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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั0งใจนะ อุตส่าห์มาเห็นไหม ทาํภาชนะเราใหพ้ร่องเพือจะไดบ้รรจุไง บรรจุความรู้
ความเห็น ถา้ภาชนะเราไม่พร่องนีชาลน้ถว้ย ชาลน้ถว้ยเพราะวา่เรารู้แลว้ไง เรารู้เห็นไหม 
อุโบสถครั0 งทีแลว้กม็าอยา่งนี0  ฟังอุโบสถเห็นไหม ฟังอุโบสถเสร็จแลว้กก็ลบั แลว้กม็าอีกกซ็ํ0 าอีก 
กต็อ้งมาทาํอยา่งนี0  เวลากิเลสมนัออกมนัออกมาอยา่งนี0นะ นีอุโบสถสังฆกรรม 

สังฆกรรมเห็นไหม เวลาหลวงปู่มันบอกครูบาอาจารย ์ ใหท้าํคนเดียวนะ ใหท้าํอุโบสถ
นะ เพราะอะไร เพราะวา่ถา้ทาํอุโบสถเราระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราระลึกถึงศีล
ของเรา เราระลึกถึงความสะอาดบริสุทธิ> ของเรา ถา้เราคิดถึงความสะอาดบริสุทธิ> ของเรา เรา
คิดถึงคุณงามความดีของเรา เราอยูก่บัศีลธรรมไง แต่ถา้เรามองขา้มนะ เราจะห่างออกไปเห็น
ไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวใ้นธรรมะ 

“ผูใ้ดอยูท่างภาคตะวนัตกของทวปี อยูไ่กลแสนไกลเราขนาดไหน ถา้ปฏิบติัเหมือนเรา
เหมือนอยูใ่กลเ้รา ผูใ้ดจบัชายจีวรเราไว ้แต่ไม่ปฏิบติัตามเรา เหมือนอยูห่่างไกลแสนไกล” 

แลว้ธรรมวนิยัเป็นองคศ์าสดา “อานนท ์ ธรรมและวนิยัจะเป็นศาสดาของเธอ” แลว้
อุโบสถสังฆกรรมเห็นไหม อุโบสถดว้ย สังฆกรรมดว้ย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆไ์ง 
ธรรมะเห็นไหม ธรรมและวนิยั นีสังฆะ 

สังฆะคือความเป็นอยูข่องเรานะ ถา้เราเขม้แขง็ของเราขึ0นมา เราจะไดข้องเราทุกวนั ดูสิ 
ดูอยา่งสามเณรราหุล เชา้ขึ0นมากอบทรายขึ0นมากาํมือหนึง “วนันี0 เราตอ้งศึกษาธรรมะใหไ้ดด้ัง
เมด็ทราย” เราจะศึกษา ศึกษาตลอดเห็นไหม คนทีหวงัศึกษาตลอด คนทีหวงัดีตลอดเห็นไหม 
คนนั0นมีโอกาสนะ 

ถา้ภาชนะเราเตม็เห็นไหม มนัตั0งแต่เริมจะออกจากวดัมาเลย แสนเบือแสนหน่าย แสนจะ
ราํคาญ แสนจะลาํบากลาํบน อนันี0มนัเป็นเรืองชาลน้ถว้ย แต่ถา้มนัเป็นเรืองอยา่งสามเณรราหุล 
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สามเณรราหุลเป็นพระอรหนัตน์ะ เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ทาํไมตอ้งศึกษา ศึกษาเอาอะไรอีกเห็น
ไหม 

มนัตอ้งศึกษานะ มนัตอ้งศึกษาในเรืองคุณธรรม ในเรืองความเป็นจริงของใจ แต่ศึกษา
เพราะสร้างบุญญาธิการมาอยา่งนั0น สร้างวาสนามาอยา่งนั0น อยากรู้อยากเห็น อยากมี
ประสบการณ์ อยากสะสมของตวัเองไว ้ นีประสบการณ์ชีวติไง สิงทีเป็นประสบการณ์ชีวติให้
มนัเป็นคุณงามความดีของเรา ใหม้นัเป็นความจริงของเรา ถา้เรารู้สิงต่างๆ นีวชิชา อวชิชาคือ
ความไม่รู้ นีงงนะ อะไรทีไม่รู้ แหม.. นังดูนะ มนัจะเป็นอะไร เรายงัไม่เขา้ใจเห็นไหม 

ศึกษาเขา้ใจแลว้ไม่มีอะไรเลยทีเราจะลงัเลสงสัย โลกนอก โลกใน โลกนอกมีความ
เปลียนแปลงตลอด เห็นไหม อจินไตย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้พระ
ศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้ต่อไปขา้งหนา้ เห็นไหมอจินไตย โลกนี0 เป็นทีรองรับ รองรับนี0มนั
เป็นผลของวฏัฏะ ผูที้มีบุญญาธิการจะมาเกิด จะรื0อสัตวข์นสัตว ์สัตวจ์ะตอ้งเกิดตอ้งตายไปอยา่ง
นี0  นีโลกนอก มีวทิยาศาสตร์เทคโนโลยมีนัเจริญขึ0นมานีไม่รู้หรอก โลกนอก ถา้พดูถึงองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เขา้ใจ ความเขา้ใจโลกนอกโลกใน 

แต่โลกในนีโลกของเรา โลกของกิเลสเห็นไหม ถา้มนัทะลุอริยสัจเขา้ไป โลกในนีแจ่ม
แจง้นะ เราจะไม่ลงัเลสงสัยในความรู้สึกของเราเลย เราจะไม่ลงัเลสงสัยการเกิดและการตาย การ
เกิดและการตายนีไม่ลงัเลสงสัยเลยนะ 

แต่ในปัจจุบนัถา้เป็นปุถุชนนีสงสัย ตายแลว้ไปไหน? องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เทศนาวา่การไวจ้ริงหรือไม่จริง? ทาํไปแลว้จะไดห้รือไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะอวชิชามนัปก
คลุมหวัใจไว ้ แต่ถา้มนัเพกิออกหมดนะ อวชิชาออกจากใจหมด มนัจะสงสัยไปไหน โลกทศัน์
จากภายในไง สิงทีเป็นเรา สิงทีมนัตอ้งไปตามกระแส ถา้เราดบัมนัไดเ้ห็นไหม มนัรู้ทนัมนั สิงนี0
มนัจะสงสัยมนัไดอ้ยา่งไร มนัเห็นหมดไง ถา้มนัไม่มีความรู้แจง้ในหวัใจ มนัจะเปิดความลงัเล
สงสัยของใจออกไปไดอ้ยา่งไร แต่จะเปิดความลงัเลสงสัยออกไปจากใจมนัตอ้งมีวธีิการของมนั 
มนัตอ้งมีวธีิการทวนกระแสเขา้ไปหาใจ 

อยา่ใหอ้ายคฤหสัถเ์ขานะ คฤหสัถเ์ขายงัจริงจงักบัเราเลย เขาจริงจงักบัเรานะ เขาทาํของ
เขา เขามีความจริงจงัของเขา เพราะเขาอยูก่บัทุกข ์เขาอยูใ่กลทุ้กข ์เขานอนกอดอยูก่บัมนั 
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แต่เราออกมาเป็นนกัรบ เราบวชออกไปเป็นภิกษุเลี0ยงชีพดว้ยปลีแขง้ อยา่ไปชินชานะ 
เราชินชาคุน้เคยกบัมนันีจะชินชาหนา้ดา้น เพราะมนัไดม้าทุกวนั มนัไดม้าสภาวะแบบนี0  ออกไป
มนัตอ้งไดอ้ยูแ่ลว้ เรืองการดาํรงชีวติเลยเป็นเรืองทีไม่น่าทุกขร้์อนใจ 

แต่ถา้เป็นโลกเขานะ เขาจะตอ้งอาบเหงือต่างนํ0า เขาตอ้งหาของเขามา เขาจะไดกิ้นมื0อ
หนึงๆ  ใชจ่้ายใชปั้จจยัมื0อหนึง เขาใชปั้จจยัเครืองอาศยัของเขาทั0งชีวติหนึง เขาตอ้งหาของเขา 
ถา้เขาเป็นคนทุกขค์นจนกมี็คนเจือจานเขา แต่นีเราเป็นภิกษุ เป็นทีเคารพนบนอบของเขา เขาจะ
ใหน้ะ เขาไม่ไดใ้หแ้บบเขาโยนทิ0งโยนขวา้ง เขาใหด้ว้ยการบูชา เขายกใส่หวันะ เขาจบนบหวั
เลยแลว้เขากใ็ส่ใหเ้ราเห็นไหม เพราะอะไร เพราะเป็นลูกศิษยข์องตถาคต เป็นศากยบุตรพุทธ
ชิโนรส ผูจ้ะสืบทอดศาสนา เพราะตวัศาสนาจะเป็นตวัทีจะทาํใหเ้รากา้วเดินไป เพราะศาสนา
เห็นไหม ธรรมและวนิยัไง ธรรม สภาวธรรม สภาวะเป็นใจ ใจทีมนัประสบกบัธรรม ใจที
ประสบกบัความรู้สึกอนันี0  

