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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมะเพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เวลาตรัสรู้ธรรมๆ สร้างสมบุญญาธิการมาขนาดนั้น เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา
เสวยวมุิตติสุขๆ สุขอ่ืนใดสุขท่ียิ่งกวา่สุขทางโลกน้ี สุขท่ียิ่งกวา่ทางโลกน้ี น่ีคือพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์ สจัธรรม สัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ ฟังธรรม 
ฟังธรรมก็ฟังอริยสจั ฟังสัจจะความจริง แต่สจัจะความจริงท่ีเกิดข้ึนมาจากใจของครูบาอาจารย์
นะ ท่ีมีธรรมๆ  

หลวงตาท่านบอก ถา้มีธรรมๆ เวลาพดูมามนัมีเหตุมีผล มนัมีหลกัการ แต่ถา้มนัไม่มี
ธรรมนะ เวลาพดูมามนัไม่มีเหตุผล สัญญาอารมณ์ต่างๆ มนัไม่มีเหตุไม่มีผลไง ฟังธรรมๆ ก็ตอก
ย  ้าหัวใจของเรา ถา้ตอกย  ้าหัวใจของเรา เราเช่ือมัน่ เราเช่ือมัน่ในพระพทุธศาสนา ๒,๕๐๐ กวา่ปี
มาแลว้ เราเช่ือมัน่ในพระพทุธศาสนา เราเช่ือมัน่ในปู่ยา่ตายายของเรา ปู่ยา่ตายายของเราเป็นคนท่ี
มีวาจา เลือกพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ เลือกพระพทุธศาสนาข้ึนมา แลว้สังคม
ร่มเยน็เป็นสุขมา สังคมร่มเยน็เป็นสุขมาเพราะเหตุใด 

ในสังคมใดมีผูท้รงศีล ผูมี้ศีลมีธรรม สังคมนั้นฤดูกาลมนัจะอดุมสมบูรณ์ สังคมใดทุศีลๆ 
ในพระไตรปิฎกเวลากษตัริยจ์กัรพรรดิทุศีลๆ ท าให้เกิดภยัแลง้ ท าให้เกิดต่างๆ เขาเห็นวา่เป็น
เพราะอะไรๆ เลย น่ีพดูวา่ความร่มเยน็เป็นสุขในประเพณีวฒันธรรม แค่วฒันธรรมประเพณี ส่ิงท่ี
เรามีน ้าใจต่อกนั ส่ิงท่ีเราเป็นความจริงต่อกนั สจัธรรมๆ อนัน้ี เราฟังธรรมๆ เพ่ือเหตุน้ี ฟังธรรม
เพ่ือเหตุน้ี เห็นไหม 

แลว้เราเกิดมา เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็น
อริยทรัพยน์ะ การเกิดน้ี ถา้ไม่เกิดข้ึนมา จิตน้ีไม่มีเวน้วรรค จิตน้ีไม่มีชราภาพ จิตน้ีเวยีนวา่ยตาย
เกิดในวฏัฏะ แต่เวลาจิตน้ีมนัเกิดเป็นส่ิงใดแลว้ เราจะระลึกไม่ไดว้า่เราเคยมีบุญมีบาปมามาก
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นอ้ยขนาดไหน แต่เวลาเราเกิดในภพชาติใดแลว้เราก็จะมีทุกข ์ ภพชาตินั้นจะบีบคั้น บีบคั้นชีวติ
ปัจจุบนัให้มีความทุกขมี์ความยากอยา่งนั้น 

จิตน้ีไม่มีเวน้วรรค ทีน้ีจิตไม่มีเวน้วรรคดว้ยบุญกุศล การเกิดเป็นมนุษยถึ์งเป็นอริยทรัพย ์
พอค าวา่ “เป็นอริยทรัพยข้ึ์นมา” การเกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมา เพราะมนุษยมี์สมอง มนุษยเ์กิดมาแลว้ 
ถา้มนุษยค์นท่ีมีอ  านาจวาสนา มนุษยเ์กิดมาแลว้คาบชอ้นเงินชอ้นทองมา มนุษยเ์กิดมามีแต่คน
เก้ือกูลดูแลทั้งนั้น เวลามนุษยเ์กิดมาขาดแคลน มนุษยเ์กิดมาทุกขเ์กิดมายากไง 

