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

 

วนันี�วนัอุโบสถ วนัอุโบสถเห็นไหม อุโบสถสงัฆกรรม “สงัฆกรรม” กรรม

ของสงัฆะ การกระทาํของหมู่สงฆไ์ง เราเป็นหมู่สงฆน์ะ เราบวชมาเห็นไหม จาก

คฤหสัถ ์จากฆราวาส แลว้เราบวชมาเห็นไหม ตายจากฆราวาสเป็นภิกษุ ภิกษุผูเ้ห็นภยัใน

วฏัสงสาร ภิกษุเป็นผูข้อ ผูข้อขออะไรล่ะ ขอออ้นวอนให้มีชีวิตไง ให้มีชีวิตไดป้ระพฤติ

ปฏิบติั ถา้เราไดป้ระพฤติปฏิบติันะ ประพฤติปฏิบติัเพื�อให้หวัใจมนัเป็นสงฆแ์ท้ๆ  ขึ�นมา 

สมมุติสงฆเ์ห็นไหม บวชขึ�นมาเป็นสมมุติสงฆ ์ วินยักรรม ขอ้วตัรปฏิบติัเพื�อ

อะไร เพื�อคนไง คนกาแฟเห็นไหม เขาตอ้งคนให้มนัเขา้กนั ให้มนัเป็นเนื�อเดียวกนั มนั

ถึงจะดื�มจะฉนัไดมี้รสชาติ 

ชีวิตก็เหมือนกนัเห็นไหม คนไม่ทั�ว เราคนไม่ทั�ว สงัฆกรรมเห็นไหม การกระทาํ

ของเราให้มนัสะอาดให้มนับริสุทธิ�  ถา้มนัสะอาดบริสุทธิ�  เวลาประพฤติปฏิบติัไปมนัไม่

มีความลงัเลสงสยันะ ความลงัเลสงสยัจากภายนอก ความลงัเลสงสยัจากภายใน ภายนอก

การกระทาํเห็นไหม สงัฆกรรม วินยักรรม ยงัทาํให้ลงัเลสงสยั 

ความเห็นของเรา เราเขา้ใจว่าเป็นอยา่งนั�น แต่เวลาหมู่คณะทาํไปเกิดความลงัเล

สงสยัของเรานะ เราเคยเจอนะ ที�ฉนัในบา้นดว้ยกนั ภิกษุบวชใหม่ไม่ฉนั วนันั�นไม่ฉัน

เลย  

“ทาํไมล่ะ”  

“ก็หวัหนา้ไม่อุปโลกน์ เขาถวายสงัฆทานแลว้ไม่อุปโลกน์ ผมไม่กลา้ฉนั ผมฉนั

ไปแลว้ผมเป็นเปรต” 

เวลาผา่นไปเห็นไหม สิ�งที�เขา้ไปเราศึกษาแลว้นะ แลว้ถา้หวัหนา้ไม่พาทาํเห็น

ไหม หิ�วทอ้งไวเ้ลยนะ ไม่กลา้ฉนั สิ�งที�เขาถวายสงัฆทานเป็นถวายสงัฆทาน แต่ถา้ถวาย
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สงัฆทานนะเป็นสงัฆะ ถา้หวัหนา้ผูฉ้ลาดก็อุปโลกน์ ถา้เขาไม่ไดถ้วายนะเป็นเรื�องของ

ความรู้สึกของเขา มนัไม่เขา้องคป์ระกอบไง ถา้เขาถวายของเขา เขาไม่ไดถ้วายสงัฆทาน

แลว้เราไม่สาธุ เขาพูดของเขา  

นี�ก็เหมือนกนั เวลาเอาของมาถวายพระ เขาวางไวเ้รายงัไม่ไดรั้บ วางไวใ้ห้เป็น

กองกลาง วางไวใ้ห้เขา้ครัว มนัยงัไม่ไดน้บัอายนุะ ถา้เรารับแลว้นบัอาย ุ นี�ก็เหมือนกนั 

ไปสาธุไปรับ ถา้ไปสาธุไปรับมนัก็ตอ้งอุปโลกน์สิ 

เวลากฐินของที�เป็นผา้ป่าเห็นไหม เป็นของของสงฆเ์ขาถวายสงัฆะ สงัฆะก็เป็น

สงฆ ์ เป็นสงฆไ์ง ถา้เป็นสมมุติเห็นไหม สงฆส์มมุติให้ภิกษุรูปหนึ�งเป็นผูท้าํการแทน

สงฆ ์เป็นผูแ้จกเห็นไหม มนัก็พอทนเพราะมีสงฆเ์ป็นสมมุติแลว้ สงฆแ์ต่งตั�งให้เป็นผูท้าํ

การแทน 

ถา้สงฆไ์ม่ไดเ้ป็นสมมุติเลย ถวายสงัฆทานเป็นสงัฆะๆ กลวัไม่ไดบุ้ญนะ โยมมา

ก็กลวัไม่ไดบุ้ญ ปีชาติทาํบุญหนหนึ�ง พอจะทาํขึ�นมาก็กลวัจะไม่ไดบุ้ญ ก็ตอ้งทาํ

พิธีกรรมร้อยแปดเลย มนัทาํพิธีกรรมให้เขา้องคป์ระกอบของกฎหมายไง องคป์ระกอบ

ของวินยั นิยามของกฎหมายขอ้ไหนเป็นขอ้ไหน แลว้ก็ทาํให้เขา้องคป์ระกอบ แลว้พอ

เวลาเขาทาํองคป์ระกอบก็ตบมือขา้งหนึ�ง อีกขา้งไม่ยอมตบรับเห็นไหม 

ถา้เขาถวายสงัฆทานก็ตอ้งอุปโลกน์สิ อุปโลกน์ไปเห็นไหม ตั�งแต่เถระลงมา 

ตั�งแต่เถระ ตั�งแต่ภิกษุ ถึงสามเณร แลว้ก็ถึงคฤหสัถ ์ให้แจกถึงคฤหสัถเ์ลย แต่ถา้พิธีกรรม

ไม่ตอ้ง เขาถวายขึ�นมามนัก็เป็นทานอยูแ่ลว้ สิ�งที�เป็นทานดว้ยความบริสุทธิ�  เพราะผูใ้ห้

ให้ดว้ยความบริสุทธิ�  ขณะให้เห็นไหม ดว้ยความแช่มชื�นชื�นบาน ให้แลว้มีความแช่มชื�น

ชื�นบาน มนับริสุทธิ� ผดุผอ่งอยูแ่ลว้ 

แต่! แต่เป็นเพราะความลงัเลสงสยั ตอ้งถวายสงัฆทาน บุญอะไรไม่เท่ากบั

สงัฆทาน สงัฆทานถวายกบัเปรตมนัไดบุ้ญไหมล่ะ ผูรั้บรับดว้ยความบริสุทธิ�  ผูใ้ห้ให้

ดว้ยความบริสุทธิ�  อนันี�ผูรั้บตอ้งเป็นอยา่งนั�นถึงจะไดบุ้ญ ตอ้งเป็นอยา่งนั�น.. แลว้เป็น

อยา่งนั�นเป็นจริงไหมล่ะ มนัเป็นการเสแสร้ง ความเสแสร้งเป็นความจริงไหม? ถา้ความ

เสแสร้งไม่เป็นความจริงแลว้มนัจะเกิดความจริงมาไดอ้ยา่งไร?  
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สิ�งที�เขาทาํกนัดว้ยความศรัทธามนัเกิดจากความจริงใจของเขา ถา้เกิดจากความ

จริงใจของเขามนัถึงเป็นบุญกุศลขึ�นมาจากความเป็นจริง เพราะอะไร เพราะความลงัเล

สงสยัจากภายนอก ความลงัเลสงสยัจากภายใน ก็ขา้งในมนัสงสยันะ ขา้งในมนัสงสยั 

“เอ๊ะ ทาํบุญสงัฆทานว่าจะไดบุ้ญ ทาํไปแลว้มนัจะไดบุ้ญไม่ไดบุ้ญนอ้” นั�นนะมนัตดั

รอนหมดแลว้ ถา้มนัเป็นเจตนาที�บริสุทธิ� เห็นไหม นี�พิธีกรรม มนัจะติดพิธีกนัไปหมด 

พิธีกรรมๆ วินยัก็เป็นพิธีกรรมนะ แต่เป็นพิธีกรรมของอริยประเพณี ประเพณีของพระ

อริยเจา้  

พระอรหนัตส์มยัพุทธกาลนะ “เราก็สิ�นกิเลสแลว้ เราจะตอ้งลงอโุบสถไหม” องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาดว้ยฤทธิ� เลยนะ “ถา้เธอไม่ลงอุโบสถ แลว้สงัฆะ แลว้ผูที้�

