตัถุ
ส่ิงของ ขา้วของมนัเก็บไวม้นัตอ้งมีท่ีเก็บท่ีรักษา 

บุญกุศลของคนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน พระโพธิสัตว ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ๔ 
อสงไขย ๘ อสงไขย ท ามาบุญมหาศาล บุญจนเตม็ลน้หัวใจไง พอลน้หัวใจข้ึนมา จนมาเกิดเป็น
เจา้ชายสิทธตัถะไง เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาถึงไดเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง 

ไอข้องเรานะ เราเกิดมาเป็นมนุษยไ์ง แต่เวลามนัขาดตกบกพร่องข้ึนมามนักจ็ะหาส่ิงท่ี
สนองตอบตณัหาความทะยานอยากของตน ก็อยากร ่าอยากรวย อยากมีช่ือเสียง อยากมีเกียรติ
ศพัทเ์กียรติคุณ อยากให้คนนบัหนา้ถือตา ทุกขท์ั้งนั้น มนัเป็นคนอ่ืนยื่นให้ไง มนัตอ้งซ้ือใจเขา 
ตอ้งซ้ือหัวใจเขา 

แต่หลวงตาเวลาท่านออกโครงการช่วยชาตินะ ท่านบอกไปเอาใจคน ไปเอาหัวใจของคน 
ไปเอาหัวใจของคนท่ีเขารู้จกัเสียสละ เอาหัวใจของคนท่ียิ่งใหญ่ คนท่ียิ่งใหญ่เขาท าเพ่ือบุญกุศล
ของเขา 

เวลาเรานกัประพฤติปฏิบติั ดอกบวัเกิดจากโคลนตม ดอกบวัเกิดจากโคลนตม ร่างกาย
ของคนเป็นส่ิงท่ีเน่าเหมน็ ส่ิงท่ีเป็นอสุภะมนัไม่น่าร่ืนรมยเ์ลย น่ีร่างกายของมนุษย์ๆ  ดอกบวัเกิด
จากโคลนตมก็เกิดจากร่างกายของมนุษยน่ี์ไง ร่างกายของมนุษยม์นัมีหัวใจ ถา้ดอกบวัดอกนั้น 
พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ดอกบวัเกิดจากโคลนตม 



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๓ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ถา้ดอกบวันะ ถา้จิตใจมีสติปัญญาท่ียิ่งใหญ่ ถา้ดอกบวัเกิดจากโคลนตมมนัเป็นประโยชน์
กบัใคร มนัเป็นประโยชน์กบัหัวใจดวงนั้นไง ถา้หัวใจดวงนั้นเป็นผูท่ี้ฉลาด น่ีโคลนตมๆ ดูสิ 
ตน้ไมเ้วลาปลกูข้ึนมา ปลกูลงท่ีดิน ท่ีดินอดุมสมบูรณ์ข้ึนมา ตน้ไมจ้ะเจริญงอกงามข้ึนมา จิตใจ
ของคนอยูใ่นร่างกายส่ิงใดไง จิตใจของคนเวลาเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนาไง ถา้
จิตใจเขายิ่งใหญ่ เขารู้จกัประพฤติปฏิบติั รู้จกัคน้ควา้ รู้จกัรักษา เขาจะเกิดจากร่างกายอนันั้นไง 
ดอกบวัเกิดจากโคลนตมๆ เห็นไหม 

แต่ในปัจจุบนัน้ีดอกบวัเขาเอามาบูชาพระ ดอกบวัเป็นสัญลกัษณ์ของคุณงามความดี เวลา
เขาบูชาพระๆ ทางธุรกิจมนัก็ท าดอกไมป้ระดิษฐ ์ กล่ินมนัก็ใส่น ้าหอม หอมฉุยเลย แต่มนัไม่มี
ชีวติ มนัไม่มีคุณค่า มนัไม่เห่ียวเฉาไง 