ในพระไตรปิฎก เห็นไหม ทุคตะเขญ็ใจส าเร็จเป็นพระอรหันต ์ เศรษฐีกุฎุมพีส าเร็จเป็น
พระอรหันต ์ กษตัริยส์ละราชสมบติัออกมาบวชเป็นพระอรหันต ์ เวลาเป็นพระอรหันต์ๆ ข้ึนมา
เขาแสวงหาส่ิงนั้น เวลาแสวงหาส่ิงนั้น เวลากษตัริยท่ี์เขาสละราชสมบติัออกมาบวชเป็นพระ
อรหันต ์ เวลาเป็นพระอรหันตข้ึ์นมาบอกวา่สุขหนอๆ ความสุขหนอๆ เขาถามวา่สุขหนอเพราะ
อะไร เป็นกษตัริยไ์ม่สุขหรือ 

โอ๋ย! เป็นกษตัริยม์นัตอ้งรับผิดชอบ ตอ้งดูแล มีแต่ความทุกขค์วามยากทั้งนั้นน่ะ 
กลางคืนประชาชนเขานอนแลว้ กษตัริยย์งัไม่ไดน้อนเลย มนัทุกขย์ากไปทั้งนั้นน่ะ 

ถา้ความทุกขจ์ริงๆ นะ น่ีไง เวลาเกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมาแลว้ เกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นอริยทรัพย ์
แต่เกิดมาแลว้มนัทุกขม์นัยากทั้งนั้นน่ะ เพราะชีวติน้ีมนัตอ้งการปัจจยัเคร่ืองอาศยั ชีวติน้ี ชีวติน้ี
ถา้ด ารงอยูม่นัตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัเพ่ือด ารงชีวติ โรคท่ีบีบคั้นท่ีสุดคือโรคหิว มนัหิวมนั
กระหาย มนับีบมนัคั้น มนับีบมนัคั้นข้ึนมา เราตอ้งแสวงหามาๆ แสวงหามาเพ่ือด ารงชีวติน้ีไว ้
ด ารงไวท้ าไม ด ารงไวใ้ห้มนัทุกขใ์ช่ไหม 

เวลาหลวงตาท่านประพฤติปฏิบติันะ เวลาท่านมาอยูบ่า้นผือ ตอนนั้นท่านรู้ตวัท่านเองวา่
ท่านเป็นพระอนาคามี แลว้มนัเป็นโรคเสียดอกท่ีวา่จะตาย ท่านบอกไม่อยากตาย ไม่อยากตาย 
เพราะตายแลว้มนัไปคาอยู ่ มนัตอ้งไปเกิดเป็นพรหม ๕ ชั้น แลว้กวา่จะส าเร็จไปมนัชา้ ไม่อยาก
ตาย ไม่อยากตาย น่ีไง ท่านรักษาชีวติของท่านไวไ้ง เวลาท่านออกมาพิจารณาของท่านโดยธรรม
โอสถรักษาโรคภยัจากนั้นหายไปแลว้ กลบัไปวดัดอยธรรมเจดีย ์ พอไปส าเร็จข้ึนมาแลว้นะ มา
เลย! จะตายเม่ือไหร่ไดเ้ลย พร้อมจะตายแลว้ พร้อม พร้อมแลว้ เพราะมนัไม่มีการไปและการมา 
มนัไม่มีการเกิดอีกแลว้ พร้อม 
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แต่เวลาท่านยงัไม่ส าเร็จ เห็นไหม ไม่อยากตาย ไม่อยากตาย ยงัไม่อยากตาย ไม่อยากตาย 
ละลา้ละลงัๆ เพราะมนัห่วงนั้นไง พอห่วงนั้น ธรรมะเตือนเลย ท่านก็เคยเป็นอยา่งน้ีแลว้ไม่ใช่
หรือ เวลาท่านประพฤติปฏิบติัมา เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา ท่านก็ใชพิ้จารณา น่ีมาวติกวจิารณ์
อะไรเร่ืองการเกิดและการตาย มาวติกวจิารณ์อะไรกบัการเจ็บไขไ้ดป่้วยนั้น ไดส้ติป๊ับ 

เพราะอะไร เพราะวติกวา่เร่ืองการเกิดและการตาย จิตมนัก็ไปอยูท่ี่เกิดและการตาย มนั
ไปพะวา้พะวงัอยูท่ี่นัน่ น่ีเวลาธรรมะมาเตือนนะ ท่านก็เคยผา่นวกิฤติอยา่งน้ีมาแลว้ไม่ใช่หรือ 
ท่านก็ผา่นเหตกุารณ์มาตั้งมากอยูแ่ลว้ ท าไมท่านมาวติกวจิารณ์เร่ืองเลก็นอ้ยขนาดน้ี เร่ืองเกิด
และเร่ืองตายนะ เร่ืองเลก็นอ้ยขนาดน้ี 