เป็นศาสนทายาทเขาจะเอาอะไรเป็นแบบอยา่งล่ะ ตอ้งลงอุโบสถสิ” ในพระไตรปิฎกนะ 

ภิกษุเวลาสาํเร็จเป็นพระอรหนัต ์ เอ๊ะนี� มนัเป็นสมมุตินะ วินยัมนัเป็นสมมุติทั�งนั�น ที�ทาํ

สมมุติทั�งนั�นนะ แต่สมมุติขึ�นมาเพื�อจะไปหาวิมุตตินะ ถา้ไม่อาศยัสมมุติเลยจะเอาอะไร

ไปกา้วเดิน สมมุติทั�งนั�น วินยักรรมนี�สมมุติหมด  

เดี�ยวสวดปาฏิโมกขไ์ปนี� สมฺมุขาวินโย ทาตพฺโพ, สติวินโย ทาตพฺโพ, อมูฬฺ

หวินโย ทาตพฺโพ  ไม่มีอาบติั สติวินยัไม่มีอาบติัหรอก อาบติัเขา้ไม่ถึงจิตดวงนั�น จิตดวง

นั�นไม่มีอาบติัเลย ไม่มีเจตนา กิริยาไม่มี เอาอาบติัมาจากไหน อาบติัไม่มีหรอก อาบติันี�

เป็นสมมุติ สมมุติว่าตั�งขึ�นมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตั�งเป็นวินยัขึ�นมา ถา้องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรัสเป็นวินยัขึ�นมา ใครฝ่าฝืนเป็นปาจิตตีย์ๆ  ฝ่าฝืนไม่ทาํ

ตามเป็นอาบติัปาจิตตียท์นัทีเลย ไม่ตอ้งมาอุทธรณ์ฎีกาใดๆ ทั�งสิ�น  

คาํพูดขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เหมือนกษตัริย ์ คาํพูดของกษตัริยเ์ป็น

กฎหมายหมดเลย คาํพูดขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นวินยัหมดเลย แลว้เรา

ไปฝืนวินยัอนันั�นมนัจะเป็นอาบติัไหม เป็นอาบติัเลยเพราะอะไร เพราะเราไม่ลงไง ไม่

ลงใจ ไม่ลงใจในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

ถา้ไม่ลงใจในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ แลว้เราเป็นพระสงฆจ์ริงไหม เวลา

บวชขึ�นมา วินยักรรมสมมุติ ญตัติจตุตถกรรมเวลาบวชเป็นสงฆขึ์�นมาก็สมมุติ สงฆ์

ทั�งหลาย ๕ องค ์๑๐ องคขึ์�นไป นั�งขดัสมาธิแลว้ยกขึ�นเป็นหมู่สงฆ ์สมมุติไหม? สมมุติ 
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แลว้เขาเป็นตามสงฆส์มมุติ เราเป็นสงฆต์ามสมมุติ เตม็ตามสมมุติเลย เป็นสงฆแ์ท้ๆ  มี

ใบสุทธิ ยกขึ�นมาเป็นหมู่สงฆเ์รียบร้อยหมดแลว้ 

แต่เอหิภิกขใุห้ใจเป็นสงฆขึ์�นมาไหม ถา้ใจเป็นสงฆขึ์�นมามนัตอ้งตั�งแต่ตรงนี�  

ตั�งแต่ว่าถา้วินยักรรม สงัฆกรรม มนัสะอาดบริสุทธิ�  เราไม่มีความลงัเลสงสยัใช่ไหม ถา้

เรามีปัญหาจากวินยักรรมขึ�นมา เวลาเราประชุมสงฆ ์ประชุมสงฆเ์พื�ออะไรกนั ก็เพื�อนี�ไง 

เพื�อความสะอาดบริสุทธิ� นี�ไง ถา้มีปัญหาขึ�นมาผมเห็นแยง้ เห็นแยง้ขึ�นมาตรงนั�นเพราะ

อะไร เพราะในวินยักรรมตอ้งเป็นฉนัทามตินะ ไม่ใช่ประชาธิปไตย ไม่ใช่แบ่งฝักแบ่ง

ฝ่าย ถา้แบ่งฝ่าย ฝ่ายเสียงขา้งมากชนะ ไม่ใช่  

ถา้เป็นวินยักรรมเห็นไหม ดูสิตอ้งสาธุทั�งหมด คา้นแมแ้ต่เสียงเดียวใชไ้ม่ได ้ ถา้

คา้นแมแ้ต่สียงเดียว คา้นเพราะอะไร มีความเห็นอยา่งไรถึงไดค้า้นขึ�นมา มนัผิด

ตรงไหน? ถา้ความเห็นผิดอยา่งนั�น เราตอ้งทาํความทิฏฐิเห็นไหม ทิฏฐิเสมอกนั ศีลเสมอ

กนั ทิฏฐิเสมอกนั ความเป็นอยูข่องสงัฆะเราจะมีความสุขมากเลย  

ทิฏฐิต่างกนั ความเห็นต่างกนั วินยัก็ออกมาต่างกนั วินยัออกมาต่างกนัก็เป็น

นานาสงัวาสสิ การถือวินยัต่างกนั ความเห็นต่างกนั ความเห็นต่างกนัมนัก็เป็นนานา

สงัวาส ถา้เป็นนานาสงัวาส “เธอจะอยูด่ว้ยกนัไม่ไดน้ะ เธอจะกินดว้ยกนัไม่ไดน้ะ เธอจะ

นอนดว้ยกนัไม่ไดน้ะ” เห็นไหม ของที�ร่วมอยูร่่วมกินขึ�นมามนัเป็นอาบติัปาจิตตีย ์แต่มนั

เป็นสงัคม นี�เป็นวินยันะ แต่พอเป็นธรรมเห็นไหม เป็นเราออกไปสงัคม 

นี�มนัก็มีอยา่งที�ครูบาอาจารยว์่า ไก่มนัยงัมีชื�อเลย มนัจะเป็นชื�อของนิกายมนัก็

เป็นชื�อเฉยๆ ถา้เขาทาํดีเขาของเขาก็คือดีของเขา ถา้เขาทาํดีของเขา เขาก็ตอ้งเคารพธรรม

วินยัเหมือนกนั ถา้เขาเคารพธรรมวินยัเขากเ็ขา้ใจว่า โดยสมมุติว่าเป็นนานาสงัวาส ถา้

โดยวิมุตตินะ ในพระอรหนัตม์นัก็เหมือนกนัหมด ดูสิ ดูสินางภิกษุณีกบัภิกษุเห็นไหม 

เวลาเป็นสมาธิ สมาธิไม่มีหญิงไม่มีชาย เวลาจิตที�เป็นนิพพานแลว้ก็นิพพานเหมือนกนั

หมด มนัไม่มีสมมุติหรอก มนัไม่มีเพศ ไม่มีสิ�งต่างๆ เลย มนัเป็นสจัธรรมอนัเดียวกนั  

แต่ขณะที�เรากา้วเดินอยูนี่�  ขอ้วตัรปฏิบติัเรากา้วเดิน สิ�งที�วิธีการเห็นไหม วิธีการที�

เขา้ไปหาสจัจะความจริง วิธีการอนันี�มนัเป็นสมมุติก็ตอ้งเกาะอนันี�ไปก่อน ทิ�งไม่ได ้ เรา

เดินทางเราจะปลีกจากถนนไม่ไดเ้ลย ถา้เราเดินทางเราปลีกจากถนน ดูสิ การคมนาคม
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สมยัโบราณเขาไปตามแหล่งนํ�า ตามแม่นํ� าลาํคลอง เขาเอาเรือชนฝั�งไดไ้หม เขาหลีกออก

