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ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมเพ่ือใหจิ้ตใจเรามีคุณธรรมในหวัใจ เพราะใจของเรามนัมีแตกิ่เลส

ไง วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา วนัส าคญัเพราะวนัน้ีเป็นวนัมาฆบูชา เป็นวนัท่ีองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้แสดงโอวาทปาฏิโมกข ์ โอวาทปาฏิโมกขน้ี์เป็นหลกัชยัของพระพทุธศาสนา 

“เราจะไม่ท าความช่ัวทั้งปวง เราจะท าคุณงามความด ีเราจะท าจิตใจให้ผ่องแผ้ว” 

ถา้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรม แสดงธรรมเพราะส่ิงท่ีวา่พระ

อรหันต ์ ๑,๒๕๐ องคน้ี์เป็นเอหิภิกข ุ เอหิภิกขมุาเร่ิมตน้ตั้งแต่สมยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจา้เป็นผูบ้วชให้เอง แต่เวลาศาสนามนัเร่ิมขยายกวา้งขวางข้ึนไป เวลาจะบวชข้ึนมาให้บวชโดยให้

ถือไตรสรณคมน์ ถา้ไตรสรณคมน์ เป็นพระ แลว้พอศาสนาเผยแผม่ากข้ึนไป องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ถึงไดบ้ญัญติัให้เป็นญตัติจตุตถกรรม 

ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูบ้วชให้เอง เป็นผูบ้วชให้เองนะ องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูค้ดัเลือกเอง เวลาเทศนาวา่การแลว้เป็นพระอรหันตท์ั้งหมด ส่ิงท่ีวา่

เป็นพระอรหันตท์ั้งหมด เร่ิมตน้จากการเผยแผธ่รรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มีแต่ผูท่ี้

สะอาดบริสุทธ์ิ ผูท่ี้สะอาดบริสุทธ์ิจะท าส่ิงใดมนัก็จะเป็นประโยชน์ไปทั้งนั้น เพราะวา่เป็นผูท่ี้

สะอาดบริสุทธ์ิ ไม่มีส่ิงใดแอบแฝงไวใ้นใจ 
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แต่ในปัจจุบนัน้ีเวลาเราบวชเราเรียนกนัมา เราบวชข้ึนมา พระมาจากมนุษย ์ พระมาจากคน 

พอพระมาจากคน เวลาเป็นคน คนก็มีกิเลสตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้น บวชมาเป็นพระก็เป็น

สมมุติสงฆ ์ เป็นพระโดยสมมุติ สมมุติโดยองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้ญตัติจตุตถกรรม 

ญตัติจตุตถกรรมข้ึนมา สงฆย์กเขา้หมู่ สงฆย์กเขา้หมู่จริงน่ีตามสมมุติ เป็นพระจริงๆ มีศีล ๒๒๗ 

เหมือนกนั เวลาลงอโุบสถสังฆกรรมแลว้มนัถึงไม่เป็นโมฆียะ ไม่เป็นโมฆะ ถึงไดเ้ป็นมติสงฆ์ๆ  

ส่ิงท่ีวา่เป็นสงฆ์ๆ  เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นสงฆน้ี์ถา้เราตั้งใจ 

วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา เร่ิมตน้เจตนาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

อยากร้ือสัตวข์นสตัวน์ะ ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ถา้ร้ือสัตวข์นสัตว ์ เวลาประพฤติปฏิบติั

ข้ึนมาถา้ตามความเป็นจริงจะส้ินสุดแห่งทุกข ์ ถา้ส้ินสุดแห่งทุกข ์ มนัตอ้งมีความจริงจงั มีการ

กระท าท่ีความเป็นจริง ถา้กระท าความเป็นจริง 

เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้

เทศนาพระยสะ ขนาดวา่ฟังเทศน์อยา่งนั้นก็เขา้ใจได ้ ฟังเทศน์แลว้เป็นพระอรหันตข้ึ์นมาได ้ เราก็

ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาดว้ยกนั เราก็เขา้ใจไดใ้นธรรมขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่ท าไมมนัถึงไม่เป็นจริงของเราละ่ ถา้ไม่เป็นจริงของเราเพราะมาตรฐาน

ของกิเลสมนัมากไง 

ถา้มาตรฐานของธรรมนะ ดูสิ สมยัพุทธกาลท่ีเขาเป็นสหชาติ เขาหวงั หวงัจะพน้จากทุกข์

ทั้งนั้น ต่างคนตา่งแสวงหา ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้ายงัไม่ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ทุกคน

ก็แสวงหา ทุกคนปฏิบติัไปถึงท่ีสุดความสามารถของตน เขาก็ปฏิญาณตนวา่เป็นศาสดา เป็นพระ

อรหันตเ์หมือนกนั แต่เป็นพระอรหันตข์องกิเลส เป็นพระอรหันตข์องความรู้สึกนึกคิดของเขา แบบ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ทั้งนั้นน่ะ ศึกษามาแลว้ ศึกษาถึงท่ีสุด

แลว้ ศึกษาจนถึงท่ีสุด เขาก็ไปไม่ได ้ไปไม่ได ้หมายถึงวา่ ในเม่ือใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ยงัมีกิเลสอยู ่ในเม่ือใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะท าความสงบระงบัเขา้มาขนาดไหน 



ธรรมะมีมาตรฐานเดียว ๓ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

เวลาออกมาแลว้มนัก็เป็นปกติ ถา้เป็นปกติ ไปถามอาจารยข์องตวัวา่ควรท าอยา่งไรต่อไป ควรท า

อยา่งไร 

ก็สอนมีเท่าน้ี สอนหมดไส้หมดพงุแลว้ก็ไดเ้ท่าน้ี ถา้ไดเ้ท่าน้ี เขาปฏิญาณตนของเขาวา่

เขาเป็นศาสดา เขาเป็นพระอรหันต ์เขาสั่งสอนลกูศิษยข์องเขา แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็

ไปเรียนรู้จากเขา เรียนรู้จากเขามนัไดม้าแค่น้ี มนัไดแ้ค่น้ี น่ีไง ถา้เป็นศาสดาของกิเลส ส่ิงท่ีมีกิเลส

