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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม เราเป็นชาวพทุธ เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา เรามีพ้ืนฐาน พ้ืนฐานของความเป็นชาวพทุธ พ้ืนฐานของความเป็นชาวพทุธ 
ศึกษาในพระไตรปิฎก เราจะภูมิใจข้ึนมากวา่ก่ึงพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึงๆ 

ค าวา่ “ก่ึงพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง” หลวงปู่มัน่ท่านพดูไว ้ เวลาครูบาอาจารย์
เลา่ให้ฟังวา่หลวงปู่มัน่ท่านพดูไวว้า่ ศาสนาจะเจริญตั้งแต่สมยัพระจอมเกลา้ฯ พระจอมเกลา้ฯ 
ท่านยา้ยออกมาแลว้ท่านพยายามจะฟ้ืนฟขูองท่านๆ ฟ้ืนฟขูองท่านแลว้ท่านก็ตอ้งสึกไปเพ่ือ
ครองราชย ์

สุดทา้ยแลว้หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านมาคน้ควา้ของท่าน เวลาท่านคน้ควา้ของท่าน เรา
จะบอกวา่ ศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง ศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึงเพราะคนมีบุญมีกุศล คนท่ีมีบุญ
นะ เวลาหลวงปู่มัน่ท่านบอกวา่ท่านปรารถนามาเป็นพระโพธิสัตว ์ท่านปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้เหมือนกนั เวลาแม่ชีแกว้ แม่ชีแกว้ท่านพดูถึงหลวงตามหาบวั ท่านเทศน์
ถึงหลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารย ์ท่านพดูถึงวา่พวกน้ีพวกมีบุญทั้งนั้น อดีตชาติเสวยชาติเป็นภพชาติท่ี
ยิ่งใหญ่ทั้งนั้น ค  าวา่ “ยิง่ใหญข่องท่านข้ึนมา” เวลาท่านเกิดมาแลว้ท่านถึงมีจุดยืนของท่าน 

พอท่านมีจุดยืนของท่าน ท่านมีความมัน่คงของท่าน ท่านพยายามคน้ควา้ของท่าน ท่าน
ท าเพ่ืออะไร ท่านท าข้ึนมาให้หัวใจของท่านเป็นธรรมๆ ไง 

ศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง ศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง เจริญในใจของหลวงปู่เสาร์ หลวง
ปู่มัน่ พอเจริญในใจของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ท่านวางรากฐานไว้ๆ  ถา้ศาสนาเจริญตอ้งเจริญ
ในหัวใจของสังคม ศาสนาตอ้งเจริญในหัวใจของมนุษย ์ ถา้มนุษยมี์เมตตาธรรม มนุษย์มีสติมี
ปัญญา ศาสนามนัเจริญ เจริญตรงน้ีไง 
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เวลายคุเจริญแลว้เส่ือมนะ แลว้เส่ือมแลว้เจริญนะ กวา่ท่ีศาสนามนัจะเจริญข้ึนมาได ้ เวลา
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านเกิดมา ดูสิ พระจอมเกลา้ฯ ท่านศึกษาพระไตรปิฎกเหมือนกนั เวลา
ท าท าไมมนัไม่เหมือนกนัละ่ ท าไมในพระไตรปิฎกสอนอยา่งหน่ึง พฤติกรรมของพระเป็นอีก
อยา่งหน่ึงละ่ เวลาครูบาอาจารยท่์านออกประพฤติปฏิบติัของท่านมนัท าไมเป็นอยา่งนั้นละ่ 

ยคุเส่ือม ยคุเส่ือมนะ ยคุเส่ือมไม่มีใครเช่ือใดๆ ทั้งส้ิน นรกสวรรคไ์ม่มี ท าส่ิงใดก็ได ้ท า
ตามความพอใจของตน เวลามีแต่อ  านาจ เวลาแสวงหาอ านาจข้ึนมาเพ่ือเหยียบย  ่าท าลายกนั เพ่ือ
ฉกฉวยผลประโยชน์ต่อกนั แลว้มีผูมี้บุญมาเกิด มีผูมี้บุญมาเกิด ท่านขวนขวายของท่าน ท่าน
กระท าของท่าน เพราะท่านเช่ือมัน่ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง 

ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้ามนัประเสริฐ มนัประเสริฐท่ีไหนละ่ มนั
ประเสริฐจากการคน้ควา้ การแสวงหาไง เวลาหลวงพอ่พุทธท่านเลา่ให้ฟัง เวลาท่านอปัุฏฐาก
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่เสาร์วเิวกไป มนัมีปะขาว มนัมีเณรนอ้ย เขาเสียดสี เขาดูถกู เขาท าลาย ใน
ประวติัหลวงปู่มัน่น่ะ เวลาพระห่มผา้สีด าๆ มา วา่น่ีเสือเยน็ๆ คิดวา่เป็นเสือสมิงไง ต่ืนกลวักนัไป
หมดเลย 

