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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที ่๖ มีนาคม ๒๕๕๑ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมนะ ธรรมะไง ธรรมะเป็นเคร่ืองทาํใหใ้จมีความสงบ ถา้ใจไม่สงบ ฟัง

ธรรมก็ฟังเป็นโลกๆ ถา้ใจเราสงบ ธรรมะมนัสะเทือนใจ ครูบาอาจารยท่์านบอกเลย เวลาท่าน

มองเห็นสภาวะโลก มนัสะเทือนหวัใจ ธรรมสังเวช แต่ธรรมเราไม่สังเวช ธรรมของเราเป็นธรรม

โลกๆ เพราะเราศึกษาของเรา 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ขนาดว่าเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ขณะท่ีไปเห็นคนเกิด คนแก่ 

คนเจบ็ คนตาย ท่านยงัสะเทือนใจนะ สะเทือนใจจนหาทางออก แต่เราทุกขม์าก ในโลกปัจจุบนัน้ี

ทุกขม์าก ทุกขเ์พราะอะไร ทุกขเ์พราะโลกมนัเร่าร้อน โลกเป็นไฟ ถา้โลกเป็นไฟ ความโลภเป็น

ไฟ แลว้โลกของเราล่ะ โลกเรานะ โทสัคคินา โมหคัคินา มนัก็ไฟ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปเทศน์ชฎิล ๓ พี่นอ้ง เห็นไหม เพราะเขาบชูาไฟ

อยูแ่ลว้ “ตาเป็นของร้อน หูเป็นของร้อน ทุกอยา่งเป็นของร้อน อายตนะเป็นของร้อนทั้งหมด ร้อน

เพราะอะไร ร้อนเพราะโทสัคคินา โมหคัคินา ส่ิงน้ีไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ” 

เพราะเขาบชูาไฟอยูแ่ลว้ แต่ขณะท่ีเขาบูชาไฟมนัเป็นตบะธรรม ตบะมนัทาํความสงบได ้

เขาก็เอาพญานาคไวใ้นโรงบชูาไฟได ้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไปพกักบัเขา เขา

บอกว่าไม่มีท่ีพกั องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่า “เราเป็นสมณะดว้ยกนัทาํไมถึงพกั

ดว้ยไม่ได”้ เพราะมีจริตนิสัย แต่เขาทาํในทางท่ีผดิของเขา เขาเห็นว่าส่ิงนั้นเป็นประโยชน์กบัเขา 

เห็นไหม มนัเป็นกสิณ น่ีการเพ่งไฟ การบชูาไฟ 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะทรมาน เห็นไหม ไปอยูท่ี่ไหนนะ “สมณะองคน้ี์

เก่งมาก แต่ไม่มีความสามารถเสมอเรา” 

จนองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่า “ท่ีเธอเขา้ใจว่าเป็นพระอรหนัต์ น่ีไม่ใช่นะ” 

จนสลดใจ จนละทิฏฐิมานะ ชฎิล ๓ พีน่อ้งขอบวช ท่านเทศน์อาทิตตปริยายสูตร ส่ิงต่างๆ ส่ิงท่ีเป็น

ความร้อน เป็นความทุกข ์ ส่ิงท่ีเป็นความทุกข ์ ส่ิงใดเป็นความทุกข ์ เห็นไหม มโนวิ�ฺาเณปิ 

นิพพฺนฺิทติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพพฺนฺิทต ิ ความเป็นมโน ส่ิงท่ีเป็นหวัใจเป็นของร้อนทั้งนั้น น่ีส่ิงท่ี

เป็นของร้อนไง ถา้เป็นของร้อน อะไรมนัพาร้อนล่ะ เพราะกิเลสตณัหามนัพาร้อนนะ 

เราเห็นความเร่าร้อนของโลก เราถึงออกประพฤติปฏิบติักนั ถา้ออกประพฤติปฏิบติั เราจะ

หาความร่มเยน็ ความร่มเยน็มาจากไหน ถา้ใจเราไม่ร่มเยน็เสียก่อน ส่ิงใด  ๆก็ไม่ร่มเยน็ เราไปอยูใ่น

หอ้งแอร์ ไปอยูใ่นความร่มเยน็ขนาดไหน มนัร่มเยน็ของโลก ถา้เป็นความร่มเยน็ของใจ ใจมนั

ตอ้งมีสติสัมปชญัญะ ถา้มีสตินะ เราจะมีสติกบัเรา 

“พระนอก-พระใน” พระนอกๆ นะ เราเห็นโทษของโลก เราถึงออกบวชพระกนั ออก

บวชประพฤติปฏิบติั เห็นไหม เวลาเขาบวชพระกนั เราบอกว่าพระปลอมบวช ว่าเป็นพระปลอม 

ส่ิงท่ีปลอม เขาบวชไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ถา้บวชถูกตอ้งตามกฎหมายน่ีเป็นพระจริง พระจริง

ในทางโลกๆ ไง พระจริงทางโลกเป็นสมมุติสงฆ ์ถา้ไปบวชพระแลว้เป็นความดี มนัเป็นพิธี เรา

มองกนัเป็นพิธี น่ีมองแบบโลกๆ ถา้โลกเป็นอยา่งน้ี โลกคือพิธีกรรม โลกคือศาสนพิธี ความ

เป็นไปของโลก โลกเป็นรูปแบบ 

ส่ิงท่ีเป็นพระแลว้ ถา้เป็นพระบวชแลว้กต็อ้งมีคุณธรรมในหวัใจสิ ถา้มีจริตนิสัยคือ

อาํนาจวาสนาเป็นคนท่ีดี บวชแลว้ก็เป็นพระท่ีดี น่ีถา้พระท่ีดีนะ แต่ถา้ยงัมีกิเลสในหวัใจ ส่ิงท่ี

เป็นกิเลสในหวัใจมนัเป็นส่ิงเร้านะ เด๋ียวดี เด๋ียวเลว หวัใจมนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา กิเลสมนัพา

กลบักลอกตลอดเวลา มนัทาํใหก้ลบักลอก จิตใจมนักลบักลอกตลอด 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกเลยว่า “ใจของมนุษย์เหมอืนกบัช้างสารทีม่นัตก

มนั” ชา้งสารท่ีตกมนั เราเอาหวัใจของเราไวใ้นอาํนาจของเราไม่ได ้ ถา้จิตเรามีความร่มเยน็เป็น

สุข ชา้งสารมนัก็นอนสงบอยู่ แต่ถา้กิเลสมนัด้ินรนข้ึนมา ชา้งสารท่ีตกมนั มนัอาละวาดทาํใหเ้รา

เดือดร้อนหมดนะ 
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พระ ถา้เราบวชแลว้เป็นสมมุติสงฆ ์ถา้ปลอมบวชมา บวชไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย บวชไม่

มีอุปัชฌาย ์บวชโดยพิธีกรรมท่ีผดิ บวชแลว้ไม่สมบรูณ์ อยา่งนั้นเป็นพระปลอม ถา้พระบวชแลว้ 

บวชในศาสนา บวชในอุปัชฌาย ์ บวชในสีมา บวชในจตุตถกรรมทั้งหมด ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ถูกตอ้งตามธรรมและวินยั น่ีบวชแต่ร่างกาย มนัไม่ไดบ้วชหวัใจ ถา้ไม่ไดบ้วชหวัใจ พระอยา่งน้ี

ไวใ้จไดไ้หม ถา้พระอยา่งน้ีไวใ้จได ้เราไวใ้จไดไ้หม 

ครูบาอาจารยท่์านว่า ขน ผม โกนถงึไหน โกนจนถงึหนังศีรษะ โกนจนถงึกะโหลก มนัก็

คอืโกนเฉยๆ น่ันล่ะ มนัไม่ได้โกนกเิลสหรอก เห็นไหม เรานุ่งห่มผา้กาสาวพสัตร์ ส่ิงน้ีเป็นธงชยั

พระอรหนัต์ ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองหมาย เป็นสัญลกัษณ์ แลว้กิเลสมนักลวัไหม? กิเลสมนัไม่กลวัหรอก 

แต่ขณะท่ีเรามีศรัทธาความเช่ือ มนัออกมาจากหวัใจนะ ถา้มนัมีกิเลส มนัมีศรัทธาความเช่ือนะ 

ขณะท่ีธรรมเจริญ เรามีความร่มเยน็เป็นสุข เพราะเรามีบุญกุศล 

เราบวชน่ีเป็นบุญกุศลนะ เพราะเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็นผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสาร 

ถา้เป็นผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสาร วฏัฏะมนัอยู่ท่ีไหนล่ะ วฏัฏะเราดูตั้งแต่กามภพ รูปภพ อรูปภพ วฏั

วน วฏัฏะน้ีมนัเป็นสถานท่ี มนัเป็นมิติท่ีว่าจิตเวลาตายเกิดมนัเป็นไปตามวฏัฏะ แต่ส่ิงท่ีเป็นตวัไป

เกิด วฏัฏะมนัอยูท่ี่ไหน เราไปมองแต่โลกภายนอก เราไม่มองโลกภายใน 

ภวาสวะ ตวัภพ ตวัใจท่ีมาเกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นมนุษยน่ี์เป็นสมมุติ แลว้เวลามาบวชเป็น

พระน่ีเป็นสมมุติไหม? บวชพระก็สมมุติ ถา้บวชพระในความเป็นสมมุติ พระก็เป็นมนุษย ์เราเป็น

คฤหสัถก์็เป็นมนุษย ์ ส่ิงท่ีเป็นมนุษย ์ สถานะของมนุษย ์ เพราะน่ีสมมุติ สมมุติเพื่อใหเ้รามีโอกาส 

เห็นไหม ดูอยา่งพระเวลาทาํผดิเป็นอาบติัก็ตอ้งปลงอาบติั น่ีปลงอาบติัเป็นธรรมวินยั แลว้กรรม

มนัหายไปไหนล่ะ 

ปลงอาบติัเพื่อจะเร่ิมตน้ใหม่ เพื่อสาํนึกผดิ เราจะไม่ทาํผดิอีก เราจะตั้งสติสัมปชญัญะ น่ี

สถานะของมนุษย ์บวชเป็นพระแลว้ น่ีสมมุติสงฆ ์พระนอกๆ 

เวลาเราภาวนากนั เราไปดูกาย ไปเท่ียวป่าชา้ ไปเท่ียวต่างๆ มนัเป็นกายนอกๆ กายนอกทาํ

ใหเ้ราสลดสังเวช ส่ิงท่ีกระทบเขา้มามนัจะยอ้นกลบัเขา้มาถึงเรา ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลก ถา้ใจ

เราเป็นธรรม เรามองส่ิงต่างๆ มนัจะเป็นธรรม เป็นธรรมมนัจะสลดสังเวช มนัสลด มนัสังเวช ส่ิง

น้ีมนัเป็นอนิจจงั แลว้ก็เวียนตายเวียนเกิด สภาวะแบบน้ีจะเกิดดบัๆ มนัจะมีสภาวะแบบน้ีตลอดไป 

©2015 www.sa-ngob.com 



พระในพระ ๔ 

 

ในเม่ือเป็นภาวะสังคม เราเป็นสัตวส์ังคม สัตวส์ังคมอยูด่ว้ยกนัมนัตอ้งมีสภาวะแบบน้ี

ตลอดไป แลว้มนัจะมีซํ้ าๆ ซากๆ อยา่งน้ี เทคโนโลยเีจริญขนาดไหน สังคมมนุษยจ์ะมีความ

ร่มเยน็เป็นสุขขนาดไหน พยายามจะทาํใหชี้วิตมีคุณค่า มีความสุขข้ึนมา น่ีคุณค่าโดยสมมุติ ส่ิงท่ี

เป็นสมมุติมนัก็เวียนตายเวียนเกิดสภาวะแบบนั้น ถา้ใจเราเป็นธรรมเห็นแลว้มนัสลดสงัเวช ถา้

สลดสังเวชก็ยอ้นกลบัมา ถา้สถานะเรายงัตอ้งอยูก่บัโลก เราก็อยูก่บัโลกไป เพราะเราก็เกิดมากบั

โลกนะ เกิดจากพ่อจากแม่ พ่อแม่เป็นโลก ในเม่ือมนัมีกรรม กรรมมนัพาเกิด เวียนตายเวียนเกิด

ในวฏัฏะ เราจะเห็นจุดยนืของเรา น่ีจุดยนืของจิต 

ปัจจุบนัน้ีเราเกิดเป็นมนุษย ์แลว้มีศรัทธาความเช่ือ ถา้มีศรัทธาความเช่ือ เช่ือในอะไร ศรัทธา

ความเช่ือแกกิ้เลสไดไ้หม ศรัทธาความเช่ือเป็นสมบติั เป็นอริยทรัพยข์องมนุษยน์ะ ถา้ไม่มีศรัทธา

ความเช่ือ เราจะไม่มีตน้ทางเลย เราจะหาทางออกไม่ไดเ้ลย เพราะมนัจะไม่เช่ือส่ิงใดๆ เลย มนัเช่ือ

ทิฏฐิมานะ เช่ือกิเลสตณัหาความทะยานอยากของตวั กิเลสมนัทาํใหใ้จด้ือดา้น มนัคิดว่ามนัสุด

ยอด 

โดยสามญัสาํนึกของมนุษย ์ จิตวิทยาเขาทดสอบได ้ทางจิตวิทยาบอกว่ามนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์

ไม่น่าไวว้างใจเลย เวลาสัตวน์ะ มนุษยเ์ราเป็นสัตวป์ระเสริฐ บอกว่าสัตวห์นา้ขนไวใ้จไม่ได ้ สัตว์

เดรัจฉานไวใ้จไม่ได ้ถา้เราเล้ียงเขา เราดูแลเขา เกิดวนัไหนเขาทาํร้ายเราก็ได ้ น่ีเราว่าสัตวเ์ดรัจฉาน

ไวใ้จไม่ได ้ แต่ทางจิตวิทยาบอกว่ามนุษยไ์วใ้จไม่ได ้ มนุษยไ์วใ้จไม่ไดเ้ลย มนุษยอ์ยากใหญ่อยาก