ตณัหาความทะยานอยากในหัวใจมนัไปไม่ไดห้รอก น่ีมาตรฐานของกิเลสไง ถา้มาตรฐานของ

กิเลสมนัเป็นแบบนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ศึกษาแลว้ ส่ิงน้ีวางไว้ๆ  เวลาองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะมาตรัสรู้เองในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้เสวยวมุิตติสุข น่ีมาตรฐานธรรม มาตรฐานของธรรมท่ีองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไดรั้บรู้อนันั้นเป็นวมุิตติสุข 

ถา้วมุิตติสุขเวลาจะออกมาเผยแผธ่รรม เผยแผธ่รรม จะเลือกเอาใครก่อนๆ เอาใครก่อนน่ี

ไง ถา้เอาใครก่อน เอาปัญจวคัคียก่์อน ถา้ปัญจวคัคีย ์น่ีเทศน์ธมัมจกัฯ ไป ยงัไดอ้ญัญาโกณฑญัญะมา

แค่องคเ์ดียว เวลาเทศน์ซ ้ าไปจนปัญจวคัคียไ์ดเ้ป็นพระโสดาบนัทั้งหมดแลว้ เวลาเทศน์อนตัตลกัขณสูตร

ถึงเป็นพระอรหันตข้ึ์นมา เป็นพระอรหันตข้ึ์นมา ไปเทศน์ยสะ เห็นไหม น่ีมาตรฐาน มาตรฐาน

เพราะอะไร มาตรฐานเพราะจิตใจของเขา เขาแสวงหาของเขา 

เวลามีเจา้ลทัธิต่างๆ ในสมยัพทุธกาลก็มหาศาล ทีน้ีใครไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ กไ็ดแ้ค่

นั้น ดูสิ ดูพระโมคคลัลานะ พระสารีบุตรไปศึกษากบัสญัชยั ไปถามสัญชยัเลยวา่ “มีอยา่งไรต่อเน่ือง

ไปอีก จะมีอะไรท่ีมากไปกวา่น้ี” 

“ก็มีเท่าน้ี” 

ถา้มีเท่าน้ี ๒ คนปรึกษากนันะ ๒ คนน้ีสญัญากนัวา่ ถา้ใครไดพ้บทางสวา่ง ใครไดมี้ครูบา

อาจารยค์อยช้ีแนะ เราสัญญากนัวา่เราจะไม่ท้ิงกนันะ จะไม่ท้ิงกนันะ 

เรามาคิดถึงสิ หัวอกของคนท่ีมนัพยายามจะหาทางพน้จากทุกข ์ แลว้ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิ

ต่างๆ ไปศึกษากบัใครก็แลว้แต่ เขาก็พาเราออกจากบ่วงของมารไม่ได ้ ออกจากวงัวนของกิเลส
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ไม่ได ้ ถา้ออกจากวงัวนของกิเลสไม่ได ้ มนัมีความอดัอั้นตนัใจขนาดไหน น่ีนกัปราชญท์ั้งนั้นนะ 

แต่เวลาไม่มีใครช้ีน ามนัก็ไปไม่ได ้เห็นไหม 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปศึกษากบัเขามาเหมือนกนั เพราะโลกมนัเป็น

แบบน้ีไง มาตรฐานของโลก มนัไม่ใช่มาตรฐานของธรรม ถา้มาตรฐานของโลก ดูทางวิทยาศาสตร์สิ 

เราศึกษาในปัจจุบนั ทุกคนวา่มีปัญญาทั้งนั้นน่ะ ถา้ใครมีปฏิภาณไหวพริบ แลว้มีโวหาร น่ี

มาตรฐานของโลกทั้งนั้นน่ะ พลิกแพลงขนาดไหนมนัก็เร่ืองโลก เร่ืองโลกหมายความวา่มนัไม่ทะลุ

เขา้ไปสู่ธรรม มนัไม่สามารถช าระกิเลส มนัไม่สามารถท าให้กิเลสในหัวใจของเราไดส้ะเทือนเลย 

เพราะมนัออกมาจากกิเลสทั้งหมด มาตรฐานของกิเลสทั้งนั้นน่ะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเสวยวมุิตติสุข น่ีมาตรฐานของ

ธรรม พอมีมาตรฐานของธรรมข้ึนมาแลว้ เพราะปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์เห็นไหม สร้างบุญญาธิ

การมา เวลาเป็นพระโพธิสัตวส์ร้างบุญญาธิการมามหาศาล เสียสละมามากนะ ด ู๑๐ ชาติสิ ๑๐ ชาติ

สุดทา้ย ดูสิ พระเวสสันดรเสียสละมาทั้งนั้นน่ะ เสียสละมาเพ่ือส่ิงใดละ่ ถา้ไม่เสียสละมา มนัไม่ได้

บ่มเพาะ ไม่ไดบ่้มเพาะหัวใจน้ีให้มนัพร้อมไง พร้อม เห็นไหม น่ีพนัธุกรรมของใจๆ พนัธุกรรม

ของมนั มนัมีอยา่งไร มนัแงง่อนของมนันะ กิเลสในใจของเรามนัมีแง่มีงอน มนัมีเลห์่มีเหล่ียม มนั

มีชั้นมีเชิง จะปรารถนาดีขนาดไหน มนัปรารถนาดีก็วา่ดี แต่ดีของกิเลส ดีของความพอใจ ดีท่ียอม

จ านนกบักิเลสเป็นความดีของเรา น่ีมาตรฐานของกิเลส น่ีถา้มนัมีแง่มีงอน 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงสร้างสมบุญญาธิการ สร้างสมบุญญาธิการมา ถา้

จะเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เอก  นาม กิ ํมีหน่ึงเดียวเท่านั้น การเกิดขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้น้ีแสนยาก เวลาการเกิดของพระปัจเจกพทุธเจา้น่ีตรัสรู้เองเหมือนกนั ตรัสรู้เอง รู้

จ าเพาะตน เวลาสอน สอนไดเ้ฉพาะในสมยัท่ีมีชีวติเท่านั้น แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

น่ีอนาคตงัสญาณ มนัครอบคลมุไปหมด ฉะนั้น บ่มเพาะ บ่มเพาะสร้างสมบุญญาธิการมา บ่มเพาะ

เร่ืองจะตรัสรู้เองโดยชอบ ขณะท่ีตรัสรู้เองโดยชอบข้ึนมาแลว้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์จะร้ือสัตว์