พอท่านไดส้ติสัมปชญัญะ ไลค่นกลบัหมดเลย เขา้ในท่ีนัง่กรรมฐาน พิจารณาเลย ผม ขน 
เลบ็ ฟัน หนงั ตั้งแต่จิตข้ึนมา รูป เวทนา สังขาร วญิญาณ อะไรมนัเกิด อะไรมนัตาย ไลไ่ปหมด
เลย ไลถึ่งท่ีสุด ความไลเ่ขา้ไป ธรรมโอสถมนัไปฟอก พอฟอกข้ึนมา โรคภยันั้นหายหมดเลย 
โลง่หมดเลย ทั้งๆ ท่ีแทงเขา้ไปท่ีหัวใจ ใจมนัจะขาดตลอดเวลา ถา้ไม่มีสตินะ มนัก็ขาดทนัที ตาย
ทนัที ท่านก็รักษาของท่านไว ้ เวลามนัถอดมนัถอนออกมา น่ีธรรมโอสถ น่ีไม่ใช่มรรคนะ ไม่ใช่
อริยสัจ ธรรมโอสถๆ 

เวลาธรรมโอสถเป็นเร่ืองหน่ึง เวลาอริยสัจสัจจะความจริงเร่ืองหน่ึง สัจจะความจริง เวลา
มนัแกอ้ะไร มนัแกกิ้เลส เวลาแกกิ้เลสมนัไปแกอ้ยา่งไร เวลาแกอ้ยา่งไร ท่านกลบัไปแกท่ี้วดัดอย
ธรรมเจดียไ์ง มนัเป็นสัจจะความจริง มนัถึงส้ินสุดไป น่ีผูท่ี้รู้จริงเห็นจริง เห็นไหม การเกิดเป็น
มนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์อริยทรัพยอ์ยา่งน้ี 

เวลาเกิด เกิดมาทุกขเ์กิดมายาก เกิดมาทุกขย์ากเพ่ืออะไร เพ่ือประพฤติปฏิบติัไง เวลา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ เราตอ้งมีการศึกษา ศึกษาแลว้เราปฏิบติั ศึกษามาก็
ศึกษามาให้ปฏิบติัจริงๆ นะ ศึกษามาให้ปฏิบติั ศึกษามาแลว้อยา่ไปอวดรู้ 

เคยเห็นเคร่ืองบินชนภูเขาไหม เคร่ืองบินชนภูเขา เวลาเคร่ืองบิน นกับินกวา่จะเป็นนกับิน
แต่ละคนข้ึนมา เขาตอ้งเรียนมาขนาดไหน เวลาเรียนมาตอ้งฝึกฝนขนาดไหน เคร่ืองบินแต่ละล า
เขาทดสอบแลว้ เขาพิสูจน์แลว้ วทิยาศาสตร์เขาทดสอบแลว้ เขารับประกนัแลว้วา่มนัมีคุณค่า เขา
ถึงเอามาเป็นเคร่ืองบินพาณิชยไ์ด ้ เวลามนัขบัไป มนัชนภูเขาตายหมดเลย มนับกพร่องเพราะ
อะไรน่ะ มนับกพร่องเพราะเทคนิคก็ได ้ มนับกพร่องเพราะนกับินก็ได ้ เวลานกับินข้ึนไป เวลา
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สภาวะแวดลอ้มหมอกลงจดั ไม่เห็นภูเขา มนัชนเลย น่ีไง ก็เรียนมาดีแลว้ ก็เรียนมาทั้งนั้นน่ะ 
ควรเรียนในปัจจุบนัสิ 