สภาวะนี0มนัเกิดมาจากไหน แลว้มนัเกิดมาจากไหน ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้มนัเป็นปริยติั เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ เวลาเราจะบวช
ตอ้งถือรัตนตรัยก่อน ตอ้งถึงรัตนตรัยเห็นไหม เป็นสามเณรถึงไตรสรคมน ์ ถา้ถึงไตรสรณคมน์
เราถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราปฏิญาณตนวา่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็น
สามเณรแลว้บวชมาแลว้เป็นภิกษุ เป็นภิกษุขึ0นมาเราจะศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ดว้ยความเคารพ ดว้ยความเคารพนะ เราเคารพมาก เพราะเราไม่เคารพความคุน้ชิน มนั
จะทาํใหเ้ราลูบคลาํ สิงทีทาํใหลู้บคลาํนะมนัเป็นสักแต่วา่ สิงสักแต่วา่ การประพฤติปฏิบติักเ็ป็น
การสักแต่วา่ ถา้การทาํสักแต่วา่ ผลของมนัเป็นสักแต่วา่ไง เพราะผลไม่ใช่เรา สักแต่วา่ทาํมนั
เป็นเงาไม่ใช่เรา 

ถา้เป็นเราเห็นไหม ดูสิ เวลาเขามาเหยยีบย ําเงาของเรา เรายนือยูก่ลางแดด คนเขามา
เหยยีบย ําเงาของเรา เขาเอานํ0ารด เขาเอาไฟเผาเงาของเรา เราจะเดือดร้อนอะไรไหม ถา้เป็น
ศกัดิ> ศรีเรากไ็ม่พอใจเห็นไหม เขามาเหยยีบย ําเงาของเรา แต่ถา้เอาความรู้สึกจากไม่ใช่โลกธรรม 
มนัจะไม่รู้สึกถึงตวัเราเลย 

นีกเ็หมือนกนั ในการปฏิบติัสักแต่วา่ สักแต่วา่เป็นเรืองของเงา เป็นเรืองของอาการ มนั
ไม่เขา้ถึงใจ เราสักแต่วา่อยา่งไร อาบเหงือต่างนํ0าลงทุนขนาดนี0นะ นังภาวนา นังสมาธิ เดิน
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จงกรมทั0งวนัๆ  สักแต่วา่อยา่งไร สักแต่วา่เพราะกิเลสมนัทาํใหส้ักแต่วา่ไง เดินไปเหมือนกบั
หุ่นยนตน์ะ เดินไปเหมือนกบัคนไม่มีสติไม่มีชีวติ การปฏิบติัมนัตอ้งมีชีวติสิ มนัตอ้งพลิกแพลง
สิ มนัตอ้งพลิกแพลง เราทาํมาอยา่งนี0มนัมีความกระทบอยา่งไร จิตมนัเป็นไปอยา่งไร เราไม่ใช่
หุ่นยนตน์ะ เราเป็นคนทีมีชีวติ เรามีความรู้สึกเห็นไหม 

ดูสิเวลาฝนตกแดดออก เรายงัรู้จกัหนาวจกัร้อนเลย แลว้เราภาวนาทาํซือบือๆ ไปอยา่ง
นั0น แลว้มนัจะเอาอะไรมาเป็นธรรม ซือบือไดอ้ยา่งไร คาํวา่ “สักแต่วา่” มนัเป็นสักแต่วา่ของ
พระอริยเจา้เขา ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้การสักแต่วา่กาย สักแต่วา่เพราะเป็นพระ
อรหนัตขึ์0นมาแลว้มนัสักแต่วา่ สักแต่วา่ต่อเมือเขาเป็นเจา้ของสมบติัแลว้ 

เห็นไหม ดูแกว้ แหวน เงิน ทอง คนมีเงินหลายๆ ลา้น คนมีเงินมากๆ  เงินของเขากคื็อ
เงิน กไ็ม่ตอ้งตกใจตืนเตน้ไปกบัเขา ไอเ้รามนัสามลอ้ถูกหวย มีเงินบาทสองบาทเป็นเงินของเรา 
ตืนเตน้ไปหมด กอดอยูน่ัน ทุกขย์ากอยูน่ัน ไอเ้งินบาทสองบาทมนักเ็ป็นเรืองธรรมดานะ 

เราถึงวา่ตอ้งมีความจริงจงั ตอ้งมีสติสัมปชญัญะ เราอยา่ไปคุน้ชินกบัสิงต่างๆ ทั0งสิ0น คุน้
ชินไม่ไดน้ะ คุน้ชินกิเลสมนัพาใหห้นา้ดา้น ถา้เรามีสติสัมปชญัญะเราทาํของเรา เราตั0งใจของเรา 
ถา้มีสติของเราเขา้ทางจงกรม เขา้นังสมาธิภาวนา เพราะอะไร เพราะทาน ศีล ภาวนา 

จะทาํดีมีบุญกุศลมาขนาดไหน ถา้ไม่ประพฤติปฏิบติัเห็นไหม ดูสิ เวลาเทวดา อินทร์ 
พรหม มาฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขาเป็นเทวดานะ เขามีฤทธิ> นะ ฤทธิ> มนั
เกิดมาจากอะไร ฤทธิ> นี0มนัเกิดจากสถานะทีเขาเป็นเทวดา เป็นเทวดาทีมีฤทธิ> เห็นไหม เป็น
เทวดา อินทร์ พรหม เป็นสถานะของเขา ดูสิ เวลาเราไปไหนกต็อ้งนังรถไปใช่ไหม เวลาเขาไป
ไหนเห็นไหม เขาเหาะเหินเดินฟ้าไป ตวัเขาเบาอยา่งกบัปุยนุ่น เขาเหาะไปชัวรัดนิ0วมือ ไม่มี
ระยะทางนะ จากชาติไหนกแ็ลว้แต่ เหยยีดคูแ้ขนถึงเลยๆ เห็นไหม นีกเ็ป็นสถานะของเขา นัน
มนับุญกุศลของเขา เขามีขนาดนั0น แลว้เขารู้เรืองอริยสัจไหม ทาํไมเขาตอ้งมาฟังธรรมล่ะ แลว้
มาฟังธรรมถาม “อริยสัจคืออะไร” เพราะอะไร เพราะสถานะของเขาเหมือนเรา 

สถานะของเรา เราเกิดมาเราไดส้ถานะอะไร เราเป็นพระเห็นไหม ดูสิ เขากราบ เขาไหว ้
เขาบูชาเพราะอะไร เราเป็นพระ เป็นพระโดยสมมุติสงฆ ์ พระนีเกิดมาดว้ยญตัติจตุตถกรรม 
เพราะอุปัชฌายย์กเขา้หมู่มาเป็นสงฆ ์พอเป็นสงฆเ์ป็นสมมุติสงฆก์ไ็ดส้ถานะนี0มา ถา้ถึงกาลเวลา
เราตอ้งกลบัไปเป็นคฤหสัถ ์เพราะอะไร เพราะเรามีหนา้ทีการงานของเรา เรากล็าสิกขา ลาสิกขา
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ออกไปกส็ถานะหนึง สถานะหนึงเป็นภิกษุเห็นไหม สถานะหนึงเป็นคฤหสัถ ์ สถานะอนันี0มนั
เป็นไปโดยความเห็นความพอใจของเรา 

แต่ถา้เราจะยงัไม่สึก เราจะไม่สึก เราจะไม่ออกไปเป็นคฤหสัถ ์ เราจะเป็นภิกษุอยา่งนี0
ตลอดไป ถา้เป็นภิกษุตลอดไป เรากต็อ้งมีความเขม้แขง็ของเรา เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัดึงลง
ตําไง เป็นภิกษุมนัจะทุกขม์าก ดูสิ เวลาเรามีความจริงจงัเห็นไหม ดูสิ ครูบาอาจารยท่์านวา่นะ 
“อยา่เห็นแก่เรืองของร่างกายจนเกินไปนกั อยา่เห็นแก่ความสะดวกสบายจนเกินไปนกั ถา้เห็น
แก่ความสะดวกสบายจนเกินไป ธรรมะมนัเกิดไม่ไดห้รอก” 