ขนสัตว ์ไปร้ือสัตวข์นสัตวท่ี์ไหนละ่ ร้ือสัตวข์นสัตว ์ผูท่ี้สหชาติ คือเขาเกิดมาร่วมกนั เกิดมาร่วม
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กบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เกิดมาแลว้พยายามแสวงหา มีจิตใจฝักใฝ่ มีจิตใจโนม้น า น่ี

สาวกสาวกะ 

เราเกิดมาเป็นชาวพทุธนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้

วางศาสนาไวก้บัภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ บริษทั ๔ ฝากศาสนาไวใ้ห้

เราเป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศยั แลว้ให้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาให้เป็นความจริงของเราข้ึนมา น่ีปรารถนามาร้ือ

สัตวข์นสัตว ์

แลว้เวลาเอหิภิกข ุบวชเองๆ เพราะเลง็ญาณ ไปไดปั้ญจวคัคียม์า ไปไดย้สะ ไปเอาชฎิล ๓ 

พ่ีนอ้ง เอหิภิกข ุบวชให้เอง น่ีบวชให้เอง สั่งสอนเอง เทศนาวา่การเอง อบรมบ่มเพาะข้ึนมาเอง พอ

อบรมบ่มเพาะข้ึนมาเป็นพระอรหันต ์๑,๒๕๐ องค ์ เอหิภิกขภุายในปีนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ตรัสรู้ปีนั้น 

เพราะเร่ิมตน้เอหิภิกข ุ บวชเอง สั่งสอนเอง เป็นพระอรหันตด์ว้ยกนัทั้งหมด “เธอจงท า

ความดีให้ถึงพร้อม อยา่ท าความชัว่ อยา่ท าความชัว่ ส่ิงใดท่ีไม่ควรท าเลย ท าจิตใจให้ผอ่งแผว้ แลว้

เธอจงไปอยา่ซ้อนทางกนั ไปอยา่ซ้อนทางกนั โลกน้ีเร่าร้อนนกั” เวลาเผยแผไ่ปโดยผูท่ี้สะอาดบริสุทธ์ิ

มนัไม่มีแง่มีงอนในใจนะ พระอรหันตน์ะ 

เวลาครูบาอาจารย ์ ถา้เราประพฤติปฏิบติั เวลามนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากใน

หัวใจ เวลาต่อสู้กบักิเลสของตวันะ ยอมเสียสละแมแ้ต่ชีวติ เวลาวา่ส่ิงท่ีวา่ ธรรมะอยู่ฟากตาย 

ธรรมะอยู่ฟากตาย เพราะเวลาปฏิบติัไปมนัมีแง่มีงอนของมนั มนัมีส่ิงใดมาต่อรองในใจเราทั้งนั้น

น่ะ ถึงท่ีสุดแลว้ตอ้งต่อสูก้นั ถา้จะตาย อะไรตายก่อน ขอด ู เห็นไหม ถา้ธรรมะอยูฟ่ากตาย แมแ้ต่

ชีวติก็เสียสละมา แมแ้ต่การกระท าตา่งๆ เสียสละมาแลว้ มนัจะมีแง่มีงอนในใจอะไรอีกไหม 

คนเราทุกอยา่งมนัเสียสละไดท้ั้งหมดแลว้ มนัจะไปแสวงหาส่ิงใดอีกละ่ มนัไม่แสวงหาส่ิงใดอีก

แลว้เพราะเราละมาแลว้ทั้งนั้น 
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ฉะนั้น เวลาพระอรหันต ์ ๑,๒๕๐ องค ์ เวลาเผยแผม่าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิของธรรม 

เวลาเผยแผธ่รรม วนัน้ีเป็นวนัส าคญัไง วนัส าคญัวา่ศาสนาพทุธของเรามนัมีมรรคมีผล มีสัจจะมี

ความจริง 

เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาว่าการไว้ ถ้าในเม่ือยงัมีบุคคลที่

ประพฤติปฏิบัติธรรม ปฏิบัตชิอบนะ ผู้ใดปฏิบัติความเพียรชอบ ปฏบิัติธรรมชอบ โลกนีจ้ะ

ไม่ว่างจากพระอรหันต์เลย เห็นไหม ถ้าปฏิบัติธรรมตามความเป็นจริง ผู้ใดปฏิบัติธรรม

สมควรแก่ธรรม ปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรม ค าว่า “สมควรแก่ธรรม” เห็นไหม มาตรฐาน

ของธรรมสมควรแก่ธรรม ถ้ามันมีมาตรฐานอนันั้น มันกจ็ะเป็นประโยชน์กบัผู้ที่ประพฤติ

ปฏิบัต ิ

ทีน้ีเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัปฏิบติัในแนวทางไหนละ่ ถา้มนัปฏิบติัตามแต่กิเลส

ของตวั น่ีวฒิุภาวะๆ พนัธุกรรมของจิตท่ีมนัออ่นแอมนัออ่นดอ้ย หรือวา่มนัมีความเขม้แขง็อยู ่ถา้

มนัออ่นดอ้ย ถา้ท่ีไหนมนัสะดวกสบาย ท่ีไหนมีคนเอาอกเอาใจ มนัก็ชอบอยา่งนั้นแหละ ถา้ชอบ

อยา่งนั้น กิเลสมนัชอบไง นัน่มาตรฐานของกิเลส 

ถา้มาตรฐานของธรรมละ่ มาตรฐานของธรรม ถา้มนัตรงจริตนิสัย ถา้ตรงจริตนิสัยเรา ส่ิง

ท่ีตรงจริต ถา้ไปหาครูบาอาจารย ์ ถา้เราจะขอนิสัย ถา้มนัตรงนิสัย เราจะขอนิสัยครูบาอาจารยน์ั้น 

เวลาขอนิสัยครูบาอาจารยน์ั้น ศีล เราจะรู้ไดต้่อเม่ือเราอยูด่ว้ยกนันะ คนท่ีอยูด่ว้ยกนั คลกุคลีอยู่

ดว้ยกนั มนัจะรู้เลยวา่สะอาดบริสุทธ์ิจริงหรือเปลา่ 

ธรรมะ ธรรมะจะรู้จริงต่อเม่ือเรามีปัญหานะ คนท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้มีปัญหาส่ิงใด 

เราไปหาครูบาอาจารยข์องเรา ถา้ครูบาอาจารยท่์านตอบของเราไม่ได ้ ครูบาอาจารยต์อบเราไม่ไดน้ะ 

