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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

เอานะ วนันี0วนัประชุมสงฆไ์ง เราจะลงอุโบสถ อุโบสถสังฆกรรมเห็นไหม อุโบสถสังฆ
กรรมความสะอาดบริสุทธิ6 ของใจ ทางโลกเขาความบริสุทธิ6 ของเขามนัมีสังคมยอมรับ แต่ความ
บริสุทธิ6 ของเรานะ มนัเป็นความบริสุทธิ6 ของใจ มนัเป็นความบริสุทธิ6 ของนามธรรม แสดงอุโบสถ
เห็นไหม อุโบสถสังฆกรรม สิงทีเป็นสังฆกรรมมนัเป็นทิฏฐิ มนัเป็นความเห็น ถา้ภิกษุมี
ความเห็นเสมอกนั มีความเห็นตรงกนั ความอยูเ่ป็นสุขเป็นสุขมาก 

วนันี0วนัอุโบสถแรก มนัอธิษฐานพรรษามา นีคืออุโบสถล่ะ วนัคืนล่วงไปๆ นะ เร็วมาก 
เดี?ยวกจ็ะออกพรรษาแลว้นะ วนัคืนล่วงไปๆ เราประมาทในชีวติไหม คนถา้ตายไปแลว้นะ วนัคืน
ล่วงไปๆ มนักเ็ป็นธรรมชาติของกาลเวลา ของวฏัฏะ ของโลกทีมนัหมุนไปเห็นไหม โลกหมุน
รอบตวัเป็นหนึงวนั โลกหมุนรอบดวงอาทิตยเ์ป็นหนึงปีเห็นไหม วนัคืนเดือนปีล่วงไปๆ คนที
ตายไปแลว้นะ วนัคืนเดือนปีกมี็อยา่งนี0  แต่จิตมนักเ็กิดเป็นสถานะขึ0นไปเห็นไหม มนักเ็ริมตน้นบั
หนึงใหม่  

แต่เราเกิดมา เกิดมามีความเชือมีความศรัทธา แต่วนัคืนล่วงไปๆ อยา่งนี0  มนัเขา้มาหนึง
ปักษแ์ลว้นะ เราจะตอ้งมีความตั0งใจนะ ในพรรษานี0  ๓ เดือน สิงทีมีคุณค่า มีคุณค่ามากกบัชีวติ
ของเรา กาลเวลามีชีวติของเรา  

เวลาพระสารีบุตรถามตอบปัญหาธรรมเห็นไหม “ชีวตินี0 คืออะไร” ชีวตินี0 คือไออุ่น ไออุ่น
ตั0งอยูบ่นกาลเวลา ชีวติตั0งอยูบ่นกาลเวลา เวลามนัเคลือนไปไง เรายงัมีชีวติอยู ่ เรายงัมีโอกาส เรา
ยงัมีประสบไง คนทีตายไปแลว้เวลามนักอ็ยูอ่ยา่งนี0  เรายงัมีชีวติอยูน่ะ เราถึงตอ้งไม่ประมาทกบั
ชีวติ ตั0งใจตั0งแต่บดันี0นะ ตั0งใจในการทาํความเพียรของเรา ในการตั0งสติของเรา  

เราตั0งสติไวเ้หมือนกบัเราหงายภาชนะไวน้ะ ฝนจะตกแดดจะออกเราหงายภาชนะเอาไว ้
สิงใดตกมาเราจะไดป้ระโยชนน์ะ หงายใจของเราขึ0นมา วนัคืนเดือนปีมนักเ็ป็นธรรมชาติของมนั 
แต่เพราะหวัใจของเรา หวัใจของเราถา้ไดป้ระโยชน์มนัไดผ้ลประโยชนที์หวัใจของเรา  
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เราถือขอ้วตัรปฏิบติั เรามีธุดงควตัร เชา้เราหาเลี0ยงชีพดว้ยปลีแขง้ เราจะหาเลี0ยงชีพของเรา
ใหชี้วติมนัสืบต่อไป แลว้สติใหม้นัสืบต่อดว้ย มีสติสัมปชญัญะ มีการประพฤติปฏิบติัของเรา  

ความเป็นอยูข่องชีวตินะ ชีวติมีการพลดัพรากเป็นทีสุด ออกพรรษาแลว้ตอ้งต่างคนต่าง
ไปนะ ไม่ไปทางใดกท็างหนึง ถา้คนออกพรรษาแลว้จะสึกไปเพือดาํรงชีวติในฆราวาส นันกเ็ป็น
เรืองของหนา้ที เรากต็อ้งพลดัพรากจากกนั เราจะออกธุดงค ์ เราจะออกต่างๆ มนัตอ้งพลดัพราก
จากกนันะ  

สิงทีจะพลดัพรากจากกนั ใน ๓ เดือนนี0มนัเป็นการบอกเวลาไง เวลาเขา้พรรษาก็
เขา้พรรษาอยา่งนี0  เราจะไปไหนไม่ไดภ้ายในเวลา ๓ เดือน นีในเวลา ๓ เดือนเราตอ้งอยูแ่บบรืน
เริงอาจหาญสิ อยา่ไปอยูแ่บบเศร้าสร้อยสิ ถา้เราเศร้าสร้อยนะ จาํพรรษาทีนี แลว้ออกพรรษาจะไป
ทีนัน มนัคาดหมายไปแลว้ อีกตั0ง ๒ เดือนกวา่นะ  

เราไม่ตอ้งไปคาดหมาย เราเอาปัจจุบนันี0 ใหไ้ดก่้อน ถา้เราอยูใ่นปัจจุบนัทีนีเห็นไหม 
เหมือนเราทาํเงินทาํทอง ถา้เราทาํเงินทาํทอง เงินเราจะไดม้ากไดน้อ้ยเราจะนบัเงินนบัทองทีนี อยู่
ทีนีได ้๕ บาท ๑๐ บาท ๑๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมาธิเราอยูที่นี เราทาํทีนีแลว้เราเกิดความสงบ
ของใจขึ0นมาทีนี แลว้ถา้เกิดเรานอ้มใจไปวปัิสสนา ปัญญาเราเกิดทีนี เห็นไหมทีนี 

เราจะไปทีไหนนะ มนักห็มาขี0 เรื0อนตวัเก่านี0  มนักห็วัใจอนัเดิมนี0  หวัใจอนัเดิมจะไปอยูที่
ไหนมนักห็วัใจอนัเดิม ไปเกิดในสถานะใหม่นะ จริตนิสัยกอ็นันี0  แมจ้ะทาํบุญกศุลนะ มนัตดัแต่ง
พนัธุกรรม มนัเกิดดีขึ0นมา เกิดทาํกุศลอกศุล นันกเ็ป็นอีกเรืองหนึงนะ แต่ปัจจุบนันี0 ในทีนี0  เราตอ้ง
อยูที่นี จะเหตุการณ์ใดเกิดขึ0นกแ็ลว้แต่ ฟ้าจะถล่มทลายกแ็ลว้แต่ ในปัจจุบนันี0กาํหนดพุทโธ
ตลอดไป  

ในการทาํความสงบของใจ จะมีอะไรเกิดขึ0นมามนัเรืองของเขานะ เรืองของโลกมนั
เปลียนแปลงไปตลอดเวลา ดูสิฤดูกาลกเ็ปลียนแปลง วนัเวลากเ็ปลียนแปลง อารมณ์ความรู้สึกก็
เปลียนแปลงนะ ตอนทีเรารืนเริงอาจหาญเราตั0งใจ เราตั0งสัจจะเห็นไหม เราจะทาํความเพียรขนาด
ไหน ทาํอะไรเหมือนกบันิพพานอยูใ่นกาํมือเลย เราจะหยบิจบันิพพานไดเ้ลย ถา้มนัมีความรืนเริง
อาจหาญนะ  
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แต่เวลาประพฤติปฏิบติัไป เราลงไปทางจงกรม เรานังสมาธิภาวนาขึ0นมานะ ทาํไมมนัทาํ
แลว้มนัติดขดัไปหมดเลย มนัติดขดัสิ เพราะอะไร เพราะวา่เราจะหวา่นลอ้ม เราจะตอ้นกิเลสไง 
เราจะรื0อคน้ไง แต่เดิมเราทาํกนัดว้ยสัพเพเหระนะ ทาํตามสบายๆ ไง ทาํทีไหนกไ็ด ้จะไปอยา่งไร
กไ็ด ้เพราะมนัยงัไม่เขา้พรรษาเห็นไหม  