โต มีตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้น แต่เพราะศีลธรรมจริยธรรมครอบงาํไว ้ครอบใหจิ้ตใจมีศีล

มีธรรม มีศีลมีธรรมเพื่อใหเ้ราอยูใ่นกรอบ 

แมแ้ต่สัตวม์นุษย ์สัตวต์วัน้ีเป็นผูข้อ้ง ศาสนาจะมาขดัเกลาตรงน้ี ถา้ศาสนามาขดัเกลาตรง

น้ี อะไรมาขดัเกลา ถา้เราไม่ไดส้ร้างบุญญาธิการมา ศรัทธาความเช่ือเราเช่ือไม่ไดห้รอก มนุษย์

ดว้ยกนั ยอมรับเขาทาํไม แต่ในเม่ือเราคน้ควา้ อาํนาจวาสนาบารมีของใจไม่เหมือนกนั ถึงคราวท่ี

มนัถึงเวลาของเขา เขาจะสะเทือนใจของเขา เขาจะหาทางออกของเขา ถา้หาทางออก ทางออกมนั

ออกท่ีไหนล่ะ 

โลกออกไม่ได ้ ถา้โลกออกไดน้ะ รัฐบาลเขาพยายามบริหารจดัการใหป้ระชาชนมีความ

ร่มเยน็เป็นสุข ทาํขนาดไหน คนก็ไม่พอใจหรอก ทะเลถมไม่เคยเตม็ ตณัหาความทะยานอยากลน้

ฝ่ังตลอดเวลา เห็นไหม แต่ถา้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มชัฌิมาปฏิปทา ความสมดุล 
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ความสมดุลของใคร? ความสมดุลของคฤหสัถ ์ถือศีล ๘ ความสมดุลของพระ พระท่ีพระนอกๆ ท่ี

บวชมาแลว้ “อยูใ่นชีวิตพระก็แสนลาํบากลาํบน จะใหสุ้ขสบายเหมือนโลก โลกเจริญแลว้ศาสนา

ตอ้งทนัโลก”...ศาสนามนัเหนือโลกมาแต่ไหนแต่ไรแลว้ ศาสนาเหนือโลก ศาสนาเขา้ใจโลกหมด 

โลกสมมุติน่ีมนัโลกมนุษยเ์ฉยๆ 

ถา้ใจเป็นศาสนา มนัเห็นวฏัฏะนะ ๓ โลกธาตุ ศาสนาครอบคลุมหมด เพราะใจเราปล่อย

หมดแลว้ เพราะใจมนัเคยเกิดเคยตายใน ๓ โลกธาตุ มนัจะเขา้ใจตามสัจจะความจริงทั้งหมดเลย แลว้

ไม่สงสัย วางไวห้มด เทวดา อินทร์ พรหมตอ้งมาฟังเทศน์ครูบาอาจารยเ์รานะ มนุษยแ์ท้ๆ  เป็นจุด

ศูนยก์ลางของวฏัฏะ เทวดา อินทร์ พรหมยงัตอ้งมาฟังเทศน์ เทศน์คืออะไร? เทศน์คือสัจจะความ

จริง อริยสัจจะ มรรคญาณ มรรคญาณมนัเกิดมาจากไหน เห็นไหม ถา้เรามีความเช่ือของเรา ศาสนา

จะแกไ้ขเรา มนัจะยอ้นกลบัมาท่ีใจของเรา ใจของเราถา้มีศรัทธามีความเช่ือ มนัก็ยอ้นกลบัมา 

ศรัทธาเฉยๆ แก้กเิลสไม่ได้ แต่ถ้าไม่มศีรัทธาเลย เราจะเร่ิมต้นจากไหน เพราะเราเกิดมาใน

โลก ปัจจุบนัน้ีอยูใ่นโลก ใจน้ีเป็นโลก ใจน้ีกิเลสตณัหาความทะยานอยากครอบงาํเลย น่ีปฏิสนธิ

วิญญาณ ปฏิสนธิจิต จิตท่ีเป็นปฏิสนธิ จิตมนัอยูไ่หน ศึกษากนัก็ว่าเป็นชาวพุทธนะ เป็นชาวพุทธท่ี

ในทะเบียนบา้น น่ีพระนอกๆ คือศึกษาธรรมไง ปลวกมนักินไปทั้งเล่มเลยล่ะ พระไตรปิฎกน่ี

ปลวกมนักินหมด แลว้ปลวกมนัไดอ้ะไร 

น่ีก็เหมือนกนั ศึกษาข้ึนมา ไปจาํขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา น่ีศรัทธาความ

เช่ือศึกษามา ศึกษามาถา้จิตใจมนัเป็นธรรมนะ มนัจะซ้ึงใจ ซ้ึงใจว่าชีวิตเป็นอยา่งนั้น น่ีตรึกใน

ธรรม ตรึกอยา่งน้ีมนัก็ยงัสะเทือนหวัใจนะ แลว้ถา้เราพยายามทาํของเราใหเ้ป็นเน้ือหาสาระ ถา้

จิตมนัสงบเขา้มาล่ะ ถา้จิตสงบ เน้ือหาสาระมนัเกิดท่ีน่ี เกิดท่ีหวัใจ เกิดท่ีปฏิสนธิจิต ส่ิงท่ีมนัเกิด

ข้ึนมามนัเป็นขนัธ์ ๕ เกิดจากเงาของใจ ไม่ใช่ตวัใจ เงาของใจนะ การศึกษาเล่าเรียน การศึกษาต่างๆ 

มนัเป็นสัญญาทั้งหมด สัญญาเกิดข้ึนมา สังขารมนัก็ปรุง ปรุงไปตามกิเลสของแต่ละบุคคล กิเลส

ของใครก็ปรุงไปตามกิเลสของเขา กิเลสหยาบ กิเลสหนา กิเลสบางขนาดไหนก็ปรุงไปตามกิเลส

นั้น เห็นไหม 

ถา้มนัเป็นธรรม เพราะมนัเป็นธรรมใช่ไหม เราตรึกในธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ ศึกษาในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ มนัไม่ใช่ตวัใจ มนัเป็น

อาการของใจ ส่ิงท่ีศึกษาอาการของใจ มนัถึงเขา้ไม่ถึงกิเลส มนัก็ชาํระกิเลสไม่ได ้ ถา้มนัชาํระ
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กิเลสไม่ไดม้นัก็เป็นพระนอกๆ น่ีไง ในการประพฤติปฏิบติั พระนอกๆ ไม่เขา้ถึงสัจจะ น่ีพระ

นอก 

“พระในพระ” ถ้าพระในพระ พทุโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

เราเป็นพระ พระเป็นสัญลกัษณ์เฉย  ๆสัญลกัษณ์จากขา้งนอกของเรา จากความเป็นไปของเรา 

ส่ิงท่ีมนัเป็นไป เพราะเราส่ือความหมายกบัสังคมเขาได ้สังคม บริษทั ๔ โดยสามญัสาํนึกเราเป็น

ชาวพุทธกนั จะใหเ้กียรติพระสงฆม์าก พระสงฆเ์ป็นท่ีเคารพบชูา น่ีบวชมาแลว้ สถานะของพระ 

สังคมเขาเชิดชู เขาเคารพบชูาของเขา แลว้พระถา้ไม่เป็นพระภายใน มนัจะเขา้ใจเร่ืองของพระได้

อยา่งไร มนัจะเขา้ใจเร่ืองสัจจะความจริงของวฏัฏะไดอ้ยา่งไร มนัจะเขา้ใจชีวติไดอ้ยา่งไร ชีวิตไง 

เพราะเขาหวงัพึ่ง ดูสิ ดูพระเจา้พิมพสิาร เวลาเจา้ชายสิทธตัถะออกบวชมา คิดว่าเจา้ชายสิทธตัถะ

โดนยดึอาํนาจมา เลยใหก้องทพัคร่ึงหน่ึงของราชคฤห์เขา้ไปเอาสมบติัคืน 

เจา้ชายสิทธตัถะบอกว่า “ไม่ใช่ ไม่ใช่ ออกบวชหาโพธิญาณจริงๆ” 

พระเจา้พิมพสิารบอกว่า “ถา้อยา่งนั้นสัญญากนัว่าถา้ประพฤติปฏิบติัแลว้ บรรลุธรรม

แลว้ ใหก้ลบัมาสั่งสอนดว้ย” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บรรลุธรรม ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ เทศน์ปัญจวคัคียก่์อน แลว้ก็ยสะกบับริวาร เป็น ๖๑ องค ์พน้จากบ่วงของโลก

และบ่วงของทิพย ์บ่วงของโลกคือโลกธรรม ๘ น่ีบ่วงท่ีเป็นโลก แลว้บ่วงท่ีเป็นทิพย ์ท่ีปฏิบติักนั

น่ีมนัไปติดบ่วงท่ีเป็นทิพยไ์ง เห็นสวรรค ์ นรกอเวจีต่างๆ เป็นทิพย ์ เพราะมนัเป็นเร่ืองของ

นามธรรม น่ีไปติดเขา้ 

“๖๑ องค ์พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลก” โลกธรรม ๘ สรรเสริญเยนิยอ มนัเป็นเร่ืองของโลกๆ 

เขา น่ีพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลก “พน้จากบ่วงท่ีเป็นทิพย ์๖๑ องค ์เธอจงอยา่ไปซํ้ าทางกนั โลกเร่าร้อน

มาก” เร่าร้อนมา ๒,๐๐๐ กว่าปีแลว้นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหแ้ยกไป อยา่ซอ้นกนัไป 

เพราะมนัเสียโอกาส แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็มาราชคฤห์ มาเอาชฎิล ๓ พี่นอ้ง 

ชฎิล ๓ พี่นอ้งเป็นอาจารยข์องพระเจา้พิมพิสาร แลว้ก็เทศนาพระเจา้พิมพิสารเป็น

โสดาบนัข้ึนมา เห็นไหม “ถา้สาํเร็จแลว้ใหก้ลบัมาสอนดว้ย ใหก้ลบัมาบอกแนวทางดว้ย” น่ีเพราะมี

อาํนาจวาสนามาเหมือนกนั 
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เราสร้างอาํนาจวาสนาของเรามา ถา้เราไม่สร้างอาํนาจวาสนาของเรามา เราจะไม่เกิดมาก่ึง

พุทธกาลอยา่งน้ีหรอก เห็นไหม ก่ึงพุทธกาลนะ ดูสิ สิทธิของคนเกิด สิทธิของกิเลส จิตวิญญาณมนั

ตอ้งเกิดตายๆ ตลอดไป ซํ้ าซอ้นมาอยา่งน้ี เกิดตายๆ มา แลว้ระหว่างท่ีศาสนาเจริญรุ่งเรือง ศาสนา

เจริญรุ่งเรืองในหวัใจของครูบาอาจารยเ์รา 

น่ีตาํรับตาํราทั้งนั้น เขาบอก “ศาสนาจะรุ่งเรือง ทางวิชาการตอ้งรุ่งเรือง จะตอ้งมีวิชาการ

เผยแผอ่อกมา”...ทางวิชาการมนัก็ตรรกะ เพราะทางวิชาการจะรุ่งเรืองขนาดไหน มนัจะรุ่งเรืองไม่

เท่ากบัพระไตรปิฎกหรอก เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์ ส่ิงท่ีเกิดจาก

ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ออกมาทางวิชาการมนัสุดยอดแลว้ ส่ิงท่ีเราทาํกนัมนั

เป็นเพียงภาษา เราแปลบาลีเป็นภาษาไทย ส่ิงต่างๆ เราแต่งข้ึนมาเป็นนิยายธรรมะใหเ้จริญ ให้

ศึกษาข้ึนมา ศึกษาข้ึนมาเพื่อใหอ้ยูใ่นศีลธรรมจริยธรรม...ศีลธรรมจริยธรรมอยูใ่ตพ้ญามารนะ 

มนัอยูใ่ตกิ้เลส กิเลสมีอาํนาจเหนือกว่า 

แต่ถา้เราออกประพฤติปฏิบติั “ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ” ถา้มีการประพฤติปฏิบติั มีกิจจญาณ 

มีการกระทาํของใจ ถา้ใจมีการกระทาํข้ึนมามนัจะเป็นสัจจะความจริงของเรา ถา้สัจจะอนัน้ีเกิด

ข้ึนมา พระในจะเกิดตรงน้ี พระนอก พระใน พระในพระ 

พระนอกทาํกนัไป ถึงเวลาแลว้มนัติดท่ีบ่วง ติดบ่วงท่ีเป็นโลก ขนาดบ่วงท่ีเป็นโลกก็ติด 

การสรรเสริญเยนิยอของเขา โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ ลาภสักการะ 

แมแ้ต่เขาเอาลาภมาใหแ้ลว้ไม่สกัการะยงัไม่พอใจเขาเลย จะตอ้งใหเ้ขาสักการะดว้ย ตอ้งใหเ้ขา

เคารพบชูา 

การเคารพบชูามนัเป็นเร่ืองมายาทั้งนั้น มนัเป็นมารยาสาไถย ส่ิงท่ีมารยาสาไถยทาํให้

กิเลสตอ้งไปติดมนัดว้ย เพราะติดกิเลส ติดมารยาสาไถยอนันั้นถึงเป็นเหยือ่ของเขา น่ีประทุษร้าย

สกุล สกลุของสมณะ ประทุษร้ายสกลุของตวัเอง แลว้ยงัประทุษร้ายสกลุของคฤหสัถเ์ขานะ ถา้

คฤหสัถเ์ขาทาํบุญกุศลของเขา เขาประพฤติปฏิบติัของเขาดว้ยสัจจะความจริงของเขา เขาก็เป็น

พระโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามีไดเ้หมือนกนั 

ในเม่ือทุกคนท่ีเกิดมามีหวัใจ หวัใจเป็นส่ิงท่ีรองรับ เป็นท่ีสัมผสัแห่งอริยสัจ อริยสัจคือ

ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มนัเกิดข้ึนมาในหวัใจ หวัใจมีการประพฤติปฏิบติั เขามีโอกาสของเขา 
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แลว้ไปประทุษร้ายทั้งตวัเอง ประทุษร้ายโอกาสของตวัเอง แลว้ยงัไปประทุษร้ายโอกาสของเขา

ดว้ย เพราะมารยาสาไถย เพราะติดบ่วง เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นโลก โลกเป็นอยา่งน้ี 

ถา้ไม่เป็นโลก ในเม่ือเป็นสัจจะความจริงของเขา เขามีหนา้ท่ีของเขา เขามีศรัทธาของเขา 

เขาทาํตามความเช่ือของเขา เขาเป็นสัจจะความจริงของเขา เราก็ทาํตามสัจจะความจริงของเราสิ 

สัจจะความจริงของเรา เห็นไหม พระอาทิตย ์ พระจนัทร์ข้ึนมา มนัมีบา้นของใครบา้งล่ะท่ีพระ

อาทิตยจ์ะลาํเอียงไม่ยอมส่องแสงไปให ้ พระจนัทร์จะไม่ส่องแสงเขา้บา้นน้ี จะส่องแสงไปบา้นนั้น 

พระอาทิตย ์พระจนัทร์ ไม่มีการลาํเอียงนะ เป็นสัจจะความจริง 

น่ีเหมือนกนั หนา้ท่ีของเรา เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรสใช่ไหม เราก็ทาํหนา้ท่ีของเรา เล้ียง

ชีพดว้ยปลีแขง้ เราหาสัมมาอาชีวะของเรา หาสมัมาอาชีวะเล้ียงชีพดว้ยโลกๆ เห็นไหม โลกคือ

ร่างกายเราน้ี เรารักษาชีวิตน้ีไวเ้พื่อประโยชน์กบัโลก แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัจะเกิด

พระในข้ึนมา พระในคือสัจจะ อริยสัจจะความจริง พระนอกเราไดม้าแลว้ เราไดจ้ากอุปัชฌายม์า 

เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ใหอ้ยู ่รุกขฺมูลเสนาสนํ ใหย้อ้นหนา้ ยอ้นหลงั งานของสงฆม์นัอยูท่ี่น่ี 

ลาภสักการะมนัเป็นเร่ืองมารยาสาไถยนะ เพราะมีก็ได ้ ไม่มีก็ได ้ ถา้มี หมายถึงมนัเป็น

สัจจะความจริงนะ คนสร้างบุญกุศลมา ปฏิเสธขนาดไหนก็เป็นสมบติัของคนคนนั้น ในเม่ือเป็น

สมบติัของเขา เขาจะปฏิเสธขนาดไหนก็เป็นสมบติัของเขา เพราะมนัเป็นทิพย ์คาํว่า “เป็นทิพย”์ 

มนัมาเอง ถึงเวลามนัมาของมนัเอง แต่ถา้มนัไม่ใช่ของเรา เราจะไปทาํขนาดไหน มนัก็ไม่ใช่ของเรา 

ไม่ใช่ของเราหรอก ยิง่ทาํยิง่เกิดเวรเกิดกรรม มนัจะมีเวรมีกรรมกนัต่อกนัไปเร่ือยๆ เห็นไหม 

เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร ถา้ระงบันะ เวรกรรมการกระทาํมนัเป็นกรรม โมฆบุรุษ

ตายเพราะลาภ น่ีบ่วงของโลก บ่วงท่ีเป็นทิพย ์ขณะท่ีจิตสงบเขา้ไปมนัเห็นส่ิงต่างๆ ข้ึนมา มนัเป็น

ทิพย ์ เป็นนิมิตต่างๆ ความเห็นต่างๆ ติดสมาธิ ติดต่างๆ บ่วงท่ีเป็นทิพย ์ เพราะอะไร เพราะกิเลส 

เพราะภวาสวะ เพราะจิตมนัไม่มีคุณธรรม จิตไม่มีสถานะรองรับส่ิงน้ี พอเจอส่ิงต่างๆ เขา้ไป มนั

ต่ืนเตน้ไปกบัสภาวะของจิต 

จิต อาการของจิต มนัเป็นอาการของจิต ในเม่ือจิตมนัสงบเขา้ไป ธรรมชาติของจิตมนัตอ้งมี

อาการเป็นไป เพราะขณะท่ีจิตต่างๆ มา ดูสิ ความเขม้แขง็ของจิต จิตคนเขม้แขง็ จิตคนแขง็แรง จิต

แขง็แรง สมาธิทาํใหจิ้ตแขง็แรง จิตท่ีมนัอ่อนแอ จิตท่ีไม่แขง็แรง ดูสิ คนท่ีเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้
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ร่างกายของเขาไม่แขง็แรงข้ึนมา โรคภยัไขเ้จบ็ของเขาจะแสดงตวัออกมาทนัที แต่ถา้ร่างกายของ

เขาแขง็แรง โรคภยัไขเ้จบ็มนัก็ซ่อนอยูใ่นร่างกายท่ีแขง็แรงนั้น 

จิตก็เหมือนกนั จิตท่ีมนัอ่อนแอมนัจะไปตามกิเลสตณัหาความทะยานอยาก กิเลสตณัหา

ความทะยานอยากมนัครอบงาํ โทสัคคินา โมหคัคินา มนัครอบงาํ ครอบงาํใหจิ้ตน้ีไหลไปตาม

อารมณ์ความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกมนัเป็นความฟุ้งซ่าน มนัเป็นความคิด มนัเป็นความทุกข ์ มนั

เป็นการแบกหาม มนัเป็นการทาํลายจิตทั้งหมดเลย เราทาํความสงบของใจเขา้มา จิตสงบเขา้มา ทาํ

ใหม้นัเขม้แขง็ข้ึนมา 

ถา้จิตมนัแขง็แรงข้ึนมา ความคิดต่างๆ ท่ีเราคิดไปตามกระแสของโลก ตามกระแสของ

กิเลสตณัหาความทะยานอยาก เรามีกาํลงัฝืน ถา้เรามีกาํลงัฝืน จิตมนัสงบเขา้มา ปล่อยวางเขา้มาๆ 

จิต อาการของจิต ไม่ติดในส่ิงท่ีเป็นทิพยแ์ละส่ิงท่ีเป็นโลก บ่วงท่ีเป็นทิพยแ์ละบ่วงท่ีเป็นโลก ถา้

เราพน้จากบ่วงท่ีเป็นทิพยแ์ละบ่วงท่ีเป็นโลก ในการประพฤติปฏิบติัเร่ิมตน้ของเรา เราจะเห็น

อาการของใจนะ ใจ และเห็นอาการของใจ แลว้ใจมนัปล่อยอาการของใจไหม 

รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร แลว้จิตใจมนัอ่อนแอ มนัไป

ตามรูป รส กล่ิน เสียง ไปตามบ่วงของมาร ไปตามพวงดอกไมแ้ห่งมาร บ่วงของมารมนัล่อใหจิ้ต

นั้นไปตามมนั จิตก็ไปตามเขา เพราะไม่มีกาํลงั เราถึงจะตอ้งมีจุดยนื 

น่ีมนัเป็นอาการของใจ ส่ิงท่ีเป็นอาการของใจ แลว้เวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ว่าเป็นความว่าง  ๆ แลว้อาการท่ีมนัเกิดมามนัเกิดเป็นความว่าง มนัเกิดเป็นความ

พอใจเพราะมนัชุ่มช่ืน ดูสิ เราไปซ้ือดอกไม ้ ซ้ือพืชพนัธ์ุธญัญาหารมา ซ้ือผกัสดมาจากตลาด เรา

มาเก็บแช่ไว ้ใหมี้นํ้าชุ่มไว ้มนัก็รักษาไวไ้ดน้าน 

น่ีก็เหมือนกนั จิต ในเม่ือมนัเขา้ไปในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จิตน้ี

มนัผา่นสภาวธรรม มนัก็มีความชุ่มช่ืน มนักมี็อาการความว่าง มนัก็มีอาการของมนัไป อยา่งน้ีเป็น

ธรรมแลว้หรือ ก็ผกัผลไมเ้ขาแช่ไว ้ เขาเก็บไวเ้พื่อความสดของมนั จิตมนัเน่าเสีย ผกัมนัเน่าเสียได ้

พอถึงเวลาแลว้มนัก็เน่ามนัก็เสียเพราะมนัเป็นวตัถุ แต่หวัใจล่ะ หวัใจเวลามนัทุกขร้์อนมนัอยูท่ี่

ไหน เวลามนัสุขข้ึนมามนัสุขข้ึนมาเพราะอะไร มนัสุขข้ึนมาเพราะวา่เกิดดบั  ๆเป็นธรรมดา น่ีธาตุ

ท่ีมีชีวิต สสารท่ีมีชีวิต สสารท่ีสันตติมนัสืบต่อตลอดเวลา มนัเกิดสภาวะแบบน้ี แลว้จิตใจมนัอ่อนแอ 

มนัก็ไปกบัเขา ไปกบัเขาหมดเลย ติดบ่วงหมดเลย 

©2015 www.sa-ngob.com 



พระในพระ ๑๐ 

 

แต่มนัจะพน้จากบ่วง มนัตอ้งมีสติ มีครูบาอาจารยค์อยช้ีนาํว่าอนัน้ีเป็นโทษนะ บ่วงมนั

พาใหเ้รารัดคอมาก่ีรอบแลว้ เกิดตายๆ มนัก็ไอบ่้วงอนัน้ีมารัดใหเ้ราเกิดตายๆ มาในวฏัสงสาร น่ี

มนัเกิดตายมาเท่าไรแลว้ แลว้เราจะพน้จากมนัไปไดอ้ยา่งไร ถา้เราจะพน้จากมนัไป เราตอ้งมีสติ 

ธรรมะของเราจะเกิดข้ึนมา 

ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนน่ีมนัเกิดดบัๆ แลว้มนัก็คายพิษใหห้วัใจตลอดเวลา ถา้จิตมนัมีจุดยนืข้ึนมา 

มีคาํบริกรรมข้ึนมา ปัญญาอบรมสมาธิข้ึนมา มนัมีกาํลงั มนัจะแขง็แรงข้ึนมา มนัจะแยกแยะไดว้่า

ส่ิงน้ีผดิส่ิงน้ีถูก น่ีพน้จากบ่วง พน้จากส่ิงท่ีมารเอามาล่อ ส่ิงน้ีเป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิถา้เรา

ทาํของเราเป็น มนัจะออกแยกแยะ ออกคน้ควา้ วิปัสสนามนัเกิดอยา่งน้ี เกิดอยา่งน้ีเพราะองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อดีตอนาคตแกกิ้เลสไม่ได ้

แต่อาสวกัขยญาณข้ึนมาทาํลายอวิชชา 

จากไข่ฟองแรก ไก่ตวัแรกเกิดข้ึนมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ มีพระพุทธกบั

พระธรรมเท่านั้น เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ ไดพ้ระอญัญาโกณฑญัญะ ครบรัตนตรัยของเรา พระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ ์พระสงฆเ์พราะอะไร เพราะสิทธิของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น่ี

สมบติัของท่าน สมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาตรัสรู้ธรรม มีพระพทุธกบัพระ

ธรรมเท่านั้น แต่เวลาสิทธิของสาวก-สาวกะ สิทธิของส่ิงท่ีมีชีวิต ไดฟั้งธมัมจกัฯ ข้ึนมาแลว้ได้

ดวงตาเห็นธรรม 

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัเป็นธรรมดา” ส่ิงท่ีเป็นธรรมดาเพราะ

มนัเกิดดบั แลว้ใครเห็นเป็นธรรมดาล่ะ ส่ิงท่ีเป็นธรรมดา ธรรมดาเพราะจิตมนัเห็น ใจมนัเห็น จิต

มนัเห็นเพราะอะไร เห็นเพราะมนัมีฐานของมนั มนัมีสัมมาสมาธิ มีหลกัของมนั มนัพน้จากบ่วงของ

มารออกมา 

ไม่ใช่มือเราสกปรกนะ เห็นไหม ใจ อาการของใจ จิต อาการของจิต ในเม่ือจิตมนัยดึมัน่

ถือมัน่ในความคิดของตวัเอง แลว้เอาความคิดกบัจิตออกทาํงานพร้อมกนั มนัจะเป็นสัจธรรมไปจาก

ไหน ในเม่ือมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากเขา้มา ใจมนัอ่อนแอ ใจไม่รู้จกักิเลส น่ีมนัข่ีคอ

เอา แลว้ก็ไปตามมนั น่ีติดส่ิงท่ีเป็นโลกและส่ิงท่ีเป็นทิพย ์

โลกก็ติดกนัไปประสาโลกนะ มนัไวใ้จไม่ได ้ถา้มนัไวใ้จไดน้ะ ส่ิงท่ีเขาทาํกนั ดูสิ พระใน

ประเทศของไทยเราส่ีแสนหา้แสนองคน์ะ แลว้รอบโลกมีเท่าไร แลว้ส่ิงท่ีออกไปจะเป็น
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ประโยชน์กบัโลกขนาดไหน แต่ถา้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติันะ เป็นพระในพระองคเ์ดียวเท่านั้นแหละ 

ส่ิงท่ีฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาลนะ ผูมี้ศีลผูมี้ธรรมอยูท่ี่ไหน การเกิดของผูมี้ศีลมีธรรมมนัมีอาํนาจ

วาสนา มีบารมีข้ึนมา มนัร่มเยน็เป็นสุขนะ ส่ิงท่ีร่มเยน็เป็นสุข มนัร่มเยน็เป็นสุขแบบโลกๆ 

แต่ถา้ร่มเยน็เป็นสุขแลว้เราไม่สนใจนะ เห็นไหม ดูสิ ครูบาอาจารยท่ี์มีคุณธรรมไปอยูท่ี่

ไหนก็แลว้แต่ ถา้เกิดเขาไม่สนใจล่ะ คนท่ีเขาสนใจเขาก็ไดป้ระโยชน์ของเขา คนท่ีเขาไม่สนใจ