ธรรมะมนัเกิดในทีอตัคดัขาดแคลน ขาดแคลนเพราะอะไร ขาดแคลนเพราะวา่ เวลามนั
เกิดอตัคดัขาดแคลนขึ0นมากิเลสมนัเร่าร้อน กิเลสบอกเราจะทุกขเ์ราจะยาก เราจะไม่มีนัน ไม่มี
ปัจจยัเครืองอาศยัแลว้ อาหารการกินกจ็ะไม่ดี ทุกอยา่งไม่ดีเห็นไหม ถา้มนัขาดแคลนแลว้กิเลส
มนัเดือดร้อน พอกิเลสเดือดร้อนมนักแ็สดงตวั มนักต่็อตา้น แต่ถา้เราไปปรนเปรอมนั กิเลสมนัก็
นอนซุกสบายเลยนะ “โน่นกพ็อดี อาหารกกิ็นได ้ปัจจยัเครืองอาศยักพ็อดี” พอดีเห็นไหม 

นีพระมนัเกิดอะไร นีกิเลสมนัเกิดนะ ถา้อุดมสมบูรณ์กิเลสมนักช็อบมนักพ็อใจ นีเป็น
ภิกษุนะ สถานทีดี อากาศดีมาก สะดวกสบาย สิงนี0 ภิกษุตอ้งดาํรงชีวติอยา่งนี0 ไงเห็นไหม ถึงบอก
ครูบาอาจารยท่์านเตือนประจาํนะ ใหเ้ราเขม้แขง็ อยา่ไปเห็นแก่ความสะดวกสบายจนเกินไปนกั 

แต่การบาํรุงรักษาเห็นไหม การทีเอาของของสงฆม์าใชไ้ม่เกบ็รักษาเป็นอาบติัปาจิตตีย ์
ถา้รักษาของของสงฆเ์ป็นธรรมวนิยั ธรรมวนิยัเพราะอะไร เพราะวา่โลกนี0มนัมีพรุ่งนี0นะ มนัมี
วนัเวลาเป็นไปเรือยๆ เราจะตอ้งรักษาสิงนี0ไวก้บัภิกษุผูที้จรมา ภิกษุทีเป็นไปเห็นไหม เรามาแลว้
อะไรเป็นเครืองอาศยั การดาํรงชีวติิมนัตอ้งมีสิงทีอาศยั เราอาศยัแลว้ เราใชแ้ลว้ เรากใ็หค้นอืน
ใชด้ว้ย เราใชข้องเราแลว้เรารักษาของเรา ไม่ใช่เราใชแ้ลว้ เราไปแลว้ เราจะทิ0งไปเลยนะ อาบติั
ปาจิตตีย!์ ไปเอาของของสงฆม์าใช ้ เวลาไปไม่บอกใหผู้ใ้ดรักษากดี็ ไม่ไดบ้อกกดี็ เราทาํเอง
ไม่ไดเ้กบ็ไวก้ดี็ อาบติัปาจิตตียท์ั0งนั0นเห็นไหม 

ถา้อยา่งนั0นความเป็นอยูใ่นเรืองของร่างกายกพ็ออาศยั แต่สิงทีเป็นธรรมวินยัตอ้งรักษา 
เรากรั็กษาของเราไป ไม่ตอ้งใหม้นัสะดวกสบายจนเกินไปนกั ไม่ตอ้งไปห่วงเรืองปัจจยั
จนเกินไป มนัขาดแคลนใหม้นัขาดแคลนมา ใหกิ้เลสมนัดิ0นออกมาใหดู้ซิ จะไดรั้ดคอมนั จะได้
จบัมนัวปัิสสนาไง เวลาจะวปัิสสนาจะชาํระกิเลสเห็นไหม ไม่เห็นมนันะ ไม่เห็นตวักิเลสนะ มนั
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ไปอยูที่เงา เราทาํกนัทีเงาเห็นไหม เขาเหยยีบเงาเรา เขาทาํร้ายเงาเรา เรากไ็ปเดือดร้อนเจบ็ปวด
นะ ไอนี้มนัศกัดิ> ศรี นีมนัความรู้สึก แต่ถา้จะใหม้นัสะอาดมนัตอ้งมาทีตวัเราสิ จะทาํอะไรกท็าํที
เราสิ กิเลสทาํทีเราซะ อยา่ไปทาํทีเงา อยา่ไปเหยยีบเงากสิู ใหม้นัทาํทีตวักนีูเห็นไหม 

นีกเ็หมือนกนั เวลาสงบขึ0นมากใ็หส้งบขึ0นมาสิ อยา่ไปจาํใครมา การจาํมาเป็นคตินะ เป็น
คติเป็นแนวทางเท่านั0น ธรรมของครูบาอาจารยเ์ราฟังแลว้เห็นไหม หลวงปู่มันท่านพดูแต่เหตุ
ทั0งนั0น ยงัไม่ถึงผลนะ เพราะกลวัพวกเราจะไปเอาผลมาเป็นสัญญามันหมาย ถา้สัญญามันหมาย
ขึ0นมาแลว้เราจะสร้างธรรมกนั สร้างขึ0นมาเป็นเจดียท์รายไง ก่อเจดียท์รายกนัมา เวลาคลืนพดั
มาน่ะหายเกลี0ยงเลย นีกค็วามฝันเพอ้เจอ้ เพอ้ฝันเห็นไหม ธรรมเป็นสภาวธรรมอยา่งนั0น 
สภาวธรรม.. นีเจดียท์รายนะ ธรรมะก่อสร้าง ไม่ใช่ธรรมะตามความเป็นจริง 

ถา้ธรรมะตามความเป็นจริง เราเห็นกิเลสอยา่งไร เราเห็นของเรานะ มนัเป็นวทิยานิพนธ์
เลย เราเป็นคนจบัของเราขึ0นมา เหมือนขา้ราชการเห็นไหม ตาํรวจฝ่ายปราบปรามเขาจะจบัผูร้้าย
เขาจะจบัอยา่งไร โอโ้ฮ ผูร้้ายคนนี0มนัลึกลบันะ มนัซ่อนนะมนัอยูใ่นทีลึกลบั มนัมีเล่ห์กลของ
มนั กวา่จะจบัไดน้ะตอ้งใชว้ธีิการ ตอ้งหลอกตอ้งล่อ ตอ้งขอหมายศาล กวา่จะจบัไดเ้กือบเป็น
เกือบตายนะ แลว้จบัขึ0นมากเ็ป็นเกียรติประวติัของเขา ผูนี้0ทาํราชการอยา่งนี0  ไดเ้คยจบัโจรคนนั0น
ไดเ้ป็นประวติัศาสตร์ ในประวติัศาสตร์เสือนั0นๆ พวกนี0 เป็นคนจบั 

แลว้ไอเ้สือในหวัใจเรา ไอที้มนัข่มขีเรานี ใครจบัมนั ถา้เราไม่จบัมนั เราไม่เห็นตวัมนั 
แลว้ไปทาํงานอะไรกนั ไปทาํงานกไ็ปทาํงานเงาๆ นันไง ไปเหยยีบเงากนัอยูน่ัน จบัไดม้าแลว้ 
เคยอ่านนิยายเขามา เขาทาํงานกนัอยา่งนั0น เรากฝั็นเพอ้เจอ้ไปเลย โอย้...จบัมาแลว้ร้อยคนพนัคน 
ไม่มีสักคน ถา้จบัผูร้้ายไม่ไดส้ักคนเราจะทาํอะไรกนั 

เราตอ้งทาํความสงบของใจเราขึ0นมา พยายามทาํความสงบของใจเรานะ เราเป็นนกัรบ
นะ เราตอ้งรบกบัใจของเราเห็นไหม สภาวธรรมเป็นอยา่งนี0  สภาวธรรมเป็นจากภายใน 
สภาวธรรมจากขา้งนอกเห็นไหม สภาวธรรม.. ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ 

ปริยติัเห็นไหม ปริยติัเรากศึ็กษา ศึกษามาวา่เวลาเขาสือสารกนัใหเ้ขา้ใจกนัเท่านั0นเอง 
ศึกษามาเพือความเขา้ใจ เราเป็นชาวพุทธดว้ยกนัเห็นไหม ดูพระเวลาท่านพดูธรรมะขึ0นมาเรา
เขา้ใจ นีพดูมาจากทีนัน พดูมาจากหนงัสือเล่มนั0น พูดมาจากตาํราเล่มนั0น เวลาครูบาอาจารยท่์าน
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เทศนน์ะเหมือนๆ กนัเห็นไหม ดูสิ “โมฆราช เธอจงมองโลกนี0 เป็นความวา่ง..” นีอยูใ่น
พระไตรปิฎก ทุกคนกไ็ดศึ้กษา ทุกคนกไ็ดอ่้าน แต่ทุกคนเขาพดูของเขาไปดว้ยความเพอ้เจอ้ 