จากแหล่งนํ�าไดไ้หม เขาหลีกออกไม่ไดเ้ลย เขาตอ้งไปตามกระแสนํ�านั�น เขาจะถึง

เป้าหมายของเขา  

นี�ก็เหมือนกนั เราเดินทางมาโดยรถตามถนน นี�ก็เหมือนกนั เราเดินทางโดยจิต 

วิถีแห่งจิตจะเขา้ไปเอหิภิกข ุ ทาํใจดวงนี�ให้เป็นสงฆ ์ ถา้ดวงใจดวงนี� เป็นสงฆเ์ห็นไหม 

ดว้ยความสะอาดบริสุทธิ� ของจิตดวงนี�  มนัจะเขา้ไปถึงสจัจะความจริงอนันั�น ถา้เขา้ไปถึง

สจัจะความจริงอนันั�นก็เพื�อใคร ก็เพื�อใจอนันี�ไง เพราะใจนี�มนัสกปรกเห็นไหม โดย

สมมุติ 

เกิดเป็นมนุษยน์ะเกิดโดยกรรม กรรมดีพาให้เราเกิดมา แลว้เกิดมาเราไม่ลืมตน 

เราเกิดมาพบพุทธศาสนา เราอยากจะศึกษาธรรมวินยันี� เพื�อจะชาํระจิตใจของเรา ถา้ชาํระ

จิตใจของเรา เริ�มตน้จากตรงนี�  ถา้เริ�มจากตรงนี�  เริ�มตน้เห็นไหม ชิงสุกก่อนห่าม! จิตยงั

ไม่มีอะไรเลย สมมุติๆ มองขา้มไปหมด เหยียบย ํ�าธรรมไปเลยนะ ถา้เหยียบย ํ�าธรรมวินยั

ไปเลย มนัจะไปอะไรล่ะ มนัก็ตกนรกนั�นนะ  

แต่ถา้มนัเดินตามธรรมวินยัเห็นไหม มนัเป็นสมมุติก็ตอ้งสมมุติไปก่อน เริ�มตน้

จากสมมุตินะ การเกิดนี� เป็นสมมุตินะเห็นไหม ดูสิ ร่างกายนะสมมุติชั�วคราว เพราะอะไร 

เพราะพอถึงที�สุดแลว้ร่างกายก็ตอ้งไปไวที้�เชิงตะกอน แลว้จิตมนัไปไหน มนัสมมุติอยู่

แลว้ แต่สมมุติว่ามนัเป็นชั�วคราว แลว้ความจริงมนัอยูไ่หนล่ะ  

สจัธรรมนี�เป็นความจริง สจัจะมนัเป็นความจริงแลว้เราเห็นความจริงไหม เรา

เห็นโดยเงาไง เราเห็นโดยธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เราเห็นดว้ยการได้

ยินไดฟั้งมา ไดย้ินไดฟั้งมาโดยกิเลสเห็นไหม แลว้กิเลสมนัก็ยึดมั�นว่าเรารู้ๆ รู้อะไร? รู้

ทาํไมลงัเลสงสยั? ถา้รู้ขึ�นมาสงัโยชน์มนัตอ้งขาดออกไปสิ ความลงัเลสงสยั สีลพัพ

ปรามาสมนัตอ้งไม่ลูบคลาํ  

นี�ลูบคลาํไหม? ลูบคลาํไหม? ถามใจตวัเองลูบคลาํไหม? มนัสงสยัอยูไ่หม? มนั

สงสยัทั�งนั�นเลย ถา้มนัสงสยั เริ�มตน้เวลาทาํอะไรไป เวลากิเลสมนัสร้างภาพขึ�นมา ไม่

สงสยัหรอก นี�เป็นสภาวะแบบนั�นเลย.. ไม่กี�วนัหรอก เดี�ยวไม่กี�วนัหรอก เดี�ยวมนัคลาย
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ตวัออกมามนัจะสงสยัไม่สงสยั มนัสงสยัแน่นอน เพราะอะไร เพราะมนัเป็นหินทบัหญา้

ไว ้มนัไม่เป็นสจัจะความจริงหรอก  

เพราะเป็นอยา่งนี� กิเลสมนัถึงเป็นเจา้เหนือหวัไง กิเลสมนัถึงมีอาํนาจเหนือเรา มี

อาํนาจเหนือเราเพราะมนัชนะเราแค่นี�  ถา้มนัชนะ เอง็ทาํขนาดไหนก็แลว้แต่ ภาวนาไป

ขนาดไหนก็แลว้แต่ กิเลสมนัอยูเ่หนือนั�นตลอดไป นํ�าขึ�นขนาดไหนสวะมนัอยูเ่หนือนํ�า

นั�นตลอดไป การภาวนาของเราขนาดไหน กิเลสมนัอยูเ่หนือการภาวนาตลอดไป เหนือ

การภาวนาตลอดไป ถา้มนัไม่มชัฌิมาปฏิปทา ไม่มรรคสามคัคี ไม่ทาํลายกนันะ มนั

เป็นไปไม่ไดห้รอก แลว้ถา้คนไม่เคยเห็นพูดไม่เป็นหรอก พูดไม่เป็น โมโ้ออ้วดกนัไป

เฉยๆ อยา่งนั�นนะ โมไ้ปตามกิเลสเห็นไหม เป็นความว่าง อา้งว่าเป็นความว่างทุกคนก็งง

แลว้  

ว่างอะไร? ว่างอะไร? ขอนไมม้นัก็ว่าง อากาศมนัก็ว่าง แร่ธาตุต่างๆ มนัว่าง มนั

ไม่รู้ตวัมนัเองเลย กอ้นหินต่างๆ มนัว่างทั�งนั�น มนุษยฉ์ลาดขึ�นมาไปเอาแร่ธาตุมาทาํเป็น

ถนนหนทางให้เราเดินมานี�ไง สิ�งที�มนัเป็นถนนหนทางที�มนัปูให้เราเดินมา มนัว่างไหม 

มนัว่าง มนัไม่โอดโอย ไม่อาทรใดๆ ทั�งสิ�นเลย ทบุตีมนัขนาดไหนมนัก็ไม่ร้องโอดโอย

เลย มนัยอมจาํนนทุกอยา่งเลย มนัเป็นพระอรหนัต ์มนัเป็นนิพพานดว้ย  

รถเหยยีบมนัมาเห็นไหม ดูสิ รถบรรทกุหมู รถบรรทกุมูตรคูถ มนัลน้มารด

ถนนๆ มนัก็ไม่เห็นเดือดร้อยเลยเห็นไหม รถบรรทุกของสิ�งที�ดีๆ มา เป็นขา้วตอกดอกไม ้

หล่นกลางถนนมนัก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลย มนัไม่เดือดร้อนเลยมนัก็เป็นความว่าง 

มนัไม่เดือดร้อนอะไรเลย กราบมนัสิ! ทาํไมไม่กราบมนั? มนัเป็นแร่ธาตุมนัรู้อะไร?  

แต่ถา้หวัใจล่ะ หวัใจเวลาประพฤติปฏิบติัไป ในหวัใจมนัอยูใ่นใจเรา มนัมีอะไร

ขึ�นมา มนัเป็นไปไม่ได ้ สิ�งที�มีอยูน่ะกิเลสในหวัใจมนัมีอยู ่ มนัตอ้งอยูฝั่งใจตลอดไป ถา้

ฝังใจตลอดไป การประพฤติปฏิบติัโดยกิเลสมนัครอบหวัไว ้ ถา้โดยกิเลสมนัครอบหวัไว้

มนัไม่เป็นความจริงสกัอยา่งเลย ถา้มนัไม่โดนกิเลสครอบหวัไวน้ะ มนัตอ้งเสียสละสิ 

ความเสียสละ ทิฏฐิมานะนี�เสียสละมนัออกไป ความเห็นผิดๆ อยา่งนี� เสียสละมนั

ออกไป เสียสละไม่ได!้ ยึดติดมนัหมดเลย ยึดติดความเห็นของตวัเอง ยึดติดทิฏฐิมานะ
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อนันี�  แลว้มานะอนันี�มนัให้ผลอะไรกบัเรา มนัให้ผลแต่ความทุกขท์ ั�งนั�นเลย มนัให้ผล