น่ีก็เหมือนกนั เรียนมาให้ประพฤติปฏิบติัๆ เวลาเรียนมา รู้ไปทั้งหมดเลย ชนกิเลสไหม 
เห็นกิเลสบา้งหรือป่าว มีแต่กิเลสมนักระทืบตายอยูน่ัน่ น่ีไง ส่ิงท่ีเป็นจริงๆ เวลาเรียนข้ึนมาแลว้ 
เรียนก็ส่วนเรียน ปัญญาส่วนปัญญา วา่ปัญญาอยา่งน้ีมนัโลกียปัญญาๆ ค าวา่ “โลกียปัญญา” เวลา
เราเอง ผูท่ี้จินตนาการมนัแบ่งแยกให้เสร็จเลย อยา่งน้ีเป็นสุตมยปัญญา อยา่งน้ีเป็นจินตมยปัญญา 
เป็นภาวนามยปัญญา มนัแบ่งให้เสร็จเลย แลว้บอกวา่ของเราภาวนามยปัญญา ของเรา ถา้วา่เป็น
ของเรา ของเขา จบ กิเลสทั้งนั้น ถา้เป็นอยา่งนั้น ของเราๆ ของเราก็ข้ีโกงไง ของเราก็โกงเขามา 
ถา้มีเรา มีเขา เสร็จ 

ถา้เป็นจริงๆ เวลาครูบาอาจารยเ์รากรรมฐาน เวลาเราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยเ์ป็น
อริยทรัพย ์ เกิดมาท าไม ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด 
ในบรรดาสัตวส์องเทา้นะ เวลาอา่นพระไตรปิฎกน่ีซาบซ้ึงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัตอ้งมีตวัอยา่ง มนัมีตวัอยา่ง มีครู
บาอาจารยเ์ป็นผูน้ า 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านทุกขย์ากมาขนาดไหน เวลาท่านทุกขย์าก ท่านท าความเป็น
จริงข้ึนมา แลว้มนัทุกขย์าก ทุกขย์ากมาท าไม เราเกิดมาชีวติน้ีแสนทุกขแ์สนยาก แสนทุกขแ์สน
ยาก เวลาคนท่ีต ่าตอ้ย เกิดมาชีวติน้ีก็แสนทุกขแ์สนยากอยูแ่ลว้ เวลาจะท ามาหากินไม่พออยูแ่ลว้ 
แสวงหาเพ่ือความมัน่คงของชีวติ น่ีมนัทุกขย์ากขนาดน้ี ท าไมตอ้งไปทุกขย์ากอยา่งอ่ืนอีก 
จะตอ้งไปประพฤติปฏิบติัอีกหรือ ยงัตอ้งไปวดัไปวาอีกหรือ ยงัตอ้งไปถือศีลอีกหรือ โอ๋ย! ตาย
เลย จะหาความสุขๆ ความสุขท่ีไหน 

ความสุขแสวงหาสมบติัสาธารณะ สมบติัสาธารณะ ส่ิงท่ีเป็นมนัเป็นสมบติั สมบติัจริงๆ 
แต่สมบติัเป็นสาธารณะเพราะอะไร เพราะมนัซ้ือขายแลกเปล่ียน มนัไม่ไดเ้ก็บไวก้บัเราตลอดไป 
มนัซ้ือขายแลกเปล่ียน เราไม่พลดัพรากจากเขา เขาก็พลดัพรากจากเราอยูแ่ลว้ 

แลว้สมบติัส่วนตนละ่ สมบติัของเราละ่คืออะไร ความดีความชัว่น่ะ ความดีความชัว่ คน
ท าความผิดแลว้ต ารวจจบัไม่ไดไ้ม่ตอ้งติดคกุ แต่ความเผาไหมใ้นหัวใจมนัก็มีของมนัอยู ่ คนเรา
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ท าคุณงามความดีขนาดไหน เขาใส่ความติดคกุเยอะแยะไปหมดเลย น่ีไง ความดีความชัว่ น่ีเร่ือง
ของสมมุติ เร่ืองของโลกไง แต่ความจริงๆ ความจริงท่ีหัวใจใครหลอกลวงใครได ้

ความลบัไม่มีในโลก ใครท าชัว่มนัก็รู้วา่มนัท า ใครท าดีมนัก็รู้วา่มนัท า มนัเป็นคนท า มนั
จะไปปิดกั้น ไปปิดไวท่ี้ไหน แต่ความดีจริงๆ มนัไม่มีน่ะสิ ความดีจริงๆ ท่ีรู้จกัอริยสจั รู้จกัใจ
ของตนมนัไม่มีน่ะสิ ถา้มนัมีข้ึนมามนัมีอยา่งไร น่ีไง ครูบาอาจารยท่ี์ท่านฉลาด 