พอเขา้พรรษาเราตั0งกติกาขึ0นมา เราจะหวา่นลอ้ม เราจะปิดกั0น เราจะไม่ใหกิ้เลสมนั
ออกมาเพ่นพ่าน ถา้ไม่ใหกิ้เลสออกมาเพ่นพ่าน นีธุดงควตัรในวตัรปฏิบติัของเรา เราจะตั0งกติกา
ขึ0นมา เวลาเราประพฤติปฏิบติั ดูสิ เดก็เราไปบงัคบัใหม้นัอยูใ่นกติกา มนักต็อ้งดิ0นรนเป็นธรรมดา 
มนัเป็นธรรมดานะ กิเลสมนัแสดงตวัอยูอ่ยา่งนี0มนัเป็นธรรมดา กิเลสมนัแสดงตวัของมนันะ มนั
แสดงตวัของมนัขึ0นมาในหวัใจของเรา ถา้มนัแสดงตวัของมนัขึ0นมาในหวัใจของเรา กเ็ราจะต่อสู้
กบัมนัไง เราจะต่อสู้กบัมนั เราจะรู้จกัมนัเห็นไหม รู้จกักิเลส  

เวลาการประพฤติปฏิบติั เวลากิเลสมนัตายไปเห็นไหม นีสมุจเฉทปหาน สังโยชนข์าด
ออกไป กิเลสตายต่อหนา้ พลิกศพของกิเลสเห็นชดัๆ เลย ดูสิเวลาเขาทาํฆาตกรรมกนั เขาตอ้ง
พลิกศพ เขาตอ้งชนัสูตรพลิกศพ เขาตอ้งรู้จุด พิสูจน์วา่จุดตายจุดไหน  

นีกเ็หมือนกนั มนัจะเจโตวมุิตติ ปัญญาวมุิตติ มนัขาด มนัขาดๆ อยา่งไร ปัญญาความรู้สึก
เวลาเราวปัิสสนาไปมนัปล่อยอยา่งไร มนัปล่อยดว้ยปัญญาของเรา หรือปล่อยดว้ยสมาธิดว้ย
ศรัทธา ศรัทธาสมาธิมนัหลบเขา้มา กิเลสมนักป็ล่อยวางไป มนัปล่อยวางไดอ้ยา่งไร มนัปล่อยวาง
ไดห้ลายวธีิการนกั มนัปล่อยวางดว้ยการหลบเลียงเขา้มาก่อน ถา้เราไม่มีกาํลงัของเรามา เรากต็อ้ง
ปล่อยวางของเราเขา้มา แต่ถา้เรามีปัญญาขึ0นมาเราต่อสู้กบัมนั มนัตายต่อหนา้เราเห็นไหม ดูสิเรา
ต่อสู้กบัขา้ศึก เราทาํลายเขา ไม่ตายต่อหนา้บาดเจบ็สาหสันอนอยูต่่อหนา้เราเห็นๆ นะ แต่ถา้เขา
ตายต่อหนา้ เขาตายต่อหนา้เราเลย 

นีกเ็หมือนกนั ถา้กิเลสมนัขาดมนัมีความรู้สึกอยา่งนั0นตลอดไป ถา้มีความรู้สึกอยา่งนั0น
ขึ0นมา มนักเ็ป็นผลงานของเราเห็นไหม มนัเป็นสันทิฏฐิโก เป็นความเห็นของใจของเรา ถา้ใจของ
เราเกิดขึ0นมาอยา่งนี0  การกระทาํอยา่งนี0 ขึ0นมา มนัมีผลงานขึ0นมาอยา่งนี0มนักอ็บอุ่น ความอบอุ่น
มนัมีความสุขนะ ความสุขเกิดขึ0นมาจากการประพฤติปฏิบติันะ  

การประพฤติปฏิบติัความสุขอยา่งนี0 เกิดขึ0นมาเป็นปัจจตัตงั เป็นสมบติัส่วนตน สมบติัของ
ใคร ใครทาํไดข้นาดไหนกเ็ป็นสมบติัของคนๆ นั0น เห็นไหม เราจะพดูกนั เราจะธมัมสากจัฉา 
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เวลาเราสนทนาธรรมกนั เรากเ็อาประสบการณ์อยา่งนี0ออกมาปรึกษาหารือกนั มนัเป็นสมบติัของ
องคน์ั0นๆๆ เห็นไหม มนัเป็นสมบติัส่วนตวั มนัเป็นสมบติัจากภายใน  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไว ้ ธรรมในหวัใจเอาออกมาตีแผก่นัแบบทางโลก
ไม่ได ้แต่รู้ได ้รู้ไดด้ว้ยการสนทนาธรรม รู้ไดด้ว้ยการรู้จริง ผูรู้้จริงออกมาเป็นสัจจะความจริงเห็น
ไหม สิงทีเป็นสัจจะความจริงมนัอยูก่บัเรา ถา้เราต่อสู้กบักิเลส เราต่อสู้มนัอยา่งนี0  เราทาํลายมนั
อยา่งนี0  ความเป็นอยูข่องเรามนักมี็คุณค่าไง  

เราตอ้งมีคุณค่านะ ศากยบุตรพุทธชิโนรสนะ เราเป็นลูกของกษตัริย ์ ดูสิสังคมเขาใหค้วาม
นบัถือเชิดชูเรามาก เดินผา่นเขายกมือไหวน้ะ เวลาเขายกมือไหวน้ะ ศีลธรรมของเราสมควรให้
เขาควรยกมือไหวไ้หม หนา้ทีของเราในทางจงกรม เราไดท้าํของเราสมบูรณ์ไหม ถา้เราไดท้าํ
สมบูรณ์ตามหนา้ทีของเรา เขาไหวข้องเขา เขาไดบุ้ญของเขาเห็นไหม เวลาเขาไหวเ้รามนัตอ้ง
สะทอ้นใจเขา้มานะ เขายกมือไหวเ้ขาศรัทธามาก เขามาสนบัสนุนจุนเจือกบัเราเพือตอ้งการบุญ
กศุลกบัเรา เขาตอ้งการบุญกศุลกบัเรา แลว้เราตอ้งการบุญกศุลกบัเราไหม ในหวัใจของเราบุญ
กศุลของเราเกิดขึ0นมาหรือยงั เห็นไหมแมแ้ต่อยูข่องเรา หวัใจมนัพอใจในเพศของสมณะไหม 

ถา้หวัใจมนัพอใจในเพศสมณะนะ เพศของนกับวช เพศของนกัต่อสู้ ถา้พอใจในเพศ
สมณะมนักอ็บอุ่นไง ถา้ศีลมนับริสุทธิ6 มนัจะอบอุ่นในหวัใจของเรา เห็นไหม เราจะเขา้สังคมไหน
ได ้ เราเขา้ดว้ยความเตม็อกเตม็ใจ เราเขา้ดว้ยความรืนเริงอาจหาญ เพราะเราทาํเราไม่มีสิงใดเป็น
ความซ่อนเร้นในหวัใจ  

ถา้มีสิงใดซ่อนเร้นในหวัใจเห็นไหม เราเขา้ทีไหนเราไม่อาจหาญเราไม่รืนเริงเห็นไหม นี
คือศีลไม่บริสุทธิ6  ถา้ศีลบริสุทธิ6  ศีลบริสุทธิ6 มนัทาํใหรื้นเริงอาจหาญ การทาํอะไรมนัทาํไดเ้ตม็ไม้
เตม็มือ  

การทาํดว้ยความเตม็ไมเ้ตม็มือทาํดว้ยหวัใจนะ หวัใจทาํงาน งานประพฤติปฏิบติั นังสมาธิ
นังเฉยๆ เดินจงกรมกลบัไปกลบัมา แต่หวัใจมนัหมุนติ0วๆๆ เวลาปัญญามนัเกิดนะ หมุนติ0วอยา่ง
นั0นจริงๆ เวลามนัหมุนออกไป มนัหมุนออกไปในแกนในหลกัการของสัมมาสมาธิ มนัหมุนโดย
มีหลกัการนะ มนัไม่ไดห้มุนแบบฟุ้งซ่านออกไป ถา้ฟุ้งซ่านออกไปมนัหมุนออกไปโดยธรรมชาติ
ของมนั มนัโดยสัญชาตญาณของมนั มนัหมุนออกไปไม่มีตน้ไม่มีปลาย ไม่มีทีเกิด ไม่มีทีดบั ไม่รู้
วา่มนัเป็นอยา่งไร ทุกขอ์ยา่งเดียว 
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แต่ถา้มนัหมุนโดยมรรคญาณ หมุนโดยมคัคะ ความเป็นไป มนัเป็นโลกตุตรปัญญาเห็น
ไหม มนัหมุนไปจากไหน มนักห็มุนมาจากฐาน มาจากจิตปฏิสนธิ จากภวาสวะ จากแกนของจิต 
แกนของจิตนะ แกนของจิตคือสัมมาสมาธิมนัมีหลกัของมนั ถา้มีหลกัของมนั มนัหมุนกห็มุนไป
จากแกนอนันี0  แลว้พลงังานของมนักก็ลบัมาทาํลายกิเลสในแกนอนันี0  แกนนี0 คือแกนในหวัใจอนั
นี0ไง  