แต่ถา้ครูบาอาจารยข์องเรานะ มนัพดูดว้ยความซึ0 งใจไง เหมือนกบัเรามีภาพประทบัใจ 
สิงไหนทีประทบัใจ แลว้คนอืนเขาทาํเหมือนเรามนัซึ0 งใจมากนะ มนัเหมือนประสบการณ์ไง 
ประสบการณ์ทีตรงกนั สิงทีเอาประสบการณ์มาพูด พดูออกมาจากประสบการณ์มนัสะเทือน
หวัใจมาก แลว้สะเทือนหวัใจแลว้มนัเป็นความจริงดว้ย เป็นความจริงเพราะอะไร ประสบการณ์
เหมือนกนั พดูเหมือนกนั พอพดูเหมือนกนัแลว้มนัละเหมือนกนั ละเหมือนกนัมนักส็ะเทือน
เหมือนกนั มนักถึ็งหวัใจเหมือนกนัเห็นไหม มนัถึงเอาสิงนี0มาพดู 

แต่คนทีมาโดยปริยติันะ เขากพ็ดูไปแบบเล่านิยาย เอ ้ มนัเป็นอยา่งนั0นนะ เขาวา่มนัเป็น
อยา่งนั0น แลว้มนัควรเป็นไหม แลว้มนัเป็นจริงหรือเปล่ากไ็ม่รู้? กไ็ม่รู้.. ไม่ไดท้าํ.. ทาํไม่ทาํกไ็ม่
รู้เรือง 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะ มนัเป็นอยา่งนั0น เป็นอยา่งนั0นเพราะอะไร เป็นเพราะเราจะจบั
อยูอ่ยา่งนี0  เราไดต้วัมนั เราคน้ควา้ตวัมนัเองเห็นไหม เราเอามาชาํระความกนั แลว้มนับอกไม่ได้
ทาํอะไรเลย ไม่ไดท้าํอะไรเลย สิงใดไม่ไดท้าํเลย แลว้ทาํจริงหรือเปล่า แลว้เอาตวัมนัเขา้รับโทษ
ไดห้รือเปล่า ถา้รับโทษ รับโทษหนกัหนาสาหสัสากรรจข์นาดไหน ไดท้าํความผดิมากนอ้ย
ขนาดไหน 

ถา้ทาํความผดิมากเห็นไหม โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี มนัเป็นชั0นๆ ขึ0นไปเห็นไหม 
มนัเป็นชั0นๆ ขึ0นไปนะ ทาํความผดิเท่านี0ไดรั้บโทษเท่านี0  ถา้ทาํความผดิมากกวา่นี0จะไดรั้บโทษ
มากกวา่นี0  แลว้ถา้ทาํความผดิทีรุนแรง มนักต็อ้งรับโทษทีรุนแรง ถา้มนัทาํผดิมากกต็อ้งปหาน
มนัเลย ถา้ปหานขึ0นมา สมุจเฉทปหานตายไปเลย ใหกิ้เลสมนัตายไปต่อหนา้เห็นไหม กิเลสมนั
ตาย 

เวลาทาํไปแลว้เห็นไหม ดูสิ ทีวา่ทาํลายป่า ป่ายงัอยู ่ เวลาทาํลายธาตุขนัธ์ ทาํลายหมดนะ 
ร่างกายวปัิสสนาทาํลายมนัทั0งหมดเลย ทาํลายแลว้มนักอ็ยูอ่ยา่งนี0  มนัยงัอยูป่กตินี0 เห็นไหม ดูสิ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมขึ0นมาแลว้ ๔๕ ปีมนักข็นัธ์อนัเก่า ขนัธ์โดยทีวา่ถา้
มนัเป็นปกติมนัเป็นขนัธ์โดยขนัธมาร ขนัธมารนะ ความคิดกเ็ป็นมาร สัญญาขอ้มูลกเ็ป็นมาร 
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เป็นมารทั0งหมดเลย สัญญานี0มนัไม่ถูกใจ สัญญามนันี0 ถูกใจ สังขารนี0ปรุงดี สังขารนี0ปรุงไม่ดี 
มารทั0งนั0นเลย 

แต่ถา้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ มนัเป็นขนัธ์ ภารา หะเว ปัญจกัขนัธา 
ขนัธ์ทีสะอาด ขนัธ์ทีบริสุทธิ>  เพราะมนัไม่มีกิเลสไง กิเลสมนัตายไป แต่ขนัธย์งัอยู ่ธาตุขนัธ์นี0 ยงั
อยูธ่าตุขนัธ์นี0 โดยธรรมชาติของมนั เพราะมนัจะเสือมสลายไปโดยธรรมดาของมนั ธาตุขนัธ์มนั
ประกอบกนัขึ0นมาเป็นเรา จากไข่ของมารดา ไข่ใบเดียวนีแหละ ออกมาเป็นมนุษย ์ศกัยภาพของ
แต่ละบุคคล ชีวติอายขุยัยาวเท่าไหร่เห็นไหม ถา้เราไปสาํเร็จพระอรหนัตต์ั0งแต่ ๗ ขวบ ชีวติ
เกือบทั0งชีวติเลยเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตที์มีชีวติอยูไ่ง มนัจะเป็นประโยชนที์
สือสารจากธรรมความจริง สือสารจากวา่ “โมฆราช เธอจงดูโลกนี0 เป็นความว่าง” 

สือสารจากความจริงทีจิตประสบการณ์มาอยา่งนั0น มนัจะสือสารไดต้ลอด มนัจะซึ0 งใจ
ไปตลอด แต่ถา้มนัไม่เป็นความจริง มนักจ็ะสือสารไปโดยกิเลส ถา้มนัเป็นขนัธ์ทีสะอาดเห็น
ไหม ขนัธ์ทีสะอาดทาํลายไปแลว้ขนัธ์มนักย็งัเหลืออยูอ่ยา่งนั0น 

สัญญาเห็นไหม สัญญา สังขาร ยงัอยูโ่ดยธรรมชาติอยา่งนั0น เพราะยงัมีเศษส่วนอยู ่ แต่
เวลาดบัขนัธ์ปรินิพพานไปแลว้สิ อยา่งนั0นมนับริสุทธิ> ผดุผอ่ง เพราะอะไร เพราะมนัพน้ออกไป
สถานะของมนุษยไ์ง 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ ถา้เราประสบความสาํเร็จตั0งแต่สามเณร ๗ ขวบ ชีวิตทีเป็นพระ
อรหนัตย์าวไปตลอดชีวติ บางองคเ์ห็นไหม สาํเร็จคาปากเสือ สาํเร็จวนันั0นตายเดีQยวนั0นเลย สิงที
สาํเร็จเดีQยวนั0น เพราะสิงทีมีชีวติอยูม่า ชีวติโดยปุถุชน ชีวติโดยธรรมชาติของมนุษย ์ ชีวติโดย
ทีวา่มนัจะตอ้งเป็นไปตามแรงโนม้ถ่วงธรรมชาติของมนั 

แต่พระอรหนัตเ์วลาจิตมนัพน้ไปแลว้ แรงโนม้ถ่วงคือแรงโนม้ถ่วง จิตทีบริสุทธิ> อยูใ่น
ดวงใจดวงนั0น อยูใ่นร่างกายนั0นจะไม่เกียวกบัแรงโนม้ถ่วงใดๆ ทั0งสิ0น แรงโนม้ถ่วงของโลก 
การดึงดูดต่างๆ  แรงดึงดูดของโลกต่างๆ มนัอยูก่บัเรืองของร่างกาย แต่มนัดึงดูดความรู้สึกอนันี0
ไม่ได ้ เพราะความรู้สึกมนัไม่มีสสาร ไม่มีแรงดึงดูดกบัสสารกบัแรงโนม้ถ่วงของแกนของโลก
แลว้ 
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จิตทีมนัสะอาดบริสุทธิ> มนัเป็นอยา่งนั0น ทีมนัเป็นไปมนัเป็นไปอยา่งนี0  มนัอยูที่ไหน มนั
อยูใ่นใจของเราทั0งหมดนะ เพราะการเกิดมา ดูสิ เราเป็นนกัรบ ในหมู่สงฆจ์ะมีพระอริยบุคคลกี
คน แลว้พระอริยบุคคลกบัพระปุถุชนอยูด่ว้ยกนัอยา่งไร เขาถามนะวา่จะทาํกนัอยา่งไร มนัเป็น
โดยธรรมชาตินะ เพราะอะไร สังฆะเห็นไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราเป็นสังฆะ เรา
จะลงอุโบสถสังฆกรรมกนัอยูเ่ห็นไหม ทิฏฐิเสมอกนั ความเห็นเสมอกนั พระอริยบุคคลหรือวา่
ปุถุชน แต่เป็นสังฆะดว้ยกนั มนัเสมอกนัโดยสงฆ ์เสมอกนัโดยสมมุติสงฆ ์เสมอกนัโดย ๒๒๗ 
ขอ้นี0  แต่เคารพกนัดว้ยคุณธรรม แลว้คุณธรรมทีมีเคารพกนัดว้ยคุณธรรม ถา้เคารพดว้ยหวัใจที
มนัเชือถือ หวัใจทีมนัลง มนักเ็คารพ 