น่ีไง ศึกษามาๆ นกับินมนัศึกษามาเตม็ท่ี นกับินมนัตอ้งบินอยูต่ลอด ชัว่โมงบินตอ้งบิน
ตลอด ขาดไม่ได ้มนัยงับินชนภูเขาเลย ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เอาอะไรมา
ปฏิบติั เรียนมาๆ รู้อยา่งไร ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มนัเป็นอยา่งไร สร้างภาพทั้งนั้นน่ะ 

ครูบาอาจารยท่ี์ท่านฉลาด หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านสอน สอนขอ้วตัรปฏิบติั คนเรา
เร่ิมตน้มนัเหมือนกบัการฝึกงาน การฝึกงานตอ้งเร่ิมตน้จากพ้ืนฐาน เร่ิมตน้จากพ้ืนฐานท่ีท างาน
นั้นให้เป็น ถา้ท างานให้เป็น หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ถา้ใครหายใจเขา้นึกพทุ หายใจ
ออกนึกโธ 

แลว้ถา้เป็นหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่นะ ถา้หลวงตาท่านเป็นผูอุ้ปัฏฐาก ท่านบอกวา่ ถา้จะ
ไปท่ีไหน ถา้ท่ีไหนมีตวัอกัษรวางอยูก่บัพ้ืน ท่านจะไม่นัง่เดด็ขาด ท่านจะตอ้งเอาพวกตวัอกัษร 
ตวัหนงัสือยกไวท่ี้สูง ท่านถึงจะนัง่ 

เหตุผลของท่านคือตวัอกัษร ตวัอกัษรภาษาใดก็แลว้แต่มนัสามารถส่ือธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ได ้ ท่านเห็นส่ือธรรมะยงัมีค่าขนาดนั้น ท าไมท่านจะไม่เคารพพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ท าไมท่านจะไม่เคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ท่านเคารพ
สูงสุด ท่านเคารพทั้งชีวติเลย ท่านสละชีวติให้เลย เวลาท่านบรรลธุรรมข้ึนมา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้มาอนุโมทนากบัท่านเลย ท าไมท่านจะไม่เคารพ เวลาท่านเคารพ เคารพสูงส่ง
ขนาดไหน เห็นไหม 

เวลาหลวงตาท่านศึกษามา ศึกษามาจนเป็นมหา อยากจะประพฤติปฏิบติั ไปหาท่านนะ 
“มหา มหาเรียนมาถึงเป็นมหานะ การเรียนมนัสูงส่งมาก ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้สุดยอดมาก แต่ถา้เวลาประพฤติปฏิบติัไปมนัจะเตะมนัจะถีบ” น้ีคือภาษาอาจารยค์ุยกบั
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ลกูศิษยค์ุยกนัดว้ยความสนิทสนม มนัจะเตะมนัจะถีบคือมนัจะขดัมนัจะแยง้ มนัจะท าให้เรา
หลงใหล มนัจะท าให้เราเรรวน มนัจะท าให้เรา 

น่ีน ้ าใจของครูบาอาจารยน์ะ แต่พวกเราไปเห็นวา่เป็นการดูถกู เป็นการเหยีบดหยาม เป็น
การไม่ยอมเคารพ เป็นการด้ือดา้น เป็นอยา่งนั้นหรือ 

เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ หลวงตา เวลาท่านบรรลุธรรมข้ึนมาท่านซาบซ้ึงใจมาก องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้รู้ไดอ้ยา่งไร รู้ไดอ้ยา่งไร รู้ไดอ้ยา่งไร ท่านกรู้็แลว้ เพราะความรู้แลว้
อนันั้นมนัลึกซ้ึงขนาดนั้น ถา้ลึกซ้ึงขนาดนั้น เวลาท่านจะสอนสาวกใช่ไหม จะสอนสัทธิวหิาริก 
สอนพวกเรา น่ีไง ท่านให้เราฝึกฝน ฝึกฝนจากขอ้วตัรปฏิบติั ฝึกฝนให้มนัมีสติปัญญา ถา้มี
ปัญญาข้ึนมา ให้จิตมนัเขม้แขง็ข้ึนมา ให้สร้างสมข้ึนมา 

ดูสิ เราเกิดมาทุกขเ์กิดมายาก เกิดมาเพ่ือแสวงหาความสุข เกิดมาเพ่ือความมัน่คงของชีวติ
พระบวชมาแลว้ก็อยากจะประพฤติปฏิบติัเป็น เวลาปฏิบติัก็เร่ๆ ร่อนๆ ไม่มีส่ิงใดเป็นหลกัการ
เลย ไม่มีอะไรเป็นช้ินเป็นอนั ไม่มีอะไรเป็นท่ีพ่ึงอาศยัได ้