สิงทีกลบัมาเห็นไหม มนังานของเรา หนา้ทีของเรานะ เราอยา่ปล่อยใหเ้วลามนัล่วงไป 
เวลาล่วงไปน่าเสียดายนะ ดูสิ ดูเดก็เห็นไหม เผลอแป๊บปัMบเดียวมนัโตเป็นผูใ้หญ่แลว้นะ  

ชีวติเราแก่มาๆ ตลอดนะ อายพุรรษาจะแก่มากขึ0นไป ความรับผดิชอบเราจะมากขึ0นไป 
เราจะมีหลกัมีเกณฑน์ะ เราจะเป็นผูน้าํเขาตลอดไป ถา้เราจะเป็นผูน้าํเขา เราเองเรายงัไม่เขา้ใจ
เรืองธรรมและวนิยั แลว้เราจะไปมีหลกัมีเกณฑไ์ดอ้ยา่งไร เราจะตอ้งมีหลกัมีเกณฑใ์นหวัใจของ
เรา เราตอ้งเป็นหลกัเป็นเกณฑใ์หไ้ด ้ 

ถา้เป็นหลกัเป็นเกณฑใ์หไ้ด ้การศึกษาเป็นการจาํมา การศึกษานะ การศึกษาเล่าเรียนจาํมา
ทั0งนั0น อนันี0มนัอยูก่บัเราไม่ไดห้รอก มนัเผลอมนัลืม สัญญามนัลืมนะ แต่ถา้เราทาํของเราขึ0นมา
ในหวัใจ มนัรู้แจง้ 

ความรู้แจง้นะ ศีลธรรมไง ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัครอบคลุมศีล
ทั0งหมดนะ ศีลมนัมาจากไหน? ศีลมนัมาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัขึ0นมานะ 
บญัญติัขึ0นมาเพราะมีภิกษุทาํผดิเป็นตน้บญัญติั แลว้บญัญติัขึ0นมา สิงทีบญัญติัมากเ็พืออะไร กเ็พือ
ความสงบของใจ เพือการประพฤติปฏิบติั แลว้เราประพฤติปฏิบติัในหวัใจของเรา สิงทีเรารู้จาก
ธรรมอนันี0  ธรรมมนัเหนือโลก ธรรมอยูใ่นหวัใจของเรา มนัจะเขา้ใจสิงต่างๆ ไปหมดเลย ถา้
เขา้ใจสิงต่างๆ ไปหมดเรากเ็ป็นหลกัของตวัเราเองได ้

ชีวติของเรามนัมีคุณค่า คุณค่าของเราเห็นไหม คุณค่าของพระ คุณค่าของนกับวช เรามี
ความศรัทธาเรามีความเชือนะ เรามีความศรัทธา ความศรัทธามนัมาจากไหนล่ะ ดูสิทางโลกเขา
เห็นไหม ดูสิกระแสของตลาดทีเขานิยมกนั ถา้กระแสตลาดนิยมเราจบักระแสตลาดได ้ เขาทาํ
ธุรกิจกนัเขาจะมีผลประโยชนม์ากเลย  
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ความอบอุ่นในหวัใจของเรา คุณค่าของเราถา้มนัเกิดขึ0นมาของเราเห็นไหม จิตของเรามนั
รู้คุณค่าของเรา มนัพอใจไง มนัพอใจในชีวตินะ ชีวติเกิดมามีคุณค่า ชีวติของเราเกิดมาเห็นไหม 
ไม่เหยยีบแผน่ดินผดิ เราเกิดพบพุทธศาสนา อยา่งนอ้ยเรากไ็ดม้าประพฤติปฏิบติั มาไดท้ดสอบไง 
เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทาํอยา่งนี0  องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รื0อคน้มา ๖ ปี
เห็นไหม คืนสุดทา้ยอยูโ่คนตน้โพธิ6  นังสมาธิอยา่งนี0  เราไดท้าํตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใน ๓ เดือนนี0ใหมุ้มานะ ใน ๓ เดือนนี0ใหต้ั0งอก
ตั0งใจนะ ไม่ใช่ไปพดูเอากต่็อเมือจะออกพรรษาวา่ “จะออกพรรษาแลว้นะ” แลว้เรามีอะไรติดไม้
ติดมือไป 

นีตน้พรรษา ตน้พรรษาเลย ยงัสดๆ อยู ่ ของยงัสดๆ ร้อนๆ อยูน่ะ มนัควรจะประกอบ
ขึ0นมาใหม้นัเป็นผลงานเราขึ0นมา ตีเหลก็ตอ้งตีเหลก็ทีมนัแดงๆ เหลก็แดงๆ เราเอามาตี มนัจะขึ0น
รูปอยา่งไรกไ็ด ้ นีกเ็หมือนกนั หวัใจของเรา ของของเราเองเราจะมาทาํขึ0นรูปอยา่งไรกไ็ด ้ ทาํให้
มนัสงบเขา้มานีใหม้นัทาํได ้อยา่งนอ้ยนะจิตสงบเขา้มา จิตสงบเขา้มามนัเป็นการยนืยนักบัจิตของ
เราเห็นไหม จิตของเราไม่เคยสัมผสันะ เหมือนเขามีอาหารทีประเสริฐมาก เราไม่เคยกินเลย เรา
ไม่เคยกินเราไม่เคยเห็นเลย ไดย้นิแต่ข่าว ข่าวขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง ข่าวของครู
บาอาจารยไ์ง “มีความสงบอยา่งนั0น มีความสุขอยา่งนั0น” 

สิงนี0 เราศึกษาไปเรากศ็รัทธา เรากมี็ความเชือ เรากมี็ความทึง ทึงวา่โอโ้ฮ ท่านทาํไดน้ะ สิง
นี0มนัทาํได ้ สิงนี0มนัมีจริงนะ สิงทีมีจริงเรากมี็ความรู้สึกเหมือนกนั เรากมี็สิทธิเหมือนกนั เรากมี็
หวัใจเหมือนกนั หวัใจสัมผสัธรรมไดเ้ห็นไหม เรากมี็สิทธิเหมือนกนั แลว้เราพยายามทาํของเรา
ขึ0นมา  

เราเกิดมาเรามีศรัทธามีความเชือ เราไดป้ระพฤติปฏิบติัตามแนวทางขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ นีเป็นความคิดนะ ตามแนวทางขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประพฤติปฏิบติัมากบัเจา้ลทัธิต่างๆ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ละทิ0งมา แลว้มาทาํวชิชา ๓ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ เห็น
ไหม นีวชิชา ๓ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ขึ0นมา เป็นผูริ้เริม เป็นผูบุ้กเบิก เป็นผู ้
คน้ควา้มา แลว้วางธรรมวนิยัให ้ เราไดฝึ้กฝนใหม้นัมีคุณค่าขึ0นมากบัเรา ถา้เราไดท้าํขึ0นมา มนัมี
ประโยชนก์บัเราขึ0นมา  
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แค่ความสงบของใจ จิตมนัสงบเขา้มามนัยนืยนัเลย สิงนั0นมีจริง สิงนั0นมีจริงนะ เหมือน
เราเอามือควา้ไปในอากาศสิ เห็นไหม เราจะมีความรู้สึกเลย เพราะมนักระทบอากาศมนัจะมี
ความรู้สึกหมด จิตกเ็หมือนกนั จิตมนัคิดของมนัตลอดไป จิตมนัสัมผสัแต่เรืองของโลกๆ จิตมนั
สัมผสัแต่เรืองสัญชาตญาณ สัญชาตญาณของกิเลสทีมนัออกหาเหยือ มนัใชแ้ต่ความเป็นไปของ
จิต ความเป็นไปอาการของจิตออกไปหาเหยือ แลว้เราอยูก่บัมาอยา่งนี0  ศึกษากเ็อาอยา่งนี0 ศึกษา 
เอาอาการของใจนี0 ศึกษา เอาสัญญานี0จาํ เอาสังขารนี0ปรุงในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ นี0วเิคราะห์วจิยัอยูต่ลอดเวลา  