สมยัโบราณ ถนนหนทางยงัไม่มี พวกอยูป่่าอยูเ่ขา เขาก็มีความรู้สึกนึกคิดของเขาอยา่ง
นั้น ประเพณีวฒันธรรมของเขา เขามีความเช่ือของเขาอยา่งนั้น ถา้เขามีความเช่ือของเขาอยา่งนั้น 
เขาเห็นพระธุดงถม์า เขาวิง่หนีกนัหมดเลยนะ เขาวิง่ เขากลวัไง เพราะอะไร เพราะวา่สงัคมมนั
เส่ือมทรามมา สังคมเส่ือมทรามมา เวลาสังคมเส่ือมทรามมา กวา่มนัจะฟ้ืนฟข้ึูนมา มนัตอ้งคนท่ี
มีบุญนะ คนท่ีมีบุญมีกุศลมนัถึงค ้าจุนข้ึนมาได ้ เวลาค ้าจุนข้ึนมา ค ้าจุนดว้ยอะไร ค ้าจุนดว้ย
พฤติกรรมของท่าน ค ้าจุนดว้ยความมัน่คงในหัวใจของท่าน 

หลวงตาเวลาท่านพดูถึงหลวงปู่มัน่ ท่านบอกวา่ เวลาหลวงปู่มัน่ท่านเลา่ถึงความทุกข์
ความยากของท่าน ท่านเลา่ดว้ยประสบการณ์ไง เลา่ให้ลกูศิษยฟั์งไง หลวงตาท่านตอ้งเบือนหนา้
หนีเขา้ขา้งฝานะ ร้องไห้ ร้องไห้ถึงวา่ ท่านทนทุกขท์รมานมาขนาดน้ีเชียวหรือ ท่านทนทุกข์
ทรมานมาขนาดน้ีเชียวหรือ แต่ในปัจจุบนัน้ีใครๆ ก็อา้งวา่เป็นลกูศิษยห์ลวงปู่มัน่ๆ ลกูศิษยห์ลวง
ปู่มัน่แลว้ท าตวักนัอยา่งไร 

น่ีไง เวลาจะฟ้ืนฟข้ึูนมา ฟ้ืนฟดูว้ยพฤติกรรมของท่าน ฟ้ืนฟดูว้ยความมัน่คงของท่าน 
ฟ้ืนฟข้ึูนมาดว้ยการปฏิบติัของท่าน เวลาท่านปฏิบติัของท่านข้ึนมาแลว้ท่านมีคุณธรรมในหัวใจ
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ของท่าน ท่านมีคุณธรรมในใจของท่าน น่ีไง ธรรมเหนือโลกๆ ไง ธรรมเหนือโลกหมายความวา่ 
ท่านมีคุณธรรมของท่าน ท่านมีความสุขของท่าน 

เวลาพดูถึงทางโลก ทางโลกถา้มองถึงชีวติความเป็นอยูข่องหลวงปู่มัน่ อยูใ่นป่าในเขามนั
มีอะไร มีบริขาร ๘ แลว้บิณฑบาต อยูใ่นป่าในเขา อยูใ่นบา้นนอกคอกนา ไม่มีการซ้ือขาย ไม่มี
ตลาด มีอยา่งใดไดอ้ยา่งนั้น ไม่มีตลาดแลกเปล่ียนสินคา้ ยงัไม่มี น่ีไง ความเป็นอยูข่องท่านๆ แต่
หัวใจท่ียิ่งใหญข่องท่านท่ีมนัมีคุณธรรมในหัวใจของท่าน ธรรมเหนือโลกๆ วมุิตติสุขๆ กลางคืน
เทศน์สั่งสอนเทวดา เทวดา อินทร์ พรหม 

น่ีไง มนุษยค์นหน่ึง พฤติกรรมของท่าน ความเป็นอยูข่องท่านมนัมีความมัน่คงข้ึนมา ถา้
มีความมัน่คงข้ึนมา คนก็เร่ิมเขา้มาสนใจในการประพฤติปฏิบติัไง เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา
ก็กลวัเป็นกลวัตายทั้งนั้นน่ะ 