กบัความผิดพลาด  

การประพฤติปฏิบติัขึ�นมาดว้ยศรัทธานะ มีความศรัทธากนัมาก บวชนี� มีศรัทธา

กนัมาก มีครูบาอาจารยเ์ป็นผูชี้�นาํเห็นไหม ครูบาอาจารยเ์ป็นที�เคารพศรัทธา พอครูบา

อาจารยชี์�นาํมา ครูบาอาจารยเ์ดินนาํหน้าไป เคารพบูชามาก เราก็พยายามเดินตามไป แลว้

มนัเป็นไปตามนั�นไหม ขนาดมีความศรัทธามีความเชื�อถือ มีโอกาสปฏิบติัมาตลอดเลย 

แต่ทิฏฐิมานะอนันี�  ความเห็นนี�มนัทิ�งไม่ได ้เพราะอะไร เพราะมนัอยูใ่นหวัใจของเรา มนั

เป็นอวิชชานะ อวิชชารู้โดยไม่เขา้ใจ 

รู้ธรรมวินยั รู้เห็นการกระทาํ เป็นการกระทาํมานี�รู้โดยความเห็นของเรา รู้โดย

ความไม่เขา้ใจเลย แต่รู้มนัเป็นความเขา้ใจนะ นํ�าหูนํ�าตาไหลเลย “ทาํไมมนัโง่ขนาดนี�  

ทาํไมเราโง่ไดข้นาดนี� ” ของอยูใ่นมือนะ กาํอยูก่บัมือ แต่มนัไม่รู้ว่ามือนี�มนัคืออะไร ไม่รู้

เลยในมือเรานี�คืออะไร อวิชชามนัเป็นอยา่งนั�น  

ของอยูก่บัจิต ความรู้อยูก่บัจิต จิตพาเกิดพาตายอยูก่บัจิตตวันี�  แลว้มนัเกิดตายใน

สภาวะแบบนี�  ไม่รู้อะไรเลย แลว้ปฏิบติัธรรมขึ�นมาก็ปฏิบติัธรรมโดยกรอบ โดย

ประเพณีวฒันธรรม 

ประเพณีวฒันธรรมมาจากภายนอกใช่ไหม ดูสิเราห่มจีวรกนัอยูนี่�  บริขาร ๘ สิ�งนี�

มนัเป็นอะไร สิ�งนี�มนัเป็นเครื�องอาศยัทั�งนั�นเลย อาการของจิต อาการของจิตก็เป็นเครื�อง

อาศยัของจิต จิตถา้ไม่มีสิ�งนี� เป็นการแสดงออก จิตมนัแสดงออกไดอ้ยา่งไร เวลานอน

หลบั เวลานั�งเหม่อ จิตมนัอยูไ่หน? เวลานั�งเหม่อทาํไมไม่บอกว่านั�นเป็นนิพพานล่ะ มนั

ว่างหมดเลย ไม่มีสติสมัปชญัญะ นั�นล่ะคือมิจฉาทั�งนั�นเลย มิจฉาเพราะมนัขาดสติ มนั

ขาดสตินะ ดูคนนอนหลบัสิ ถา้มีสติมนัหลบัไดอ้ยา่งไร มนัตอ้งหลบัไปสิ พอหลบัขึ�นไป

มนัทาํอะไรของมนัในความหลบันั�นน่ะ 

จิตก็เหมือนกนั จิตถา้เวลามนัขาดสติ มนัขาดอะไรต่างๆ ไป มนัก็สภาวะของมนั

นี�ว่าง ว่าง ขณะที�ข ั�นสุดทา้ย ขณะที�มนัเป็นไป ขณะที�มนัจะทิ�งคายออกมา มนัทาํอยา่งไร 

ถา้มนัมีการทิ�งคายออกไปนะ มนัทิ�งออกมา ทิ�งสิ�งที�ว่ามนัเป็นความลงัเลสงสยั มนัเป็น

สงัโยชน์ในใจมนัทิ�งออกมาอยา่งไร  
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การทิ�งมนัไม่ทิ�งง่ายๆ หรอก เพราะอะไร เพราะมนัแก่นของกิเลส สิ�งที�เป็นแก่น

ของกิเลสถา้มนัทิ�งไดง่้ายๆ มนัจะเกิดมานั�งอยูนี่� เหรอ เกิดตายๆ ก็นั�งอยูอ่ยา่งนี�  มนัเกิด

จากไหน? แลว้เกิดมากี�ชาติ นี�ปฏิเสธนะ เกิดมาชาตินี�  วิทยาศาสตร์นะ ใครเชื�อภพชาติ 

คนนั�นเป็นคนครึคนลา้สมยั คนนี�ไม่ทนัวิทยาศาสตร์ ไอเ้รามนัคนทนัวิทยาศาสตร์ ทุก

อยา่งตอ้งเป็นวิทยาศาสตร์ ทุกอยา่งมนัตอ้งพิสูจน์ได ้ 

โง่บดัซบเลย! โง่บดัซบ! เพราะอะไร เพราะมนัเป็นเรื�องโลกๆ ธรรมะมนัเหนือ

โลกโวย้! มนัเหนือสิ�งนั�นมหาศาลเลย พิสูจน์ไดย้ิ�งกว่าสิ�งที�พิสูจน์ไดอี้ก เพราะสิ�งที�เหนือ

วิทยาศาสตร์มนัพิสูจน์มาจากไหน? มนัเป็นแร่ธาตุใช่ไหม? ทฤษฎีต่างๆ นี�มนัเป็นความรู้

ใช่ไหม? สิ�งที�เป็นความรู้พิสูจน์มามนัเป็นสภาวะแบบนั�นไหม? แต่ถา้เป็นสจัจะความ

จริงพิสูจน์ดว้ยหวัใจ  

มรรคญาณนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมขึ�นมานะ ไม่

อยากจะพูดว่านั�งคอตกนะ แลว้มนัจะสอนกนัไดอ้ยา่งไร? มนัจะสอนกนัไดอ้ยา่งไร? 

แลว้วิทยาศาสตร์ล่ะ วิทยาศาสตร์เป็นเรื�องไร้สาระ ไร้สาระจากธรรมะนะ เรื�องของธรรม

นี�วิทยาศาสตร์ไร้สาระมาก เพราะอะไร เพราะมนัเป็นสิ�งที�พิสูจน์ เดก็มนัก็ทาํได ้ เดก็นะ

ดูสิ แข่งขนัเทคโนโลยกีนัเห็นไหม เดก็ประถมมนัทาํเครื�องยนตก์ลไกไป มนัไปได้

เหรียญทองมาทั�งนั�น มนัก็เอาเหรียญทองแขวนคอมา ใครๆ มนัก็ทาํได ้ วิทยาศาสตร์นี�

พอที�สุดมาแลว้ ใครมนัก็ทาํมาทั�งนั�น  

แต่สิ�งที�ธรรมเหนือโลกมนัเกิดมาจากไหน มนัเกิดมาจากสจัจะความจริงยิ�งกว่า

วิทยาศาสตร์อีก เพราะอะไร มนัพิสูจน์ไดน้ะ พิสูจน์ไดเ้พราะอะไร ดูสิ ครูบาอาจารยเ์รา

เห็นไหม หลวงปู่ มั�นท่านปฏิบติัมา เวลาไปหาหลวงปู่ เสาร์  

“จิตเป็นอยา่งนั�นๆ”  

“โอย้.. เราไม่เคยเป็นอยา่งนั�นเลย”  

ครูบาอาจารยเ์ขาคุยกนันะ แลว้สิ�งนี�ระหว่างหลวงปู่ มั�น หลวงปู่ เสาร์ คุยกนั หลวง

ปู่ เสาร์ปฏิบติัมา มนัหลอกกนัไดไ้หม แลว้ครูบาอาจารยเ์ห็นไหม ดูสิเวลาหลวงปู่ มั�นท่าน

พูดว่า “หมู่คณะจาํไว ้  จาํหลวงปู่ ขาวไวน้ะ หลวงปู่ ขาวไดคุ้ยกบัเราแลว้” เห็นไหม “จาํ
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หลวงปู่ พรมไวน้ะ จาํไวน้ะๆ” นี�บอกชื�อเพราะอะไร เพราะมนัไดต้รวจสอบกนัแลว้ มนั