แลว้มนักมี็ความเห็นตามเห็นไหม มนัซึ0 งในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
มนัเห็นตามๆ มนัเห็นตามแต่มนัไม่เห็นจริง ถา้มนัเห็นจริงเห็นไหม แค่สัมมาสมาธินะ พุทโธๆ 
ทาํของเราขึ0นมา เป็นสมบติัของเรา 

ถา้จิตมนัสงบขึ0นมานะ สงบกบัเราเอง ยนืยนักบัเราเอง นีสิงนั0นมีจริงเห็นไหม เหมือนกบั
เราเอาแขนฟาดไปในอากาศ มนัจะมีความรู้สึกอยา่งนั0น จิตกเ็หมือนกนั ถา้มนัสัมผสัสมาธิ มนัก็
เป็นการยนืยนักบัจิต จิตมนัยนืยนัเอง จิตมนัสงบเอง 

สิงทีมนัสงบเองเห็นไหม จิตเป็นอยา่งนี0  ชีวติเราเป็นอยา่งนี0  ไอต้วัทีมาเกิดๆ ตวันี0มนัมา
เกิด ตวัความรู้สึกอนันี0มนัมาเกิด มหศัจรรยม์าก มหศัจรรยม์าก แลว้วธีิแกไ้ขมนัล่ะ สิงทีมนัจะพา
เกิดอีก วธีิแกไ้ขมนันะ ถา้วธีิแกไ้ขมนั สิงทีมนัสงบขึ0นมาแลว้พยายามสาวไปหาเหตุ ทาํอยา่งไร
ใหจิ้ตมนัสงบขึ0นมา 

ถา้เหตุนะคือวสี ชาํนาญในวสี ในการกระทาํ กระทาํสิงนี0 ใหม้นัสงบบ่อยครั0 งเขา้ๆ ถา้
บ่อยครั0 งเขา้พลงังานมนัมีเห็นไหม โนม้ไปมนัทาํไดน้ะ คนเราๆ สดชืน เรากาํลงัแขง็แรงเราทาํได้
หมด ถา้เราแก่เฒ่าเราตอ้งคลานเอานะ ไปไหนกค็ลานเลย เดินกเ็ดินแทบไม่ไหวเลย ยกเทา้ไม่ไหว
เพราะมนัเสือมสภาพ  

จิตทีมนัเป็นไปมนัไม่มีกาํลงัมนัเป็นอยา่งนั0น มนัเป็นอยา่งนั0น มนัทาํอะไรมนัเคลือนไหว
ไปไม่ได ้ แต่โดยสัญชาตญาณเพราะมนัเป็นนามธรรม ร่างกายนั0นวตัถุเห็นไหม เวลามนั
เคลือนไหวนะ มนัเจบ็ปวดโอดโอยไปตลอด แต่จิตมนัตอ้งการจะไปอยา่งนั0น มนัไม่มีกาํลงัของ
มนั ไม่มีกาํลงันะ แลว้มนัอยูใ่นร่างกายทีอ่อนแออีกเห็นไหม มนักย็ิงไปไม่ไหวใหญ่เลย ร่างกาย
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จะอ่อนแออยา่งไรกแ็ลว้แต่ ถา้จิตใจเขม้แขง็เรานังสมาธิมนัไม่ตอ้งใชอ้ะไรมากมาย เราใชส้ติ เรา
ใชก้าํหนดพุทโธๆ มนัสงบเขา้มาๆ ใจมนัสงบเขา้มา มนัทาํได ้

สิงทีทาํไดน้ะ สิงทีมนัทาํไม่ไดม้นัตรงขา้มกบัทาํได ้ สิงทีเราทาํไม่เคยประสบความสาํเร็จ 
ถา้เรามีความจริงใจ เราประสบความสาํเร็จ อยา่ปล่อยใหเ้สียเวลาไป หนา้ทีการงานของเรา อยา่
ไปแยง่โลกเขาทาํงานกนันะ งานของโลกๆ เขา ดูสิ ดูงานวจิยัต่างๆ ..ติรัจฉานวชิา วชิชาทีทาํให้
เนินชา้ไง วชิาทีทาํใหเ้นินชา้เห็นไหม  

ขอ้วตัรปฏิบติัเราตอ้งทาํ สิงทีเป็นขอ้วตัรปฏิบติัเพราะอะไร เพราะคนเรามนัตอ้งขบัตอ้ง
ถ่าย มนัตอ้งใชต้อ้งสอยเห็นไหม ดูสิเรามานังกนัอยูอ่ยา่งนี0  อาสนะเอามาจากไหน? นีมนัของของ
สงฆ ์ วนิยักรรมเกิดขึ0นมานะ เดี?ยวจะบอกบุพกิจ ไดท้าํของเราหรือยงั บุพกิจนีไดต้ั0งนํ0าใชห้รือยงั 
ไดเ้อาอาสนะมาวางไหม สิงใดนีบุพกิจนี สาธุ..สาธุ แลว้ทาํหรือเปล่า นีไดท้าํหรือเปล่า มนัมุสา
นะ ถา้ไม่มุสานะ กิจกรรมมนัเกิดขึ0น บุพกิจคือกิจการกระทาํในอุโบสถ กิจทีทาํใหเ้กิดขึ0นมาเป็น
กิจกรรม เป็นวนิยักรรมของสงฆ ์สงฆท์าํกนัขึ0นมาเห็นไหม สิงทีทาํขึ0นมากท็าํเพือสงฆ ์ 

นีกเ็หมือนกนั ขอ้วตัรปฏิบติัของเรา คนเรามนัมีความเป็นอยู ่ ร่างกายมนัเป็นของสกปรก 
ดูสิเราตอ้งเขา้หอ้งนํ0า วจักุฎีวตัร ตอ้งทาํวจักฎีุวตัร ขอ้วตัรต่างๆ ของเรา วตัรของเราเราปฏิบติัเห็น
ไหม นํ0าใชน้ํ0 าฉนั นํ0าใชน้ํ0 าฉนัแลว้ใครใชใ้ครฉนั กเ็รานีใชเ้ราฉนั นํ0าลา้งเทา้ นํ0าลา้งบาตร เรา
รักษา ไอนี้มนัไม่ใช่การเนินชา้ ไอนี้มนัเป็นเพราะสิงทีมนัมีชีวติอยู ่ การขบัเคลือนไปของร่างกาย
มนัตอ้งอาศยัสิงนี0  เรากอ็าศยัสิงนี0มาเป็นขอ้วตัร ขอ้วตัรเพือบงัคบัหวัใจไง  

หวัใจมนัจะไม่ทาํอะไรเลยนะ หวัใจมนัอยากอยูเ่ฉยๆ แลว้กนิ็พพานนะ เห็นไหมทีเขามา
ถามวา่ “นิพพานอยูแ่ค่เอื0อมๆ”  

นิพพานแค่เอื0อมนิพพานของใคร? นิพพานของกิเลสไง นิพพานของกิเลสไม่ตอ้งทาํอะไร
เลย นอนเหมือนหมูนันล่ะนิพพาน นอนอยูเ่ฉยๆ นิพพานหมดเลย ไม่ตอ้งทาํอะไรเลย ตรึกหน่อย
เดียวกนิ็พพานแลว้ นิพพานอยา่งนี0 นิพพานโดยกิเลส แลว้นิพพานโดยกิเลสเอาอะไรไปสอนเขา 
นิพพานโดยกิเลสนะ มีครูบาอาจารยค์วบคุมอยูม่นักอ็ยูใ่นร่องในรอย ลองครูบาอาจารยท่์านล่วง
ไปสิ นิพพานอยา่งนี0มนัจะออกเขี0ยวออกเลบ็นะ มนัจะหาเหยือของมนั เพราะอะไร เพราะโมฆ
บุรุษมนัตายเพราะลาภ ลาภสักการะทาํใหโ้มฆบุรุษตายหมดเลย  
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แลว้ลาภสักการะมนัคืออะไร โลกธรรม ๘ แลว้โลกธรรม ๘ มนัเกียวอะไร ธรรมะเก่าแก่ 
ธรรมะเก่าแก่ มีลาภเสือมลาภ มียศเสือมยศ มนัเป็นของมนัคู่กนั แลว้สิงนี0มนัมาล่อใจเราได้
อยา่งไร ในเมือธรรมของเรามนัเหนือโลก มนัเหนือลาภสักการะ เหนือสิงต่างๆ ทั0งหมดเลย  