แต่ดอกบวัแท้ๆ  มนัเห่ียวมนัเฉาของมนันะ มนัเป็นส่ิงมีชีวติ มนัเติบโตข้ึนมาไดน้ะ เวลา
ดอกบวัไดแ้สงอาทิตยม์นัจะบานตอนเชา้ ส่ิงท่ีเป็นสัจจะความจริงๆ ไง ถา้สัจจะความจริงมนัเกิด
จากเรา ดอกบวัเกิดจากโคลนตม เกิดจากจริตนิสัย เกิดจากกิเลสตณัหาความทะยานอยากในทุกข์
ในหัวใจน่ีแหละ แต่ถา้มนัท าของมนัข้ึนมาได ้ มนัพฒันาข้ึนมา จากความทุกขค์วามยากเป็น
ความสุขไง สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี โอโ้ฮ! จิตมนัสงบระงบัเขา้มา มนัแปลกประหลาด มนั
มหัศจรรย ์

แต่ในปัจจุบนัน้ีเพราะความรู้มนัเยอะเกินไป วา่งๆ วา่งๆ ไม่มีอะไร โยนท้ิงใหห้มด ส่ิงใด
ก็ไม่ตอ้งไปรักษามนั อะไรกไ็ม่เอา คือความวา่ง ความวา่งคืออากาศ สติปัญญาก็ไม่ตอ้งสนใจ 
วา่งๆ น่ีไง ดอกไมป้ระดิษฐ ์

ดอกไมป้ระดิษฐข้ึ์นมา เขาท าข้ึนมาจนลน้โกดงั เขาเท่ียวไปแจก ไม่มีใครสนใจ เวลาเขา
เก็บไวไ้ม่ดี ไฟฟ้าลดัวงจรมนัเผาไหมห้มดเลย น่ีก็เหมือนกนั วา่งๆ วา่งๆ มึงไม่ตอ้งท าหรอก 
อากาศมนัมีอยูใ่นทัว่โลก ในจกัรวาลก็มี น่ีไง ดอกไมป้ระดิษฐ ์ ดอกไมป้ระดิษฐม์นัประดิษฐข้ึ์น
มาแลว้มนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีคุณค่าส่ิงใดเลย 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติัพอเป็นพิธีๆ เพราะความรู้มนัเยอะเกินไป เรียนมามาก รู้ไป
หมด รู้ทุกอยา่งเลย วา่ง 
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น่ีไง ดอกบวัเกิดจากโคลนตม โคลนตมนะ คนท่ีเป็นผูดี้ข้ึนมาเขาไม่ตอ้งการอยา่งนั้น มนั
เป็นส่ิงสกปรก แต่ชาวไร่ชาวนาเขาปรารถนามาก เขาอตุส่าห์เอารถไปขนกนัมานะ ขนมาเพ่ือไร่ 
เพ่ือสวน เพ่ือนาของเขา เพ่ือความอดุมสมบูรณ์ในเน้ือนาของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ปุ๋ยคอกๆ เขาเอามาเพ่ือประโยชน์กบัสวนของเขา กบัไร่ของเขา หัวใจของ
เราก็เหมือนกนั น่ีไง ส่ิงท่ีมนัทุกขม์นัยากๆ ไม่กลา้ท าส่ิงใดเลย วา่งๆ วา่งๆ อยากไดด้อกไม้
ประดิษฐไ์ง 

ดอกบวัเกิดจากโคลนตม มีการกระท าของเรา เราเกิดข้ึนมาจากโคลนจากตม เกิดข้ึนมา
จากความทุกขค์วามยากของเรา เกิดข้ึนมาจากการกระท าของเรา ถา้การกระท ามนัเป็นความจริง
ข้ึนมา มนัเป็นประโยชน์กบัเรา ถา้เป็นประโยชน์กบัเราข้ึนมา ไอน่ี้มนัจะเอามาจากปัญญาของเขา 
ดอกไมป้ระดิษฐ ์อตุสาหกรรมท าของเขาไป มนัเป็นเพราะอะไรละ่ เป็นเพราะคนมนัไร้ท่ีพ่ึง พอ
คนไร้ท่ีพ่ึงเขาก็หาท่ีพ่ึงท่ีอาศยั พอหาท่ีพ่ึงท่ีอาศยัข้ึนมา ดว้ยวฒิุภาวะท่ีออ่นดอ้ยไง ก็วา่ส่ิงนั้นจะ
เป็นจริงๆ 