เห็นทนักนั  

นี�คือสิ�งที�พิสูจน์ไดไ้ง สิ�งที�พิสูจน์ไดพิ้สูจน์ไดด้ว้ยความจริง ธรรมถึงธรรม ใจถึง

ใจ ความเป็นไปถึงความเป็นไป แลว้สิ�งนี�ออกมาไดอ้ยา่งไร นิพพานมีไหม? มี แลว้ทาํไม

ไม่พิสูจน์ให้รู้ล่ะ พิสูจน์เอาออกมาไดอ้ยา่งไร เพราะเอาของดีๆ ให้คนตาบอดมนัดู ไอค้น

ตาบอดมนัจะรู้ไดอ้ยา่งไร ไอค้นตาบอดมนัเอามือคลาํๆ “ฮือ...นี�มนักลมๆ นะ ไอนี้�มนั

แบนๆ นะ” กลมๆ แบนๆ มนัคือสิ�งที�สมัผสั! แลว้กลมๆ แบนๆ มนัคืออะไรล่ะ กลมๆ 

แบนๆ นี�นะ กลมๆ แบนๆ มนัเป็นแกว้แหวนเงินทอง มนัเป็นหินหรือมนัเป็นทองคาํล่ะ 

มนัเป็นอะไร มนัก็กลมๆ แบนๆ มนัเป็นรูปเห็นไหม รูปลกัษณะที�มนัเป็น แต่เนื�อหา

สาระแก่นแทข้องสิ�งนั�นล่ะ  

นี�ก็เหมือนกนั แก่นแทข้องหวัใจล่ะ หวัใจที�มนัเป็นไป มนัเอาอะไรมาเป็นไป 

แลว้เอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะ ก็คนเห็นดว้ยกนัพิสูจน์ทาํไมเห็นไม่ได ้คนเห็นดว้ยกนัก็พิสูจน์

ให้เห็นเหมือนกนัเห็นไหม ดูสิครูบาอาจารยท์่านว่า “จาํองคนี์�ไว ้องคนี์�ไว”้ เพราะอะไร? 

เพราะองคนี์�จะเป็นที�พึ�งของพวกหมู่คณะไง! องคนี์�ไงที�จะเป็นที�พึ�งของคนที�มนัตาบอด 

ตาบอดให้ไปถามองคนี์�นะ องคนี์�ๆ นะ อยา่ไปถามองคอื์�นนะ องคอื์�นจะพาลงตกนรก  

แมแ้ต่หลวงปู่ มั�นท่านมีคุณธรรมขนาดนั�น ท่านยงัไดส้ั�งเสียไวเ้ลย สั�งเสียไวเ้ลย

นะ เพราะอะไร เพราะไม่ตอ้งให้เสียเวลาไง ดูสิ เราเป็นชาวไร่ชาวนากนั เราจะทาํไร่ทาํ

นาเห็นไหม เราจะเอาเมลด็พนัธ์ุ เราก็มาปลูก ปีนี� เราปลูกชนิดนี�  ปีนี� เราก็ปลูกชนิดนี�  ปีนี�

ก็ปลูกตน้ผกับุง้ ปลูกตน้คะนา้ แลว้มนัจะปลกูแต่ละปีๆ จะทดสอบอยูน่ั�นล่ะว่า 

ภูมิอากาศสถานที�อยา่งนี�มนัควรจะปลกูตน้อะไร  

แต่ถา้ครูบาอาจารยเ์ขาบอก ไม่ตอ้ง! พื�นที�บริเวณนี� เมืองนนทเ์ขาปลูกแต่ตน้

ทุเรียน ทุเรียนเมืองนนทมี์ชื�อเสียงมาก พื�นที�แถวนี� เขาปลูกเงาะ ภูมิอากาศแบบนี�มนัปลูก

ได ้ 

ครูบาอาจารยท์่านสอนมาอยา่งนี�  ไม่ให้เราตอ้งเสียเวลาไปพิสูจน์ทดสอบ

ตรวจสอบ ทดสอบตรวจสอบ แลว้ก็กว่าจะทาํไดก้วา่จะเชื�อ แลว้กิเลสมนัทอ้ถอยอยูแ่ลว้

นะ ทาํอะไรไดไ้ม่ได ้ “นี�หมดวาสนาแลว้ ครูบาอาจารยก์็ว่ากนัมา องคที์�ว่าน่าเชื�อถือๆ ก็
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เชื�อถือไดจ้ริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ โอย้ กราบไหวข้นาดนี�  ทาํบุญขนาดนี�  แลว้ประพฤติปฏิบติั

ตามท่านขนาดนี�  ก็ยงัไม่ถึงสกัที” 

ก็ความคิดของเรานะ เดินจงกรม ๒ นาทีบอกว่าทาํเหมือนท่าน เวลาผูที้�ประพฤติ

ปฏิบติันะ อยูใ่นป่าในเขานะทั�งวนัทั�งคืน นี�ปฏิบติันะ อดนอนผอ่นอาหารแลว้ปฏิบติั

ต่อเนื�องเห็นไหม การต่อเนื�องสาํคญัมากเลย สิ�งที�ต่อเนื�องนะ ดูสิเราหมกัเราทาํอาหาร

เห็นไหม ถา้เราหมกัไม่ไดที้� มนัทาํอาหารขึ�นมามนัดา้นๆ กินไม่ไดห้รอก ไม่อร่อย นี�ก็

เป็นอาหารนะ นี�เราจะหมกัหวัใจ เราจะทาํใจของเราให้มนัมชัฌิมา มนัสมดุลต่อกนั เรา

จะทาํอยา่งไร เราก็ทาํ ๕ นาที ๑๐ นาทีดว้ยความเห็นของเราไง ดว้ยชีวิตของเรา ดว้ย

ความคุน้เคยของเรา ดว้ยความมกัง่ายของเรา ก็ทาํแค่นี�มนัก็สุดกาํลงัเราแลว้  

แต่ไม่คิดเลยนะว่าครูบาอาจารยเ์ขาทาํกนัเป็นปีๆ ทาํเป็นสิบๆ ปี เขาเดินจงกรม

ซํ� าแลว้ซํ� าเล่า เขาทาํของเขาเพราะอะไร เพราะมนัต่อเนื�อง ความต่อเนื�องความสมดุลของ

จิตที�มนักาํลงัแข่งขนักนัระหว่างกิเลสกบัธรรม กิเลสกบัธรรมในหวัใจมนัแข่งขนักนันะ 

ขนาดที�ว่าจิตเราเจริญขึ�นมา จิตเราเป็นสมาธิขึ�นมา จิตมนัมีฐานขึ�นมา เรากาํลงัแข่งขนั

กนั กาํลงัเอาชยัชนะต่อกนั เขาจะลงทุนขนาดไหน เขาจะถนอมรักษาของเขาขนาดไหน  

ทาํไมพระป่าเรา ครูบาอาจารยข์องเราถึงสงวนความสงบสงดันกั ทาํไมถึงตอ้ง

สงวนความสงบสงดั สงวนสิ�งต่างๆ ไวนี้� เพื�ออะไร ก็เพื�อขณะที�ว่ามนัเป็นไปเห็นไหม 

เราสร้างสมขึ�นมา กว่าจะทาํขึ�นมาเราตอ้งลงทุนลงแรงขนาดไหน แต่ขณะที�มนัสมดุลนะ 

ที�มนัเป็นไปเห็นไหม ดูสิเขาทาํอาหารกนั เขาจะหาวตัถุดิบมานะ อาหารนี�มาจากต่าง

แดน โอโ้ฮ เนื�อนี�มาจากที�นั�น ไอนี้�มาจากรอบโลกเลยนะ เอามารวมกนัในกระทะนี�  สิ�งนี�

ที�ในกระทะกว่ามนัจะสุกขึ�นมา มนัสุกในกระทะนะ อาหารมนัสุกในกระทะแลว้นะ ถา้

อาหารมนัสุกในกระทะตกัขึ�นมากินมนัอร่อยทั�งนั�น 

นี�ก็เหมือนกนั กว่าเราจะทาํของเราขึ�นมา กว่าจะฝึกสตินะ กว่าจะทาํสมาธินะ 

แลว้ฝึกฝนปัญญา ถา้สมาธิมนัเป็นปัญญาขึ�นมาไดเ้อง สิ�งที�เราเป็นขึ�นมาไดเ้องมนัเป็น