ถา้หวัใจทีมนัไม่เชือถือ หวัใจทีไม่ลงกอ็ยูอ่ยา่งนี0  สังฆะ ดูสิ ดูเวลาเราเจบ็ไขไ้ดป่้วยเห็น
ไหม ในร่างกายมนัมีเชื0อโรคขึ0นมา มนัเจบ็ไขไ้ดป่้วยสิงนี0มนัแสดงออกมา เจบ็หวัปวดหวัตวั
ร้อน มนักเ็รืองธรรมดา 

นีกเ็หมือนกนั สังฆะกเ็หมือนมนุษยค์นหนึง เหมือนกบัร่างกายร่างกายหนึง ถา้มนัมี
อะไรแปลกแยกมนักเ็ป็นธรรมชาติอยา่งนั0น แต่ถา้มนัมีสิงทีดีขึ0นมาเห็นไหม ดูสิ ดูอยา่ง
สารอาหารเขา้มา เราดืมนํ0าเขา้มา มนัมีความร่มเยน็ในหวัใจ 

นีกเ็หมือนกนั ถา้มนัมีสิงทีดี เซลลใ์นร่างกายของเราเห็นไหม นีกเ็หมือนกนั สงฆอ์งค์
หนึงกเ็ป็นเซลลห์นึงในสังคมนั0น ถา้สังคมนั0นเป็นสังคมทีดี เซลลที์ดีร่างกายมนักเ็ขม้แขง็ 
ร่างกายมนักเ็ป็นสิงทีดี แต่ถา้มนัเป็นเซลลม์ะเร็งต่างๆ ขึ0นมา มนักเ็รืองธรรมดา ธรรมดาเพราะ
อะไร เพราะร่างกายเรามนัตอ้งเสือมสภาพไปเป็นธรรมดา เราจะไม่มีความสามารถทีจะไป
บงัคบัสิงนั0นไดต้ามใจเรา มนัจะเป็นสภาวะแบบนั0นเห็นไหม ถา้จิตมนัไม่ลงกนั มนัไม่ยอมรับ
กนั มนักเ็ป็นสภาวะแบบนั0น แต่เรืองอยา่งนี0มนักเ็ป็นเรืองธรรมดา 

ดูสิ พระเทวทตัเห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เมตตาพระเทวทตัขนาดไหน 
ขนาดทีกลิ0งกอ้นหินลงมา ถา้ไม่แหยเ่ทา้ออกไปพระเทวทตัจะไม่สมความปรารถนา ยงัเอาเทา้
แหยอ่อกไปใหก้อ้นหินสะกิดเทา้เป็นหอ้เลือดหน่อยหนึง ใหพ้ระเทวทตัจะไดส้มใจมนั มนัทาํ
แลว้ใหส้มใจมนัหน่อยหนึง ยืนเทา้ไปใหก้อ้นหินนั0นกะเทาะใหม้นัหอ้เลือดเห็นไหม นันน่ะ
กรรมถา้เขาทาํแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เมตตานะ เมตตาไปทั0งหมดเลย 
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สิงทีเมตตา เพราะใจทีเป็นธรรมมนัจะเห็นนะ วา่ใจของเราเวลากิเลสมนัท่วมหวั กิเลส
ทีมนับีบบี0สีไฟเรา เรามีความคิดอยา่งไร เรามีความเห็นอยา่งไร เรามีความรู้สึกอยา่งไร แลว้
กิเลสในหวัใจทุกคนมนักเ็ป็นแบบนี0  แลว้เวลาทีเขาโดนกิเลสทีบีบบี0 สีไฟ แลว้เขาจะไม่รู้ตวั
ของเขาเลย มนัน่าสงสารเขาไหม มนัน่าสงสารนะ มนัน่าสลดสังเวชมาก น่าสลดสภาวะแบบ
นั0น แต่ถา้มนัทาํไปแลว้เพือประโยชนข์องเขา มนักเ็ป็นประโยชนข์องเขาขึ0นมา ถา้ไม่เป็น
ประโยชนข์องเขามนักเ็ป็นเรืองธรรมดา 

ฝนตกเห็นไหม ดูสิ ฝนตกแดดออกอยูนี่0  ใครจะมีอาํนาจวาสนาไดเ้กบ็พลงังานนั0นเอาไว้
ใชเ้ห็นไหม ฝนตกแดดออกเกบ็พลงังานไวใ้ช ้ นีกเ็หมือนกนั เวลาแสดงธรรมเหมือนฝนตก 
หนา้ทีของฝนกคื็อตอ้งตกไปสิ หนา้ทีของผูที้ใชป้ระโยชน ์ จะเอาประโยชนไ์ม่เอาประโยชนม์นั
เรืองของเขานะ มนัเรืองกรรมสัตวแ์ลว้ แลว้เราไม่มีอาํนาจวาสนาทีจะไปบงัคบัอยา่งนั0น ไม่มี
อาํนาจวาสนาบงัคบั 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะออกโปรดสัตว ์ เลง็ญาณเห็นไหม เลง็ญาณคือ
เลง็ดูหวัใจไง วา่เขาเป็นผูพ้ร้อม ฟังสิ ฟังวา่คนผูพ้ร้อมเขามีจิตใจทีมนัพร้อมนะ แต่มนัโดนกิเลส
.. 

อยา่งองคุลิมาลเห็นไหม จิตใจเขาพร้อมหมายถึงวา่ เขาหวงัดี เขาใฝ่ดี เขาอยากไดว้ชิานะ 
แต่เขาโดนอาจารยเ์ขาหลอก แลว้เขากาํลงัจะฆ่าแม่ของเขา เพราะแม่ของเขาจะไปบอกข่าววา่ 
เจา้หนา้ทีเขาจะมาจบัลูก เพราะลูกเป็นโจรใหญ่ทีว่าทาํใหแ้ผน่ดินสะเทือนเลย กองทพัจะมาจบั 
ดว้ยความรัก ดว้ยความเมตตา นีความคิดของแม่ 

แต่ดว้ยความคิดของลูก ๙๙๙ นิ0วแลว้ นิ0วสุดทา้ยอยากไดม้าก อยากไดม้ากๆ เลย คน
กาํลงัหนา้มืดเลย ถา้มาตอ้งฆ่าแม่เดด็ขาด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลง็ญาณ เลง็ญาณคือ
เลง็ความรู้สึก เลง็ความคิด ความคิดของคนทีมนัใฝ่ดี ทีมนัทาํดีได ้ แต่ถา้เลง็ญาณไปแลว้มนัมืด
บอด มนัไม่ยอมหงายภาชนะ พระพุทธเจา้ไม่ไปนะ เพราะอะไร เพราะคนทีเขาพร้อมนีมนัเยอะ
มาก แลว้เวลาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีนอ้ยมาก 

ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บิณฑบาตไป มี ๒ คนตายายเป็นทุคตะเขญ็ใจ 
เป็นขอทานอยู ่ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ยิ0ม พระอานนทบิ์ณฑบาตไปดว้ย ถา้เห็นองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยิ0มตอ้งมีเหตุอะไรแน่นอน ตกเยน็ขึ0นมาแลว้นะ เวลาถามไง 
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“ตอนเชา้นั0นยิ0มอะไร” 

“อานนทเ์ธอเห็นไหม ตอนเชา้เธอเห็นคนทุคตะเขญ็ใจ ๒ คนตายายนันไหม ถา้เมือก่อน
นั0น..”ไม่ใช่เดีQยวนี0นะ เพราะอะไร เพราะตอนเชา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พึงเดินผา่น
หนา้เขาไปหยกๆ  “ถา้เมือก่อนนี0  ๒ คนนี0ไดเ้จอเรา อยา่งนอ้ยตอ้งไดเ้ป็นพระอนาคามี แต่ใน
ปัจจุบนันี0หวัใจของเขาเศร้าหมอง” ฟังสิ! มนัน่าสังเวชมาก 

ถา้เมือก่อนเจอ เพราะเมือก่อนเขาเป็นเศรษฐี สองคนตายายทีเป็นขอทานนะแต่เดิมเขา
เป็นเศรษฐีนะ แต่เขาเล่นการพนนั เขาโดนโกงจนหมดเนื0อหมดตวั จนเดีQยวนี0 เขามาขอทานเพือ
ดาํรงชีวติเห็นไหม จิตใจเขาเศร้าหมอง 

ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลง็ญาณไปแลว้ ถา้มนัควรไปตอ้งรีบไปก่อน นีเห็น
ไหมถา้มีเวลากต็อ้งไปเอา ๒ คนตายายนี0ดว้ย แต่เพราะงานขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
มีมหาศาล งานมนัเยอะไง งานมนัเยอะ เลง็ญาณก่อนเอาแต่สิงทีวา่เขาจะไดม้รรคผล แลว้จะมี
เหตุเภทภยัทีทาํใหเ้ขาไม่ไดผ้ลตรงนั0น ตอ้งไปเอาคนนั0นก่อนๆ เลง็ญาณคือเลง็หวัใจนี ถา้เลง็
หวัใจนีเลง็หวัใจทีมนัพร้อมไง 

นีกเ็หมือนกนั ถา้ครูบาอาจารยที์แสดงธรรมเห็นไหม แสดงธรรมไป ถา้เอาคนไหนไดก้็
เอาคนนั0น ถา้เอาคนไหนไม่ไดม้นักก็รรมของสัตวเ์ห็นไหม กรรมของสัตว ์ แลว้สัตวคื์อใคร 
สัตตะคือเป็นผูข้อ้ง สัตตะตวัหนึง สัตตะทั0งนั0นนะ เรากเ็ป็นผูข้อ้ง แลว้เราเอาใจของเราไดไ้หม 
ถา้เอาใจของเราไม่ได ้ เรามาฟังธรรมอยา่งนี0 เพือจะปลุกปลอบใจของตวัเราเองนะ เพือใหเ้รา
มันใจของเราขึ0นมา 

ธรรมของครูบาอาจารยก์เ็ป็นของครูบาอาจารยน์ะ ครูบาอาจารยข์องเรารื0อคน้ของท่าน
ขึ0นมา ท่านตอ้งบุกบันของท่านแลว้เป็นสมบติัของท่านนะ แลว้ประดบัไวใ้นศาสนา เป็นเกียรติ
ของศาสนานะ 

ในศาสนาของเรานะ ดูสิ เวลาสุภทัทะไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “ศาสนา
ไหนกว็า่ยอด ศาสนาไหนกเ็ขาวา่ยอด” 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลยนะ “ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั0นไม่มีผล 
สุภทัทะอยา่ถามมากไปเลย เราใกลจ้ะปรินิพพาน” ใหพ้ระอานนทบ์วชให ้ คืนนั0นปฏิบติัสาํเร็จ
เป็นพระอรหนัตขึ์0นมาเลย 

เวลาสงสัยๆ ไปหมดเลย แต่เวลาบอกอยา่สงสัยแลว้ใหป้ระพฤติปฏิบติัขึ0นมา ประพฤติ
ปฏิบติัมนัเป็นผลงานของใจดวงนั0นขึ0นมา กิจจญาณมนัเกิดจากใจ ใจมนัมีการขยบัเขยื0อนเขา้ไป 
ใจมนัมีการวปัิสสนาออกไป มนัจะเป็นผลของมนัเขา้มา 

นีกเ็หมือนกนั ในเมือเป็นเกียรติกบัศาสนา ครูบาอาจารยข์องเราประพฤติปฏิบติัขึ0นมา
ดว้ยใจของท่าน ดว้ยมรรคญาณของท่าน ดว้ยความเขม้แขง็ ดว้ยหวัใจทีบุกเบิก บุกเขา้ไปในคูหา 
บุกเขา้ไปในหวัใจในถํ0านะ ในสิงทีอวชิชามนันอนอยูนี่0  ท่านบุกบันของท่าน ท่านทาํของท่าน
เห็นไหม มนัเป็นเกียรติกบัศาสนา แลว้เรากเ็ป็นพระองคห์นึง เรากเ็ป็นสงฆอ์งคห์นึงอยูใ่นสังฆะ
นี0  เราจะทาํใหศ้าสนามีเกียรติขึ0นมาไหม 

ถา้ทาํศาสนาใหมี้เกียรติขึ0นมา เราตอ้งอยูใ่นธรรมวินยั อยา่งนอ้ยเราอยูใ่นธรรมวนิยั ถา้
เราประพฤติปฏิบติัอยูใ่นธรรมวนิยัทีใหเ้ขาเห็นแลว้มีความเจริญศรัทธา ถา้เขาเห็นแลว้มีความ
เลือมใส มีความศรัทธาในศาสนา ศาสนานี0ไดบ่้มเพาะศากยบุตรพุทธชิโนรส บ่มเพาะขึ0นมาให้
เป็นศาสนทายาท ใหอ้ยูใ่นธรรมวนิยั ถา้ประพฤติปฏิบติัเขา้ไปแลว้ใจมนัขึ0นมา เกียรติของ
ศาสนาอยูต่รงนี0ไง 

เราอยูก่บัครูบาอาจารยที์มีหลกัมีเกณฑ ์ อยูก่บัครูบาอาจารยที์เป็นเกียรติกบัศาสนา เราจะ
ทาํตวัเราใหเ้ป็นเกียรติกบัศาสนาไหม? เราจะทาํตวัเราใหมี้คุณค่าขึ0นมาไหม? ถา้มีคุณค่าขึ0นมา
มนัอยูที่ไหน? คุณค่าของพระอยูที่ไหนล่ะ? คุณค่าของพระมนัอยูที่ศีลธรรมใช่ไหม? คุณค่าของ
พระมนัอยูที่เครืองประดบัทีไหน 

เครืองประดบัโลกเขามีมากกวา่เรานะ ดูโรงงานถา้พดูถึงเราไปตืนโลกนะ โรงงานแต่ละ
โรงงาน โรงงานผลิตแต่ละชนิด โรงงานมนัผลิตออกมาขนาดไหน มนัผลิตออกมาขายมนั
ตอ้งการตลาดนะ มนัตอ้งการคนเป็นเหยือ ตอ้งการเหยือเพือจะไปซื0อของของเขา แลว้เราจะเอา
ตรงนั0นมาเป็นเกียรติไดอ้ยา่งไร เพราะเขาเอาไวห้ลอก โง่! เขาเอาไวห้าเหยือกนั 
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แลว้เราออกมาจากโลกเห็นไหม โลกกบัธรรม เราทิ0งโลกมาเราจะเอาธรรมะ เราจะมี
คุณธรรมในหวัใจ แลว้เกียรติของเราอยูที่ไหน สมบติัของพระอยูที่ไหน แลว้สมบติัของพระ
อยา่งนอ้ยศีลกต็อ้งบริสุทธิ> ก่อน ศีลตอ้งมันคงก่อน พอศีลมันคงก่อนเราจะมีสมาธิขึ0นมา จะมี
ปัญญาขึ0นมาเห็นไหม ถา้มีคุณธรรมขึ0นมา นีเกียรติของพระมนัอยูที่นี เกียรติของพระมนัอยูที่ขอ้
วตัรปฏิบติั ในทางจงกรมของเรา นังสมาธิภาวนาของเรา เกียรติของเราอยูต่รงนี0  

ถา้เรารักษาเกียรติของเราขึ0นมา เราทาํเกียรติของเราขึ0นมาเห็นไหม เรากเ็กียรติของเรา 
ครูบาอาจารยท่์านกมี็เกียรติของท่าน ท่านทาํขึ0นมาจนเป็นผลในศาสนานะ เป็นทีเชิดชู เป็นที
เวลาพดูถึงครูบาอาจารยข์องเราเขายอมรับกนั เขายอมรับยอมเห็นคุณงามความดีของครูบา
อาจารยข์องเรา แลว้เรากอ็ยูใ่นศาสนา เราอยูใ่นวงการของกรรมฐาน เราอยูใ่นวงของสายหลวงปู่
มัน ครูบาอาจารยเ์รามีเกียรติมีศกัดิ> ศรีในการบุกเบิกในการรื0อคน้นะ รื0อคน้ใหมี้สมบติัขึ0นมา เรา
จะตอ้งรื0อคน้ของเราขึ0นมา 

สมบติัของท่านเป็นสมบติัของท่านนะ ท่านวางไวแ้ลว้ ขอ้วตัรปฏิบติัเห็นไหม ท่านฝาก
ไวเ้ลยนะ ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพานเห็นไหม “มารเอย เมือใดภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไม่สามารถกล่าวแกค้าํจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได”้ คาํกล่าวแก ้การจาบ
จอ้ง การนินทา การทาํลาย แลว้ถา้มนัไม่มีหลกัของใจ ไม่มีความจริงในหวัใจ จะเอาอะไรไปแก้
เขา ถา้จะเอาไปแกเ้ขา เราไปแกต้รงนั0นเห็นไหม 