เวลาปฏิบติัไปแลว้นะ แลว้ครูบาอาจารยท่์านสังเวช สังเวชข้ึนมานะ จิตมนัดา้น จิตของ
คนถา้มนัด้ือมนัดา้นแลว้นะ มนัไม่ฟังอะไรทั้งส้ิน เราดูสิ ดูเดก็ใจแตก เดก็ใจแตก เดก็ท่ีเสีย
หายไปเพราะอะไรละ่ เพราะเขาเช่ือส่ิงนั้น เขาเป็นอยา่งนั้นไง แลว้กวา่เราจะมีเหตุมีผลอธิบายให้
เขาเขา้ใจได ้กวา่เราจะมีเหตุมีผลให้เขาส านึกได ้โอ๋ย! มนัยาก มนัล าบาก 

แต่เดก็ท่ีเป็นเดก็ท่ีดี เดก็ท่ีดีเขารู้จกัผิดชอบชัว่ดี เวลาเขาท าส่ิงใดก็เพ่ือประโยชน์กบัเขา 
ถา้ท าประโยชน์กบัเขาข้ึนมา เดก็ท่ีดี น่ีไง หัวใจก็เหมือนกนั หัวใจท่ีมนัมีพ้ืนฐานท่ีดี เวลาท าส่ิง
ใดท่ีดี ศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมา เป็นความจริงข้ึนมานะ มนัจะมีความมหัศจรรย ์มหัศจรรยข์องมนั 
มนัดีในตวัของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัดา้นๆ จิตมนัดา้นเพราะอะไรละ่ จิตมนัดา้นเพราะอะไร เพราะ
กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัปิดกั้นอยูแ่ลว้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาชนะ
มารๆ 

พญามารมาท าลายบลัลงัก์ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ จะท าลายทั้งนั้น 
จะท าลายทั้งนั้นน่ะ น่ีไง การชนะมารๆ การชนะตนเองมนัง่ายดายขนาดไหน การชนะตนเอง 
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การชนะกิเลสตณัหาความทะยานอยากของตน อนันั้นมนัยิ่งใหญ่ แต่ความยิ่งใหญ่มนัเกิดจาก
ไหนละ่ ดอกบวัเกิดจากโคลนตมๆ ไง เกิดจากหัวใจของตน เกิดจากกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากท่ีในหัวใจนั้นน่ะ 

แต่ถา้เป็นกิเลส กิเลสท่ีมนัลุม่มนัหลง กิเลสท่ีวฒิุภาวะของธรรมมนัออ่นดอ้ย วฒิุภาวะ
ของจิตท่ีมนัออ่นดอ้ย กิเลสมนัยิ่งใหญ่ อยากดงัอยากใหญ่ อยากมีอ านาจวาสนาไง ท่ีไหนสังคม
ท่ีมนัมีคนเยอะๆ สังคมท่ีมีคนช่ืนชม ไปกบัเขา ดว้ยความออ่นดอ้ย มนัจริงหรือ 

จริงๆ ตวัเองก็รู้ เราหาความจริง เราไม่ใช่หาท่ีพ่ึงอาศยั น่ีไง ปัจจยั ๔ ท่ีเป็นท่ีพ่ึงอาศยั 
สังคมอยา่งนั้นสังคมท่ียิ่งใหญ่ สงัคมคนท่ีนบัหนา้ถือตาไง คิดวา่เขา้ไปอยูใ่นสังคมนั้นมนัจะ
ปลอดภยัไง แลว้มนัปลอดภยัหรือ แลว้บุญบาปมนัปลอดภยัไหม เวลาบาปอกุศลมนัปลอดภยั
ไหม ไม่มีท่ีลบัท่ีแจง้ เวลาบุญกุศลมนัปลอดภยัแน่นอน บุญกุศลมนัปลอดภยัถา้มนัเป็นความ
จริงๆ ไง น่ีไง ถา้มนัออ่นดอ้ยมนัเป็นอยา่งนั้นไง แต่ถา้มนัเป็นความจริง ความจริงมนัมาจากการ
กระท าของเรา 

ดอกบวัเกิดจากโคลนตม เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เราท าของเรา ถา้มนัจะทุกขม์นัจะ
ยากขนาดไหน เราก็พยายามของเรา ถา้เรามีครูบาอาจารยท่ี์ไวใ้จได ้ ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ไวใ้จได้
ท่านเป็นผูช้ี้ทาง ผูช้ี้ทางคือคนบอกทาง 