โลกียปัญญา เพราะปัญญาเกิดจากกิเลส กิเลสเกิดจากเรา เราเกิดปัญญาขึ�นมาเพราะเป็น

ปัญญาอยา่งนั�น ปัญญาอยา่งนั�นกระบวนการของมนัคือสมถะ คือปล่อยวาง  
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การปล่อยวางนี�  เราก็คิดว่าปล่อยวางเพราะเทียบไง เทียบเอาว่า โอโ้ฮ ใชปั้ญญา

แลว้ ปัญญาอยา่งนี�มนัจะเป็นธรรมแลว้ มนัไม่เป็นหรอก เพราะอะไร เพราะสิ�งนี�  ดูสิ ดู

อยา่งเนื�ออยา่งอาหารที�มาจากรอบโลกนะ สิ�งที�เป็นของเทียม สิ�งที�เขาทาํเลียนแบบแถว

บา้นเราก็มี นี�เหมือนกนั อะไรก็เหมือนกนั มนัเป็นสภาวะเหมือนกนั ความคิดของเรามนั

เป็นอยา่งนั�น แลว้ผลคุณค่าออกมามนัจะเหมือนกนัไดอ้ยา่งไร  

นี�ก็เหมือนกนั ขณะที�เราพยายามของเรานะ เราพยายามเก็บหอมรอมริบ เรา

พยายามฝึกฝนของเรานะ ถา้มนัเป็นความสงบเราให้มนัสงบเขา้ไปเห็นไหม ถา้เกิดเรา

ฝึกฝนปัญญา ถา้ไม่ไดก้ารฝึกฝนของปัญญานะ ถา้ปัญญาไม่ออกวิปัสสนา ไม่ออก

พิจารณานะ ปัญญาไม่เกิดหรอก  

ปัญญาที�เกิดก็ปัญญาเกิดจากฐานขอ้มูล เกิดจากการศึกษาธรรมวินยัขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เกิดจากการศึกษา เกิดจากฟังธรรมของครูบาอาจารยข์อง

เราเห็นไหม เดี�ยวนี�นะพระพูดมากเลย ไปไหนมาถึงก็ร้องไห้โฮๆ 

การว่าร้องไห้โฮๆ นี�นะ มนัเป็นคุณธรรมของหลวงตา ท่านสร้างบุญญาธิการของ

ท่านมา ขณะของท่านมหาศาล ท่านใหญ่โตมาก ไออ้ยา่งพวกเรานี�นะ แค่ให้เห็นธรรม

เถอะ ให้รู้ธรรมให้เห็นธรรม มนัก็อาํนาจวาสนาลน้หวัแลว้ ไม่ตอ้งไปร้องไห้โฮๆ 

สิ�งนั�นนะเห็นไหม เราไปฟังมา เราไปฟังมา เราไปยดึมา ถา้มนัจะเป็นอยา่งนั�นให้

มนัเป็นขึ�นมาตามขอ้เทจ็จริง ถา้มนัจะเป็นของเราให้มนัเป็นโดยเนื�อหาสาระ ไม่ใช่สร้าง

ภาพขึ�นมาให้เป็นสภาวะแบบนั�น นี�ไงเพราะเราไดย้ินมาไดฟั้งมา แลว้เราใชปั้ญญา ก็

ปัญญาอยา่งนี� ปัญญาโจรน่ะ ปัญญาขี�ขโมย ปัญญาไปเอาสมบติัของคนอื�นมาเป็นของตวั 

มนัเป็นปัญญาไดอ้ยา่งไร มนัเป็นของครูบาอาจารยท์ ั�งนั�น ปัญญาของเรามนัจะเกิดขึ�นมา

ไดอ้ยา่งไร มนัก็ตอ้งอยา่งนี�ไง เวลาจิตมนัสงบขึ�นมามนัก็ตอ้งออกพิจารณาสิเห็นไหม  

สิ�งใดที�มนัเป็นทุกข ์ความเป็นอยูนี่�มนัเบื�อหน่ายไหม บิณฑบาตแลว้บิณฑบาตอีก 

ฉนัแลว้ก็ฉนัอีกเห็นไหม ขบัถ่ายแลว้ขบัถ่ายอีก วจักุฎีวตัรเห็นไหม วตัรในห้องสว้ม ทาํ

แลว้ทาํเล่าๆ ก็เป็นอยา่งนี�  ในเมื�อเกิดมามีชีวิตอยู ่ ดาํรงชีวิตมนัขบัถ่ายอยา่งนี�  มนัก็กิน

อยา่งนี�  แลว้เบื�อหน่ายไหมล่ะ ไม่เบื�อหน่ายถา้มนัมีอะไรเพลิดเพลิน  
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แต่มนัเบื�อหน่ายต่อเมื�อถา้มีอะไรอดัอั�นตนัใจ อดัอั�นตนัใจนี�เบื�อหน่ายมาก แต่ถา้

ไปเพลิดเพลินนี� แหม ชอบ มีความสุขเพลิดเพลินไปกบัเขา เห็นไหมนี�คือกิเลสทั�งนั�น แต่

ถา้สจัจะความจริงเห็นไหม สิ�งนี�มนัเป็นเรื�องความจริงของเราขึ�นมา แลว้ถา้มนัเบื�อหน่าย 

สิ�งนี�มนัน่าสลดสงัเวชไหม แลว้สิ�งนี�มนัเป็นหนเดียวเหรอ มนัเกิดตายๆ มากี�ร้อยกี�พนั

ชาติ เกิดตายๆ อยา่งนี� กี�รอบแลว้ล่ะ  

ไม่รู้เรื�องเลย ไม่รู้สิ�งต่างๆ เลย พอเกิดในชาตินี� ทิฏฐิมานะ มนัมีแต่ทิฏฐิมานะใน

หวัทั�งนั�นนะ ไม่มีอะไรเลย แลว้เวลามนัเบื�อหน่ายกซุ็กไวน้ะ จิตดวงใดไม่เบื�อหน่ายไม่มี 

ไม่มีหรอก ถา้ยงัมีกิเลสอยูน่ะ เวน้ไวแ้ต่พระอรหนัตเ์ท่านั�น เพราะอะไร เพราะใน

สโมสรสนันิบาตทุกดวงใจวา้เหว่ ลองมีกิเลสในหวัใจนี�อยา่มาแหกตานะว่าไม่เบื�อหน่าย 

เบื�อหน่ายทั�งนั�น! เพียงแต่ยอมรับความจริงหรือไม่ยอมรับความจริงเท่านั�น  

สิ�งนี�แบกรับภาระมนัหนกัไหม ไอร่้างกายไอก้ารขบัการถ่ายมนัหนกัไหม มนั

หนกัทั�งนั�น แลว้ทาํไมไม่หาทางออก ทาํไมไม่เอาความจริง เพียงแต่ว่าเราเป็นอะไรเท่า

นั�นเอง ถา้เราเป็นสุภาพบุรุษ เราเป็นผูที้�ประพฤติปฏิบติัเราตอ้งยอมรับความจริง ถา้

ยอมรับความจริง ถา้มนัเบื�อหน่าย เบื�อหน่ายควรหาทางออกสิ เบื�อหน่ายควรหาความจริง

เพราะ! เพราะนี�ก็บวชมาเป็นพระแลว้นะ นี�ก็เป็นนกัรบแลว้นะ ถา้นกัรบแลว้ นกัรบทรง

ไม่ได ้นกัรบทาํไม่ได ้แลว้ใครมนัจะทาํได ้ 

นกัรบเห็นไหม นกัรบอยูใ่นสงคราม มนัมีการปะทะในระหว่างสู้รบเห็นไหม 

สถานการณ์สู้รบนะโวย้! สถานการณ์สู้รบ ธรรมกบักิเลสมนัสู้รบในหวัใจ มนัตอ้งมีการ

เปลี�ยนแปลงสิ ในสถานการณ์สู้รบนะ มนัตอ้งมีเหตุปัจจยัทกุๆ อยา่งที�ให้มีการเป็นไป

นะ ดูสิขนาดที�ว่าเราโดนไล่ล่านะ เราโดนไล่ล่าหรือเราไล่ล่าเขา  

นี�ก็เหมือนกนั ขณะที�ทาํปัญญามนัเกิด ขณะที�ปัญญามนัหมุน เราไล่ล่าหรือว่าเรา

โดนกิเลสมนัไล่ล่า กิเลสไลล่่ามนัยอมจาํนนหมดนะ มนัไม่มีสิ�งต่างๆ เลย มนัไม่ยอมรับ

อะไรเลย สิ�งนี�มนัแข่งขนักนัในอยูห่วัใจ ถา้มนัแข่งขนักนัในหวัใจมนัตอ้งฝึกฝน ฝึกฝน