ถา้ธรรมเหนือโลกนะ ธรรมเหนือโลกมนัถึงมีความสุข วมุิตติสุขมนัอยูใ่นหวัใจของเรา 
ถา้ธรรมอยา่งนี0มนัเกิดขึ0นมา สิงนี0มนัจะมาล่อเราไดอ้ยา่งไร ถา้มนัล่อเราไม่ได ้ มนักไ็ม่ออกไป
นอกลู่นอกทางเห็นไหม นอกลู่นอกทางในการประพฤติปฏิบติัมนักจ็ะเขา้หลกัเขา้เกณฑ ์ ไม่ใช่
นิพพานของกิเลสนะ นิพพานของกิเลสไม่ตอ้งทาํอะไรเลย ไม่มีเหตุมีผลนิพพานไดอ้ยา่งไร 
ฉะนั0นพระอาทิตยขึ์0นพระอาทิตยต์กกนิ็พพาน เพราะพระอาทิตยขึ์0น พระอาทิตยเ์ป็นนิพพานได้
ไหม พระอาทิตยนิ์พพานไม่ได ้ ดวงจนัทร์กนิ็พพานไม่ได ้ โลกกนิ็พพานไม่ได ้ นิพพานไม่อยูก่บั
สิงต่างๆ ใดๆ ทั0งสิ0น  

ดินฟ้าอากาศไม่ใช่นิพพาน ขา้วของต่างๆ ไม่ใช่นิพพาน นิพพานมนัอยูที่ความรู้สึก แลว้
ความรู้สึกมนัจะตกเหมือนพระอาทิตยไ์หม มนัขึ0นมนัเร็วกวา่อีก มนัเร็วกวา่อีกกม็นัเป็นผูรั้บรู้ 
มนัมีความเห็นของมนัเห็นไหม  

พระอาทิตยขึ์0นพระอาทิตยต์กมนัไม่มีใครรับผลประโยชน ์ ธรรมชาติมนักแ็ปรปรวนไป
ธรรมดา โลกนี0 เป็นอจินไตย มนัจะแปรสภาพเป็นอยา่งนี0  แปรสภาพของมนัไปนะ ดินฟ้าอากาศ
มนัจะแปรสภาพ มนัจะแปรปรวนเป็นเรืองของเขา กาลเวลามนัแปรปรวนไป พระศรีอริย
เมตไตรยจะมาตรัสรู้ขา้งหนา้แน่นอน 

แลว้ความแปรปรวนของจิตล่ะ ความแปรปรวนของเราล่ะ มนัโลเลในหวัใจ หวัใจมนั
โลเลมาก มนัไม่มีหลกัมีเกณฑข์องมนั แลว้จะเริมตน้กนัตรงไหน? แลว้จะเริมวปัิสสนากนั
ตรงไหน? เริมชาํระกิเลสกนัตรงไหน?  

กต็รงเรา ตรงทีไอม้นัขี0 เกียจนีแหละ ตรงทีมนัไม่รับรู้ชีวติมนั มนัเอาชีวิตมนัลอยไป
เหมือนกบัสวะ ชีวติลอยไปเหมือนกบัสวะเลย เวลามนัหมุนไปนะ เขม็มนักระดิกไปมนัยงัเป็น
เวลาใหเ้รารับรู้ ๒๔ ชัวโมงนะ วนัเวลา ๒๔ ชัวโมงของเรา แลว้ชีวติเรากป็ล่อยไปอยา่งนี0   

นีไงขอ้วตัรปฏิบติั ขอ้วตัรปฏิบติัเป็นเรืองสังฆกรรม เป็นเรืองความสามคัคี เรืองความ
มีทิฏฐิมานะ ความมีทิฏฐิเสมอกนั ศีลเสมอกนั ความเห็นเสมอกนั ดว้ยความยิ0มแยม้แจ่มใส นีมนั
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เสมอกนั แลว้หวัใจล่ะ หวัใจมนัเสมอกนัไหม หวัใจไม่เสมอกนั มนัจะทาํอยา่งไรใหม้นัเสมอกนั 
ถา้มนัเสมอกนัขึ0นมา มนัมีความอบอุ่นในหวัใจเห็นไหม ถา้มีความอบอุ่นในหวัใจ มนัเริมตน้จาก
ตรงนี0ไง เริมตน้จากวา่เราอยา่เศร้าสร้อยเศร้าหมอง ชีวตินี0ไม่เศร้าหมอง จิตเดิมแทนี้0ผอ่งใส จิต
เดิมแทนี้0หมองไปดว้ยอุปกิเลส แลว้อุปกิเลสนี0มนัความเศร้าหมองจากภายใน 

ความเศร้าหมองจากภายในกม็าจากความเศร้าหมองจากภายนอก เพราะภายในมนัเศร้า
หมองเห็นไหม สรรพสิงทีเห็นมนัขดัหูขดัตาไปหมดเลย แต่จิตเดิมแทที้ผอ่งใส มนัผอ่งใส มนัมี
ความสุขของมนั โอย้ โลกนี0สวยงามมาก โอย้ หมู่คณะน่ารักมาก หมู่คณะมีแต่คนดีกบัเราทั0งหมด
เลยเห็นไหม  

แลว้มนัเป็นมาจากไหน มนักเ็ป็นมาจากความเศร้าหมองความผอ่งใสของใจ ถา้ความเศร้า
หมองความผอ่งใสของใจ หมู่คณะกคื็อหมู่คณะอยูอ่ยา่งนั0น เขากอ็ยูข่องเขาโดยหนา้ทีของเขา หมู่
คณะเราอยูอ่าศยัดว้ยกนัมนักอ็ยูก่นัอยา่งนี0  แต่ความเศร้าหมองอนันี0มนัไปจบัผดิจบัถูกเขาเอง ถา้
มนัผอ่งใส มนักว็า่เขาดี “โอย้ เขาดีไปหมดเลย โอย้ โลกธาตุนีสวยงามไปหมดเลย” เห็นไหม ดี
ไปหมดเลย แต่ถา้มนัเศร้าหมองนะ นีไม่ดีไปหมดเลย ไม่มีอะไรถูกใจมนัซกัอยา่งหนึงเลย  

สิงต่างๆ นะ มนัเศร้าหมองผอ่งใสจากภายในนะ มนัตอ้งมาแกจ้ากจุดนี0ไง เราอยูใ่นหมู่
คณะ อยูใ่นขอ้วตัร มนักเ็ป็นสมบติัอยูอ่ยา่งนี0  แลว้หวัใจของเรามนัเป็นจากภายใน เราตอ้งแกจ้าก
ทีนี หนา้ทีของเราตอ้งแกไ้ขตวัเรา แกไ้ขจากภายในของเราเห็นไหม ถา้แกไ้ขจากภายในของเรา 
ถา้สิงนี0มนัสะอาดบริสุทธิ6 ขึ0นมา มนัเป็นธรรมของเราขึ0นมานะ นีธรรมเหนือโลก  

พอธรรมเหนือโลกขึ0นมา แลว้ลาภสักการะ สิงต่างๆ มนัจะมีคุณค่ามาไดอ้ยา่งไรล่ะ ถา้มนั
ไม่มีคุณค่าเห็นไหม เครืองอาศยั ดูสิองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๔๕ ปี นีอาศยัอะไร กอ็าศยั
ร่างกายนี0ประกาศธรรม อาศยักล่องเสียงนี0ประกาศธรรมมาดว้ยพระโอษฐข์ององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะยงัไม่มีตาํรา ไม่มีเครืองเสียง ไม่มีอะไรบนัทึกไวเ้ลย ตอ้งฟังจากปาก 
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กบัครูบาอาจารยที์แสดงออกเท่านั0น  