มาตรฐานของกิเลสมนัเป็นแบบนั้นถา้ตอบเราไม่ได ้แลว้ยงัเล่ียงๆ ขา้งๆ คูๆ  ไปเร่ือย ถา้ตอบไม่ไดแ้ลว้

มนัอายลกูศิษยไ์ง มนัอายลกูศิษยแ์ลว้มนัก็จะหาทางออก หาทางออกเล่ียงไปเล่ียงมาอยู่อยา่งนั้นน่ะ 



ธรรมะมีมาตรฐานเดียว ๗ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

น่ีไง ธรรมจะรู้ไดต้่อเม่ือสนทนาธรรม ธรรมจะรู้ไดต้อ่เม่ือเรา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  

การสนทนาธรรมเป็นมงคลอยา่งยิ่ง 

ถา้การสนทนาธรรมเป็นมงคลอยา่งยิ่ง ผูท่ี้มีคุณธรรมดว้ยกนัสนทนาธรรมมนัก็เป็น

ประโยชน์ใช่ไหม แลว้เราเป็นนกัปฏิบติั เราก็อยากหาครูบาอาจารยท่ี์เป็นความจริงของเรา ถา้เรา

ปฏิบติัข้ึนมา มนัก็มีความลงัเลสงสัย มนัมีอปุสรรคในหัวใจ “น่ีปฏิบติัแลว้ท าไมมนัไปไม่ได ้

ปฏิบติัแลว้ท าไมมนัขาดๆ เกินๆ ปฏิบติัแลว้ท าไมมนัลม้ลกุคลกุคลาน ครูบาอาจารยข์องเราช้ีน าเรา

หน่อย ช้ีน าเราหน่อย” 

เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านท าเป็นตวัอยา่งนะ เวลาบอกวา่พระ

อรหันต ์ เวลาราตรีเดียว น่ีเขาบอกพระอรหันตไ์ม่เคยนอน นอนไม่ได ้ ราตรีเดียวมนัสวา่งโพลงตลอด 

พระอรหันตไ์ม่เคยนอนเลย 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านนอน นอนสีหไสยาสน ์

นี่เราตีความกนัไปทั้งนั้น มาตรฐานของกิเลสศึกษาธรรมก็เอากิเลสไปจับไปตีความว่า

มันเป็นอย่างนั้นตามความเข้าใจของตัว เพราะว่าอะไร เพราะค าว่า “กเิลส” มันมีแต่ความบบี

คั้นของใจ เรากว่็าเราทุกข์เรายากนัก เวลาถ้าส้ินกเิลสไปเป็นพระอรหันต์ขึน้มามันกจ็ะมี

ความสุขสมความปรารถนาที่เราคาดหมายไว้ การคาดหมาย ผู้ใดปฏิบัติธรรมด้วยการคาด

การหมาย มันกไ็ด้ธรรมะด้นเดา มันด้นไป มันเดาไป มันคิดของมันไป จินตนาการของมัน

ไป ไม่มีความจริงสักอย่าง เพราะเราจะคิดความจริงขึน้มาไม่ได้ เพราะเราไม่เคยพบเคยเห็น

อย่างนี ้

จิตของเราเวยีนตายเวยีนเกิดนะ เวลาเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ ดูสิ ในเทวดา อินทร์ 

พรหม เรายงัจินตนาการกนัได ้ เราจินตนาการไดน้ะ เทวดา อินทร์ พรหม ภาพเป็นอยา่งนั้น เวลา

พดูไปน่ีเขา้ใจกนัได ้ เวลานรกอเวจีน่ีเขา้ใจกนัได ้ แต่เวลาโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี พระ

อรหันต ์ น่ีเขา้ใจไม่ได ้ เวลาบอกวา่ เวลาเป็นนิพพานมีความสุขอยา่งยิ่ง มนัจะวา่งไปหมดเลย เราก็
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จินตนาการความวา่งๆ วา่งอะไรละ่ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็เอาแต่กิเลสของตวัประพฤติปฏิบติั น่ี

มนัคนละมาตรฐาน มาตรฐานของโลก ไม่ใช่มาตรฐานของธรรม 

ถา้เราปฏิบติัจะเอาความสงบระงบันะ ถา้จิตสงบ เห็นไหม เพราะความลงัเลสงสัย เพราะ

ความไม่มัน่ใจของเรา เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาวา่การท่านบอกวา่ ถา้เราไม่มัน่ใจวา่มนัมี

ความจริง เพราะเรามีกายกบัใจใช่ไหม มนัก็เปรียบเหมือนสระน ้า สระน ้าถา้มนัมีจอกมีแหน ถา้เรา

แหวกจอกแหวกแหน มนักจ็ะมีน ้านั้น ถา้มีน ้า มนัเป็นความมัน่ใจ เป็นบุคลาธิษฐาน 

ถา้บุคลาธิษฐานกบัธรรมาธิษฐานนะ บุคลาธิษฐานคือวธีิการ บุคลาธิษฐานมนัเป็นวตัถุท่ี

จบัตอ้งได ้ วตัถท่ีุยกข้ึนมาให้เราเห็นเทียบเคียงได ้ เหมือนสระน ้านั้น ถา้เราแหวกจอกแหนนั้นมนั

ก็จะเห็นน ้านั้น น่ีเป็นบุคลาธิษฐาน ถา้เป็นบุคลาธิษฐาน บุคลาธิษฐานถา้คนมีธรรม เห็นไหม 

ธรรมาธิษฐาน ถา้เห็นน ้า น ้าเป็นประโยชน์อะไรละ่ น ้าน่ีใชป้ระโยชน์ส่ิงใด น ้าจะมีคุณภาพอยา่งใด 

น่ีธรรมาธิษฐาน มนัเป็นจริงมนัจะร่มเยน็เป็นสุข มนัจะเป็นความจริง 

แล้วเราประพฤติปฏิบัติขึน้ไป ถ้าเรามั่นใจของเรา เราฟังครูบาอาจารย์ท่านยืนยนักบั

เราว่ามันมี ในศาสนานีม้ีมรรคมีผล ถ้าในศาสนานีม้ีมรรคมีผล แม้แต่หนองน า้ หนองน า้มันก็

มีน า้ของมันจริงๆ เวลาเราแหวกจอกแหนไปมันกเ็จอน า้จริงๆ นี่ยืนยนัว่ามรรคผลมันมี ถ้าเรา