ถา้จิตสงบแลว้ จิตที�มีฐานะแลว้ควรออกพิจารณา ควรออกหดัใชปั้ญญา  

ปัญญาอยา่งนี� ต่างหาก ปัญญาที�เราฝึกฝนขึ�นมา ปัญญามนัตอ้งเกิดจากการฝึกฝน 

ปัญญาที�มนัเกิดขึ�นมาเอง ที�เราตรัสรู้เอง ถา้อยา่งนี�นะฤๅษีชีไพรเป็นพระอรหนัตไ์ป



  
 

©2011 www.sa-ngob.com 

เทศน์พระ วนัที� ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๐ ๑๓

หมดแลว้ คนที�เขาทาํความสงบของใจเขาเป็นพระอรหนัตไ์ปหมดแลว้ มนัเป็นไปไม่ได้

หรอก มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะไม่มีพลงังานอนัใดเลยที�ทาํลายตวัมนัเอง มีแต่

พลงังานเผาผลาญคนอื�น  

กิเลสกเ็หมือนกนัมนัเผาคนอื�น แลว้ธรรมเกิดจากกิเลส ธรรมเกิดจากความคิด

ของเรา มนัเผาผลาญใคร? เผาผลาญเวลาไง เผาผลาญชีวิตไง เผาผลาญโอกาสของเราไง 

เผาผลาญให้เวลาเราหมดไปวนัๆ หนึ�งไง เผาผลาญให้เรายอมจาํนนกบักิเลสนี�ไง มนัเผา

ผลาญอยา่งนี�  อวิชชามนัเผาผลาญ ปัญญาอยา่งนี� ปัญญาโดยกิเลสทั�งนั�น 

แลว้ปัญญาโดยธรรมล่ะ ปัญญาโดยธรรมมนัยอ้นกลบัเขา้มาเห็นสจัจะความจริง

สิ ถา้จิตมนัสงบเขา้มามนัเห็นอะไร เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม แลว้กาย เวทนา จิต ธรรม 

เกิดอยา่งไร จิตเกิดอยา่งไร ธรรมเกิดอยา่งไร แลว้เกิดสภาวะอยา่งนี�มนัสะเทือนกิเลส

อยา่งไร ถา้มนัมีการเกิดขึ�นมามนัตอ้งมีการสะเทือนกิเลส แลว้กิเลสมนัอยูที่�ไหน กิเลส

มนัอยูที่�ใจ แลว้ใจเป็นผูเ้ห็นเขา เห็นเขาคือเห็นสิ�งที�มนัหลงเชื�อไง  

สิ�งที�อวิชชามนัครอบงาํหวัใจ ไอโ้ง่ๆ ตวันี�แลว้มนัไปหลงเชื�อว่าสิ�งนี�ไปยึดมั�น

เป็นอุปาทาน ทั�งๆ ที�รู้นะ เหมือนคนไขเ้ลย คนไขเ้ขา้โรงพยาบาล เจ็บไขไ้ดป่้วยอยาก

หายมาก แต่รักษาไม่ไดต้อ้งไปหาหมอ ให้หมอเขาผา่ตดั ให้หมอเขาแกไ้ข เราทาํเอง

ไม่ได ้เป็นมะเร็งนะ ทาํอยา่งไร เขา้ไปหาหมอไปนั�งโอดโอยให้หมอทาํ  

นี�ก็เหมือนกนั ยอมจาํนนนะ กิเลสมนัเหยียบหวัใจ มนัเหยียบทุกขม์าก แลว้ทาํ

อยา่งไร? ทาํอยา่งไร? ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มีเครื�องผา่ตดัก็คงผา่ตดัให้แลว้ 

แต่นี�บอกมรรค ๘ ไวเ้ห็นไหม ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคเห็นไหม มรรคญาณเขา้ไป

ทาํลายมนั  

แลว้มรรคนี�มนัเกิดมาจากไหน? มรรคนี�มนัเกิดในพระไตรปิฎกเหรอ? มรรคมนั

สั�งซื�อมาจากเมืองนอกเหรอ? มรรคมนัเกิดขึ�นมา สมาธิมนัซื�อไดที้�ไหน? สติมนัซื�อไดที้�

ไหน? แลว้ปัญญาที�ฝึกฝนมนัฝึกฝนไดที้�ไหน?  

มนัตอ้งฝึกฝนดว้ยมรรคญาณ มรรคญาณมนัจะเกิดมาจากเราเห็นไหม ดูสิดูอยา่ง

ที�เขาทาํลายกนับนอวกาศเห็นไหม เขาตอ้งยิงจรวดขึ�นไปทาํลายบนอวกาศ นี�ก็
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เหมือนกนั ในเมื�อมนัเป็นนามธรรม มนัเป็นกิเลสในหวัใจ แลว้มนัจะเอาอะไรไปทาํลาย

มนั ถา้มนัไม่ใชม้รรคญาณในหวัใจนั�นทาํลายหวัใจนั�น มนัเป็นจกัรวาลเดียวกนัไง น่าน

ฟ้าเดียวกนัมนัก็หากนัเจอสิ มนัมีกิเลสในหวัใจของเรา แลว้ในน่านฟ้า ในคุณธรรมของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ในคุณธรรมของครูบาอาจารยข์องเรา มนัก็เป็นน่านฟ้า

ของท่าน มนัเป็นอวกาศ มนัเป็นสิ�งต่างๆ ที�ว่ามนัเกิดมาจากใจดวงนั�น แลว้เราก็

คาดหมายสิ�งนั�นมาเป็นของเรา มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัเป็นไปไม่ได ้ 

มนัเกิดจากจกัรวาลไหน เกิดจากทิฏฐิไหน เกิดจากความรู้สึกอนัไหน มนัตอ้งเกิด

จากที�นั�นทาํลายที�นั�น ทาํลายที�นั�นก็คือทาํลายจากหวัใจของเรา เพราะหวัใจของเรามนั

เกิดขึ�นมามนัก็เอาสิ�งนี� เกิดขึ�นมา มนัก็ตอ้งฝึกปัญญาขึ�นมาสิ ฝึกขึ�นมาให้มนัครบเห็น

ไหม ดูสิเวลาเราฟังกบัมหายานเห็นไหม สว่างโพลงๆๆ นะ มนัโพลงมาจากไหน? มนั

โพลงมาจากฟ้า ไม่มีหรอก! ปัญญาซื�อไม่ได ้ ทุกอยา่งหาซื�อไม่ได ้ สั�งมาจากไหนก็ไม่มี 

มนัตอ้งเกิดมาจากใจทั�งนั�น  

นี�ก็เหมือนกนั แลว้ของเราเราวิปัสสนาไป เราสร้างสมขึ�นไป เห็นไหม เวลา

วิปัสสนาไปเราฝึกฝนไป ถา้มนัสมดุลขึ�นมาเห็นไหม ชา้งกระดิกหูงูแลบลิ�น ชา้งมนั

กระดิกหูมนัสว่างโพลง เร็วกว่าดว้ย งูแลบลิ�นแผลบๆๆ กิเลสมนัขาดๆๆๆ ถา้มรรคญาณ

มนัเกิดขึ�นมนัขาดอยา่งนั�น ขาดเลยๆ  

ชา้งกระดิกหูงูแลบลิ�นมนัแป๊บเดียวเห็นไหม แต่ขณะที�สะสมล่ะ สะสมนะมนั

สะสมมาขนาดไหน สะสมมาจากใจมนัสะสมขึ�นมาอยา่งไร? สมาธิทาํอยา่งไร? ตั�งใจ

อยา่งไร? เรามีความพร้อมอยา่งไร? 