เวลาครูบาอาจารยข์องเรา กรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน งานในการร้ือคน้ คน้ควา้หา
กิเลสตณัหาความทะยานอยาก ช าระลา้งกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน เพ่ืออะไร 
เพ่ือความสุข ความสงบ ความระงบั เพ่ือความเป็นจริงไง คุณธรรมอนัยิ่งใหญ่ท่ีมนัอยูใ่นหัวใจ
อนัน้ีไง มนัเกิดมาจากไหนละ่ เกิดมาจากศีล สมาธิ ปัญญาไง มนัเกิดมาจากการกระท า 

ดูสิ เวลาหลวงตามหาบวัท่านก็ศึกษามาจนเป็นมหา ค าวา่ “เป็นมหา” ท่านก็ศึกษาบาลีมา
ทั้งนั้นน่ะ เวลาไปประพฤติปฏิบติัข้ึนมา หลวงปู่มัน่ท่านบอกเลย มนัจะเตะมนัจะถีบกนั มนัจะ
คาดมนัจะหมาย มนัจะหวงัผล มนัจะร้อยแปดไง แลว้ปฏิบติัมนัจะปฏิบติัยากไง แต่ดว้ยวฒิุภาวะ 
ดว้ยคุณธรรม ดว้ยบารมีธรรมของหลวงปู่มัน่ท่ีท่านไดส้ร้างของท่านมาไง 

เพราะพระมหาบวั แม่ชีแกว้ท่านพดูไวเ้อง ท่านเกิดตั้งแต่สมยัพทุธกาล เป็นพนัธุละ เป็น
อะไรน่ะ น่ีแม่ชีแกว้พดูไวใ้นเทปหมดน่ะ คนมีบุญขนาดนั้น มนัจะเช่ือฟังใครง่ายๆ เรากส็ร้าง
ของเรามามหาศาลใช่ไหม เราก็มีอ  านาจวาสนาของเรามา เราก็มีจุดยืนของเรา จุดยืนของเราท่ีใคร
จะมานอ้มน า ใครจะมาชกัน า ใครจะท าไดถ้า้คนคนนั้นไม่เหนือกวา่ ถา้คนคนนั้นไม่มีคุณธรรม 
คนคนนั้นไม่มีความยิ่งใหญ่ท่ีดีกวา่ น่ีไง ถา้ท าส่ิงนั้นมาๆ ประพฤติปฏิบติัมา เวลาศึกษามาๆ มนั
จะเตะจะถีบกนั 
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ในพระพทุธศาสนา ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ปริยติัมนัตอ้งมีการศึกษาๆ เขาศึกษามาให้
ประพฤติปฏิบติั ถา้ศึกษามา ปฏิบติัข้ึนมา ปฏิบติัแลว้มนัจะมีคุณธรรมในหัวใจ ถา้มีคุณธรรมใน
หัวใจ ศาสนามนัเจริญ เจริญตรงนั้นน่ะ เจริญตรงท่ีสังคมเขายกยอ่งบูชา เขายอมรับนบัถือไง เขา
นบัถือดว้ยคุณธรรมอนันั้นไง เขาไม่ไดน้บัถือดว้ยเป็นประเพณีวฒันธรรมไง 

ในปัจจุบนัน้ีก็ประเพณีวฒันธรรมอนันั้น มนัถึงเส่ือมทรามลงไปเร่ือยๆ เส่ือมทรามลงไป
เร่ือยๆ จนพระจอมเกลา้ฯ ท่านแยกคณะมาตั้งของท่านข้ึนมา ท่านก็ธุดงค ์ ท่านก็พยายาม
ขวนขวายของท่าน แต่มนัยงัไม่ถึงเวลาของท่าน เห็นไหม 

เวลาเป็นจริงๆ ข้ึนมาในใจของครูบาอาจารยข์องเรานะ แลว้น่ีมนั ๒ ชัว่อายคุนแลว้ เวลา
หลวงปู่มัน่ท่านจะเสียชีวติไป ท่านพดูกนันะ “หมู่คณะจ าไวน้ะ หมู่คณะจ าไวน้ะ ท่านขาวๆ หมู่
คณะจ าไวน้ะ มหาดีทั้งนอก ดีทั้งในนะ” ยืนยนักนัไว้ๆ  ไง ยืนยนักนัไวเ้พ่ือให้มีท่ีเกาะ ให้เป็น
แนวทาง 

เวลาหลวงปู่มัน่ท่านพดู “จิตน้ีแกย้ากนะ จิตน้ีแกย้ากนะ ให้ประพฤติปฏิบติัมานะ ผูเ้ฒ่า
จะแกว้ะ่ ผูเ้ฒ่าจะแกว้ะ่” 