ยืนยนัว่ามรรคผลมันมี ด้วยความอ่อนด้อย ด้วยความอ่อนด้อยของเรา ด้วยมันคนละ

มาตรฐาน มาตรฐานของครูบาอาจารย์ท่านพยายามชี้น าเป็นหลกัเป็นชัยให้เรามั่นคง แล้วให้

เราประพฤติปฏิบัติให้เราประสบความส าเร็จ ประสบความจริงขึน้มาจากใจ ถ้าใจเราประสบ

ความจริง เป็นปัจจัตตงั เป็นสันทิฏฐิโก จิตนีมั้นจะรู้ของมัน มันจะเห็นของมัน มันจะยืนตัว

ของมันขึน้มาได้ เหมือนกบัองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอหิภิกขุ บวชให้เอง ส่ังสอนเอง 

เทศนาว่าการเอง อบรมเอง จนส้ินสุดแห่งทุกข์เหมือนกนัเอง มาตรฐานนีม้าตรฐานของ

ธรรม ธรรมะมีมาตรฐานเดยีว 
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แต่เวลามาตรฐานของกิเลส ในสมยัปัจจุบนัคนมีกิเลสมาบวช เห็นไหม เรามีกิเลสเรากม็า

ปฏิบติั แลว้มาปฏิบติัข้ึนมา เพราะกิเลสของเรา กิเลสหยาบ กิเลสกลาง กิเลสละเอียด กิเลสอยา่ง

หยาบๆ มนัคืออะไร ก็มนัด้ือดา้นของมนั กิเลสอยา่งกลางๆ กโ็ดยสามญัชนชั้นกลางเราน่ี เวลากิเลส

อยา่งละเอียด จะพดูดีมาก ดีขนาดไหนมนัก็มีกิเลสอยูใ่นใจ มนัก็บีบคั้นมาในใจทั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น 

เวลาปฏิบติัโดยกิเลส มาตรฐานของกิเลส มนัก็จะเอารัดเอาเปรียบ จะเอาสะดวกสบาย จะเอา

ธรรมะท่ีมนัหยิบควา้เอาไดง้า่ยๆ น่ีถา้มาตรฐานของกิเลสเป็นอยา่งนั้น เวลาเราไปเจอแนวทาง

ปฏิบติัอยา่งใดท่ีสมกบักิเลส เราก็พอใจ 

ฉะนั้น เวลาเราบวชเขา้มาแลว้ เราปฏิบติัแลว้ เวลาครูบาอาจารยท่์านเป็นหลกัเป็นชยั ท่าน

ยืนยนักบัเรา ยืนยนักบัเราให้เรามัน่ใจ แลว้ให้เรามีสติปัญญาปฏิบติัของเราข้ึนมา ถา้บอกวา่ความ

จริงมนัมี เห็นไหม เราปฏิบติัคน้หาความจริงกนันะ 

เวลาเราแสวงหาเงินหาทอง เรากต็อ้งการเงินทองท่ีเป็นของจริง เงินก็เป็นเงินจริงๆ เวลา

เป็นทองค าก็เป็นทองค าจริงๆ ไม่ใช่เอาเงินเอาทองท่ีสมมุติกนัข้ึนมาทบัซ้อนกนัไปอีก ให้มนัใช้

ประโยชน์ไม่ได ้ น่ีเราท าเรากห็วงัความจริงของเรา แต่เพราะมาตรฐานของกิเลส ครูบาอาจารย์

ท่านยืนยนักบัเราขนาดนั้นวา่ ถา้เราแหวกสระน ้า แหวกจอกแหน มนักจ็ะมีน ้า ถา้แหวกจอกแหนมีน ้า 

น่ีบุคลาธิษฐาน แลว้เราปฏิบติัตามความเป็นจริง มนัเป็นจริงไหมละ่ เราแหวกจอกแหน แหวกจอก

แหนอยา่งไร 

ดูสิ การคมนาคมทางแม่น ้าล  าคลอง ถา้มนัมีจอกแหนนะ จอกแหนท่ีมนัปิดทางอยู ่

การจราจรนั้นเขาพยายามจะพายเรือเขาผา่นไปเพ่ือเป็นการคมนาคมของเขา เขาผา่นไปไดบ้า้ง ถา้

จอกแหนมนัยงัไม่แน่นหนาเกินไป เขาก็ผา่นไปผา่นมาไดด้ว้ยความยากล าบากข้ึนเร่ือยๆ แต่ถา้

จอกแหนมนัมีจ านวนมากจนเรือ จนพาหนะนั้นมนัผา่นไปไม่ได ้ มนัก็ไปไม่ได ้ แลว้จะแหวกกนั

อยา่งไรละ่ 

เวลาเราปฏิบติั เวลาปฏิบติัยืนยนัวา่ ถา้แหวกจอกแหนแลว้เจอน ้า แลว้เจอน ้า ท าอยา่งไร

ต่อไปละ่ ถา้แหวกไปแหวกมา เรือมนัก็ผา่นไปผา่นมาอยูน่ัน่น่ะ แลว้เรือผา่นไปผา่นมา ถา้ไม่เก็บ
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จอกแหน ไม่ช่วยกนับ ารุงรักษา ไม่ช่วยกนัเก็บนะ แมแ้ต่ทางโลกมนัยงัเป็นไปไม่ไดเ้ลย ทางโลก

จะเป็นไปไดอ้ยา่งไรถา้ไม่ช่วยกนัพฒันา ถา้ไม่ช่วยกนัพฒันา มนัจะลกุลามไปอยา่งนั้นน่ะ จนมนั

ปิดทางน ้านั้น การจราจรทางน ้ามนัเป็นไปไม่ได ้ แต่เราก็บอกวา่ “มนัเป็นความจริงๆ ความจริงของ

เรา อยา่งไรมนัก็เป็นไปได”้...น่ีมาตรฐานของกิเลส มนัเหมารวมเอา มนัมีเลห์่มีเหล่ียม มีชั้นมีเชิงอยู่

ในใจ มนัไม่เป็นความจริงหรอก 

แต่ถา้เป็นความจริงนะ ถา้ครูบาอาจารยท่์านเคยประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มาตรฐานของธรรม

มนัมีมาตรฐานเดียวเท่านั้นแหละ จอกแหนคือกิเลสตณัหาความทะยานอยาก น ้านั้น น ้านั้นก็คือ