เขาก็ไม่ไดป้ระโยชน์อะไรของเขาเลย เขาไม่เช่ือของเขาเลย อนัน้ีมนัเป็นอาํนาจวาสนาของแต่ละ

บุคคลนะ เราจะไปตกใจ ไปดีใจเสียใจกบัโลกธรรมอยา่งนั้นไม่ได ้ เราจะตอ้งยนือยูใ่นหลกัการ

ของเรา ยนือยูใ่นสัจจะความจริงของเรา 

สัจจะความจริงนะ เพราะมีสัจจะความจริงข้ึนมา มนัจะตอ้งรู้จกัสัจจะความจริงก่อน สัจจะ 

อริยสัจจะ สจัจะความจริง แลว้ถา้วิปัสสนาไปมนัจะเป็นอริยสัจจะ อริยสัจจะมนัเกิดข้ึนมาได้

อยา่งไร อริยสัจจะเกิดข้ึนมา จิตมนัสงบมาแลว้มนัเห็นอาการตามสัจจะความจริง เห็นตามความ

เป็นจริงนะ 

คนไม่รู้ไม่เห็น มนัเป็นตรรกะ ตรรกะก็จินตนาการไป มนัก็ตะครุบเงาอยูอ่ยา่งนั้น แต่ถา้

เป็นความจริง มนัไม่ใช่เงา มนัจบัตอ้งได ้ เวลาวิปัสสนาไป เวลากิเลสขาด ดัง่แขนขาด ส่ิงท่ีขาด

ออกไปจากจิตมนัขาดออกไปไดอ้ยา่งไร ถา้มนัจะขาดออกไป มนัขาดออกไปดว้ยมรรคญาณ 

มรรคญาณมนัเกิดมาจากไหนล่ะ 

ถา้มรรคญาณมนัเกิดมาจากหวัใจของเรานะ เกิดจากการกระทาํของเรา เราจะไปต่ืนเตน้

กบัส่ิงใดๆ ส่ิงใดๆ จะไม่มีคุณค่าเลย ส่ิงทีม่ค่ีาทีสุ่ด ครูบาอาจารย์ นักปฏบิัติ ส่ิงทีม่ค่ีาทีสุ่ดคอื

นํา้ใจ ค่านํา้ใจ ความจริงของใจ เพราะความจริงของใจมันเป็นส่ิงทีเ่ป็นพืน้ฐาน สัมมาสมาธิเป็น

พืน้ฐานให้เกดิปัญญา โลกตุตรปัญญา ถ้าโลกตุตรปัญญาเกดิขึน้มา จติมนัเห็นอาการของมนั เห็น

การเปลีย่นแปลงของมนั 

จิตเห็นกาย เห็นเป็นภาพ ขยายส่วนแยกส่วน ส่ิงท่ีขยายส่วนแยกส่วน มนัฝึก มนัสอน

ความโง่ สอนส่ิงท่ีเป็นอุปาทานของใจ ถา้มนัเขา้ไปสอนความโง่ของใจ เห็นไหม เห็นภาพสภาวะ

แบบนั้น ถึงท่ีสุดแลว้มนัปล่อยหมด มนัคืนสู่ความเป็นสัจจะความจริงของเขา มนัคืนสู่สัจจะความ

จริงโดยอริยสัจจะนะ เพราะมนัเห็นเด๋ียวนั้น มนัทาํลายเด๋ียวนั้น มนัปล่อยเด๋ียวนั้น ปล่อยบ่อยคร้ัง

เขา้ ตทงัคปหาน ปล่อยแลว้ปล่อยเล่า ถึงท่ีสุดมนัขาด กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์
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วิปัสสนาดว้ยจิตเห็นจิต มนัจะเกิดอาการความรู้สึก ความรู้สึกอนัน้ีเกิดมาจากไหน? 

ความรู้สึกเกิดข้ึนมามนัเป็นรูป รูปคืออะไร? รูปคืออารมณ์ความรู้สึก ถา้จิต ความรู้สึก แยกออกมา 

ในความรู้สึกนั้นมีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยธรรมชาติ เพราะอะไร เพราะอนัน้ีเป็น

บญัญติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นเจา้ของศาสนา 

เห็นความคิดความรู้สึกเรามนัประกอบดว้ย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ถา้ไม่ประกอบดว้ย

ส่ิงน้ี น้ีเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิต เป็นอภิธรรม จิตก่ีดวงๆ 

มนัมีดวงเดียว มนัเกิดจากจิต พอเกิดจากจิต อาการท่ีมนัแสดงตวัออกไป แลว้วิปัสสนาไป 

มนัแยกออกไป ถา้แยกรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มนัแยกออก อารมณ์ก็เกิดไม่ได ้ถา้มนั

เกิดไม่ได ้มนัปล่อยบ่อยคร้ังเขา้ๆ ถา้มนัยงัไม่ถึงท่ีสุด เห็นไหม ในสัญญามนัก็มีสังขารปรุง ในรูป

มนัก็มีเวทนา มีสัญญา สังขาร วิญญาณ ในเวทนามนัก็มีรูปมีต่างๆ แยกรูปในรูป แยกเขา้ไปอีก 

แยกเขา้ไป ปัญญามนัแยกเขา้ไป มนัแยกเขา้ไปแลว้มนัปล่อย มนัจะเวิง้วา้งขนาดไหน เห็นไหม 

ความว่าง ส่ิงท่ีว่าเป็นความว่างๆ ความวา่งของใคร ขณะท่ีมนัปล่อย มนัปล่อยวางอย่างไร มนั

ปล่อยวางแลว้มนัเป็นสัจจะความจริงไหม 

แต่ถา้เราใชปั้ญญาหมุนแยกเขา้ไปๆ วิปัสสนามนัเกิดอยา่งน้ี การเกิดวิปัสสนาคือเกิดพระ

ในพระนะ ถึงท่ีสุด ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ถา้

พระในพระมนัไวใ้จได ้ ไวใ้จไดเ้พราะอะไร เพราะคนเห็นโทษ เห็นไหม เราเคยป่วยไข ้ เราเคย

ผจญกบัส่ิงต่างๆ แลว้เราหายจากการป่วยไขน้ั้น ส่ิงน้ีมนัจะฝังใจเรามาก ส่ิงน้ีมนัจะทาํใหเ้ราระวงั

ตวัของเรา 

ขณะท่ีคนท่ีวิปัสสนาไปนะ ถา้จิตมนัขาดออกไปสภาวะแบบน้ี มนัเกิดข้ึนมาโดยสัจจะ

ความจริงใช่ไหม มนัปล่อยออกมาแลว้ ส่ิงต่างๆ น้ีไม่ใช่เรา สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส 

ส่ิงต่างๆ มนัเป็นธรรมชาติของเขา มนัเป็นจริง สัจจะความจริง กายก็จริงของกาย จิตก็จริงของจิต 

แต่มนัก็ยงัอยูข่องมนัโดยธรรมชาติของมนัอยา่งนั้น เห็นไหม พระภายในมนัมีสติสัมปชญัญะ 

ดูเวลานางวิสาขา ขณะท่ีหลานของตวัเองทาํงานอยูด่ว้ยกนั แลว้หลานของตวัเองตายไป 

พระโสดาบนัร้องไห ้ร้องไหไ้ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

“วิสาขาเธอเป็นอะไร ร้องไหท้าํไม” 
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นางวิสาขาบอกว่า “ร้องไหเ้พราะหลานตาย” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “แลว้ถา้ในโลกน้ีเป็นหลานเธอทุกคน โลกน้ีเขา

เกิดตายอยูทุ่กวนั เธอไม่ตอ้งร้องไหทุ้กวนัหรือ” 

สติกลบัมาพร้อมเลย เสียใจไหม เสียใจว่าหลานตาย เสียใจไหม? เสียใจ คาํว่า “เสียใจ” คือ

เสียใจ แต่สติมนัทนั เพราะมนัเป็นอยา่งน้ีเอง มนัเป็นความจริงอยา่งน้ีเอง คนเกิดข้ึนมาเท่าไรตอ้งตาย

หมด ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนมาเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา แต่ขณะท่ีว่ามนั

เผลอไป มนัเผลอว่ามนัเสียใจ มนัมีอารมณ์ความรู้สึกไป น่ีเสียใจ 

“พระในพระ” ส่ิงท่ีพระในพระ พอเตือนหรือมีครูบาอาจารยค์อยสะกิด มนัจะเขา้ใจ

สัจจะความจริง เขา้ใจสัจจะความจริงนะ เห็นว่าส่ิงน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา เห็นไหม ต่างอนัต่างจริง 

แต่ถา้มนัเป็นพระเปลือกๆ นะ มนัไม่ยอมฟังส่ิงใดๆ เลย ตณัหาความทะยานอยากมนัจะฉุด

กระชากลากใจน้ีออกไป เห็นไหม พระนอกไวใ้จไม่ได ้ พระนอกเป็นพระสมมุติ สมมุติเป็น

สัญลกัษณ์ แต่ถา้เกิดพระในข้ึนมาแลว้นะ ไม่ตอ้งไปควบคุม ไม่ตอ้งไปดูแล มนัเป็นสัจจะความ

จริงอยา่งนั้นเอง มนัอยูก่บัใจดวงนั้นตลอดไป 

แลว้ถา้วิปัสสนาต่อข้ึนไปๆ ส่ิงต่างๆ ท่ีมนัถอนออกไปจากใจ แลว้มีส่ิงใดคาไวท่ี้หวัใจ ถา้ยงั

มีส่ิงใดคาท่ีหวัใจ จิตตอ้งทาํความสงบเขา้มาอีก จิตทาํความสงบเขา้มานะ มรรค ๔ ผล ๔ โสดา

ปัตติมรรค โสดาปัตติผล โสดาปัตติมรรคเราไดใ้ชจ่้ายไปหมดแลว้ โสดาปัตติผล แลว้ทาํความสงบ

เขา้มาอีก จิตมนัจะสงบเขา้มา ถา้สงบเขา้มา ยอ้นกลบัไป ยอ้นกลบัไปดูความเป็นไปของใจ ใจมนั

ติดขอ้งส่ิงใด ถา้ใจมนัติดขอ้งส่ิงใด จบัส่ิงนั้น 

เพราะครูบาอาจารยถ์า้เป็นเจโตวิมุตติ ขณะท่ีพิจารณากายไป กายนอก กายใน กายในกาย 

เป็นเร่ืองของกายตลอดไป แต่ถา้เราวิปัสสนาของเราไป ส่ิงใดท่ีมนัจบัได ้มนัอยูท่ี่ใจของเรา อยูท่ี่

ส่ิงท่ีมนัฝังในใจของเรา ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีเสียดแทงใจ จบัส่ิงนั้น อะไรก็ได ้กาย เวทนา จิต ธรรม ส่ิง

ต่างๆ ธรรม ธรรมารมณ์ไง ความรู้สึกนึกคิดอนัละเอียด ละเอียดขนาดไหนมนัก็มีความรู้สึก 

ขณะท่ีเป็นเรา เป็นพระภายในท่ียงัมีวุฒิภาวะไม่ถึง มนัก็ว่าละเอียดมาก แต่ครูบาอาจารยข์องเราท่ี

ผา่นไปแลว้ มนัละเอียดขนาดไหนมนัก็ทาํได ้ แลว้มนัจะมีละเอียด ละเอียดสุด ละเอียดจนสุด

ละเอียดเขา้ไปขา้งในหวัใจอีกนะ น่ีการวิปัสสนาไป งานอยา่งน้ีถา้ไม่รู้ไม่เห็น มนัจะรู้ไดอ้ยา่งไร

ว่าละเอียดๆๆ 
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เราดูสังคมท่ีเขาคุยกนั “ส่ิงนั้นก็ลาํบากทุกขย์ากๆ” แลว้เราเคยผา่นงานอยา่งนั้นมา มนัเป็น

งานพื้นๆ เห็นไหม งานส่ิงน้ีงานทางโลกช่วยเหลือเจือจานกนัได ้งานบริหารจดัการขนาดไหน ผู ้

ท่ีบริหารผา่นมาแลว้ เป็นยคุเป็นคราวผา่นไปเร่ือยๆ เขาก็เกิดตายๆ มา แต่ขณะท่ีเราทาํมนัเป็น

ภาระหนา้ท่ี น่ีเป็นงานของโลกนะ 

แต่ถา้เป็นงานของเรา จบักายละเอียด มนัเป็นส่ิงท่ีโลกเขาไม่เคยเห็น ไม่มีใครเคยเห็น เทวดา 

อินทร์ พรหมก็ไม่เคยเห็น ถา้เทวดา อินทร์ พรหมเคยเห็นนะ จะเป็นเทวดาอริยบุคคล น่ีเพราะความ

จริงของเขา ส่ิงท่ีเขาเกิดข้ึนมาเขาทาํของเขาได ้ เพราะเวลาเทวดา อินทร์ พรหมไปฟังเทศน์องค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ บรรลุธรรมเป็นร้อยเป็นพนั เป็นหม่ืนเป็นแสน จิตวิญญาณมนัถึง

เหลือลน้ เหลือลน้มาก 

เราไปเห็นแต่มนุษย ์เม่ือก่อนประเทศไทยมีประชากร ๑๖ ลา้นคน เด๋ียวน้ี ๖๐ กว่าลา้นคน

แลว้ แลว้มนัมาจากไหน แลว้จิตท่ียงัไม่เกิดมา แลว้การขบัถ่ายของเสียจากร่างกายมนุษยล่์ะ น่ีถึง

คราวโลกมนัจะเป็นไป ๕,๐๐๐ ปี โลกถึงคราวหมดยคุศาสนา แลว้ต่อไปพระศรีอริยเมตไตรยจะ

มาตรัสรู้ต่อไปขา้งหนา้ กว่ามนัจะปรับตวั กว่าจะเป็นไปนะ เราก็ว่าเป็นลา้นๆๆ ปี แต่ส่ิงท่ีมนั