เราหลงทาง ถา้มีคนท่ีบอกเส้นทางท่ีถกูตอ้ง เราพยายามกระเสือกกระสนเดินไปมนัก็จะ
ถึงเป้าหมายของเรา ถา้เราเองเราก็ลุม่หลงอยูแ่ลว้ เราเองก็หลงทางอยูแ่ลว้ ไอค้นช้ีบอกทางวนอยู่
นัน่น่ะ วนรอบตวัเราน่ีจะถึงแลว้ จากขา้งหนา้ก็เดินไปขา้งหลงั จากขา้งหลงัก็เดินมาขา้งหนา้ ถึง
พอดีเลย อูฮู้! ชอบๆ น่ีไง ผูช้ี้ทาง ผูช้ี้ทางไง ถา้ผูช้ี้ทางเป็นอยา่งนั้น น่ีไง ปฏิบติัพอเป็นพิธีไง 

ดอกบวัเกิดจากโคลนตม เกิดจากความทุกขค์วามยากของเรา เกิดจากการกระท าของเรา 
เกิดจากความเป็นจริงของเรา ถา้เกิดจากความเป็นจริงของเรา ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา ถา้
ดอกบวัมนับานข้ึนมากลางหัวใจของเรา อ๋อ! 

เวลาหลวงตาท่านประพฤติปฏิบติัไปนะ เวลาท่านไปรู้ไปเห็นธรรมะ ท่านบอกวา่หลวงปู่
มัน่เทศน์ไวห้มดแลว้แหละ หลวงปู่มัน่เทศน์ไวห้มดแลว้แหละ แต่เราเขา้ถึงไม่ไดเ้อง พอเรา
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เขา้ถึงไม่ได ้ เราก็พยายามกระเสือกกระสนของเรา แต่เวลาเรากระเสือกกระสนกระท าของเรา 
พอเขา้ไปแลว้นะ หลวงปู่มัน่ท่านรู้อยูแ่ลว้ หลวงปู่มัน่บอกไวห้มดแลว้ หลวงปู่มัน่บอกไวแ้ลว้ 

ค าวา่ “บอกไวห้มดแลว้” แลว้ก่อนหนา้นั้นน่ะ ก่อนหนา้นั้นท่านก็บอกไวแ้ลว้ใช่ไหม ค า
วา่ “บอกไวแ้ลว้ หลวงปู่มัน่บอกไวห้มดแลว้” เราปฏิบติัไป เราไม่ถึง เราก็ยงัไม่รู้ใช่ไหม แต่พอ
เราไปรู้เขา้ หลวงปู่มัน่บอกไวห้มดแลว้ แต่ก่อนหนา้นั้นไม่รู้มนัก็ไม่รู้ แต่พอรู้ข้ึนมา หลวงปู่มัน่
ท่านบอกไวแ้ลว้ๆ ไง 

น่ีก็เหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางธรรมวนิยัน้ีไว ้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ช้ีทางไวบ้อกแลว้ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านนิพพานไปแลว้ มนั
ก็มีแต่พระไตรปิฎกต ารับต าราใช่ไหม เวลาใครไปศึกษาข้ึนมาก็เขา้ขา้งตวัเอง “เหมือนกนั ใช่
แน่นอน” ดอกไมป้ระดิษฐ ์มนัคิดข้ึนเอง มนัท าเอง มนัหวงัเอง ไม่ใช่ 

แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมานะ เวลาหลวงตาท่านพดูถึงหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่ท่านไป
บรรลธุรรมท่ีเชียงใหม่ เวลาถึงหนองออ้ อ๋อ! เวลาถึงหนองออ้ แลว้หลวงตาท่านบอกนะ หลวงปู่
มัน่ไปส าเร็จท่ีหนองออ้ คนคน้หาหนองออ้กนัใหญ่เลยนะ หนองออ้อยูท่ี่นัน่ หนองออ้อยูท่ี่น่ี แต่
มนัไม่รู้วา่ อ๋อ! ข้ึนมาในหัวใจน้ีเลยนะ หนองออ้ๆ อ๋อ! น่ีไง ถา้มนัเป็นจริงๆ อ๋อ! โอโ้ฮ! อยา่งน้ี
เอง แต่ถา้ อู๋ย! เป็นอยา่งนั้นๆ...ยงัข้ีโมอ้ยู ่นัน่น่ะดอกไมป้ระดิษฐ ์