แต่น่ีมนัไม่อยา่งนั้นน่ะ เวลาศาสนามนัเจริญไง ความเจริญ เจริญมาจากความเพียร ความ
วริิยะ ความอตุสาหะ ความเป็นจริงในใจของครูบาอาจารยข์องเรา ไอเ้ราเขา้มาอาศยัพ่ึงพิง มนั
อา้งไปเร่ือยแหละ 

ดูสิ เวลาหลวงตาท่านพดูถึงวา่ เวลาหลวงปู่มัน่ ความอยูท่างโลก ถา้ความอยูท่างโลกมนั
กรรมฐานไง ดูสิ เจ็บไขไ้ดป่้วย เขาเจ็บไขไ้ดป่้วยเขา้โรงพยาบาล หลวงปู่มัน่ยิ่งเจ็บไขไ้ดป่้วยยิ่ง
เขา้ป่าลึกเขา้ไป เวลาเขาป่วยแลว้เขาตอ้งฟ้ืนฟรู่างกาย หลวงปู่มัน่ป่วยแลว้กินขา้วตม้กบัเกลือ น่ี
ท่านรักษาของท่าน 

เวลาอยูท่ี่เชียงใหม่ หมอเขาบอกวา่ น่ีตายแลว้ ตายแลว้ 

หลวงปู่มัน่ท่านเรียกเขา้ไปถามเลย หมอวา่ตายใช่ไหม ไม่ตายหรอก ยงัไม่ตาย ตายไม่ได ้
ไม่มีตาย กลบั แลว้ท่านก็ไม่ตาย ก็ฟ้ืนฟมูา แต่เวลาไปท่ีหนองผือแลว้นะ เวลาเอายามา ไม่ตอ้ง 
เหมือนตน้ไมม้นัตายคาตน้ ตน้ไมม้นัยืนตน้ตายแลว้ รดน ้าพรวนดินเท่าไรมนัก็ฟ้ืนมาไม่ได้
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หรอก น่ีเหมือนกนั ตั้งแต่วนัท่ีป่วยมา เราป่วยคราวน้ีคราวสุดทา้ย เราจะตอ้งส้ินชีวติไป น่ีไง 
แลว้หลวงตาท่านก็พยายามขวนขวายของท่านๆ 

น้ีเราจะบอกวา่ ถา้ศาสนามนัเจริญ มนัเจริญอยูต่รงน้ีไง มนัเจริญข้ึนมาจากศีล จากสมาธิ 
จากปัญญา จากการขวนขวายของคนไง 

ไอป้ระเพณีวฒันธรรมมนัเจริญแลว้เส่ือมๆ มนัก็เป็นของมนัอยูอ่ยา่งน้ี มนัเจริญแลว้ก็
เส่ือม แลว้เวลามนัเจริญข้ึนมา ลาภสักการะมนัมีมา ช่ือเสียงเกียรติศพัทเ์กียรติคุณข้ึนมา ใครๆ ก็
เขา้มาเพ่ือลาภสักการะอนันั้นไง เขามาเพ่ืออะไร 

แต่ถา้เป็นสัจจะความจริง เรามาเพ่ือจะช าระลา้งกิเลส เรามาเพ่ือการกระท า เราบวชมา
เพ่ือขวนขวาย เพ่ือจะเอาชนะใจของเราเอง ถา้เราบวชมาเพ่ือเอาชนะใจของเราเองนะ อะไรมนัก็
ได ้ส่ิงใดมนัก็ได ้ดสิู เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านไปไหนท่านไปคนเดียวทั้งนั้นน่ะ 

มีตามหนา้ตามหลงัมนัเป็นเร่ืองสังคม เป็นเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ทั้งนั้นน่ะ เร่ืองโลก 
โลกเป็นใหญ่ๆ ไง เวลาบวชมาแลว้ก็โลกเป็นใหญ่ไง จะไปไหนกต็อ้งมีลอ้มหนา้ลอ้มหลงั ตอ้งมี
คนนบัหนา้ถือตาไง ไอน่ี้จดัตั้งไดท้ั้งนั้นน่ะ นัน่น่ะของไม่จริง 

ถา้มนัของจริงๆ เขาไปไหนไปคนเดียว เวลาในวงกรรมฐานนะ ไปแบบนอแรด แรดมีนอ
เดียว น่ีกรรมฐานถา้ไปแลว้ มนัอา้งวา้งแลว้ พอกา้วออกจากวดัไป อา้งวา้ง บดัน้ีมีเราอยูค่นเดียว 
เราคนเดียวท่ีจะรักษาชีวติของเรา เราคนเดียวเท่านั้นท่ีจะร้ือคน้ ท่ีจะขวนขวายหาสัจจะความจริง
ในใจของเรา เราคนเดียวเท่านั้นท่ีเผชิญกบัสัจจะความจริง 