เป็นไปดว้ยจิตวิญญาณนะ แป๊บเดียว แป๊บเดียวเท่านั้น น่ีมนัจะหมุนไปอยา่งน้ี โลกก็หมุนไป

อยา่งน้ี 

เราพยายามพฒันากนันะ ทางโลกพยายามพฒันากนั พยายามช่วยเหลือกนั มนัก็ตอ้ง

ช่วยเหลือ ความวา่ช่วยเหลือคือไม่น่ิงดูดาย แต่ในเม่ือกรรม ภวาสวะคือภพ แต่กรรมร่วมท่ีมนัถึง

เวลาถึงคราวเป็นไป สังคมสภาคกรรมส่ิงท่ีมนัเป็นไป มนัจะเป็นไปอยา่งน้ี เราก็ช่วยเหลือกนัไป

อยา่งน้ี เห็นไหม กรรมมนัเหนือโลก กรรมมนัเหนือส่ิงต่างๆ เพราะบริหารจดัการขนาดไหนมนั

ก็ตอ้งไปจุดนั้นแหละ แต่ก็ไปใหม้นัดี เหมือนคนไขเ้ขา้มาโรงพยาบาล เราก็รักษาเขาไป ประคอง

ทางอาการไป ถา้มนัสุดวสิัยท่ีจะรักษา 

น่ีก็เหมือนกนั โลกเขาทาํไดแ้ค่น้ี กรรมมนัถึงใหผ้ล ถา้เห็นอยา่งน้ีแลว้มนัถึงจะปลงธรรม

สังเวชนะ สังเวชในชีวิต สังเวชในความเป็นไป แลว้ก็ยอ้นมาสังเวชในชีวิตของเรา สังเวชในการ

ประพฤติปฏิบติัของเรา เราประพฤติปฏิบติัแลว้ทาํไมมนัอ่อนแอ ทาํไมมนัไม่ต่อสู ้ทาํไมส่ิงต่างๆ 

ครูบาอาจารยท์าํได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมาเลย ตรัสรู้เองโดยชอบ ครูบา

อาจารยข์องเรานะ ธรรมะก็มีอยู ่แต่คนช้ีนาํมนัไม่มี ก็ตอ้งกระเสือกกระสนเขา้ไปเอง 
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แต่ในปัจจุบนัน้ีตาํรับตาํรามหาศาลเลย แต่เป็นธรรมะเฟ้อ เฟ้ออยา่งไร เฟ้อเพราะมนัไม่

จริงน่ะสิ ธรรมะจริงๆ ไม่มีเฟ้อ ส่ิงต่างๆ ท่ีมีประโยชน์มนัจะเฟ้อไดอ้ยา่งไร อากาศเฟ้อไหม ส่ิงท่ี

เป็นอากาศหายใจน่ีเฟ้อไหม มีแต่อากาศมนัจะเป็นพิษไป เวลาเขาข้ึนไปจราจรทางอากาศ สูง

ไม่ได ้อากาศมนัเบา ไม่มีอากาศจะหายใจ เพราะมนัออกไป น่ีก็เหมือนกนั ถา้เป็นความจริงมนัไม่

เฟ้อหรอก ความจริงธรรมะกบัธรรมะเขา้กนั ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์น้ีเป็นประโยชน์ทั้งนั้น ส่ิงท่ีมนั

เฟ้อเพราะมนัเป็นสัทธรรมปฏิรูปน่ะสิ พอมนัทาํไปแลว้มนัเฟ้อ เฟ้อเพราะอะไร เพราะเราทาํไป

แลว้มนัไม่เป็นสัจจะความจริงน่ะสิ 

สัจจะความจริง เห็นไหม ใจของสัตวโ์ลก นกัประพฤติปฏิบติัมนัจะเป็นอยา่งน้ี เป็นท่ีเรา

เขา้ไม่ถึงธรรมกนัเองนะ เราจะเขา้ไม่ถึงธรรม เราว่าก่ึงพุทธกาลแลว้จะไม่มีมรรคไม่มีผล...ก่ึง

พุทธกาลแลว้ไม่มีมรรคมีผลแลว้อกาลิโกไดอ้ยา่งไร แลว้พระศรีอริยเมตไตรยอีก ๕,๐๐๐ ปีมา

ตรัสรู้ อนาคตวงศอี์กก่ี ๑๐ องคข์า้งหนา้ พระพุทธเจา้อีก ๑๐ องคข์า้งหนา้จะมาตรัสรู้ขา้งหนา้ แลว้

กาลเวลาจะปิดกั้นไดอ้ยา่งไร 

มนัเป็นกาลเวลาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แต่ละองค ์เพราะพุทธะ ศาสดาผูร้ื้อ

สัตวข์นสัตว ์ น่ีเป็นกาลเวลาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แต่ละองคท่ี์มาวางศาสนาไว ้

แลว้เราเกิดมาเป็นสาวก-สาวกะ มนัเป็นเหมือนไวรัสชนิดหน่ึงเท่านั้น ไปตามอากาศท่ีพดัไป น่ีก็

เหมือนกนั วฏัฏะมนัหมุนไป มนัพดัไป แลว้เราเกิดมาพบ เกิดมาแลว้มีการประพฤติปฏิบติั ทาํไม

เราไม่สนใจ เห็นไหม ถา้สนใจข้ึนมา ถา้จิตมนัมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา มนัปลุกปลอบใจอยา่งน้ีได ้

ถา้ใจของเราอ่อนแอ ใจของเราไม่มีความมัน่คง แลว้จะเป็นพระมาจากไหน เป็นพระจาก

สัญลกัษณ์แค่น้ีหรือ สัญลกัษณ์มนัมีเตม็ไปหมดนะ ท่ีไหนเขาก็มีของเขา เด๋ียวน้ีสัญลกัษณ์สร้าง

ไดง่้ายๆ ดว้ย แลว้เอาท่ีไหนมาบอกว่าเป็นพระจริง-พระปลอม พระแท-้พระไม่แท ้พระนอก-พระ

ใน พระมาจากไหน 

พระมนัต้องเป็นพระในหัวใจสิ อยู่ทีไ่หนกว็างใจได้ ครูบาอาจารยข์องเราไม่ตอ้งไปดูเลย 

เช่ือไดต้ลอดเวลา เพราะอะไร เพราะไม่มีอกุศล จิตมนัเป็นธรรม ไม่มีอกุศล คิดผดิไม่ไดห้รอก 

เพียงแต่เป็นอุบายวิธีการ อุบายไง อุบายเหมือนสอนเดก็เลย เดก็ท่ีมนัไม่เช่ือ เดก็ท่ีมนัไม่ฟัง น่ีเป็น

อุบายวิธีการสอนใหเ้ดก็มนัรู้ ใหแ้ทงเขา้ไปถึงหวัใจของเดก็คนนั้น น่ีก็เหมือนกนั เป็นอุบายสอน

เรา ถา้เป็นอุบายสอนเรา เราก็ทาํตามนั้น 
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ถึงเวลา เห็นไหม ดูโปฐิละ จาํคมัภีร์มาไดม้หาศาลเลย เทศน์สั่งสอนจนมีลูกศิษยม์หาศาล

เลย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “ใบลานเปล่า ใบลานเปล่า” จนนอ้ยใจนะ จาก

ภาคปริยติัจะไปสู่ภาคปฏิบติั วดันั้นมีพระอรหนัตท์ั้งหมดเลย ตั้งแต่พระเถระลงมาจนถึงสามเณร

นอ้ย น่ีอุบาย ใหเ้ณรนอ้ยสอน “เราจะเอาไมน้ั้น เอาไมไ้ผน่ั้น ใหห่้มผา้ไป เราจะเอานํ้านั้น” น่ีอุบาย

ดูใจว่าใจควรแก่การงานไหม 

เหมือนเราทาํสมาธิ เราจะเช่ือใครหรือไม่เช่ือใครก็แลว้แต่ ธรรมท่ีเผยแผอ่อกมา เราทาํ

แลว้จิตเราไดไ้หม กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือใครเลย ใหเ้ช่ือการประพฤติปฏิบติัของเรา ธรรมะก็

เหมือนกนั ธรรมะท่ีเราประพฤติปฏิบติัมนัตรงจริตนิสัยเราไหม ถา้ไม่ตรงกบัจริตนิสัยนะ มนัทาํ

แลว้มนัขดัแยง้ พอมนัขดัแยง้ข้ึนมา ส่ิงน้ีมนัก็ไม่เป็นประโยชน์กบัเรา เพราะอะไร เพราะมีทั้งเจ

โตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ 

ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ มนัใชปั้ญญาใคร่ครวญเขา้ไป ใคร่ครวญจิตของเราเขา้ไป ใคร่ครวญ

เขา้ไปบ่อยคร้ังเขา้ ใชปั้ญญาเขา้ไปบ่อยคร้ังเขา้ มนัเป็นสมาธิดว้ยปัญญา ถา้ปัญญามนัใคร่ครวญ 

มนัเห็นโทษ ผลของผูท่ี้เห็นโทษ นัน่คือสมาธิ น่ีผลผูท่ี้เห็นโทษนะ 

แต่ถา้ไม่ใชปั้ญญาเขา้ไปเลย มนัปฏิเสธไป เพราะคาํวา่ “ปฏิเสธ” เพราะอะไร เพราะมนัมี

ธาตุรู้ มนัมีผูรู้้อยู ่เวลาวา่งๆ ว่างๆ เพราะอะไร เพราะมนัตอ้งเอาความรู้ว่าวา่งมาพดูวา่ว่าง น่ีมนัมีผู ้

รู้อยู ่แต่ปฏิเสธไปหมดเลย ปฏิเสธจนว่าว่างหมด จนไม่มีสติสัมปชญัญะ 

แต่ถา้ปัญญาอบรมสมาธิข้ึนมา ปัญญามนัใคร่ครวญ มนัมีเหตุมีผล เห็นผดิเห็นถูก แลว้

ทาํไมถึงผดิล่ะ แลว้ทาํไมถึงถูกล่ะ ถูกก็เป็นสัมมาสมาธิ ผดิก็เพราะมนัฟุ้งซ่าน จิตมนักระดา้ง จิต

มนัไม่ลง เห็นไหม ผดิกบัถูกก็หาเหตุผล ผดิเพราะอะไร ผดิเพราะว่าสติของเราไม่สมบรูณ์ การ

ประพฤติประมาทเลินเล่อ การกระทาํของเราปล่อยไปตามใจกิเลส แต่ถา้ถกูล่ะ ถูกเพราะเหตุผลมนั

สมดุล มนัเห็นโทษ เห็นโทษมนัก็ปล่อยๆ น่ีไง ใครเป็นผูรั้บผลล่ะ? ก็เป็นสัมมาสมาธิ มีผูรั้บรู้ มี

พระภายใน แลว้ออกใชปั้ญญา น่ีภาคปฏิบติัเป็นอยา่งน้ี 

“โปฐิละ เธอจงเปรียบร่างกายน้ีเหมือนกบัจอมปลวก แลว้ปิดรูทั้งหมด ปิดรูทั้ง ๕ รู แต่ปล่อย

ใจไว ้ปิดตา หู จมูก ลิ้น กาย แลว้สติตั้งไวท่ี้ใจ คอยมองเห้ียตวัใหญ่ในจอมปลวกนั้น” 
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ร่างกายเรามนัก็มีของเรา แลว้จิตท่ีมนัอยูใ่นหวัใจ ไอเ้ห้ียตวันั้นมนัคือความคิดท่ีมนัจะ

แลบออกมาตลอด ถา้จิตมนัสงบมนัจะเห็นว่าเห้ียกบัความรู้สึกมนัคนละอนักนั เพราะอะไร 

เพราะกิเลสมนัอาศยัธาตุขนัธ์ เวลาขนัธ์ ความคิด กิเลสมนัอาศยัส่ิงน้ีออกไปหาเหยือ่ เห้ียอาศยัส่ิง

น้ีออกไป แต่ตวัจริงๆ แลว้ จอมปลวกมนัจะมีกิเลสไดอ้ยา่งไร จอมปลวกมนัจะมีทุกขมี์ยากไหม 

จอมปลวกไม่มีทุกขมี์ยากหรอก ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ มนัไม่มีทุกขไ์ม่มียากหรอก แต่เพราะมนัมีอวิชชา 

เพราะมนัมีความไม่รู้ แลว้เวลาไดส้ัญลกัษณ์มาว่าเป็นพระ มนัก็ว่ามนัเป็นพระ เป็นพระข้ึนมาคือ

ไดส้ถานะทางสังคมมา มนัก็โอ่อ่าฟู่ ฟ่า แลว้มนัเป็นอะไรข้ึนมาล่ะ จะใหเ้ขาเคารพนบัถือแลว้มนั

ก็ไปตาย ตายเพราะเป็นโมฆบุรุษไง เห็นลาภสักการะก็ไปกบัเขาหมดเลย 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะ ลาภสักการะมนัเป็นเร่ืองโลก มนัเป็นเคร่ืองล่อ มนัเห็นว่าส่ิงใด

เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม เราอยูก่บัจุดยนื ธรรมะกบัอธรรม ถา้อยูก่บัธรรมะ ธรรมะคือความถูก

ผดิ ส่ิงใดท่ีมนัถูกมนัผดิ ผดิเราก็ตอ้งรู้ว่าผดิ ถูกเราก็ตอ้งรู้ว่าถกูสิ ธรรมะไม่มีแบ่งขา้ง ธรรมะตอ้ง

เป็นสัจจะความจริง แต่น่ีมนัเห็นลาภสักการะแลว้มนัไปกบัเขาหมดเลย ส่ิงน้ีมนัลาํเอียงเพราะมนั

เป็นกิเลส กิเลสมนัขบัไสออกมาอยา่งน้ี 

แลว้ถา้เรามีสติสัมปชญัญะเขา้ไป ถึงท่ีสุดมนัสงบได ้ ถา้สงบได ้ ถา้มนัจบัตอ้งตวัเห้ียนั้น