เวลาออกมาจากพระโอษฐ ์ ออกมาจากร่างกาย จิตทีมนัเหนือโลกขึ0นไปแลว้ แลว้ทาํเพือ
ใคร นีทาํเพือใคร รื0อสัตวข์นสัตวที์ไหน รื0อสัตวข์นสัตว ์ ไอส้ัตตะผูข้อ้ง ทีหวัใจเศร้าหมอง ไอ้
ขอ้งอยูใ่นวฏัฏะนี0  ขอ้งอยูใ่นวฏัฏะเห็นไหม แต่มนัยงัมีวาสนานะ ยงัอยากประพฤติปฏิบติั อยาก
บวช อยากคน้ควา้ อยากไดป้ฏิบติัเห็นไหม เหมือนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สละนะ ดูสิศากยบุตรนี บุตรชาวศากยะ พวกเราบุตรชาว
ศากยะ บุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทะนุ
ถนอมมากนะ ทะนุถนอมเพราะอะไร จะรื0อสัตวข์นสัตวพ์วกเรานีใหไ้ปไง สิงใดทีเกิดขึ0นมาจาก
หวัใจ ถา้มนัเกิดขึ0นมาจากหวัใจมนัเป็นความจริง ความจริงจากอนันี0  นีรื0อสัตวข์นสัตวต์รงนี0    

คนเรานะ เขามองกนัเห็นไหม ดูสิจุดศนูยก์ลางของอาํนาจ อาํนาจทีไหนล่ะ อาํนาจคือ
อาํนาจรัฐ อาํนาจรัฐกป็กครองประเทศไหนประเทศนั0นเห็นไหม นีจุดศูนยก์ลางของใคร จุด
ศนูยก์ลางของจิต ความคิดออกมาจากหวัใจของเรา ออกมาจากความรู้สึกของเรา ความคิดเรา
ออกมาจากทีนี แลว้ถา้มนัทุกขม์นักทุ็กขจ์ากทีนี ถา้เวลามนัสุขมนักสุ็ขจากทีนี แลว้เราไปมองกนั
ทีไหนเห็นไหม เราไปมองกนัอยูท่างโลก เขามองกนันีสมบติัของเขา สมบติัเขาจะมาเปรียบเทียบ
กนัวา่ของใครมีมากของใครมีนอ้ยเห็นไหม คนนั0นจะมีสมบติัมาก  

แลว้เราดูสิของเรา พระกเ็หมือนกนั กฏิุของใครดี เครืองใชไ้มส้อยของใครดี ของใครดีๆ 
มนักข็องสังฆะเหมือนกนัแหละ ของมนัเป็นปัจจยัเครืองอาศยัเหมือนกนั ของมนัเป็นบริขาร สิงที
เป็นบริขารมนักมี็เสือมสภาพ พอเสือมสภาพเรากแ็กไ้ขเห็นไหม ดูสิเราฝึกปฏิบติักนั ทุกสรรพสิง 
ผูที้ไม่ฉลาด ตดัไม่ได ้เยบ็ไม่ได ้ทาํไม่ได ้รับกฐินไม่ได ้ถา้ผูที้ฉลาดเห็นไหม บริขารเราทาํของเรา
เองได ้ 

ถา้เราทาํของเราเองได ้ ดูสิทุกอยา่งทีเราทาํของเราเองได ้ เราจะไปเดือดร้อนกบัใคร ขอให้
มนัเสียมาสิเราแกไ้ขไดท้ั0งนั0น เราซ่อมแซมของเราเองไดห้มด ถา้เราซ่อมแซมเองไดห้มด แมแ้ต่
ขา้งนอกกซ่็อมแซมเองได ้ หวัใจกซ่็อมแซมเองได ้ ปัญญากซ่็อมแซมเองได ้ ซ่อมแซมมนัสิเห็น
ไหม ดูสิธรรมโอสถ เจบ็ไขไ้ดป่้วยไม่มีหมอ ไม่มีหมอกเ็ขา้สมาธิสิ เขา้สมาธิเห็นไหม อะไรบา้ง
ทีมนัเป็นความเสือมสภาพ จิตมนัสงบเขา้มา สิงนั0นมนัหายไดน้ะ ธรรมโอสถ  

ธรรมโอสถซ่อมแซมร่างกายยงัไดเ้ลย แลว้เวลาซ่อมแซมบริขารกซ่็อมแซมบริขาร 
ซ่อมแซมร่างกาย แลว้ถา้ซ่อมแซมหวัใจล่ะ หวัใจมนัมีกิเลสแลว้เอาอะไรซ่อมแซมมนัล่ะ หวัใจมี
กิเลส มนัซ่อมแซมมนักต็อ้งเอามรรคญาณเขา้ไปซ่อมแซมมนั เขา้ไปทาํลายมนั กิเลสมนักลวั
อยา่งเดียวกลวัธรรมนะ มนัไม่กลวัอะไรเลย กิเลสมนักลวัธรรมของแทด้ว้ย ถา้ธรรมไม่ใช่ของแท้
กิเลสมนัเอามาอา้งดว้ย อา้งวา่เป็นอยา่งนั0น อา้งวา่เป็นอยา่งนี0  เห็นไหม นิพพานโดยกิเลส นิพพาน
โดยกิเลสทั0งนั0นเลย  
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ไม่เป็นหรอก ถา้นิพพานมนัตอ้งมีเหตุมีผล มนัมีการกระทาํของมนันะ กระทาํของมนั
มรรคญาณมนัจะเกิดอยา่งไร สิงทีเกิดขึ0นมามนัเหมือนกนัหมด สิงทีเป็นความจริงกคื็อเป็นความ
จริง สิงทีไม่เป็นความจริงเห็นไหม มนัไม่เป็นความจริง มนัเป็นความชัวคราวหินทบัหญา้ไว ้ หิน
ทบัหญา้ไวค้วามเป็นไป หินทบัหญา้ไวข้นาดวา่หญา้มนัเกิดขึ0นมา เรารู้วา่หญา้ เรากลบัมาทาํอีก 
มนัยงัประเสริฐกวา่นะ 

กลบัมาทาํอีก กลบัมาต่อสู้กบัมนัอีก หญา้มนัเกิดมาไดอ้ยา่งไร แลว้หินทบัหญา้หินมนัอยู่
ไหน? เอา้ ยกหินมาทบัมนัอีก แต่หินทบัหญา้ไวก้ใ็หม้นัทบัหญา้ไว ้ แต่ถา้มนัรู้วา่ทบัหญา้แลว้ก็
เอาหินมาทบัมนั ทบัมนัใหม้นัราบเรียบไปไง ครั0 งทีแลว้เอาหินทบัหญา้ไว ้ พอยกหินออกหญา้ก็
เกิดอีก คราวนี0 เอาหินทบัหญา้ไว ้แลว้ทาํอยา่งไรถา้หญา้ไม่เกิดแลว้ พอออกมามนัโล่งเตียนอยา่งนี0
เราจะทาํอยา่งไร เราจะขดุรากหญา้ เราจะขดุรากเหงา้มนัออกใหห้มด ขดุเหงา้ของหญา้มนัออกมา
อยา่ใหม้นังอกขึ0นมาอีกเห็นไหม พอจิตมนัสงบขึ0นมามนัจะยอ้นไปวปัิสสนาไง  

ครั0 งทีแลว้นะสงบแลว้นึกวา่เป็นผล แลว้พอครั0 งนี0มนัไม่เป็นผล มนัเสือมสภาพไป ลุก
ขึ0นมาต่อสู้มนั ลุกขึ0นมาดว้ยความเขม้แขง็ ลุกขึ0นมาดว้ยชีวตินี0ยงัมีโอกาสอยู ่ ชีวตินี0ยงัสามารถ
แกไ้ขได ้ลุกขึ0นมาสู้มนั พอสู้มนัแลว้นีกดมนัไว ้สูม้นัไว ้ถา้มนักดไปแลว้เราจะแกไ้ขอยา่งไร เรา
จะทาํลายมนัอยา่งไร  

สิงทีจะไปทาํลายมนัเห็นไหม ทาํลายสิงนี0 ขึ0นมายอ้นกลบัขึ0นมา ยอ้นกลบัขึ0นมา มาทาํลาย
มนั ครั0 งทีแลว้หินทบัหญา้มนัไม่เป็นประโยชน ์ มนัไม่ไดเ้ป็นประโยชนเ์พราะเราไม่ไดใ้ชปั้ญญา 
แต่ครั0 งนี0ถา้เราใชปั้ญญา ปัญญามนัจะเขา้ไปขดุคุย้อยา่งไร ถา้มนัขดุคุย้ขึ0นมา ทาํลายมนัขึ0นมา 
ทาํลายมนัใหไ้ด ้ ถา้ทาํลายมนัขึ0นมาเห็นไหม นีมนักเ็ป็นวิปัสสนา หินทบัหญา้กหิ็นทบัหญา้ หิน
ทบัหญา้มนักเ็ป็นประโยชนอ์นัหนึง เห็นไหมดูสิ เวลาหญา้มนัรกขึ0นมา มนัรกไปหมดนะ แต่
หญา้นันเขาเอาไปเลี0ยงสัตวไ์ด ้เอาไปเลี0ยงสัตวไ์ดน้ะ   