น่ีไง เวลาสมบติัของพระก็ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล ศีลสมบูรณ์หรือไม่ ถา้มีศีลสมบูรณ์
อยา่งไร ศีลสมบูรณ์ ท าขอ้วตัรปฏิบติัน่ีก็รักษาศีล รักษาศีล รักษาขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมาเพ่ืออะไร 
เพ่ือให้ใจมนัเกาะไว ้ เคร่ืองอยูข่องใจๆ ไง ใจท่ีเป็นนามธรรม ใจท่ีเป็นนามธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้
น่ะ เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา มนัเผาลนในหัวใจ เราไม่รู้จกัใจของเรา เวลาจะฝึกฝนข้ึนมา จะ
แสวงหามนั ก็มนัอยูไ่หนละ่ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนัอยูไ่หน 

น่ีไง ท่านถึงให้เป็นเคร่ืองอยู ่ อยูใ่ห้มนัชดัให้มนัเจนข้ึนมา ถา้ชดัเจนข้ึนมา แลว้ถา้มนั
รักษาหัวใจของเราได ้ เวลาพระปฏิบติัข้ึนมาอ่ิมบุญนะ บวชมาพรรษา ๑ พรรษา ๒ “แหม! สุข
มาก สุขมาก” พอพรรษา ๓ พรรษา ๔ มนัชกัเบ่ือแลว้ “เอ!๊ ถา้สึกไปมนัก็ภาวนาไดน้ะ ถา้ไปอยู่
ทางโลกก็พอจะภาวนาได ้ มนัจะเป็นอะไรไป โอโ้ฮ! ถา้ไปอยูท่างโลกมนัยิ่งดีข้ึนไปใหญ่เลย” 
มนัไปเร่ือย 

เวลาแรกๆ มนัก็อยูข่องมนัได ้ ถา้มนัไม่มีจุดยืน ไม่มีท่ีพ่ึงพาอาศยั หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่
มัน่ท่านเป็นผูฉ้ลาด ท่านรู้วา่กิเลสมนัปล้ินปลอ้นขนาดไหน กิเลสในใจของสตัวโ์ลกมนัด้ือดา้น
ขนาดไหน ถา้มนัด้ือดา้นขนาดไหนนะ ใครก็แลว้แต่ท่ีจะต่อสู้กิเลสของตน คนคนนั้นตอ้งมี
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หลกัการ คนคนนั้นตอ้งมีพ้ืนฐาน ถา้คนมีพ้ืนฐานข้ึนมา ท่านถึงพยายามสร้างพ้ืนฐานอนันั้นให้ 
ถา้สร้างพ้ืนฐาน ถึงเกิดวงกรรมฐานข้ึนมาไง ถึงเกิดวงกรรมฐาน เกิดวงกรรมฐานท่ีให้สืบต่อกนั
มาไง 

เวลาหลวงปู่มัน่ท่านพดูกบัหลวงตา “มหา มหาก็พรรษาก็มากแลว้นะ มหาให้พระเณร
นอ้ยมนัข้ึนมา จะไดมี้ขอ้วตัร ขอ้วตัรปฏิบติัติดหัวใจมนัไป” ติดหัวใจมนัไปเพราะเราไดเ้คยได้
ท ากบัหลวงปู่มัน่ เราไดเ้คยไดท้ ากบัครูบาอาจารย ์ มนัไดเ้คยไดท้ า เคยไดท้ า เคยไดป้ระพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา อนัน้ีมนัจะฝังหัวใจไปถา้จิตใจมนัเป็นธรรม 

ถา้จิตใจมนัด้ือดา้น “โฮ!้ เสียเวลา จะปฏิบติัอยูท่ี่ไหนก็ได ้ จะปฏิบติักลางตลาดกไ็ด ้ จะ
ปฏิบติับนตึก ๕ ชั้นก็ได”้ เวลามนัด้ือดา้น 

ค าวา่ “ด้ือดา้น” เหมือนคนเจ็บไขไ้ดป่้วยแลว้ดูถกูวธีิการรักษา ดูถกูยาวา่มนัจะรักษาโรค
ได ้ถา้คนด้ือดา้นมนัไม่เห็นคุณประโยชน์ของยา คุณประโยชน์ของวธีิการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บนั้น 
แต่ถา้คนท่ีเขาเป็นหมอ คนท่ีเขามีความรู้ เขาพยายามจะรักษาร่างกายของเขา รักษาหัวใจของเขา 
รักษาเพ่ือรักษาโรคภยัไขเ้จ็บของเขา เขาเห็นวา่มีคุณคา่ มนัจะของเลก็ของนอ้ยมนัก็มีคุณค่า 