ดอกบวัเกิดจากโคลนตมนะ ค าวา่ “ดอกบวัเกิดจากโคลนตม” รู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์
สมถะ ออ่นนอ้มถอ่มตน อยา่อหังการ ความอหังการนัน่กิเลสตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้น 

ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมานะ คนท่ีประพฤติปฏิบติันะ ตอ้งจริตนิสัย
เขม้แขง็ ครูบาอาจารยท่ี์ส าเร็จๆ ไปอา่นประวติัของท่านสิ ท่านสุดยอดทั้งนั้นเลย สุดยอดใน
ความมีสัจจะ สุดยอดในการซ่ือตรง สุดยอดในการปฏิบติั แต่ภายนอกของท่านนุ่มนวลนะ สมถะ 
ท่านไม่เคยแสดงตนอหงัการเลย 

ครูบาอาจารย ์ หลวงปู่ต้ือ โอโ้ฮ! ช่ือเสียงร ่ าลือมากนะ เวลาใครจะไปประพฤติปฏิบติักบั
หลวงปู่ต้ือตอ้งเขม้แขง็มาก ตอ้งมีสัจจะมากถึงไดเ้ขา้ไปอยูก่บัท่านได ้ไม่อยา่งนั้นไม่มีสิทธ์ิไดอ้ยู่
กบัท่าน แลว้เวลาไปอยูก่บัท่าน ท่านดุ ท่านจริงจงัมาก แต่เวลาท่านออกมาสังคมแลว้ท่านก็เป็น
พระปกติ ไม่มีอหังการ ไม่มีมานะ ไม่มีทิฏฐิเลย น่ีไง ดอกบวัเกิดจากโคลนตมไง ไม่มีอีโก ้ ไม่
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อหังการ ไม่ยิ่งใหญ่ ออ่นนอ้มถอ่มตน นัน่เร่ืองโลก เราอยูก่บัโลก เราเกิดมากบัโลก ดอกบวัเกิด
จากโคลนตม 

แต่ถา้ในวงปฏิบติั ในวดัของท่าน ท่านจะจริงจงัมาก ลกูศิษยล์กูหาท่ีจะไปอยูก่บัท่านตอ้ง
เขม้แขง็ ตอ้งเดินจงกรม ตอ้งนัง่สมาธิ ตอ้งมีสติสมัปชญัญะ ตอ้งคุม้ครองดูแลหัวใจของตน 
นัน่น่ะท่านคุม้ครอง น่ีไง ดอกบวัเกิดขากโคลนตมไง เกิดจากในหัวอกนั้นไง เกิดจากจิตท่ี
ประพฤติปฏิบติัไง เกิดจากการคุม้ครองดูแลของท่านไง ถา้มนัเกิด มนัเกิดจริงไง น่ีไง ดอกบวั
เกิดจากโคลนตมท่ีมนัไดรั้บแสงสวา่งแสงธรรมะจากครูบาอาจารย ์ มนัจะไดเ้บ่งบานออกมาไง 
มนัจะไดส้วา่งไสวออกมาไง แลว้ถา้มนัเป็นจริงอยา่งนั้น ดอกบวัเกิดจากโคลนตม มนัมีเหงา้ มนั
มีเหงา้บวั เวลามนัออกดอกบวัแลว้เด๋ียวมนัก็ออกอีกๆ 

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจท่ีมนัยิ่งใหญ่ จิตใจท่ีมนัรู้จริง เห็นไหม น ้าอมตธรรมไม่มีสุดไม่มีส้ิน
ไง มนัเป็นประโยชน์ไง ดูสิ ดสูวนบวัเขาจะมีดอกบวัทุกปี มีดอกบวัตลอดเวลา น่ีก็เหมือนกนั 
หัวใจท่ีประพฤติปฏิบติัไดเ้ป็นความจริงแลว้มนัจะมีความจริง ไม่ตอ้งไปห่วง ดอกบวัเด๋ียวก็เห่ียว
เฉา ตอ้งท าดอกไมป้ระดิษฐไ์ว ้ กลวัคนจะไม่เห็น กลวัคนจะไม่รู้จกัดอกบวั ดอกบวัเลยไม่มีค่า
เลย 