ได ้ แลว้แยกแยะออกมา ถึงท่ีสุด กายกบัจิตแยกออกจากกนัโดยธรรมชาติ แยกออกเลยนะ ว่าง

หมดเลย ส่ิงท่ีว่าเวลาเราปล่อยข้ึนมาแลว้เป็นโสดาบนั กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย รู้ทนัความรู้สึก

หมด นางวิสาขาถกูองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เตือน ไดส้ติกลบัมา คือกลบัมาท่ีฐานของ

โสดาบนัไง กลบัมาท่ีอกุปปธรรม กลบัมาท่ีจิตท่ีเป็นความจริงอนันั้น ถา้จิตท่ีเป็นความจริงอนั

นั้นมนัก็เป็นปกติ น่ีว่างของโสดาบนั 

ขณะท่ีกายกบัจิตแยกออกจากกนัโดยธรรมชาติ ว่างหมด กายกบัจิตแยกออกหมด ส่ิงท่ีรู้ว่า

ว่าง กามราคะ-ปฏิฆะอ่อนลง ถา้ไม่มีครูบาอาจารยก์็นึกว่าเป็นนิพพานไดเ้ลย เพราะมนัว่าง โลกน้ี

ว่างหมด เหมือนรวมใหญ่ ปล่อยหมดเลย ส่ิงน้ีคือพระใน พระในพระ 

พระนอกไม่รู้เร่ือง พดูอยา่งไรก็ไม่รู้เร่ือง มีแต่จินตนาการกนัไป ว่างก็เป็นสภาวะแบบนั้น 

ความว่างน้ีเป็นอจินไตย อจินไตย ๔ พุทธวิสัย โลก กรรม ฌาน ฌานก็ความสงบน่ีไง ความว่าง

เป็นอจินไตย แลว้ว่างอยา่งนั้นว่างไม่มีขอบเขต ว่างไม่มีผลสรุป ว่างไม่มีเจา้ของ วา่งโดยการ

ปฏิเสธ มนัจะเป็นผลมาไดอ้ยา่งไร ถา้อยา่งนั้นมนัก็เป็นอวกาศสิ อวกาศมนัใหผ้ลกบัใคร อวกาศมี
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แต่นกัวิทยาศาสตร์ข้ึนไปทดสอบทางวิทยาศาสตร์กนับนอวกาศนั้น มนัเป็นสภาวะแบบนั้น แลว้

อวกาศมนัถึงเวลาแลว้มนัก็หมุนกนัไป มนัเป็นขยะ ขยะอวกาศตอ้งตกมาสู่โลก ทาํลายโลกอีก

ต่างหากนะ น่ีก็เหมือนกนั ความวา่งอยา่งนั้นมนัว่างโดยกิเลส 

ถา้เป็นความว่างโดยสัจจะนะ เป็นพระในพระ พระรู้จริงมนัก็โดนกิเลสอนัละเอียด

ครอบงาํไวก้็บอกว่าน่ีนิพพาน จนครูบาอาจารยท่์านตอ้งสะกิดออก สะกิดใหอ้อกอีก มนัละเอียด

แค่ไหน เพราะมนัมีส่ิงท่ีลึกลบัซบัซอ้นมากกว่านั้น ละเอียด ละเอียดสุด เห็นไหม ถา้ละเอียดสุด ส่ิง

ท่ีเป็นปัญญาอนัละเอียด โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล 

อนาคามิมรรค อนาคามิผล ถา้อนาคามิมรรคออกทาํงาน จิตมนัจะเขา้มาสงบของมนั แลว้ออกไป

เห็นอสุภะ ส่ิงท่ีเป็นอสุภะเพราะอะไร เพราะเป็นโอฆะ จิตน้ีเป็นโอฆะ มนัยงัเกิดนะ มนัเกิดตายๆ 

เป็นกามราคะ 

เพราะส่ิงท่ีมนัว่างขนาดไหน ถา้เกิดเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาอริยบุคคล ถา้เป็นปุถุชนก็ไปเกิด

เป็นเทวดา เขาก็เป็นเทวดาเหมือนกนั ปุถุชนทาํคุณงามความดีก็อยูใ่นวฏัฏะเหมือนกนั เพราะมนั

เวียนตายอยูใ่นวฏัฏะ เห็นไหม เราเป็นพระ เราเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติั เราก็ปล่อยมนัเป็นคร้ังเป็น

คราว เป็นพระในพระ เพราะเราเห็นเหตุเห็นผลของเรา เราปล่อยสังโยชน์เป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา 

แต่ในเม่ือมนัยงัมีแรงขบั มนัยงัมีอวิชชาอยู ่มนัก็ตอ้งไปตามแรงขบันั้น มนัก็ตอ้งไปเป็นข้ีขา้ของ

มารอยา่งนั้น มนัก็ตอ้งไปเกิด เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัยงัไม่ไดช้าํระ ส่ิงท่ีมนัยงัไม่ไดช้าํระมนั

ก็ไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม มนัก็ไปเกิดเป็นอริยบุคคล ไปนอนคา้งอยูน่ัน่ 

แต่ถา้ผูป้ฏิบติัมีสติสัมปชญัญะจะไม่เสียเวลา เพราะรู้ถึงวฏัฏะ รู้ถึงจิตท่ีเกิดตาย จิตมนัเกิด

ตายๆ อยา่งน้ีมาบ่อยคร้ังแลว้ แลว้ไปคา้งอยูท่ี่นัน่แลว้ใครจะไปสอนเราล่ะ ออกมาก็ตอ้ง

มะงุมมะงาหรา คือหาของตวัเอง เห็นไหม แต่ในปัจจุบนัน้ีมีครูมีอาจารย ์ นอ้มออกไป จิตสงบ

แลว้นอ้มออกไปจบัใหไ้ด ้

จิตท่ีมนัสงบมนัเป็นฐานของจิต จิตเห็นจิต ถา้จิตเห็นจิต ออกมาเห็นกาย เห็นเวทนา เห็น

จิต เห็นธรรม มนัก็เห็นกามราคะ เห็นอสุภะ ถา้พิจารณาจิตเห็นกามราคะ เพราะใจมนัเป็นกาม ใจน้ี

เป็นกาม เราไปมองกนัว่าส่ิงต่างๆ ซากศพนอนก่ายกนัมนัมีอารมณ์ไหม น่ีคนตายกบัคนตาย สึนา

มิคนตายเป็นแสนเป็นหม่ืนเลย เขาเอาไปไวไ้หน เขาเอามากองกนัไวเ้น่าเหมน็ กองเท่าภเูขาเลย มนั

มีกามราคะกนัไหม มนัไม่มีกามราคะหรอก กามราคะมนัเกดิจากใจ ใจมนัต้องการต่างหากล่ะ 

©2015 www.sa-ngob.com 



พระในพระ ๑๙ 

 

แลว้ถา้เป็นปุถุชน กามราคะคือเสพกาม แต่ถา้เป็นพระอนาคามี กามราคะคือกามฉนัทะ 

คือใจมนัพอใจ ใจมนัเป็นกาม น่ีโอฆะเพราะอะไร เพราะมนัไปเกิดไง ในเม่ือมนัไปเกิดใน

กามภพ ส่ิงท่ีเป็นกามภพน้ีตั้งแต่เทวดาลงมา เห็นไหม มนัยงัเกิดอยู ่ยงัเกิดอยูเ่พราะอะไร เพราะ

เกิดในวฏัฏะ แต่ถ้าวปัิสสนาไป วปัิสสนามนัเป็นสัจธรรม สัจธรรมความจริง พระในพระ เป็น

พระกนัที่น่ี เป็นพระกนัทีก่ารกระทาํของใจ เป็นพระทีม่รรคญาณ เป็นพระกนัที่ธรรมจกัร จกัร

ของใจทีม่ันหมุนออกไป 

ไม่ไดเ้ป็นพระท่ีอุปัชฌายต์ั้งใหน้ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ตั้งใหไ้ม่ได ้ ถา้เรา

ไม่สร้างพระข้ึนมาในหวัใจของเรา การสร้างพระเอาอะไรมาสร้าง ดูสิ เขาสร้างพระกนั เขาหล่อพระ

กนั เขาใชป้นู เขาสร้างพระกนัข้ึนมา อนันั้นเป็นพระท่ีเขาไวก้ราบไหว ้เป็นสมมุติ สมมุติว่าเป็นองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ สมมุติไวใ้หไ้ปกราบไปไหว ้ แต่ความจริงเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็น

นามธรรม เพราะเวลานิพพาน นิพพานไปไหน ทาํไมพระอรหนัตก์บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้เท่ากนั เท่ากนัดว้ยอะไร? เท่ากนัดว้ยอริยสัจ ธรรมเหมือนกนั นิพพานเหมือนกนั แลว้

เหมือนกนัอยา่งไร “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” เห็น เห็นอยา่งไร แลว้รู้ รู้อยา่งไร ถา้มนัรู้ผดิ 

ใครเป็นคนผดิ 

ส่ิงท่ีเราสร้างอยา่งน้ี ถา้สร้างอยา่งน้ี ยอ้นออกไป ถา้มนัไม่ยอ้นออก มนัจะสงบน่ิงอยู ่ น่ีเป็น

อจินไตย เพราะมนัว่างอยูอ่ยา่งนั้น แต่ถา้มนัยอ้นออกไป ถา้เห็นกายเป็นอสุภะ ถา้เห็นใจเป็นกาม

ราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามราคะ เป็นโอฆะ จิตมนัเกิดมนัตาย พอจบัได ้แยกแยะมนั ทาํลายมนั ทาํลาย

ดว้ยมรรคญาณ 

ถา้จิตสงบมนัจะปล่อย ปล่อยขนาดไหน ปล่อยแลว้มนัหดร่น ถา้เป็นธรรมมนัจะหดร่น

ระยะเขา้มา ชาํนาญข้ึน รวดเร็วข้ึน ตอ้งมีสติ สติ-มหาสติ 

ส่ิงท่ีเป็นสติเพราะอะไร เพราะขณะจิตท่ีมนัละเอียด ตามไป พิจารณากายเขา้ไป มนัปล่อย

มาเป็นโสดาบนั พิจารณากายซํ้ าเขา้ไปมนักลบัสู่ธาตุเดิมของเขา พิจารณาซํ้าเขา้ไปเป็นอสุภะ 

เป็นอสุภะเพราะมนัละเอียดข้ึนมา จิตละเอียดข้ึนมาตอ้งใชก้าํลงัมากข้ึน สมาธิก็ตอ้งมีมากข้ึน 

ฐานของสมาธิ เห็นไหม 

การเคล่ือนไหวของเราโดยธรรมชาติ เราเคล่ือนไหวไปดว้ยสติสัมปชญัญะ แต่ขณะท่ี

พระอริยบุคคลเคล่ือนไหวไป น่ีใจ ร่างกายเคล่ือนไหวไปตามธรรมชาติของมนั เป็นสัญชาตญาณ
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ของมนั จิตมนัหมุนอยูภ่ายใน จิตมนัอยูใ่นความคิด ขณะท่ีเคล่ือนไหวอยูน่ี่ เดินจงกรมอยูน่ี่ ปัญญา

มนัหมุนอยูภ่ายในกลางอก แลว้มนัวิปัสสนาของมนัไป มนัทาํลายของมนัไป มนัแยกแยะของมนั

ไป แมแ้ต่เราจะพดูจาปราศรัย หวัใจมนัก็หมุนของมนัอยูภ่ายในนะ น่ีมนัละเอียดขนาดถึงเป็น

มหาสติไง สติ-มหาสติ น่ีถา้มหาสติมนัเกิดข้ึนมา 

การเคลือ่นไหวข้างนอกเป็นการเคลือ่นไหวโดยธรรมชาติ เคลือ่นไหวโดยสัญชาตญาณ 

แต่การเคลือ่นไหวของจติ การเคลือ่นไหวของการกระทาํของจติมนัอยู่ข้างใน มนัหมุนของมนั 

มนัทาํลายของมนั มนัชํานาญขึน้ๆ เพราะอะไร เพราะเป็นงานทีม่นัชํานาญแล้ว 

งานท่ีไม่ชาํนาญ เราพยายามฝึกฝนกนั พยายามทาํงานเพื่อความชาํนาญการ แต่เวลาจิตมนั

ชาํนาญข้ึนมา มนัพิจารณาของมนัไป มนัปล่อยๆๆ แลว้กิเลสมนักซ็อ้นเขา้มา “น่ีปล่อยอยา่งน้ี 

อนาคามี อนาคามี”...มนัคาอยูก่ามนัน่น่ะ มนัคาขนาดไหนมนัต้องพจิารณาซ้ําเข้าไป จนละเอยีด

เข้ามาเป็นช้ันๆ เข้ามา จนถงึทีสุ่ดมนัเข้าไปถงึตวัของใจ มนักลนืเข้าไป มนัทาํลาย ทาํลายเพราะ

อะไร ทาํลายเพราะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่ิงท่ีละเอียด ส่ิงท่ีเป็นขอ้มูลละเอียดของ

ใจ น่ีกามราคะ มนัจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรถา้มนัไม่มีคู่ของมนั 

ส่ิงท่ีมีคู่ ของมนัเป็นคู่ หญิงกบัชาย เพศตรงขา้ม ถา้มีเพศตรงขา้มมนัจะเป็นของคู่ มนัก็เกิด

โอฆะ เกิดส่ิงมีชีวิต เกิดการสืบต่อมา แต่ถา้เราทาํลายส่ิงน้ีแลว้มนัไม่มีของคู่ รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ มนัขาดออกไปจากใจ น่ีเป็นพระอนาคามี แลว้เศษส่วนของมนั พระอนาคามี ๕ 

ชั้น ถา้ขาดจากพระอนาคามีไปแลว้ คิดส่ิงใดก็รู้ตวัอยู ่แลว้วิปัสสนาไป มนัปล่อยอีก พอปล่อยอีก

ก็เขา้ใจวา่ส่ิงน้ีเป็นอรหตัตผลไง 

เพราะมนัยงัมีเศษส่วนของมนัใช่ไหม ส่ิงท่ีเรามีความพอใจของเรา ส่ิงท่ีเป็นกามราคะ ส่ิงใดท่ี