น่ีไง เวลาเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ใครมาเกิดกบัเรา เวลาเกิดก็เกิดมาคนเดียวทั้งนั้นน่ะ 
เวลาเกิดมาแลว้ก็มีญาติ มีตระกูล มีพอ่ มีแม่ มีคนนบัหนา้ถือตา นบัหนา้ถือตาข้ึนมา อบอุน่ อยู่
นัน่ก็เหมือนกนั อู๋ย! คนนั้นช่วยเหลือ คนน้ีคอยอปัุฏฐากอปุถมัถ ์โอ๋ย! คนน้ีเก้ือหนุน 

ทุกคนเขาตอ้งการบุญกุศลทั้งนั้น เพราะในพระพทุธศาสนา บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี 
อบุาสก อบุาสิกา อบุาสก อบุาสิกาเขาขวนขวายของเขา เขาหวงับุญกุศลของเขา บุญกุศลของเขา 
เราภิกขาจารมาแลว้ ส่ิงท่ีไดม้า ส่ิงน้ีฉันแลว้ท าอยา่งไร ฉันแลว้ นัน่น่ะพลงังานท่ีไดม้า ไดม้าจาก
ปัจจยัเคร่ืองอาศยัของเขา แลว้เราท าแลว้เราเขา้ทางจงกรม นัง่สมาธิภาวนาหรือไม่ เราเป็น
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ประโยชน์กบัเขาหรือไม่ ถา้จะเป็นประโยชน์กบัเขาตอ้งเป็นประโยชน์กบัตนก่อน รักษาใจของ
ตนก่อน รักษาใจของตนได ้ประโยชน์ตนแลว้ก็ประโยชน์ผูอ่ื้นไง 

ถา้ประโยชน์ตนมนัไม่มีข้ึนมา ประโยชน์คนอ่ืนจะไดข้ึ้นมาไดอ้ยา่งไร ประโยชน์ของตน 
ตนยงัหาประโยชน์ของตนไม่ได ้ ประโยชน์ของตน ยงัหาประโยชน์ของตนไม่เจอ แลว้มนัจะมี
ประโยชน์กบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งไร 

น่ีไง เน้ือนาบุญๆ ไง เน้ือนาบุญของโลก เน้ือนาบุญของโลกไง เน้ือนาบุญ เราไถ เรา
หวา่นท่ีดีแลว้มนัตอ้งออกรวงสิ ขา้วมนัตอ้งออกรวงท่ีดีข้ึนมา น่ีก็เหมือนกนั ชาวพทุธๆ ท าบุญ
กบัครูบาอาจารย ์ท่านเป็นอริยบุคคลทั้งนั้น ท าบุญตอ้งไดบุ้ญท่ียิ่งใหญ ่ชาวพทุธๆ เราไม่เห็นเป็น
เศรษฐีโลก 

น่ีไง ยิง่ใหญ ่มนัยิ่งใหญ่ บุญคือความสุขของใจ บุญคือทรัพยส์มบติัท่ีเป็นทิพยส์มบติั บุญ
คือสติปัญญาของเรา ใครมีสติปัญญาท่ีมีความสุขนะ คนจนผูย้ิง่ใหญ ่ จะจน จะทุกขจ์นเขญ็ใจ
ขนาดนั้น แต่หัวใจมนัยิง่ใหญไ่ง หัวใจมนัไม่ทุกขไ์ม่ยาก เห็นไหม เห็นคนจนผูย้ิ่งใหญ่ท่ีไม่ทุกข์
ไม่ยากแลว้มีความสุขไหม 

ดูสิ เวลาหลวงตาท่านพดูถึงหลวงปู่มัน่ไง เศษคนๆ เศษคนสอนเทวดา อินทร์ พรหมนะ 
เศษคนน่ะ ไอปั้ญญาชนมนัสอนใคร มนัใหกิ้เลสครอบง า ให้กิเลสควบคุมในใจของมนั แต่คน
จนผูย้ิ่งใหญ่ รักษาหัวใจของตน อยูท่ี่ไหนก็มีความสุข บุญมนัอยูท่ี่น่ีไง ถา้บุญอยูท่ี่น่ี น่ีไง เวลา
พดูอยา่งน้ี มนัพดูไปแลว้มนัเป็นการพดูเสียดสีโลกวา่ตอ้งสละอยา่งนั้น 