แต่ถา้เป็นจริงๆ มนัเป็นจริงของเรา เห็นไหม ออ่นนอ้มถอ่มตน ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริง
นะ ธรรมะอยูใ่นหัวใจ แลว้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริง ดูเศรษฐีสิ เศรษฐีเขามีเพชรมีพลอยข้ึนมา เขา
รู้วา่มนัมีค่า ไอข้องเราน่ี แหม! มีพลอยเผาก็ยงัดีเนาะ มีหินสีท่ีขดัสวยๆ ก็พอแลว้ละ่ แลว้ยงัจะ
โชวเ์ขาอีก พอไดข้ึ้นมา ต่ืนเตน้ อูฮู้! อยากอวดอยากโชว ์ แต่เศรษฐีเขามีนะ เขาไม่เอามาโชวเ์ลย
ละ่ แลว้เขารู้ดว้ยวา่มนัหาไดย้าก 

น่ีก็เหมือนกนั ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง กวา่เขาจะไดข้องเขามา เขามานะ
บากบัน่แค่ไหน การดูแลรักษาหัวใจดูแลยาก ท าสมาธิไดแ้ลว้จะท าให้มนัต่อเน่ืองก็แสนยาก ท า
คร้ังแรก ท ากวา่มนัจะสงบระงบั พอสงบระงบัข้ึนมาแลว้กิเลสมนัยงัไม่รู้ตวั มนัไม่เท่าทนักบั
ความเพียรของเรา ท าคร้ังต่อไป กิเลสมนัเพ่ิมเป็นสองเท่าสามเท่า มนัทบทวข้ึีนมาเพ่ือจะรักษา
สิทธ์ิของมนั ไอเ้ราภาวนาไปก็เอาเหมือนเดิม เอาแค่ออ่นดอ้ย ไร้สาระมาก 

แมแ้ต่ท าความสงบของตนเองได ้ จะรักษาความสงบให้มนัต่อเน่ืองช านาญในวสี ในการ
เป็นพ้ืนฐานของการวปัิสสนา มนัยงัแสนยาก แลว้ยกข้ึนสู่วปัิสสนา สับสน อนัไหนจริง อนัไหน
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ปลอม อนัไหนเทจ็ สับสนวุน่วายไปหมดเลย เวลาประพฤติปฏิบติัไปนะ มนัสร้างภาพให้ไง น่ี
ท าเหมือนไง เป็นอยา่งนั้นๆ ก็เช่ือมนัไป หลงให้มนัหลอกแลว้หลอกเลา่ 

ครูบาอาจารยแ์ต่ละองคท่ี์ท่านกวา่จะประพฤติปฏิบติัมา ท่านเห็นถึงการรักษายาก การ
ดูแลรักษา ถา้เป็นจริงนะ แต่ถา้ตอแหล ไม่ตอ้งพดูถึง ถา้ตอแหลเยอะ แต่ถา้พดูให้สวยงามวา่พอ
เป็นพิธี ปฏิบติัเป็นพิธี พวกนั้นไม่ตอ้งพดูถึง เขาไม่มีขอบเขต จินตนาการนะ เวลาพดูถึงธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัพดูไดทุ้กรูปแบบ เหมือนกบันกัเขียนนวนิยาย นกั
ประพนัธ์มนัแต่งไดทุ้กเร่ือง จิตมนัแต่งไดทุ้กๆ เร่ือง มึงจะเอานิพพานมุมมองใดละ่ เออ! มึงจะ
เอาธรรมะวธีิการใดละ่ เด๋ียวแต่งให้ สุดยอด ท าพอเป็นพิธีไง ท าพอเป็นพิธีเป็นอยา่งนั้นแหละ 
แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ นะ ไม่มี อริยสัจมีหน่ึงเดียว ทุกข ์ เหตุให้เกิดทุกข ์ ทุกขด์บั วธีิการดบัทุกข ์
วธีิการของใคร วธีิการอยา่งใด วธีิการท าอยา่งไร แลว้ผลมนัเป็นอยา่งไร น่ีสัจจะความจริงเป็น
แบบน้ี 

น่ีพดูถึงวา่ดอกบวัเกิดจากโคลนตม เกิดจากหัวใจของเรา เกิดจากหัวอกอนัน้ี เอวงั 