ตรงกบัจริตของเรา เราก็ชอบของเรา แต่เวลาเราเขา้ไป เศษส่วนท่ีเหลือ มนัเขา้ไปทาํลายของมนั

ไปเร่ือยๆ ฝึกซอ้มใจไปเร่ือย  ๆมนัจะปล่อยไปเร่ือยๆ เห็นไหม การปล่อยเร่ือย  ๆถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์

มนัคิดว่าส่ิงน้ีคืออรหตัตผล 

แลว้ส่ิงท่ีมนัปล่อยมาแลว้น่ีจิตลว้นๆ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ย

อุปกิเลส น่ีมนัผอ่งใส เด๋ียวมนัก็เศร้าหมอง มนัผอ่งใสมนัก็อาลยัอาวรณ์ ส่ิงท่ีอาลยัอาวรณ์ เห็นไหม 

มีความสุขมากในขั้นของการปล่อยกามราคะมา แต่ทาํไมเราตอ้งทรงตวัเราไวล่้ะ มนัตอ้งทรงตวั

ไว ้ถา้ไม่ทรงตวัไวม้นัจะไม่ว่าง มนัจะเศร้าหมอง มนัจะผอ่งใส ทาํไมมนัเป็นอยา่งน้ี ทาํไมมนัยงั
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มีอะไรอยูใ่นหวัใจ แต่ถา้เป็นกิเลสมนับอกว่า “นิพพานก็เป็นอยา่งน้ี เป็นเร่ืองธรรมดา ส่ิงน้ีเป็น

เร่ืองปกติธรรมดา” 

พระในพระ ขั้นตอนของพระในมนัก็มีต่างๆ กนัไป มนัมีจิตท่ีสูงท่ีตํ่า สูงๆ ข้ึนไป ถึงมีครู

บาอาจารย ์ถึงไดเ้คารพครูบาอาจารย ์แลว้ถา้ไม่มีครูบาอาจารยค์อยช้ีนาํมา ฟังสิ ไปเกิดบนพรหม 

สุทธาวาสข้ึนไปมนัไปอยูก่ี่หม่ืนปีถา้ไม่มีครูบาอาจารยค์อยสอน น่ีคุณค่าของครูบาอาจารยท่ี์สั่ง

สอน ท่ีคอยบอกคอยช้ีแนะเรา มนัเหลือลน้ เหลือลน้จนไม่มีอะไรจะทดแทนได ้ ไม่มีส่ิงใดๆ 

ทดแทนไดเ้ลย เพราะถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ เราจะเสียเวลาอีกเป็นหม่ืนๆ ปี ไปจาํนนอยู่กบัอวิชชา

นัน่ล่ะ 

แต่ถา้มีครูบาอาจารยค์อยช้ีนาํ ส่ิงน้ีมนัคืออะไร อะไรมนัผอ่งใส ทาํไมมนัถึงผอ่งใส น่ี

ปฏิสนธิจิต เพราะอะไร เพราะมนัเกิดบนพรหม เหมือนผลไมท่ี้สุก ผลไมท่ี้หลุดจากขั้ว มนัตอ้ง

สุกไป มนัไม่กลบัมาอีกแลว้ แต่ก็ตอ้งรอ เห็นไหม ผลไมป้ล่อยไวไ้ม่ก่ีวนัมนัก็เน่านะ แต่จิตน่ีเป็น

หม่ืนๆ ปี ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมามนัมีคุณประโยชน์ขนาดไหน น่ีส่ิงท่ีจะยอ้นกลบัได ้ถา้จิตมนัยอ้นกลบั

ไม่ไดม้นัก็คาอยูอ่ยา่งนั้น 

การประพฤติปฏิบติัยากท่ีสุดคือขั้นเร่ิมตน้ จากพระสัญลกัษณ์ จากพระนอกๆ จากส่ิงท่ี

เสียหลกัมา แลว้ก็ต่ืนกบักิเลสไป ต่ืนในลาภ ต่ืนในสักการะ ต่ืนในสังคม ใหส้ังคมเขาเยนิยอกนั

ไป แลว้เอาธรรมะมาสวมหวัไวว้า่มีธรรมๆ น่ีพระนอกๆ ไวใ้จไม่ได ้แลว้ประพฤติปฏิบติัเป็นชั้น

เป็นตอนข้ึนมา ส่ิงท่ีจะเร่ิมตน้ปฏิบติัยากตรงน้ี ยากตรงขั้นท่ีเราจะเขา้สู่ทาง แลว้พอเขา้สู่ทาง 

พาดกระแสแลว้ พอเขา้กระแสแลว้มนัจะไปของมนัได ้ ถึงท่ีสุดแลว้มนัไปยอมจาํนนกบัอวิชชา 

น่ีถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ติดอยา่งน้ี 

ท่ีว่า ศาสนาต่อไปมรรคผลนิพพานจะเส่ือมไปๆ...เส่ือมไปเพราะคนเขา้ไม่ถึงเอง เส่ือม

ไปเพราะเราเขา้ไปจาํนนกบัมนั น่ีปฏิบติัจะฆ่ากิเลสนะ แต่ปฏิบติัไปแลว้ไปยอมจาํนนกบักิเลสอีก

ต่างหาก ถา้ไม่ยอมจาํนนกบักิเลส จะต่อสู้กบัมนัอยา่งไร เวลาต่อสู้จะเอาอะไรไปต่อสู ้มนัก็ตอ้ง

อรหตัตมรรคสิ อรหตัตมรรคมนัจะยอ้นกลบัเขา้ไป 

พลงังานท่ีจะกลบัเขา้ไปทาํลายตวัเองไม่เคยมี โลกน้ีไม่มีพลงังานไหนท่ีมนัจะทวน

กระแสกลบั มีแต่พลงังานท่ีไปตามกระแส ไม่มีพลงังานใดๆ เลย เวน้ไวแ้ต่อรหตัตมรรค 

อรหตัตมรรคเป็นพลงังานท่ีจะยอ้นกลบัเขา้มา ถา้ยอ้นกลบัเขา้มา เห็นไหม “จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส 
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จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทม้นัจะขา้มพน้กิเลส” ส่ิงท่ีเห็นจิต

เดิมแทน้ี้ผอ่งใสมนัคือใคร? อรหตัตมรรค ส่ิงน้ีมนัละเอียด ละเอียดจนเราคิดไม่ได ้ คิดไม่ถึง ศึกษา

ขนาดไหน จาํมาขนาดไหนกคิ็ดไม่ได ้คิดไม่ถึงหรอก เพราะกิเลสมนัพาคิด อวิชชาละเอียดมนัพา

คิด 

แต่ถา้เป็นธรรมข้ึนมา มนัจะทวนกระแสกลบั มนัพลิกกลบัเขา้มา...น่ี! อยูน่ี่! จิตเดิมแทอ้ยู่

น่ี! ถา้จิตเดิมแทอ้ยูน่ี่ น่ีของใคร? ของใครของมนันะ การเขา้ไปจบัตอ้ง มนัจะเปรียบเทียบ เห็น

ไหม ดูสิ หลวงปู่ ขาวว่า เปรียบเหมอืนกบัข้าวสุก ข้าวทีสุ่กแล้วตกลงดนิมนักเ็กดิอกี แต่ถ้าข้าวสุกนี้

เอาไปหุงต้ม มนักจ็ะไม่เกดิอกีเพราะข้าวไม่มยีาง 

น่ีแลว้แต่ปัญญามนัจะเกิด เพราะปัญญามนัเกิดมนัจะจบัของมนัได ้ถา้จบัของมนัได ้มนัจะ

ยอ้นกลบัเขา้มา แลว้ขณะท่ีจบัไดว้่า ขา้วกวา่มนัจะสุก กว่าจะทาํใหม้นัหมดยาง มนัตอ้งใชปั้ญญา

เขา้ไปอีก ปัญญาอนัละเอียดเปรียบเทียบนะ ถึงท่ีสุด มนัจะพลิกฟ้าคว ํ่าดิน ไม่มีส่ิงใดท่ีจะเป็นภวา

สวะ ตวัภพ ตวัส่ิงท่ีจะขบัเช้ือไขท่ีมนัจะเศร้าหมอง ท่ีมนัจะผ่องใสท่ีมนัจะเป็นไปอีก มนัหมดส้ิน

กระบวนการของการกระทาํ น่ีมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ พระในพระ 

พระแท้ๆ มนัอยู่ทีห่ัวใจนะ กริิยามารยาทจากข้างนอกน่ีเร่ืองสมมุติทั้งน้ัน แต่ให้มสัีจจะ

ความจริงเข้ามาในใจเถดิ ถ้าในหัวใจมสัีจจะความจริงนะ เร่ืองกริิยามารยาท เร่ืองจากภายนอก

มนัเป็นเร่ืองจริตนิสัย เร่ืองความเป็นไป เพราะท่ีเราประพฤติปฏิบติักนัอยูน่ี่เพื่อตอ้งการพน้จาก

ทุกข ์ ถา้ไม่มีส่ิงน้ี ไม่มีการกระทาํมรรคญาณในหวัใจของเรามาชาํระกิเลสของเรา มนัจะไปถึง

ไม่ได ้มนัเป็นการลอกเลียนแบบมา ลอกเลียนมาอยา่งไร ลอกเลียนแลว้จะใหเ้หมือน เป็นไปไม่ได้

หรอก มนัจะเป็นไปไดก้็ต่อเม่ือมีเหยือ่ มีลาภสักการะล่อกนัไป 

แต่ถา้เป็นสัจจะความจริงนะ เพราะเราเกิดมาแลว้ ต่างคนก็ต่างอยากจะพน้จากทุกข ์ ต่างคน

ต่างก็ไม่ยอมจาํนนกบักิเลสทั้งนั้น แต่ทาํไมเราไปอยูก่บักิเลสล่ะ เพราะอะไร เพราะสายบุญสาย

กรรม เราไปสร้างกนัมาอยา่งนั้น แลว้จะแยกสาย แม่นํ้าแยกสายจะแยกกนัอยา่งไร แยกสายไป

สายไหนล่ะ แยกสายใหต้รงกบัจริตเราสิ 

ส่ิงน้ีมนัเป็นชีวิตของเรานะ ชีวิตเป็นชีวิตของเราเอง สิทธิหนา้ท่ีของเรา สิทธิของเราเอง 

ส่ิงท่ีเกิดตายเป็นเร่ืองของเราเองทั้งนั้น เราจะไปยอมจาํนนกบัส่ิงใด เราจะไปยอมจาํนนกบัใคร 
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ในเม่ือการเกิดและตายเป็นสิทธิของเรา ใครจะมาบงัคบัใหเ้ราเกิดเราตายไดล่้ะ ถา้เราบงัคบัใหเ้รา

เกิดเราตายไม่ได ้เราจะไปเช่ือเขา เราจะไปยอมจาํนนกบัเขาทาํไม ส่ิงน้ีมนัไร้สาระมาก 

ถา้คนมีสติสัมปชญัญะ รู้จกัคิด รู้จกัใคร่ครวญตวัเอง เห็นไหม ในเม่ือเราเกิดมาแลว้ เกิดมา

พบพระพุทธศาสนาดว้ย แลว้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง รุ่งเรืองเพราะใคร รุ่งเรืองเพราะหลวงปู่ เสาร์ 

หลวงปู่ มัน่ ถา้ไม่มีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ศาสนาน้ีมนัก็มีแต่ตาํรา ศาสนาน้ีก็มีแต่โวหาร ศาสนา

น้ีก็มีแต่นิยายธรรมะ เป็นนิยายอิงประวติัศาสตร์ ไม่มีความจริงเลย 

แต่พอครูบาอาจารยข์องเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ความจริงมนัองอาจกลา้หาญ ความจริง

มนัพิสูจน์ได ้ พิสูจน์ไดก้บัเทวดา อินทร์ พรหมนะ แสดงธรรมเขา้ไปขนาดไหนก็แลว้แต่ เรา

แสดงธรรมข้ึนไปมนัจะไดย้นิกนัแค่น้ีหรือ มนัปิดกั้นกนัไดแ้ต่โลกน้ีใช่ไหม มิติมนัซอ้นกนัอยู่

เท่าไร กามภพ รูปภพ อรูปภพมนัซอ้นกนัขนาดไหน แลว้จิตวิญญาณมีขนาดไหน แลว้ผูรู้้จริงมี

ขนาดไหน น่ีคนรู้จริงมนัมี เห็นไหม 

ถา้ของเราไม่จริงแลว้เราแสดงไป กรรมมนัยอ้นกลบันะ น่ีเวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จอง

เวร แต่การแสดงธรรมท่ีผดิพลาดออกไปมนัเป็นอะไร มนัสร้างยิง่กว่าเวรอีก ตวัเองผดิพลาดแลว้

ยงัไม่ยอมรับว่าตวัเองผดิพลาด ยงัไปทาํใหค้นอ่ืนผดิพลาดไปหมด ไปรับรองว่าส่ิงนั้นถูกตอ้งๆ

...มนัถูกตอ้งของใคร มนัถูกตอ้งของมารน่ะสิ มนัถูกตอ้งกบักิเลสของผูน้ั้น 

แต่ถา้เป็นความจริงของเรา มนัเป็นสัจจะในหวัใจของเรา มนัเป็นสัจจะ อริยสัจจะ มนัจะ

เกิดหรือไม่เกิดอยูท่ี่เรารู้ ดัง่แขนขาดนะ ตดักิเลสเป็นชั้นเป็นตอนน่ีดัง่แขนขาด ดัง่แขนขาดเลย 

แลว้มนัจะกลบัมาไดอี้กไหม ในเม่ือกิเลสมนัตายไปแลว้จะกลบัมาไดอี้กไหม แต่ถา้วางยาสลบ

มนั มนัสลบเพราะมนัไม่มีทางออก แต่เด๋ียวมนัออกมาได ้เราจะลม้ลุกคลุกคลานเลย น่ีพระนอก 