นีกเ็หมือนกนั เพราะเราไดส้มาธิมนักมี็ความสุขเห็นไหม เราทาํสมาธิขึ0นมาอนัหนึง 
สมาธิมนัตอ้งเยยีวยาเรา เหมือนกบัอาหาร จิตนะเวลาประพฤติปฏิบติัมนัทุกขม์าก ถา้มนัทุกขม์าก
มนัมีอาหารกินของมนัเป็นขั0นเป็นตอนเขา้ไป มนัจะดาํรงชีวติของมนั การดาํรงชีวติอยู ่ อะไรคือ
อาหาร ดูสิในวฏัฏะเห็นไหม อาหาร ๔ ของวฏัฏะ ภพชาติอยา่งนี0 กินอาหารอยา่งนี0  ไดรั้บอาหาร
อยา่งนี0  ดาํรงชีวติอยา่งนี0   
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นีกเ็หมือนกนั การดาํรงชีวติของการประพฤติปฏิบติัไง ประพฤติปฏิบติัแลว้ลม้ลุก
คลุกคลานไม่มีอาหารหล่อเลี0ยงมนักเ็ศร้าสร้อยหงอยเหงา มนักไ็ม่มีกาํลงัเดินของมนัเห็นไหม แต่
ถา้มนัมีอาหารเลี0ยงขึ0นมา มนักมี็กาํลงัของมนัขึ0นมา มนักเ็ดินของมนัขึ0นไปไดเ้ห็นไหม สิงนี0 ทีเรา
สร้างขึ0นมา หินทบัหญา้มนักมี็ประโยชนอ์ยา่งนี0  มนัทาํใหเ้รากา้วเดินได ้ มนัทาํใหเ้รามีโอกาสเขา้
มากาํจดักิเลสของเราได ้แลว้เกิดมนัมีโอกาสเขา้มากาํจดักิเลสขึ0นมา มนักต็อ้งใชปั้ญญาไง  

ในการผดิพลาดครั0 งทีแลว้เรากเ็ห็นแลว้เห็นไหม เวลามนัเสือมไป พอมนัเสือมไปเรามี
ความทุกขข์นาดไหน ของดีอยูก่บัมือ สมบติัอยูก่บัเรา โจรฉอ้โกงไปหมดเลย แลว้เราทุกขไ์หม นี
เหมือนกนั นีมนัเสือมสภาพไป มนัหายไปโดยมาร โดยมารมนัทาํลาย มารมนัทาํลายเรากก็ลบั
ขึ0นมา ต่อสู้มาๆ  

หินทบัหญา้แลว้หาวธีิการสิ หาวธีิการ จิตสงบบ่อยครั0 งรักษามนัไวใ้หดี้ แลว้นอ้มไป
อยา่งไร นอ้มไปอยา่งไร จิตมนันอ้มออกไปมนัเห็นอะไร? ความเห็นอนันั0นเห็นอะไร  

อุคคหนิมิต นิมิตเห็นกายขึ0นมา เราขยายส่วนอยา่งไร เราจะใชปั้ญญาอยา่งไร มนัตอ้งมี นี
หญา้ไง ถา้มนัทบัไวไ้ม่ไดข้ยาย ไม่ไดข้ดุ ไม่ไดท้าํอะไร รากเหงา้มนัจะหลุดไปไดอ้ยา่งไร 
รากเหงา้มนัหลุดเรากแ็ยกเรากแ็ยะของมนั ขดุคุย้หาวธีิการทาํลายเขา้มา ทาํลายเขา้มา รากมนัตอ้ง
ขดุเขา้มา มนัเห็นเลย เห็นชดัๆ เลย รากหญา้ไม่มี บริเวณนี0ไม่มีรากเลย นีทาํลายทั0งหมดเลยเห็น
ไหม มนัไม่ใช่หินทบัหญา้นะ มนัไม่มีหญา้เลย หินทบัหญา้เป็นการใชส้มาธิกดไว ้ ปัญญาขึ0นมา
ทาํลายมนัจนถึงสิ0นสุดกระบวนการของมนัไป  

งานน่าเห็นใจนะ ถา้จะบอกวา่เป็นงานทีน่าเห็นใจ ดูสิเขาทุกขเ์ขายากกนั เขาอาบเหงือต่าง
นํ0านะ เขากทุ็กขเ์ขากย็ากนะ แต่งานภายในมนัละเอียดอ่อนกวา่นั0นนะ ดูสิสอยเขม็ คนตาไม่ดีสอย
ไม่ไดน้ะ เพราะวา่เขม็กบัดา้ยเห็นไหม รูมนัเลก็นิดเดียว  

นีกเ็หมือนกนั มนัเป็นนามธรรม มนัจบัเหยือจากภายใน ถา้ไม่มีศรัทธา ไม่มีความเชือ 
แลว้ความเชือกบัสมาธิเป็นอยา่งไร คนสมาธิไม่เคยรู้จกั ไม่เคยเห็น แลว้สมาธิเป็นอยา่งไร แลว้
สมาธิคืออะไร? เอา้ สมาธิกคื็อตวัจิต จิตสงบเขา้มาเป็นสมาธิ แลว้สมาธิทาํงานอยา่งไร? ทาํงาน
อยา่งไรมนัจะยอ้นออกมายงัไง เราคิดอยูนี่เป็นปัญญา กปั็ญญาคิดอยูนี่0แลว้ไง คิดอยา่งนี0มนัคิด
แบบเดก็ๆ คิดแบบโลกียปัญญา คิดโดยสมอง คิดโดยสัญชาตญาณ  
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แต่ถา้เป็นปัญญานะ มนัไม่มีเรา ถา้มีเรานะ มีกิเลสเขา้ไปมนัไม่มีเรา ถา้มีเราขึ0นมาเห็น
ไหม มรรคสามคัคี สามคัคีเป็นอะไร กเ็ป็นหนึง อะไรเป็นหนึง ถา้เป็นหนึงมนักเ็ป็นอตัตา เป็น
หนึงกเ็ป็นเรานันแหละ ถา้มีเราเขา้ไปร่วมนะ เพราะเรามนัไม่รู้ เราคืออวชิชา เราคือสิงทีลงัเล
สงสัย 

แลว้คิดดูสิ เราใชปั้ญญาแลว้เราเอาความลงัเลสงสัย คือคิดอะไรกส็งสัยไปหมด คิดอยา่งนี0
คิดไดห้มดเลย แต่กส็งสัยอยา่งนั0น คิดอยา่งนั0นมนักส็งสัยอยา่งนี0  มนัมีสงสัยไปหมดเลยถา้มีเรา
นะ  

แต่ถา้ไม่มีเรานะ มนัเป็นธรรมชาติของมนั มนัเป็นธรรมชาติของธรรมจกัร ธรรมจกัรมนั
หมุนออกไป หมุนออกไปโดยสัจจะความจริง สัจจะความจริงมนัสะอาดบริสุทธิ6 เขา้มา แลว้อะไร
เป็นรากหญา้ล่ะ อะไรเป็นสิงทีเป็นเชื0อในหวัใจ 

ปัญญามนัเกิดนะ งานละเอียดนะ ดูสิถา้งานละเอียดอยา่งนี0  ในทางจงกรมมนัถึงรืนเริงอาจ
หาญ ยิงเดินจงกรมเหงือไหลไคลยอ้ยนะ แต่หวัใจหมุนติ0วๆ โอโ้ฮ มนัมีความสุขนะ มีความสุข นี
คืองานของนกัรบ นีคืองานของเรา นีรืนเริงอาจหาญ  

ศาสนามันคง มันคงทีนีนะ ถา้ศาสนาไม่มีแก่นของศาสนา ไม่มีรู้จริงในศาสนา ศาสนามนั
จะมีคุณค่าทีไหน ศาสนามนักเ็ป็นสัญญา ศาสนามนักเ็ป็นเหมือนกบันกแกว้นกขนุทองนะ ดูสิ
นกแกว้นกขนุทองมนัขี0มนัถ่าย มนักินมนัถ่ายของมนัไม่เป็นทีเป็นทางนะ นีกเ็หมือนกนั เราเป็น
ศาสนา เราจะถนอมอยา่งไรในเรืองของศาสนา ในเรืองของหลกัของศาสนา ในเรืองพิธีกรรม  