หัวใจ ก็คือความรับรู้สึกของเราไง ถา้น ้านั้นมีความรู้สึกของเรา น ้าใสจะเห็นตวัปลา เวลาท าความ

สงบของใจข้ึนมา จิตสงบแลว้มนัจะเห็นตวัปลาๆ ทุกคนท าสมาธิ จิตเป็นสมาธิ ถา้ครูบาอาจารยท่ี์

ออ่นดอ้ยก็บอกวา่ “ธรรมน้ีเป็นความวา่ง นิพพานเป็นความวา่ง ส่ิงตา่งๆ เป็นความวา่ง” 

เรากย็งัไปท าความวา่ง น ้าใสจะเห็นตวัปลา พอจิตสงบเขา้มามนัก็ใส ใสของมนั วา่งของมนั 

แลว้ปลามนัอยูไ่หนละ่ ปลามนัอยูไ่หน 

น ้าใสแลว้เห็นตวัปลา มนัก็เป็นบุคลาธิษฐานเหมือนกนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่น ้าใสแลว้จะเห็นตวัปลา ถา้น ้ าขุ่นขน้ น ้าเป็นโคลนเป็นตม มนัจะไม่เห็น

ปลา เห็นไหม ตอ้งท าความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบเขา้มากเ็หมือนน ้าใส ถา้น ้าใสแลว้ก็ตอ้งคน้หา

ตวัวา่ปลามนัอยูไ่หน คือกิเลสมนัอยูไ่หน 

การประพฤติปฏิบติัมนัมีขั้นมีตอนของมนั มาตรฐานของธรรมมนัมีของเขา ถา้จิตใจของ

ใครท่ีเป็นธรรม เป็นธรรมเวลาพดูออกมา คนท่ีมีความรู้จริงออกมาอยา่งใดมนัก็มีธรรมออกมา แต่

ถา้จิตใจท่ีมนัไม่มีธรรม มนัไม่มีธรรมมนัพดูออกไปมนัก็สักแต่วา่พดู สักแต่วา่เป็นสัญญา สักแต่

วา่ท่ีครูบาอาจารยท่์านเป็นบุคลาธิษฐานยืนยนักบัเราวา่มีธรรมะจริง แต่วธีิการช าระลา้งกิเลสมนัยงั

มีขั้นตอนของมนัต่อไป ถา้มนัเป็นจอกเป็นแหน เราก็ตอ้งเก็บ เราก็ตอ้งพยายามพฒันาเอาจอกเอาแหน

นั้น เอาจอกแหนมาท าไม ดสิู เขาเอาไปตากแหง้ เอาไปท าเป็นสินคา้กไ็ด ้เขาเอาไปหมกัท าเป็นปุ๋ยก็

ได ้ เขาเอาไปท าประโยชน์ ส่ิงใดเป็นประโยชน์ นัน่เขาท าของเขาเพ่ือพฒันาของเขา ถา้ใจของเรา
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ละ่ ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริงนะ ตามความเป็น

จริง ถา้เห็นไม่จริงก็มี เห็นไม่จริงก็เห็นโดยอปุาทาน เห็นโดยอปุาทาน เห็นโดยสัญญามัน่หมาย เห็น

โดยจินตนาการ มนัเห็นแตกต่างหลากหลายขนาดไหน 

น่ีพดูถึงถา้มาตรฐานของธรรม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การ วนัน้ี

วนัมาฆบูชา มาฆบูชา เร่ิมตน้ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เอหิภิกข ุ บวชเขา้มา แลว้

อบรมสั่งสอนข้ึนมาเป็นพระอรหันต ์ ๑,๒๕๐ องค ์ แลว้ให้เผยแผธ่รรมออกไป จากผูท่ี้มีความ

สะอาดบริสุทธ์ิ ผูท่ี้ไม่มีเลห์่มีเหล่ียมในใจ เวลาผูท่ี้ไม่มีเลห์่มีเหล่ียมในใจแลว้เขาประพฤติปฏิบติั

ของเขาตามความเป็นจริง เขาตอ้งมีมรรคมีผลในใจตามความเป็นจริง มรรค ๔ ผล ๔ 

ถา้มรรค ๔ ผล ๔ คนท่ีมีมรรค ๔ ผล ๔ ดว้ยกนั คนท่ีรู้ความเป็นจริง เพียงแต่มนัแตกตา่ง

กนัวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา เป็นผูร้ื้อคน้เอง ตรัสรู้เองโดยชอบ แต่ ๑,๒๕๐ 

องคน์ั้นเป็นสาวกสาวกะ ผูท่ี้สร้างสมบุญญาธิการมา เวลาไดเ้อหิภิกข ุ บวชกบัองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูอ้บรมสัง่สอน อบรมสัง่สอนจนถึงท่ีสุด

แห่งทุกขด์ว้ยกนั เวลาเผยแผไ่ปมนัก็เป็นประโยชน์ เห็นไหม ไม่มีแง่ไม่มีงอน 

แต่ถา้เรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก อยูก่บัครูบาอาจารยก์็มีแง่มีงอน มีแง่มีงอน มี

เลห์่มีเหล่ียม พอมีเลห์่มีเหล่ียม ส่ิงท่ีมีเลห์่เหล่ียม เราฟังธรรม ฟังธรรมโดยเลห์่โดยกล โดยเลห์่

เหล่ียม มนัไม่เอามาเป็นประโยชน์กบัเราตามความเป็นจริง ถา้เป็นประโยชน์กบัเราตามความเป็น

จริง เราปฏิบติัไป เรารู้เราเห็นส่ิงใด มนัมีขั้นตอนของมนัไง มนัมีขั้นตอน ขั้นตอนการขดุคุย้หา

กิเลส 

ในการประพฤติปฏิบติัของเรา นกัปฏิบติัมามหาศาล ถา้จิตสงบแลว้ท าไมมนัไม่เห็นกาย 

ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้สงบโดยสัจจะนะ โดยความเป็นจริงนะ แมแ้ต่ท าความสงบยงัท า

ความสงบกนัไม่ได ้ เอาชนะใจตวัเองไม่ได ้ ท าให้น ้านั้นใสแลว้เห็นตวัปลาไม่ได ้ ไม่แหวกจอก