“มารเอย เมือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา มีหลกัมันคง อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เราจะ
ปรินิพพาน” อีก ๓ เดือนขา้งหนา้นะ ตั0งแต่วนัมาฆบูชาปลงอายสุังขารเลย อีก ๓ เดือนขา้งหนา้
จะปรินิพพานเพราะอะไร เพราะลูกเรา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ศากยบุตรมนัมีความ
เขม้แขง็! มนัมีเกียรติในหวัใจของมนั! มนัมีความองอาจกลา้หาญทีมนัจะกล่าวแกค้าํจาบจว้ง
ของเจา้ลทัธิต่างๆ ไดเ้ห็นไหม อีก ๓ เดือนเราจะปรินิพพาน พอความมันคงของศากยบุตร พอ
ความมันคงของศาสนาได ้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานเลย 

แลว้ครูบาอาจารยเ์ราสร้างสมขึ0นมา เวลาครูบาอาจารยท่์านเวลาเล่าสืบต่อๆ กนัมานะ วา่
หลวงปู่มัน หลวงปู่เสาร์ ท่านห่วงมาก ครูบาอาจารยข์องเราแต่ละองค ์เวลาท่านเฒ่าชราขึ0นมานะ 
ท่านจะห่วงเลย “แลว้มนัจะอยูก่นัอยา่งไร? มนัจะทาํกนัอยา่งไร? มนัจะสู้กบักิเลสมนัอยา่งไร? 
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มนัจะยนืตวัของมนัเองขึ0นมาไดไ้หม?” เพือใหเ้ป็นเกียรติกบัศาสนา อยา่งนอ้ยเป็นเกียรติกบัตวั
เราเองก่อนนะ 

“ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั0นเห็นตถาคต” เวลาเรามีความทุกขใ์นหวัใจไม่ตอ้งถามนะ ในหวัใจ
ทุกดวงใจมีความทุกขห์มดล่ะ แลว้เวลามนัมีความสุขขึ0นมาล่ะ มีแต่ความสงบขึ0นมามนักมี็
ความสุขแลว้ แลว้วปัิสสนาขึ0นมาปล่อยวางเป็นชั0นเป็นตอนเขา้มา โอโ้ฮ มนัเวิ0งมนัวา้งนะ โอย้ 
มนัเดินไปนะ ตวัเบาตวัลอยไป เดินไปปกตินะมนักเ็ดินเหมือนคนนีแหละ คนเรากเ็ดินไปดว้ย
ความทุกข ์ ความหนกัหน่วงของใจมนักก็ดใหย้กเทา้แทบไม่ขึ0น เวลาจิตมนัเบาขึ0นมานะ 
วปัิสสนาขึ0นไปจิตมนัเบา มนัปลอดโปล่ง เดินขึ0นไปกเ็ดินเหมือนกนั แต่เหมือนกบัลอยไปเลย 
มนัเบา มนัมีความสุขของมนั 

ทาํไมมีความสุขของมนัอยา่งนั0น สิงนี0มนัมาจากไหน มนัมาจากเราเป็นสันทิฏฐิโกไง มนั
เป็นการทีวา่เวลาปัญญามนัเกิดขึ0นมา ในเมือมีสมาธิขึ0นมา มีปัญญาขึ0นมา  แลว้ปัญญานี0มนัมา
จากไหน? สมาธิมาจากไหน? สมาธิไม่ใช่ฝึกฝนขึ0นมา สมาธิมนัจะลอยมาจากฟ้าเหรอ? สมาธิจะ
ไปซื0อเอาทีตลาดใช่ไหม? สมาธิตลาดเขาไม่มีขายนะ ทีไหนเขากไ็ม่มีขายหรอก สุขกสุ็ขใน
หวัใจ ทุกขก์ทุ็กขใ์นหวัใจ มนัจะขึ0นมามนักขึ็0นมาจากใจทีมนัทุกข์ๆ  นี0นะ ใจทีมนัเศร้าหมองนี0  
ถา้มนัรักษาศีลใหดี้ มนัทาํใหดี้ สมาธิมนักเ็กิดขึ0นมา 

ปัญญา ปัญญาไปเอามาจากไหน? ปัญญาไปเอามาจากคอมพิวเตอร์เหรอ? จะไปปริVน
ออกมาจากคอมพิวเตอร์มั0ย? คอมพิวเตอร์มนัใหไ้ม่ไดห้รอก คอมพิวเตอร์มนัใหก้ระดาษเรามา
แผน่หนึง แลว้มนัยงัอ่านไม่ออกอีกต่างหากนะ ถา้มนัเป็นปัญญา ปัญญากต็อ้งฝึกฝนจากใจสิ ใจ
นี0มนัฝึกฝนขึ0นมา ถา้ใจมนัไม่ฝึกฝน ใจมนัไม่ออกไปทางปัญญา ปัญญามนัเกิดไดอ้ยา่งไร ถา้
ปัญญามนัไม่เกิดจากเรากา้วเดินออกไป เรากา้วเดินออกไปมนัเป็นปัญญาของเรา แลว้ปัญญา
ญาณเป็นอยา่งไร มรรคหยาบมรรคละเอียดเป็นอยา่งไร นีสมบติัของพระ ถา้พระเรามีสมบติั
อยา่งนี0  มีการประพฤติปฏิบติัอยา่งนี0  มนักส็วยงาม มนักเ็ป็นเกียรติของศาสนาเห็นไหม เกียรติ
ของศาสนาทีนีนะ 

เวลาเทวดา อินทร์ พรหม ทีมีฤทธิ> เดช เขามีฤทธิ> เดชมาก เขาจะดึงพระอาทิตยไ์วย้งัไดเ้ลย 
เขาทาํอะไรกไ็ด ้ เขาจะแปลงกายทาํอะไรต่างๆ  เขาทาํไดท้ั0งนั0นนะ แต่ทาํแลว้เขาทุกขไ์หม ทาํ
แลว้เขาไดป้ระโยชนอ์ะไรขึ0นมา เขาตอ้งเสียพลงังานของเขาโดยไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรขึ0นมาเลย 
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เห็นไหม แลว้เวลาเขามีฤทธิ> มีเดชอยา่งนั0น แต่เรืองอริยสัจอยา่งนี0  เรืองการเกิดการตายอยา่งนี0  
เรืองความเป็นไปของกิเลสอยา่งนี0  เขาไม่รู้หรอก ยิงเขามีฤทธิ> เขาตอ้งคิดถึงฤทธิ> ของเขา ยิงเขามี
ความสะดวกสบายของเขา เขายิงติด ดูสิสมบติัของเราดีๆ ขึ0นมานี ทะนุถนอมมากนะ อะไรทีไม่
ดีกไ็ม่เอาไว ้ทิ0งใหค้นอืนเลย 

นีกเ็หมือนกนั ถา้จิตมนัดีขึ0นมาเห็นไหม เขาจะไม่รู้อะไรของเขาเลย เขาถึงมาฟังธรรม
เห็นไหม ฟังธรรมของเรา เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ไดบ้วชเป็นพระนีกศุลมาก เพราะอะไร ดูโลกเขาสิ 
โลกเขาทุกขเ์ขายากนะ เวลาของเขาเห็นไหม แลว้เวลาเขาเดือดร้อนขึ0นมาจะไปพึงพาอาศยัใคร 
เรานี0 มีพ่อแม่ครูบาอาจารย ์ มีหมู่คณะนะ สุขยากกช่็วยเหลือเจือจานกนั สิงทีช่วยเหลือเจือจาน
จากปัจจยัเครืองอาศยันะ 

แลว้ถา้ทุกขย์ากจากใจล่ะ ถา้ใจมนัทุกขย์ากขึ0นมา มนัจะหาวธีิการอยา่งไร มนัจะหาทาง
ออกนะ ถา้เรามีทางออก เรามีจุดยนื เราจะไม่ทุกขเ์กินไป มีทีหลบภยัถา้จิตมนัสงบบา้ง ถา้มนัไม่
สงบนะ ทางจงกรมอยา่ทิ0งนะ ทางจงกรมอยา่ทิ0ง นังสมาธิภาวนาอยา่ทิ0ง 