ในเรืองพิธีกรรมมนัเป็นเรืองเปลือกๆ ดว้ยเห็นไหม เรืองหลกัศาสนาก่อน หลกัศาสนาคือ
ความรู้จริงไง ความรู้จริงในศาสนา มนัวเิคราะห์วจิยั มนัตดัสินไดห้มดวา่สิงใดผดิสิงใดถูก สิงใด
ผดิกคื็อความผดิ ผดิกคื็อผดิ ถูกกคื็อถูก เห็นไหม ผูที้มีคุณธรรมในหวัใจ ผูใ้ดทาํคุณงามความดี 
เราตอ้งส่งเสริมยนิดีในสิงทีความถูกตอ้งอนันั0น ผูใ้ดทาํความผดิพลาดเราตอ้งติฉินนินทา เราตอ้ง
ติเตียนวา่มนัเป็นความผดิ มนัเป็นความผดิ จะไดแ้กไ้ขไง นีไงคุณธรรมมนัเป็นอยา่งนี0   

แต่ถา้มนัเป็นธรรม มนัทาํไม่ได ้ สังคมสะเทือนหวัใจกนัไปหมด กส็ะเทือนหวัใจมนั
สะเทือนกิเลสน่ะ กกิ็เลสมนัอยูที่หวัใจกต็อ้งกระเทือนทีนัน ทิมมนัไปทีนันเลย เพราะกิเลสมนัอยู่
ทีใจ ใจมนัมีทิฏฐิ แลว้ทิฏฐิอนันั0นมนักข็วาง ขวางตวัเองก่อน ขวางตวัเองก่อน โกงตวัเองก่อน 
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โกงเวลา จะหมดพรรษานะ ออกพรรษาจะเทียวธุดงคไ์ป ธุดงคม์นักแ็บกทิฏฐิอนันี0ไป เอาเขา้ไป
ฟาดฟันหมู่คณะใหม่ต่อไป ถา้มนัเป็นทิฏฐิมนักทิ็ฏฐิตลอดไป ถา้ไม่ไดแ้กม้นักฝั็งไปกบัหวัใจ
อยา่งนี0  ถา้มนัไดแ้กขึ้0นมา แลว้ใครจะแกล่้ะ มนัไม่มีใครแกใ้หน้ะ  

เราไปโรงพยาบาล เวลาไปหาหมอนะ ไปเถอะ เขาเอาเขา้ไดท้ั0งนั0น ไม่ไดเ้อาสายยางยดั
เขา้ไปเลย จะตอ้งเขา้ไปในร่างกาย ตอ้งเอาสารเคมี เอายาเขา้ไปจนได ้แต่หวัใจไม่ได ้จิตแพทยย์งั
ทาํไม่ไดเ้ลย จิตแพทยท์าํใหจิ้ตกลบัมาเป็นปกติเท่านั0นเอง จิตแพทยเ์ขาใชย้ากดไวเ้ฉยๆ เห็นไหม 
แต่ถา้เป็นธรรมมนัทิมหวัใจนะ 

ธรรมนีนะ เวลามนัสะเทือนใจ ธรรมทีออกมาจากใจ ออกมาจากใจแลว้มนัทะลุเขา้ไปใน
หวัใจของเรานะ อายไหม? อายไหม? ธรรมทิมเขา้ไปในหวัใจนีอายไหม? แลว้ถา้อายทาํไมไม่
แกไ้ข อายแลว้ทาํไมไม่ทาํ ถา้มนัทาํ จากใจดวงหนึงสู่ใจดวงหนึงนะ ถา้ไม่ออกจากใจดวงหนึง
มนัเป็นเครืองมือทีหยาบ มนัเป็นเครืองมือทีสัญญา มนัเป็นเครืองมือทีตาํรา ตาํรามนัเป็นรูปธรรม 
มนัเป็นวตัถุ มนัไม่เขา้มาถึงหวัใจเราหรอก  

แต่ถา้เป็นคุณธรรมมนัเขา้ถึงหวัใจเรานะ แลว้ถา้เขา้ถึงหวัใจเรา ใหเ้ราตั0งใจ แลว้เรามีการ
แกไ้ข แลว้มนัจะเป็นคุณธรรมของเราขึ0นมานะ จะเป็นคุณธรรมของเราขึ0นมาเลย คุณธรรมมนัอยู่
ทีไหนล่ะ เห็นไหมมือทีไม่มีบาดแผลนะ มนัจะไม่กลวัอะไรเลย จะมีสารพิษ จะมีอะไร มนัหยบิ
ตอ้งจบัไดส้บายมากเลย มือทีมีบาดแผลนะ จะไม่จบัสิงใดเลย นีบาดแผลในหวัใจเห็นไหม เรามี
สิงใดในหวัใจ มีสิงใดทีมนัสะเทือนใจ มนักลวันะ มนัเสียว มนัยอกใจ  

สิงทียอกใจเห็นไหม จิตเดิมแทนี้0ผอ่งใส จิตเดิมแทนี้0หมองไปดว้ยอุปกิเลส ความเศร้า
หมองความยอกใจอนันี0มนัเรรวนไง ความเรรวนอนันี0แลว้มนัทาํใหเ้รามีความสุขไดไ้หม? มนัก็
เป็นวจิิกิจฉา มนัเป็นความลงัเลสงสัยเห็นไหม 

วนันี0วนัอุโบสถนะ เราจะทาํความสะอาดกนั สะอาดในเรืองสังฆกรรม เราจะใหจิ้ต
บริสุทธิ6 ดว้ยศีล แลว้ในการวปัิสสนา ในการทาํสมาธิ มนัจะเป็นผลงานของเรา มนัจะเป็น
คุณธรรมนะ คุณธรรมของผูที้ทาํสมาธิ มนัพยายามคน้หาสมาธิ คุณธรรมของผูที้บุกเบิกกา้วเดิน
ออกทางปัญญา มนัจะกา้วเดินของมนัขึ0นไป  
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คุณธรรมของแต่ละขั0นแต่ละตอนเห็นไหม ขั0นของปัญญามนัจะแยกแยะ มนัจะคน้ควา้
ของมนั เหมือนเดก็เลย เดก็ทีมนัถาม “นีอะไรๆ” มนัถามพ่อแม่มนั มนัอยากรู้มาก ถา้ปัญญามนั
กา้วเดินนะ มนัจะบุกเบิก มนัจะอยากรู้มาก มนัอยากทาํลายมาก อยากจะทาํลายสิงทีเศร้าหมองใน
หวัใจ 

ถา้มนัทาํลายถูกมรรคสามคัคี ถา้มนัทาํลายยงัไม่ถูกมนักท็าํผดิทาํถูกไป เพราะอะไร 
เพราะสิงทีเราไม่เคยทาํ ทางทีเราไม่เคยเดิน มนักมี็ผิดพลาดเป็นธรรมดา เห็นไหม  

ความสะอาดในสังฆกรรม ความสะอาดของหมู่คณะ ความศีลเสมอกนั ความเห็น
เหมือนกนั นีความสะอาดของสังฆกรรม ความสะอาดบริสุทธิ6 ของใจ ความสะอาดบริสุทธิ6 ของ
ขั0นของสมาธิ มนัสะอาดบริสุทธิ6 ของขั0นสมาธิมนักอ็ยากมีเกณฑข์องมนั แลว้ปัญญาหมุนเขา้
มานะ อยา่นอนใจนะ  

ขอร้อง ขอร้องวา่ออกพรรษานี0  กลบัไปแลว้ใหเ้ขม้แขง็ อยา่เศร้าหมอง ทางจงกรมใหห้มัน
แกไ้ข นังสมาธิภาวนางานของเรา เครืองอาศยัเท่านั0นนะ ปัจจยัเครืองอาศยั ขา้งนอกเป็นเครือง
อาศยั เรากรั็กษาไว ้แลว้ทาํใหไ้ด ้ 

ถา้หมู่คณะนะ ทาํความสงบของใจขึ0นมา ทาํหลกัทาํเกณฑขึ์0นมานะ หมู่คณะจะเป็นภิกษุ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ นีเราเป็นภิกษุในสมมุตินะ สมมุติสงฆ ์ แลว้เราจะเป็นภิกษุ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เอวงั 

 