มนัมีนะ มีการกระท า มีส านกัปฏิบติัเยอะมาก ใครอยากไดเ้ป็นพระโสดาบนั มีทรัพย์
สมบติัมากขนาดไหนตอ้งโอนมาเป็นส่วนกลาง โอนมาให้วดั แลว้ถา้โอนมาคืออะไร คือ
สักกายทิฏฐิไง ไม่ติดไม่ขอ้ง สอนอยา่งน้ีก็มี หลายวดัมาก ถา้ใครอยากเป็นโสดาบนันะ มีทรัพย์
สมบติัเป็นของส่วนตวัไม่ได ้โอนมาเป็นส่วนกลางใหห้มดเลย โอโ้ฮ! เขาก็โอนกนันะ เออ! คนก็
เช่ือ 

สรรพส่ิงโลกน้ีมนัเป็นอนิจจงั ส่ิงท่ีเป็นวตัถมุนัเป็นอนิจจงั มนัแปรปรวนมาตลอดเวลา 
เรามองคนท่ีจิตใจเบา จิตใจหยาบชา้ วา่อยา่งนั้นเลย จิตใจไม่มีปัญญา มองไดแ้ค่นั้น แต่ครูบา
อาจารยข์องเราท่านมองถึงจิต 
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จิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ พอจิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็
ตอ้งพยายามคน้ควา้หาจิตของตนให้เจอ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตอ้งคน้ควา้หาจิตของตนให้เจอ แลว้
ผูป้ฏิบติัไม่มีจิตหรือ ผูป้ฏิบติัไม่มีหัวใจใช่ไหม ผูป้ฏิบติัไม่มีความรู้สึกใช่ไหม มนัมีทั้งนั้นน่ะ แต่
ดว้ยสถานะของความเป็นมนุษยไ์ง มีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ น่ีไง เพราะสถานะความเป็นมนุษย ์คน
ท าชัว่มนัยงัไม่ให้ผลมนัไง เวลามนัตายไปแลว้ นัน่น่ะมนัไม่มีสถานะของความเป็นมนุษย ์ ไม่มี
สถานะของเวลา ๒๔ ชัว่โมง เวลาเกิดในนรกอเวจี เกิดเทวดา อินทร์ พรหม มนัไปอีกอยา่งหน่ึง 
ฉะนั้น ถา้ยงัคน้ควา้หาหัวใจของตนไม่เจอ มนัจะท าอะไร 

แลว้โอนสมบติัๆ สมบติัมนัเป็นเร่ืองโลกๆ สมบติัมนัเป็นเร่ืองภายนอก ไอกิ้เลสตณัหา
ความทะยานอยากน่ีสิ น่ีเขาอยากสละตรงน้ี ถา้อยากสละตรงน้ี แลว้ใครจะเป็นผูส้ละละ่ ถา้จิตไม่
เป็นผูส้ละ ใครจะเป็นผูส้ละ น่ีคิดเอา 

โอ๋ย! ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ มรรค ๔ ผล ๔ โอโ้ฮ! รู้หมด
เลย รู้วธีิการท าให้เป็นพระอรหันตไ์ดห้มดเลย แต่ไม่ไดเ้ป็น เพราะมนัท าไม่เป็น มนัท าไม่ได ้
ปริยติั ปฏิบติั น่ีไง คนัถธุระ วปัิสสนาธุระ ถา้วปัิสสนาธุระ 

เขาศึกษามา ศึกษามาเป็นคนัถธุระ ศึกษามาเพ่ือสืบทอดพระพทุธศาสนา สืบทอดไวใ้ห้
คนท่ีฉลาด ให้คนท่ีมีปัญญาคน้ควา้เพ่ือประโยชน์ของเขา น่ีไง เวลาเยาวชนมาบวช มาบวชเป็น
พระ บวชเป็นพระพ่อแม่ได ้ ๑๖ กปั เพราะอะไร เพราะไปค ้าจุนศาสนา ไอล้กูเขา้มา เขา้มาสืบ
ทอดศาสนา ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานมา พระสงฆเ์รายงัไม่ขาดช่วง ถา้
ขาดช่วง ดสิู ยคุเส่ือมๆ สมยัลงักาวงศไ์ม่มีพระ ก็สยามวงศน่ี์ไปบวชให้ ไปท าให้ เวลาสยาม
เส่ือม ลงักาวงศ ์จากลงักาก็มาส่งเสริมกนั น่ีตั้งแต่สมยัพทุธกาลมา พระเราสืบต่อกนัมาถึงจะบวช
กนัมาได ้ถา้บวชกนัมาได ้

น่ีเราเอาลกูมาบวชๆ บวชน่ีเพ่ือค ้าจุนศาสนา พอ่แม่ได ้ ๑๖ กปั ค ้าจุนศาสนา ถา้เขา
ประพฤติปฏิบติัของเขา ถา้เขาไดส้ัจจะความจริงของเขาข้ึนมาในหัวใจของเขา นัน่น่ะเขาจะเป็น
ศากบุตรดว้ยความเป็นจริง 