ถา้เป็นพระในพระ มนัเห็นสัจจะความจริง พระนอกก็พระสัญลกัษณ์ แลว้ในหวัใจเรา

เป็นพระข้ึนมา มนัเห็นความเป็นไปของกิเลสนะ กิเลสในหวัใจของเรา กว่าเราจะทาํลายมนัได ้

กว่าเราจะตั้งตวัไดข้ึ้นมา กว่าเราจะทาํลายเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา เราลงทุนลงแรงขนาดไหน เรา

ตั้งสติ มนัเห็นหมดนะ เหมือนเราเสพแต่ศิลปะ ผูท่ี้เขาสร้างข้ึนมา เขาจะสร้างข้ึนมาขนาดไหน 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเราทาํมา กว่าเราจะตั้งสติได ้กว่ามนัจะเป็นสมาธิจริงๆ ข้ึนมา กว่ามนั

จะเป็นวิปัสสนาญาณ กว่ามนัจะทาํตทงัคปหาน เพราะมนัตอ้งต่อสู้กนั ระยะท่ีมนัต่อสู้ มนัวิปัสสนา 
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มนัจะตทงัคปหาน คือมนัจะปล่อยๆๆ การปล่อยอยา่งน้ีเป็นการปล่อยชัว่คราว  ๆเพราะเป็นการฝึกฝน 

เป็นการตรวจสอบทดสอบใจเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา แลว้ขณะท่ีมนัทดสอบตรวจสอบ ถา้มนัเช่ือ 

มนัหลงไป มนัชะล่าใจไป พอสมาธิเส่ือม กิเลสมนัก็จะพองตวัข้ึนมา การทาํคร้ังต่อไปมนัก็ยาก

ข้ึน 

ยาก เราก็ไดผ้า่นความยากมาแลว้ ง่าย เราก็ไดผ้า่นความง่ายมาแลว้ แลว้เวลาต่อสู้ไป จนมนั

ขาดเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป เราก็ไดผ้า่นก็ไดเ้ห็นมนัมาแลว้ น่ีมนัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป ดูสิว่าการ

กระทาํอยา่งน้ีมนัทุกขม์นัยากขนาดไหน มนัลงทุนลงแรงดว้ยสัจจะความจริงขนาดไหน แลว้มนัรู้

จริงเห็นจริงอยา่งน้ีแลว้มนัจะเช่ือส่ิงท่ีเป็นมารยาสาไถย มนัเช่ือไม่ไดห้รอก มนัเป็นไปไม่ได ้ขาวกบั

ดาํมนัเขา้กนัไม่ได ้ มนัเขา้กบัสัจจะความจริงไม่ได ้ พอเขา้ไม่ไดม้นัก็เป็นมารยาสาไถย มนัก็เป็น

โมฆบุรุษ มนัก็เป็นส่ิงท่ีหาเหยือ่ทางโลก น่ีมนัเป็นเหยือ่ทั้งนั้นล่ะ 

แต่ถา้เป็นความจริงนะ เพราะคาํวา่ “ความจริง” ฟังสิ ส่ิงนั้นไม่ใช่โมฆบุรุษ 

ส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองลาภสักการะ มนัล่อใจใหม้นัไป แลว้เราไปเอาทาํไม ในเม่ือจิตมนัพน้ ส่ิง

นั้นมนัเป็นอสรพิษ คนเรามนัพน้จากอสรพษิมามนัจะไปหมกัจมอยูก่บัอสรพิษไดอ้ยา่งไร เพราะ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าเงินคืออสรพิษ ส่ิงทั้งหลายท่ีเป็นอสรพิษมนักดันะ มนั

กดัหวัใจของสัตวโ์ลกใหเ้ป็นทุกขเ์ป็นยาก แลว้เราเป็นพระภายใน หวัใจเราพน้แลว้ มนัไม่มีภวา

สวะ ไม่มีท่ีใหม้นักดั มนัจะกดัไดอ้ยา่งไร แลว้ถา้ไม่มีท่ีใหม้นักดั คือมนัไม่มี ส่ิงต่างๆ ไม่มี มนัว่าง

หมด ไม่มีสถานะท่ีใหม้นัเห็นตวัได ้มารหาใจอยา่งน้ีไม่เจอ แลว้มนัจะกดัไดอ้ยา่งไร 

แต่พฤติกรรมท่ีไปกินมนั ไปกดั ไปหามาอีกต่างหาก แลว้มนัจะเป็นพระไดอ้ยา่งไร มนั

เป็นพระไปไม่ไดห้รอก ถ้าเป็นพระจริงทีเ่ป็นความจริง จะไม่หาเศษหาเลย จะไม่หาส่ิงต่างๆ ทีไ่ม่

เป็นประโยชน์กบัใจดวงน้ัน ใจดวงน้ันเป็นสัจจะความจริง สัจจะความจริงเป็นอย่างนี้ 

ถา้เกิดข้ึนมาจากเรา รู้จริงเห็นจริง ถา้เราเป็นพระ เป็นพระจากสัญลกัษณ์มนัตอ้งเป็นไป

ก่อน เพราะเร่ิมตน้ เร่ิมตน้จากโลก เราเกิดจากพ่อจากแม่ เกิดจากครูบาอาจารย ์เกิดจากอุปัชฌายก่์อน 

อุปัชฌายค์รูบาอาจารยฝึ์กฝนเรามา แลว้เราก็จะเป็นอุปัชฌาย ์เป็นครูบาอาจารยเ์ขาไปขา้งหนา้ ถา้

เรามีวุฒิภาวะ เราเป็นผูน้าํของสังคมได ้ ศากยบุตรพุทธชิโนรส ส่ิงท่ีเป็นศากยบุตร เป็นบุตรของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยพระภายใน 
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ไม่ใช่บุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยสัญลกัษณ์ ถา้เป็นสัญลกัษณ์น่ีพระ

ภายนอก โลกมนัก็เป็นอยา่งนั้นกนัมาก่อน น่ีสร้างสมเพราะอะไร เพราะจิตใจอ่อนแอ จิตใจไม่มี

จุดยนื จิตใจถึงตอ้งอาศยัสังคมเขาไป เกาะเก่ียวกนัไป แต่ถา้จิตใจมีหลกัมีเกณฑ ์ เราอยูเ่หนือกว่า 

ธรรมเหนือโลก แลว้พยายามชกัจูงสังคมข้ึนมา คนจมนํ้า เราโยนเชือกไป ดึงคนจมนํ้าข้ึนมาจากนํ้า 

ไม่ใช่ว่าคนจมนํ้าแลว้เราไปกอดเขาจมนํ้าไปดว้ยกนั 

ศากยบุตรเป็นอยา่งน้ี ศากยบุตรพุทธชิโนรส ผูท่ี้เป็นท่ีพึ่งของสังคม สังคมพึ่งกนัท่ีหวัใจ

นะ ไม่ใช่พึ่งกนัดว้ยโลกๆ หรอก ถา้พึ่งกนัดว้ยโลกๆ เอาท่ีไหนมาใหเ้ขาพึ่ง เพราะเร่ืองของโลก 

เห็นไหม พึง่กนัทีห่ัวใจ คนเราถ้ามกีาํลงัใจขึน้มาจะจดัการส่ิงต่างๆ ส่ิงทีเ่ป็นปัญหาเราจะจดัการ 

มนัจดัการได้หมด ถ้าจติใจเข้มแขง็ 

คนกลา้หาญ ขณะท่ีมีวิกฤติในสังคม เขาตอ้งมีคนกลา้หาญ สังคมตอ้งการคนท่ีมีปัญญา 

เห็นไหม ในร้อยพนัคนจะมีคนกลา้สกัคนหน่ึง ในหม่ืนคนลา้นคนจะมีคนจริงสักคนหน่ึง แลว้

คนท่ีเอาตวัรอดไดใ้นสังคมมีก่ีคน แลว้คนท่ีเอาตวัไม่รอดมนัจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าวิธีท่ีจะเอาตวัรอด

ทาํอยา่งไร มนัก็ว่ากนัไปตามเกมนัน่น่ะ ว่ากนัไปตามประสาโลก มนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ มนัก็เลย

เป็นพระสัญลกัษณ์ทั้งนั้น 

แต่ถา้เป็นสัญลกัษณ์แลว้เขามีคุณงามความดีของเขา เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัเป็น

อาํนาจวาสนา ในเม่ือถา้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีดีก็ดี แต่ถา้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีกิเลสอยู ่ คนมีกเิลสไว้ใจ

ไม่ได้ สังคมมนุษย์ มนุษย์ไว้ใจไม่ได้เลย แต่สังคมมนุษยถ์า้เราสร้างสายบุญสายกรรมกนัมา เราคบ

กนัมาเป็นหมู่เป็นคณะท่ีดี เราจะเก้ือกลูกนั แต่ดูสิ เราคบกนัมา สังคมเรามีหมู่มีคณะมา มนัพลิก

แพลงไปขนาดไหน มนัถึงตอ้งมีสติไง 

เชาวน์ปัญญาของเราจะเอาตวัเรารอดไดน้ะ อตฺตา ห ิอตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน ถา้

เราเอาตวัรอดไดแ้ลว้ เราก็จะเอาหมู่คณะได ้เราจะช่วยเหลือเจือจานกนัได ้แต่น่ีเรายงัเอาตวัไม่รอด

เลย แลว้เราจะไปเอาใครรอด คนจมนํ้าแลว้เราลงไปช่วยเขาก็จมนํ้าตายกนัหมด จมนํ้า จมในโอฆะ 

จมนํ้าในวฏัฏะน่ีไง มนัจะเกิดตายไปโดยความสูญเปล่า 

แต่ถา้เอาตวัรอดไดน้ะ มนัมีอะไรตาย ตั้งแต่วนัท่ีกิเลสตายแลว้อะไรมนัตายอีก ในเม่ือ

กิเลสตายแลว้ เห็นไหม สอุปาทิเสสนิพพาน ท่ีเหลืออยูน้ี่คือเศษส่วน เศษเหลือ ของเหลือ ชีวิตท่ี

เหลือก็เพื่อสังคมโลก น่ีกิเลสมนัตายไปแลว้ แต่ถา้กิเลสยงัไม่ตาย ชีวิตเราน่ีกิเลสมนัข่ีหวัตลอด 
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พระในพระ ๒๖ 

 

แลว้ก็จะตายไปพร้อมกิเลส ตายไปพร้อมกบัการเกิดและการตาย การเกิดและการตายไปขา้งหนา้ น่ี

ชีวิตท่ีเป็นสัญลกัษณ์มนัตอ้งเวียนตายเวียนเกิดเป็นธรรมชาติอยา่งน้ี 

แต่ชีวิตท่ีมนัหมดส้ินแลว้ถึงสอุปาทิเสสนิพพาน ถา้ตายไปถึงอนุปาทิเสสนิพพาน 

“นิพพานท่ียงัมีชีวิตอยู่” กบั “นิพพานท่ีตายไปแลว้” นิพพานท่ียงัมีชีวิตอยู่ ส่ิงท่ีมีชีวิตอยูม่นัเป็น

ประโยชน์กบัเราไหม เหมือนไปหาหมอเลย ถา้เราไปโรงพยาบาลท่ีมีหมอ หมอรักษาเราได ้

โรงพยาบาลนั้นจะรักษาคนไขไ้ด ้ แต่ถา้ไปโรงพยาบาลท่ีมีแต่โรงพยาบาลเปล่าๆ นะ หมอไม่มี 

หมอไม่มีเพราะมนัไม่รู้ มนัช่วยเหลือเจือจานใครไม่ได ้ เพราะไม่มีหมอ มีแต่โรงพยาบาล น่ี

สัญลกัษณ์ทั้งนั้นล่ะ 

แลว้เราเกิดมาพบสภาวะแบบน้ี เราจะมีคุณค่าไหม ถา้มีคุณค่าข้ึนมา ยอ้นกลบัมาท่ีเราทนัที

เลย มนัตอ้งรีบขวนขวายนะ น่ีตลาดยงัไม่วาย ถา้ตลาดวายแลว้เราไปจ่ายตลาดเราจะไดต้ะกร้า

เปล่าๆ กลบัมานะ แต่ถา้ตลาดไม่วาย เรามีสติสัมปชญัญะ เรายงัมีอายขุยัอยู ่เรายงัมีลมหายใจเขา้และ

ลมหายใจออกอยู ่ เราตอ้งรีบขวนขวายของเรา แลว้มนัอยูท่ี่น่ี ไม่ตอ้งมองท่ีอ่ืนเลย เห็นไหม สัป

ปายะ สถานท่ีเป็นสัปปายะ อาหารเป็นสัปปายะ หมู่คณะเป็นสัปปายะ ครูบาอาจารยเ์ป็นสัปปายะ 

สัปปายะ ๔ เขาหากนั ถา้มนัขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือส่ิงใดท่ีมนัพอทาํได ้เราตอ้งรีบขวนขวายของ

เรา รีบขวนขวายนะ 

อายุทีไ่ด้มาคอืวนัเวลาทีเ่สียไป 

ชีวิตนะ คนเรามีชีวิตประมาณ ๑๐๐ ปี ชีวิตท่ีเราไดม้าน่ีมนัข้ึนมาค่อนทางกนัแลว้ แลว้ส่ิงท่ี

เหลือเราจะมีโอกาสขนาดไหน ถา้เราไม่รีบของเรา ไม่ทาํของเรา น่ีตายเปล่านะ จะไม่มีอะไรติด

มือไปเลย 

น่ีคือการกระทาํของเรานะ เราพุทโธ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน พระมีอยูทุ่กองคใ์นหวัใจ เห็น

ไหม การเกิดมาเป็นเรา การนบัถือศาสนาพทุธ น่ีพระนอก ถา้เราปฏิบติัของเรา น่ีพระใน พระ

นอก-พระใน จะเป็นประโยชน์กบัเรา อยูก่บัเราทุกๆ คน ทุกคนท่ีมีชีวิต มีความรู้สึกอยู ่มีพร้อม

ทุกคน เพียงแต่คนจะทาํไดห้รือไม่ไดเ้ท่านั้น เอวงั 
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