ตอนน้ีการออกก าลงักาย สุขภาพกายแขง็แรง ส่ิงน้ีโลกก าลงัต่ืนตวั แค่ออกก าลงักายมนัก็
ท าให้ร่างกายแขง็แรงเพ่ือไม่ให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บ แค่วิง่แค่เดินมนัยงัมีคุณค่าเลย แลว้อะไรท่ีมนั
ไม่มีคุณค่าไง ถา้จิตมนัด้ือมนัดา้นน่ะ มนัไม่เห็นประโยชน์ทั้งนั้น 

แต่เวลาหลวงตา เวลาวงกรรมฐานท่านบอกเลย ใครอยากเห็นหลวงปู่มัน่ให้ไปวดัป่าบา้น
ตาด เพราะหลวงตาท่านพยายามรักษาของท่านไว ้ แตเ่วลาหลวงตาท่านพดู “ธรรมวนิยัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ละเอียดรอบคอบนกั เราจะท าให้สมบูรณ์แบบ ให้เป็นไปโดย
สมบูรณ์แบบนั้นเป็นไปไดย้าก” ท่านพดูกบัพระประจ านะ “แต่เราจะพยายามท าผิดให้นอ้ยท่ีสุด” 
คือพยายามจะท าความผิดพลาดให้นอ้ยท่ีสุด ให้นอ้ยท่ีสุด ก็มีสติส านึกอยูต่ลอดเวลา เห็น
ประโยชน์ เห็นคุณค่า เพ่ือเป็นแบบอยา่ง เพ่ือให้คนรุ่นหลงัวา่ พระท่ีท่านประพฤติปฏิบติัท่านท า
ตวัอยา่งใด ท่านรักษาหัวใจของท่านอยา่งใด หัวใจท่ีรักษาไวม้นัท าให้อบอุน่นะ 

ไม่ใช่วา่พรรษา ๑ “อูฮู้! สุดยอด” พรรษา ๒ พรรษา ๓ มนับอก “เฮย้! เป็นฆราวาสก็
ปฏิบติัไดน้ะ” ไม่เป็นอยา่งนั้น 
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ถา้จะรักษา รักษาหัวใจให้มนัแช่มช่ืน รักษาหลกัการอนันั้นไว ้ พ้ืนฐานท าอะไรไม่ได ้
หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ พยายามรักษาไว ้หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ แลว้ถา้
มนัมีอ  านาจวาสนานะ คนท่ีมีอ  านาจวาสนา ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัจะรู้มนัจะเห็นไปโดยอ านาจ
วาสนา แต่คร้ังสองคร้ังเท่านั้นน่ะ มนัจะไม่รู้อยา่งนั้นตลอดไปหรอก เพราะในพระไตรปิฎกมี
พระหลายองคม์าก เวลาไปขอองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้บวช เอหิภิกข ุบริขารเป็นทิพยจ์ะ
มาเป็นชุดๆ เลย 

พาหิยะฟังธรรมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จนเป็นพระอรหันตแ์ลว้ ขอองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้บวช องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ “พาหิยะ เธอไม่มีบริขาร” 
พาหิยะไปแสวงหาบริขารของตน บริขารของเรา ผา้ไตรจีวร บาตร ธมกรก บริขาร ๘ ไปหา
บริขารอยู ่โดนควายขวดิตาย 

น่ีเวลาผูท่ี้มีบุญๆ เวลาเอหิภิกขไุปขอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บวช พอองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เอหิภิกขใุห้ “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด” จะมีบริขารทิพย ์แต่ชุดเดียว น่ี
เป็นการให้เห็นวา่ จิตแต่ละดวง ผูท่ี้เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตน้ีไม่มีการเวน้วรรค จิตน้ีไม่เคย
ตาย มนัไดส้ร้างบุญสร้างบาปมาทุกภพทุกชาติแบบเราเกิดมาเป็นปัจจุบนัน้ี เราเกิดมาชีวติหน่ึงก็
ภพชาติหน่ึง เราจะปฏิเสธวา่มนัไม่มี มนัไม่เป็นไป แต่จิตดวงน้ีมนัไม่เคยตาย ถา้จิตดวงน้ีเคยตาย 
อารมณ์ความรู้สึกของเรา เราตอ้งท าลายมนัได ้