ถา้ไม่มีกาํลงัใจใหดู้หนงัสือ ใหดู้ประวติัครูบาอาจารยเ์ราไง ดูประวติัหลวงปู่มันสิ ทุกวดั
มีหนงัสือประวติัหลวงปู่มัน ปฏิปทาพระธุดงคก์รรมฐาน ดูทาํไมครูบาอาจารยท่์านทาํอยา่งนั0น
ได ้ เวลาธุดงคไ์ปนะธุดงคก์นัไปได ้ อยูใ่นป่าอยูใ่นเขาอาศยัชาวบา้นเขาหลงัคาสองหลงัคาเรือน
เท่านั0น เพือเอาความสงบสงดั แลว้พยายามเอาใจของเราไวใ้นอาํนาจของเรา ใจทีมนัฟุ้งซ่าน ใจ
ทีมนัเร่าร้อน ใจทีมนัอยากจะใหส้ะดวกสบายนะเห็นไหม เราจะสะดวกสบายทีร่างกาย 
สะดวกสบายทีเขาอุปัฏฐากอุปถมัภเ์รานะ แลว้หวัใจมนัไม่ลง แต่ถา้มนัทุกขม์นัยากอยา่งนั0น ครู
บาอาจารยมี์ตวัอยา่งอยา่งนั0น มนัทาํใหเ้ราไดอ้าย มนัทาํใหเ้ราไดมี้ความเขม้แขง็ มนัทาํใหเ้รามี
ความจงใจ มนัทาํใหเ้ราพยายามประพฤติปฏิบติัขึ0นมา 

ในทางเขาแข่งขนันะ นกับินเวลาเขาบิน เขามีชัวโมงบินนะ เขาบินกีพนัชัวโมง กีพนั
ชัวโมง เขาจดของเขาไวน้ะ ไอนี้กเ็หมือนกนั เราเดินทางจงกรมนะ เราเดินกีชัวโมง เดินมากีปี 
บวชมากีพรรษา ชัวโมงบินเรามีขนาดไหน ถา้ในทางจงกรมของเรา เรามีชัวโมงบินของเรา
ขึ0นมา จิตมนัไม่สงบใหม้นัรู้ไป คนทีเขามีชัวโมงบินของเขา เขาจะชาํนาญของเขา ชัวโมงบินยิง
มาก ถา้เกิดวกิฤติขึ0นมาเขาจะแกปั้ญหาของเขาได ้ เพราะในการบินมนัตอ้งมีเหตุการณ์ที
ขลุกขลกับา้ง ใหเ้ขาไดแ้กไ้ขเหตุการณ์ของเขา 
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ในทางจงกรมของเรามนัมีอุปสรรคอยา่งไร เวลามนัเฉา มนัหงอยเหงา มนัขี0 เกียจขี0คร้าน 
และเวลามนัเดินจงกรมเห็นไหม เวลามนัคึกคกัขึ0นมานะ เวลาจิตมนัปล่อย จิตมนัวา่ง จิตมนั
สะดวกสบาย เอามาเทียบกนัเห็นไหม นีชัวโมงบิน ชัวโมงบินของเราเราพยายามหมันศึกษาของ
เรา เราพยายามหมันประกอบของเรา นีปฏิบติัไง 

ปริยติั ปฏิบติัๆ อยา่งนี0  ปฏิบติัมนัเกิดจากประสบการณ์ของเรา ปฏิบติัเกิดจากความจริง
ของเราเห็นไหม ถา้ความจริงอยา่งนี0 เกิดขึ0นมา นีคือสมบติัของเรา สมบติัของเราเห็นไหม เราโต
ขึ0นมามีพรรษาแก่กลา้ขึ0นมา มีลูกศิษยลู์กหา ลูกศิษยลู์กหาหลอกเราไม่ไดน้ะ ลูกศิษยลู์กหาจะ
พดูถึงสมาธิ เรากรู้็ขั0นสมาธิ ขั0นของปัญญาขนาดไหน เรากรู้็ขั0นของปัญญา 

ไอนี้ถา้ลูกศิษยลู์กหาไดส้มาธิมานี “อาจารยค์รับ ทาํไมสมาธิเป็นอยา่งนี0ครับ” 

“เหรอๆ” มนัตอบไม่ไดน้ะ 

เราจะแก่ไปขา้งหนา้ เราจะมีอายพุรรษาไปขา้งหนา้ เราจะเป็นผูน้าํเขาไปขา้งหนา้เห็น
ไหม เกียรติศาสนาเป็นอยา่งนี0นะ เราพยายามทาํของเราขึ0นมาใหมี้สมบติั สมบติัของพระมนัเป็น
เรืองของศีลธรรม สมบติัของพระมนัเป็นความรู้จากภายใน สมบติัของพระนะ สมบติัของโลก
อยา่ไปแข่งกบัเขา สมบติัของโลกนะ ไม่มีใครไดส้มบติัจริงหรอก มนัเป็นปัจจยัเครืองอาศยั 
สมบติัผลดักนัชม ใครมีความฉลาด ใครมีความสามารถ เขาจะหาของเขาได ้ เป็นการเลี0ยงชีวติ 
สมบติันะขา้วของเงินทองเอาไวด้าํรงชีวติเท่านั0น ประกนัวา่ชีวตินี0 เราจะมีเครืองใชส้อยไปเท่า
นั0นเอง 

แต่เราไปยดึวา่เป็นความจริง.. ไม่จริง เราไม่พลดัพรากจากเขา เขากต็อ้งพลดัพรากจาก
เรา แมแ้ต่ร่างกายกบัจิตในมนัตอ้งพลดัพรากจากกนัเลย แลว้เราจะเอาอะไรเป็นความจริงจงักบั
เราล่ะ 

แต่ถา้เป็นสมบติัของเรานะ มนัอยูก่บัใจ เห็นไหม ดูสิ เวลากายกบัใจมนัพรากจากกนั 
สมบติัในใจมนัอยูก่บัใจ แลว้มนัจะไปพลดัพรากไดอ้ยา่งไร มนักไ็ปกบัใจดวงนี0ไง ใจดวงนี0จะมี
สมบติันะ นีสมบติัของพระ สมบติัของพระนี0ประเสริฐนะ เราตอ้งหาสมบติัของเรา เราเป็น
สมมุติสงฆ ์บวชมาแลว้อุปัชฌายบ์วชขึ0นมาถูกตอ้งตามธรรมวนิยั เราเป็นพระเสมอกนั ศีลเสมอ
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กนั ทิฏฐิเสมอกนั แต่เวลาประพฤติปฏิบติัขึ0นมาคนไดส้มาธิไดลึ้กไดตื้0นเห็นไหม นีมนัต่างกนั
ตรงนี0  

ยิงขั0นของปัญญามนักา้วเดินออกไปเห็นไหม มนัทาํลายกิเลสเป็นชั0นเป็นตอนเขา้ไป 
คุณธรรมของใคร อนันี0 เป็นสมบติัของท่าน สมบติัของท่านนะ อาํนาจวาสนาความเป็นไปอยา่ง
นี0  เราอยา่เอามาเหยยีบย ําเอามาแข่งขนักนั เรืองอาํนาจวาสนาแข่งขนักนัไม่ได ้ เราศีลเท่ากนั เรา
เป็นพระเสมอกนั เราบิณฑบาตดว้ยกนั เราอยูเ่ป็นหมู่เป็นคณะกนั เราตอ้งรักกนั เราตอ้งสามคัคี
กนั 

แลว้ถา้คนใดปฏิบติัไดผ้ลกส็าธุ แลว้เวลาพดูถึงธรรมเอามาเล่ากนัเห็นไหม ใหเ้ป็นความ
รืนเริง ใหเ้ป็นความพอใจ “น่ะทาํไดจ้ริงๆ  มนัมีจริงๆ นะ” เรากอ็ยากไดบ้า้งเห็นไหม เวลาเรากาํ
มือมาเห็นไหม ใครแบออกมา ในมือของใครมีเหรียญบาท ในมือของใครมีแบงกห์า้ร้อย ในมือ
ของใครมีแบงกพ์นั ในมือของใครเห็นไหม นีเราเห็นกนั ในดวงใจเหมือนกนัแบออกมา ใน
ดวงใจมีเท่าไหร่ มีคุณสมบติัเท่าไหร่เป็นการยนืยนัวา่มนัมีจริง 

เวลาประพฤติปฏิบติันะ กิเลสตวันี0หลอกมาก มรรค ผล นิพพาน ไม่มีแลว้ อะไรกไ็ม่มี
แลว้ แลว้ทีเขาแบออกมานันมนัอะไร กเ็งินของเขา คุณธรรมของเขา ความเป็นไปของเขา มนัมี
จริงๆ ไง 

แลว้คุยกนัในหมู่คณะเราเห็นไหม ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ เป็นมงคลอยา่งยิง 
เป็นมงคลใหเ้รามันคง เป็นมงคลใหเ้รารู้สึก เป็นมงคลใหเ้รามีหลกัมีเกณฑ ์เป็นมงคลใหเ้ราจะสู้
ไปเห็นไหม นีมงคลของชีวติแลว้กม็งคลของพระ คุณสมบติัของพระ สมบติัของพระ เอวงั 

 
 
 
 
 
 
 

 