แหนให้เห็นน ้า ถา้คนเราอดอาหารไดน้ะ อดอาหาร เรามีการอดอาหารกนัเพ่ือประพฤติปฏิบติั แต่อด
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น ้าตายนะ ส่ิงท่ีอดน ้าตายเพราะร่างกายมนัขาดน ้าไม่ได ้แต่ขาดอาหาร เรามีส่ิงไปเก้ือกูลไดเ้พราะ

ยงัมีน ้าเล้ียงอยู ่

ฉะนั้น ถา้เราแหวกจอกแหนแลว้เราจะเห็นกิเลสอยา่งไร ถา้การเห็นกิเลสมนัก็ตอ้งจบั

จอกแหนข้ึนมา จบัจอกแหน จบันะ ถา้จบัได ้น ้าใสก็เห็นตวัปลา ถา้จบัได ้มนัก็เห็นกิเลส แต่ถา้เรา

ไม่รู้จกัจอกแหน เขาบอกวา่แหวกจอกแหนๆ แหวกจนไม่มีจะแหวก มนัท าอยา่งไรมนัถึงไม่มีจะ

แหวก มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะมีแง่มีงอน มีเลห์่มีเหล่ียม 

มนัไม่เป็นความจริง ถา้เป็นความจริงนะ จบัจอกแหนแลว้ท าลายจอกแหนอยา่งใด การท าลาย 

เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เวลา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เห็นไหม ขณะจิตท่ีมนัเป็น ถา้

ขณะจิตท่ีมนัเป็นน้ีมนัไม่เป็นความจริง ไม่เป็นความจริงนะ คนเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาเรารักษา หา

หมอ เรารักษามา ดูแลมาตลอด แต่เวลามนัหาย มนัหายนะ แตก่วา่ท่ีมนัจะหาย มนัดูแลมาตลอดใช่

ไหม น่ีก็เหมือนกนั เวลาประพฤติปฏิบติั ถา้จิตเราจบักิเลสได ้ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น

ธรรมตามความเป็นจริง พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ มนัดูแลกนัมา มนัฝึกหัดปัญญามา มรรคมนัจะ

เดินของมนัไปเป็นชั้นเป็นตอนของมนัข้ึนไปตั้งแต่ปุถุชนเป็นกลัยาณปุถชุน 

เวลากลัยาณปุถชุน น่ีกลัยาณปุถชุนนะ เจริญแลว้เส่ือมๆ ถา้ไม่มีครูบาอาจารยค์อยช้ีแนะ 

เจริญแลว้เส่ือมอยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่กา้วเดินเสียที น่ียงัภาวนาไม่เป็น แต่ถา้จิตสงบแลว้เห็นกาย เห็น

เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ถา้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็น

จริง นั้นจะเร่ิมตน้พฒันาใจน้ีเขา้สู่วปัิสสนา เป็นโสดาปัตติมรรค ถา้โสดาปัตติมรรคพิจารณาซ ้า

แลว้ซ ้ าเลา่ น่ีตทงัคปหาน พิจารณาแลว้มนัปลอ่ยๆ เป็นตทงัคปหาน ถา้ตทงัคปหาน ถา้ไม่ถึงท่ีสุด

มนัก็ยงัเส่ือม เส่ือมลงมาเป็นปุถชุน แต่ถา้พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่จนถึงท่ีสุด ค าวา่ “ถึงท่ีสุด” เวลามนั

สมุจเฉทปหาน น่ีขณะจิต ขณะจิตท่ีมนัเปล่ียนจากปุถชุนเป็นกลัยาณปุถชุน เวลากลัยาณปุถชุนเป็น

อริยบุคคล ถา้มนัเป็นโสดาบนัข้ึนมาแลว้ เป็นอกุปปธรรม มนัไม่มีการเปล่ียนแปลง มนัมีชั้นมีตอน

ของมนัข้ึนไป ถา้มีชั้นมีตอน น่ีไง ส่ิงท่ีเป็นความจริง ถา้มนัไม่มีแง่มีงอน มนัก็ตอ้งเป็นความจริง

ของมนั แต่ถา้มนัมีแง่มีงอน มนัก็ตะแบงไปอยา่งนั้นน่ะ ตะแบงไป 
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เวลาบุคลาธิษฐานนะ ส่ิงท่ีเป็นวตัถน่ีุเป็นบุคลาธิษฐาน แลว้ธรรมาธิษฐานมนัมีท่ีไหน 

มนัไม่มีธรรมาธิษฐาน ธรรมาธิษฐานคือสภาวธรรม ส่ิงท่ีสัจธรรมมนัไม่มี พอมนัไม่มี มนัก็แสดง

ออกมาไม่ได ้ ส่ิงท่ีแสดงออกมาไม่ได ้มนัเป็นความจริงไม่ได ้ เป็นความจริงท่ีวา่ พิจารณาอยา่งไร 

พิจารณาแหวกจอกแหนๆ มนัแหวกอยา่งใด น่ีมนัมีแงมี่งอนของมนั มนัไม่จริงข้ึนมา แลว้ก็อา้งกนั 

อา้งกนัวา่ “ถา้มนัปฏิบติัแลว้กเ็หมือนกินอาหาร เหมือนกินขา้ว กินขา้วแลว้ก็ตอ้งอ่ิม กินอ่ิมแลว้ก็

จบกนั”...น่ีมนัตะแบง 

ค าวา่ “กินขา้วแลว้อ่ิม” เขาพดูกนัเพ่ือไม่ตอ้งการให้มีการเยิ่นเยอ้ ถา้มนัอ่ิม อ่ิมอยา่งไร ดู

สิ ในปัจจุบนัน้ีนะ เวลาเขากินอาหารเป็นพิษ นกัเรียนน่ีขนาดกินนมบูด ส่งโรงพยาบาลทั้งนั้นน่ะ 

กินแลว้อ่ิมไหม นมบูดอ่ิมไหม ตายน่ะสิ ถา้กินแลว้ตายละ่ ถา้กินแลว้อ่ิม อ่ิมอยา่งไร 

มันมีกนิแล้วตายกบักนิแล้วอิม่ ถ้ากนิแล้วอิม่ มันต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ มันเป็นมรรค

ญาณ มันเป็นความถูกต้อง นั้นกนิแล้วอิม่ แต่ถ้ามันเป็นนมบูด มันเป็นอาหารที่เป็นพิษ กนิ