ทุกคนอยากท าลายความทุกขใ์นหัวใจ แต่ท าลายไม่ได ้ เพราะท าลายโดยผิดวธีิ แต่ถา้
ท าลายโดยถกูวธีิ โดยถกูวธีิ เห็นไหม ครูบาอาจารยท่ี์ท่านท าลายแลว้หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่
ท่านถึงวางพ้ืนฐานให้พวกเรา ถา้วางพ้ืนฐานให้พวกเรา 

แลว้ถา้ท่านเป็นนกัวชิาการนะ ท่านจะเขียนหนงัสือ ในการรับบาตรจะสร้างสติอยา่งนั้น 
ในการถศูาลาในการท าห้องน ้า ถา้เป็นนกัวชิาการมนัก็จะมาเขียนหนงัสืออีกเลม่หน่ึง มนัก็จะมา
เขียนหนงัสืออีกหลายๆ เลม่ อนันั้นมนัเขียนไปมนัก็มุมมองทั้งนั้นน่ะ 

แต่ท่านไม่ตอ้งเขียน ท่านบงัคบัพระให้ท า บงัคบัใหท้ า ถา้ไปอยูก่บัท่านตอ้งท าๆ ถา้ท า
ข้ึนมา ถา้มนัรู้เองไง เออ๊ะ! เราดีข้ึน เราดีข้ึนเพราะเราอยูก่บัการลา้งส้วม เราอยูก่บัการกวาดวดั 
เพราะวา่เวลากวาดวดั เรามีสติป๊ับ จิตใจมนัอยูก่บัเรา เราไม่ไดคิ้ดฟุ้งซ่านไปขา้งนอก 
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เวลาเราอยูกุ่ฏิคนเดียว อูฮู้! มนัคิดไปรอบโลกเลย มนัคิดวา่ตวัมนัเป็นพระอรหันตนู่์นน่ะ 
แต่เวลามนัมากวาดวดั เออ! เรายงัเป็นภิกษุสมมุติอยู ่ เรายงัเป็นผูก้วาดลานเจดียอ์ยู ่ น่ีมนัฝึกหัดๆ 
ถา้มนัรู้จกัวเิคราะห์ รู้จกัแสวงหามนัเห็นคุณค่า 

แต่วนัน้ีกวาดวดักวาดวาแลว้จิตใจมนัแช่มช่ืน พรุ่งน้ีมากวาดวดัอีก โอ๋ย! วนัน้ีทุกขเ์กือบ
ตาย น่ีสิ กวาดเหมือนกนั ท าเหมือนกนั แต่มนัต่างวาระต่างเวลา เวลาท่ีมีสติสัมปชญัญะ กิเลสมนั
สงบตวัลงมนัก็แช่มช่ืน เวลากิเลสมนัฟ้ืนตวัมา กิเลสมนัต่อตา้น มนัท าลายเอาเกือบเป็นเกือบตาย 

หลวงปู่มัน่ท่านสรุปวา่ จิตน้ีแกย้ากนกั แลว้ท่านสรุปลงไปเลยวา่ ส่ิงท่ีเป็นโทษ ส่ิงท่ีเป็น
โทษกบัจกัรวาล กบัโลกน้ี คือกิเลสในหัวใจของสัตวโ์ลก กิเลสในหัวใจของสัตวโ์ลก 

แลว้พวกเรามีกิเลสหมด รู้หนา้ไม่รู้ใจ ปากหวานกน้เปร้ียว พดูเพราะ น ้าใจเชือดคอ น่ี
กิเลส กิเลสของคน แต่เราพยายามศึกษาคน้ควา้เพ่ือช าระมนั เพ่ือท าใจเราให้ได ้ ฟังธรรมๆ เห็น
ไหม ฟังธรรมข้ึนมาเพ่ือธรรมโอสถ รักษาเรา แลว้ไปวเิคราะห์วจิยั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ กาลามสูตร อยา่เช่ือแมแ้ต่อาจารยข์องเรา อยา่เช่ือคนเทศน์นะ กลบัไป
วเิคราะห์ มนัจริงหรือไม่จริง ธรรมโอสถเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ แลว้ไปวเิคราะห์ 
แลว้ท าของเราข้ึนมา ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด เอวงั 