เวลาเขาบวชมาแลว้เป็นสมมุติสงฆ์ๆ  บวชมาเป็นสมมุติค ้าจุนศาสนา ค ้าจุนศาสนาก็
เหมือนสวน ของกูๆ มดแดงมนัเฝ้ามะม่วง มนัหวงมากเลย แต่เจา้ของสวนสอยไปหมดเลย มด
แดงมนัไดแ้ต่ตอมอยูน่ัน่น่ะ 
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น่ีก็เหมือนกนั ของกูๆ มาสืบทอดศาสนาๆ เราก็มาสืบทอดเป็นสมมุติสงฆไ์ง ถา้เรา
ปฏิบติัตามความจริง ปริยติั ปฏิบติั วปัิสสนาธุระ ถา้วปัิสสนาธุระ ใครเป็นคนวปัิสสนา แลว้ธุระ
มนัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ถา้มนัหาจิตของมนัไม่เจอ จิตของมนัไม่ยกข้ึนสู่วปัิสสนา มนัจะเป็นศีล 
สมาธิ ปัญญา มนัจะเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากภาวนาไดอ้ยา่งไร 

ท่ีมนัศึกษามาๆ ความทรงจ าธรรมวนิยัไว ้เวลาเขาพดูถึงพทุธพจนน์ะ ถกูตอ้ง เวลาพดูนะ 
อา้งอิงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่ถา้ความรู้ของเราไม่มี มนัก็นกแกว้นกขนุทองไง 
นกแกว้นกขนุทองมนัพดูไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่มนัไม่เขา้ใจสาระความเป็นจริง มนัพดูไดท้ั้งนั้น มนั
พดูจากความจ า มนัพดูจากเจา้ของสอนมนั ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ก็มาวเิคราะห์วจิยักนั วเิคราะห์วจิยักนัได้
แค่นั้นไง 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ ข้ึนมา ศาสนามีเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ เวลายคุเส่ือม ครู
บาอาจารยข์องเรามาฟ้ืนฟใูห้มนัเจริญข้ึนมา เวลามนัเจริญข้ึนมา เจริญข้ึนมาในสังคม มัน่คงใน
สังคม ผูท่ี้เขา้มาฉกฉวย ผูท่ี้เขาเขา้มาหาผลประโยชน์ของเขา ศาสนาเจริญมนัก็ลาภมีสักการะ มี
ส่ิงท่ีเขาจุนเจือ เอาแค่นั้นใช่ไหม 

แต่ความจริงๆ ของเรา ดูสิ กษตัริยใ์นสมยัพทุธกาลบวชแลว้ “สุขหนอๆ” เขาท้ิงมา
ทั้งหมดเลย อยูโ่คนไมมี้ความสุขๆ ให้มนัเป็นจริงข้ึนมา 

ไอน่ี้ โทษนะ ไม่ใช่ดดัจริต อวดวา่เป็นกรรมฐาน สุขหนอๆ สุขหนออะไร เบ้ืองหลงัจะ
หลอกลวงเขาอยูน่ัน่น่ะ 

น่ีไง ถา้มนัสุขให้มนัสุขจริง รักษาหัวใจให้ไดจ้ริง ถา้มนัเจริญ ให้มนัเจริญท่ีน่ี 

ก่ึงพทุธกาล เราภูมิใจกนันะ ก่ึงพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง แต่เรากภ็ูมิใจจริงๆ 
นะ เราภูมิใจเพราะเรามีครูมีอาจารย ์ ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ จะสัง่สอนมาไดอ้ยา่งไร ความรู้
ความเห็นเราก็ไปอยา่งหน่ึง แลว้ความรู้ความเห็นของเรา เราปฏิบติัไปมนัส่งออกทั้งนั้นน่ะ โดย
ธรรมชาติของมนั มนัส่งออก มนัรู้เห็นโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เพราะกิเลสมนัหลอก
ลอ่ไปก่อน ให้รู้ให้เห็นอยา่งนั้น แลว้ก็บอกน่ีเป็นธรรมๆ เป็นธรรมเพราะอะไร เป็นธรรมเพราะ



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๙ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

มนัเทียบเคียงในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัจะหลอกลวง มนัจะชกัจูงท าให้
เสียหาย 