นกัรบนะ เราเป็นพระ เราเป็นนกัรบ เราประกาศตนเป็นพระ เราศรัทธาในศาสนา

มาก เราเกิดมาเห็นไหม แลว้เราออกประพฤติปฏิบติันะ ถา้มีอาํนาจวาสนานะ เหมือน

กองทพัเลย ถา้กองทพัเขามีกาํลงัพลขึ�นมา ประเทศชาตินั�นนะ เขาจะรักษาประเทศชาติ

ของเขาได ้ 

นี�ก็เหมือนกนั เรามีหมู่คณะ เรามีเพื�อนฝงูมีสหธรรมิก เราจะเป็นกองทพัๆ หนึ�ง

ต่อสู้กบักิเลสนะ แลว้กองทพัของเราให้มนัต่อสู้กบักิเลส ไม่ใช่กองทพัไม่มีวินยัมนัเป็น

โจร กองทพัไหนไม่มีวินยันะ แลว้มนุษยถื์ออาวุธ มนัปลน้สะดมเขานะ  
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นี�ก็เหมือนกนั เราเป็นพระ เราเป็นนกัรบ เราจะรบกบักิเลสของเรา ให้มนัมีธรรม

วินยัไวใ้นหวัใจนะ ถา้มนัมีธรรมวินยัในหวัใจเราจะชนะกิเลสของเราเห็นไหม ชาํระ

กิเลสของเรา ให้กิเลสของเราอยา่งนอ้ยให้มนัถลอกปอกเปิกบา้งสิ ขอสกัครั� งเถอะให้

กิเลสมนัถลอกปอกเปิกบา้ง ให้ไดเ้ห็นตวัมนั ให้ไดต่้อสู้มนั  

นี�ยอมจาํนนกบัมนัตลอดนะ เรายอมจาํนนกบักิเลสของเรา ทั�งๆ ที�มนัน่าเศร้า มนั

น่าเศร้าเพราะของมนัอยูใ่นหวัใจของเรา ดูสิเวลาครูบาอาจารยไ์ปหาหลวงปู่ มั�นเห็นไหม 

ไปถึงคิดอยา่งนั�น คิดอยา่งนี�  ของในใจของเราทั�งนั�นนะ ท่านยงับอกเลยว่า “ในใจของเรา

ไม่ดู ไปดูแต่ใจคนอื�น ไปรู้แต่เรื�องคนอื�น” เรื�องของคนอื�นจะเป็นอยา่งนั�นๆ มนัเรื�องบุญ

กรรมของเขานะ  

ใครทาํบุญทาํกรรมของเขาเห็นไหม มนัผลของวฏัฏะ เขาก็ทาํบุญทาํกรรมของ

เขามา เราก็ทาํบุญทาํกรรมของเรามา แลว้ถา้เราพิจารณา เราก็ตอ้งพิจารณาบุญกรรมของ

เรา เราตอ้งพิจารณาในหวัใจของเรา เราตอ้งยอ้นกลบัมาดูที�ใจเรานะ ยอ้นกลบัมาดูความ

ประพฤติของเรา ยอ้นกลบัมาดูมโนวิญญาณ เห็นไหม มโนกรรม กรรมที�เกิดจาก

ความคิด ทิฏฐิมานะอนันี� ทิฏฐิมานะในหวัใจนะ เกิดจากที�นี�นะ เราเขา้มารื� อคน้ ถา้เราเจอ

นะ ทุกคนไม่เห็นเป็นไปไม่ได ้ แต่ถา้มนัไม่มีนะ เรารื� อคน้ขนาดไหนมนัไม่มีนะ เรา

สบายใจได ้ 

ถา้เป็นโลกธรรม ๘ เขาติฉินนินทาขนาดไหน มนัเรื�องของเขา เพราะอะไร เพราะ

คนเราเกิดมาจะให้คนรักไปหมดเป็นไปไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พูดไวใ้น

พระไตรปิฎกนะ “ถา้เรื�องของโลกธรรมที�โดนแรงเสียดสีของโลกธรรมในโลกนี�นะ ไม่

มีใครโดนแรงเท่ากบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้” องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

เป็นศาสดานะ เป็นเจา้ของศาสนา เป็นผูที้�มีฤทธิ� มีเดชมาก เวลาตั�งเอตทคัคะเห็นไหม ผูที้�

มีฤทธิ�  พระโมคคลัลานะมีฤทธิ� หมดเลย แต่ถา้คนที�ตั�งตอ้งมีฤทธิ� มากกว่านั�นนะ  

เวลาเกิดกระแสของโลกธรรมเห็นไหม ติฉินนินทา จา้งคนมาด่า จา้งมาทั�งนั�นเลย 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่เดือดร้อน แต่เป็นกรรมของเขานะ พน้จากนั�นไป

ธรณีสูบ ธรณีสูบเห็นไหม  
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แต่ถา้พูดถึงเป็นทางโลกนะ คนมีฤทธิ� ขนาดนั�นถา้ใชฤ้ทธิ�  เขาจะเขา้มาใกลไ้ม่ได้

เลย แต่นี�มนัเป็นเรื�องของเวรกรรม เป็นเรื�องของเวรกรรมเขาเห็นไหม ให้เขาไดท้าํอยา่ง

นั�นมนัก็ยงัไดโ้ทษผลนอ้ยกว่านั�นนะ ถา้ยิ�งทาํกนัไม่ได ้ ยิ�งอาฆาตมาดร้าย เขายิ�งมีโทษ

มากกว่านั�น นี�เมตตาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

ถา้เราฟังธรรมของเรา ฟังธรรมนะ ธรรมที�สะอาดบริสุทธิ� มนัเป็นเมตตาธรรม 

มนัมีความเมตตาสงสารนะ เมตตามาก เมตตากบัจิตทุกๆ ดวง จิตทุกๆ ดวงควรจะปลด

เปลื�องสิ�งที�เป็นความหมกัหมมของใจ แลว้สิ�งที�ปลดเปลื�องจากความหมกัหมมของใจนี�  

มนัไม่มีใครทาํให้ได ้ มนัตอ้งใชก้าํลงัของใจเราเอง ทีนี�การใชก้าํลงัของใจเราเอง เราจะ

ทาํของเราขึ�นมามนัก็สบัปลบั มนัก็ผดัวนัประกนัพรุ่ง มนัก็มกัง่าย มนัเป็นไปอยา่งนั�น

หมดเลย  

แต่ถา้มีครูบาอาจารยเ์ห็นไหม ครูบาอาจารยค์อยเตือนสติ คอยชี�นาํ คอยเคาะคอย

บอก การเคาะการบอกนี�นะ ครูบาอาจารยอ์ยา่งนี� น่าเคารพศรัทธามาก เพราะครูบา

อาจารยอ์ยา่งนี� ให้อริยทรัพยก์บัเรา ถา้ครูบาอาจารยไ์ม่ให้อริยทรัพยก์บัเรานะ มนัก็เป็น

โอโ้ลมปฏิโลมทั�งนั�น เห็นไหม กาในฝงูหงส์  

กาในฝงูหงส์นะ ภิกษุบวชมาเหมือนหงส์ ถา้ครูบาอาจารยไ์ม่มีความสามารถ 

เหมือนอีกา อาศยัฝงูหงส์นั�นอยูใ่นฝงูหงส์นั�น ซ่อนตวัอยูใ่นฝงูหงส์นั�นไง ไม่สามารถ

เป็นผูน้าํของฝงูหงส์นั�นได ้แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเราที�มีคุณธรรมนะ ฝงูหงส์นั�นมนั

ตอ้งบินได ้ ฝงูหงส์มนัตอ้งหากินเป็น ฝงูหงส์มนัตอ้งมีคุณธรรมในหวัใจ ฝงูหงส์นั�นถึง

จะเป็นประโยชน์กบัศาสนาเห็นไหม  

เราเป็นนกัรบ เราเป็นศากยบุตร เราจะทาํอุโบสถกนัเพื�อความสะอาดบริสุทธิ�  เพื�อ

เป็นคุณธรรมของพวกเรา เอวงั 

 

 

  

 

 