เวลาครูบาอาจารยท่์านจะพลิกกลบัข้ึนมา เห็นไหม เวลาคนรู้คนเห็นข้ึนมา แลว้ครูบา
อาจารยบ์อกไม่ใช่ๆ โอ๋ย! มนัโตเ้ถียงนะ ส่วนใหญ่แลว้พระบวชใหม่ๆ จะบอกวา่ครูบาอาจารย์
โง่ โอ๋ย! ไม่เคยเผชิญกบัโลกเลย จะรู้ไดอ้ยา่งไร ไอฉ้ันเพ่ิงมาจากโลก ฉันเก่ง แต่ไม่รู้วา่นัน่น่ะ
กิเลสท่วมหัว 

เวลาครูบาอาจารยท่์านจะสอน สอนอะไร สอนให้หกัมุม ให้หันกลบั ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้คือทวนกระแสกลบัเขา้ไปสู่อวชิชา อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา เพราะ
ความไม่รู้มนัโง่เงา่เต่าตุ่น คนท่ีไม่รู้แลว้โง่เง่าเต่าตุ่น มนัไปศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ มนัไปหยิบฉวยมา พอไปหยิบฉวยมา เหมือนคนป่ามีปืน น่ากลวัมาก คนโง่มี
ปืน นกัเลงมีปืน เอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ไปแสวงหาผลประโยชน์ 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ครูบาอาจารยข์องเราท่ีดีท่ีเราเขา้ไป ใคร
ไปประพฤติปฏิบติัใหม่ๆ จะบอกวา่ โอ๋ย! พระน้ีโง่ อาจารยเ์ราโง่มาก อาจารยเ์ราไม่มีปัญญาเลย 
อาจารยเ์ราไม่มีสติปัญญานัน่น่ะ...เขาไดเ้ขา้ไปเผชิญกบัอวชิชา เขา้ไปเผชิญกบัความไม่รู้ในใจ
ของตน เขาพยายามจะบอกเรา เขาพยายามจะใชอ้บุาย บอกตรงๆ มนัจะเกิดทิฏฐิมานะ เพราะ
อาจารยก์โูง่ แลว้จะมาสอนกูอีก กูจะฟังไดอ้ยา่งไร กูน้ีฉลาดกวา่ ทิฏฐิมนัท่วมหัว 

ครูบาอาจารยท่์านใชอ้บุายพลิกแพลงจนกวา่จิตดวงนั้น พอจิตมนัสงบแลว้ยกข้ึนสู่
วปัิสสนา เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริง มนัฝึกหัดใชปั้ญญาของมนั มนัจะเกิด
ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ปัญญาเกิดจากสติ เกิดจากสมาธิ เกิดจากปัญญาใน
ปัจจุบนั ปัจจุบนัขณะจิตนั้น เวลามนัพิจารณาไป โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! กูเองต่างหากโง่ กูน่ีมนัแสนโง่ กู
น่ีโคตรโง่ อาจารยก์ฉูลาดกวา่เยอะ เพราะอาจารยก์ฉูลาดกวา่เยอะไง หลวงตาเวลาท่านส าเร็จ
ท่านถึงกราบแลว้กราบเลา่ กราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ รู้ไดอ้ยา่งไร รู้ไดอ้ยา่งไร เวลา
มนักราบ มนักราบถึงความมหัศจรรยอ์นันั้นน่ะ 

เวลากิเลสมนัท่วมหัวนะ มนัจะมีทิฏฐิมานะวา่มนัฉลาดปราชญเ์ปล่ือง วนัใดมนัไปเห็น
กิเลสของมนั มนัจะเศร้าใจวา่มนัแสนโง่ แสนต ่าทราม ยงัอวดวา่ตวัเองฉลาด วนัใดท่ีมนัเห็นนะ 
มนัเศร้าใจ เศร้าใจจนมนัพิจารณาของมนัได ้ น่ีปัญญาอยา่งน้ีๆ พระพทุธศาสนาเจริญ เจริญท่ีน่ี 
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ก่ึงพทุธกาลศาสนาจะเจริญ เจริญท่ีน่ี เจริญดว้ยศีล ดว้ยสมาธิ ดว้ยปัญญา เจริญดว้ยมรรคดว้ยผล 
เจริญเขา้มาในใจครูบาอาจารยข์องเรา แลว้ก็เจริญข้ึนมาในหัวใจของชาวพทุธ ชาวพทุธมีเมตตา
ธรรม ชาวพทุธมีน ้าใจต่อกนั ชาวพทุธสัจธรรม มีศีลธรรมในหัวใจ ศาสนาเจริญตรงน้ี ไม่ใช่
เจริญท่ีวตัถถ ุ ไม่ใช่เจริญท่ียศถาบรรดาศกัด์ิ ไม่ใช่เจริญเพราะลกูศิษยม์าก มีคนลอ้มหนา้ลอ้ม
หลงั ไม่ใช่ เอวงั 