แล้วตาย การปฏิบตัิจะไม่มีการด าเนินการต่อไป การปฏิบตัิอยู่แค่นั้นน่ะ มันกเ็ป็นมาตรฐาน

ของกเิลส กเิลสเป็นมาตรฐาน นี่ถ้าจิตใจมันเป็นธรรม มันจะเป็นธรรม ถ้าจิตใจเป็นกเิลส 

อย่างใดกเ็ป็นกเิลส 

เวลาอา้งอิงกนัไป บอกวา่ “ท าอยา่งไรกไ็ด ้ จะข้ึนเขาทางไหนกไ็ด ้ จะข้ึนเขาลกูหน่ึง จะ

ข้ึนช่องไหนก็ได”้...ข้ึนเขาหรือวนในภูเขา วนอยูท่ี่ตีนเขานัน่น่ะ วนไปวนมาอยูน่ัน่น่ะ วนรอบ

ภูเขานะ มนัไม่ใช่ไดข้ึ้นเขา การข้ึนเขา มนัตอ้งปีนเขา ถา้จิตใจท่ีออ่นแอ จิตใจท่ีไม่มีก าลงั มนัไม่

กลา้สมบุกสมบนั มนัไม่กลา้เดินข้ึนสู่เขา มนัเดินไปแลว้มนัคิดของมนัวา่มนัข้ึนเขา 

การข้ึนภูเขานะ มาตรฐานของธรรมมีมาตรฐานเดียว การข้ึนเขา ภูเขา ภูเรา ท่ีเราปฏิบติัอยู่

น่ีก็ภูเขา ภูเรา ภูเขานะ เขาท าลายไดท้ั้งนั้นน่ะ ภูเขานะ เด๋ียวน้ีเขาระเบิดเอาไปเป็นแร่หินตา่งๆ เขา

มาท าประโยชน์ทั้งนั้นน่ะ ภูเขาน่ีระเบิดหมด ท าลายหมด แต่ภเูราน่ี ภูเขาในใจน่ีไม่มีใครท าลายมนั

ไดเ้ลย ไม่มีใครท าลายได ้มนัมีแต่มีแง่มีงอน 
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เวลาเขาบอก เขาบอกวา่ภูเขาขา้งนอก อา้งอิงกนัวา่ภูเขาข้ึนทางไหนกไ็ด ้ ถา้ภูเขาข้ึนทาง

ไหน ข้ึนเขานะ ดูสิ เวลาเขาฝึกฝน เขาจะข้ึนภูเขา ภูเขาหิมาลยัเขาจะข้ึนกนั เขาตอ้งไปหัดปีนเขา

กนั หัดปีนเขากนัเพราะปีนเขาเพ่ือให้ร่างกายมนัแขง็แรง เพ่ือให้มนัทนต่อสภาพท่ีออกซิเจนมนั

นอ้ยได ้เวลาข้ึนไปสู่ท่ีสูง ออกซิเจนมนัไม่มี ออกซิเจนมนัเบาบาง แลว้เราจะหายใจอยา่งใด ขนาด

คนท่ีเขาฝึกหัดนะ เขาเอาถงัออกซิเจนข้ึนไป แลว้กไ็ปท้ิงบนภูเขา ไปตายกนับนภูเขามหาศาล ไป

ตายบนภูเขาก็มี ไปตกเขาตายก็มี แลว้เวลาปีนข้ึนไปแลว้ก็ปีนไม่ไหวก็มี เขาตอ้งฝึกหัดของเขา 

แลว้ถา้ฝึกหดัแลว้จะข้ึนทางไหน จะข้ึนไปแลว้มนัเป็นอยา่งใด น่ีไง ธรรมาธิษฐานไง ถา้

บุคลาธิษฐาน จะข้ึนเขาทางไหนกไ็ด ้คนฟังก็เช่ือนะ เออ! จะข้ึนเขาทางไหนก็ได ้

จะข้ึนทางไหนกไ็ดน่ี้มนัเป็นแงเ่ป็นงอนไง เวลาเขาข้ึนกนัน่ะ เขาข้ึนทางเนปาล ทาง

เนปาลมนัข้ึนแลว้มนัข้ึนไปโดยสะดวก จะข้ึนทางทิเบตก็ได ้จะข้ึนทางอินเดียก็ได ้จะข้ึนทางไหน

ก็ได ้แต่ข้ึนหรือเปลา่ละ่ หรือวนรอบอยูน่ัน่ละ่ เพราะภูเขาลกูหน่ึงมนัครอบคลมุหลายประเทศนะ 

มนัครอบคลมุหลายประเทศ จะข้ึนทางไหนก็ได ้จะข้ึนทางไหน แต่ตอ้งข้ึนไปแลว้เขาจะรู้ของเขา 

น่ีธรรมาธิษฐาน 

บุคลาธิษฐานคือเราเอามาอา้งอิงกนั 

ธรรมาธิษฐาน มนัจะมีขั้นตอนตามความเป็นจริงของมนั น่ีธรรมะท่ีมีมาตรฐานเดียว 

ธรรมะหลายมาตรฐานเป็นธรรมะของกิเลส เป็นแง่เป็นงอนของกิเลส กิเลสมนัไม่มีทาง

ไป มนักห็าทางออกของมนั หาทางด้ินรนไปตามแต่จะอา้งอิงไป น่ีปฏิบติัธรรมดน้เดาธรรมมนัถึง

ไม่เป็นความจริง 

ถา้ปฏิบติัธรรมตามความเป็นจริงนะ ปฏิบติัธรรมไม่มีสอง หน่ึงไม่มีสอง ท าความสงบ

ของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบนะ ถา้เราแหวกจอกแหน เราจะเห็นน ้า ถา้เราจะข้ึนเขา เราตอ้งฟ้ืนฟู

ร่างกายของเรา ฟ้ืนฟรู่างกาย พยายามปฏิบติัของเราข้ึนมาให้มนัเป็นความจริง ถา้มนัปฏิบติัข้ึนมา

เป็นความจริง จะข้ึนเขาไหนก็ได ้ภูเราน่ี ภูเขา ภูเรา เราจะท าลายออกมาอยา่งไร กิเลสตณัหาความ

ทะยานอยากในใจถา้มนัจะท าลายของมนั เห็นไหม 
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วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนานะ วนัส าคญัเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

เอหิภิกข ุ บวชให้เอง แลว้ฝึกหัดเองจนส้ินกิเลสทั้งหมด แลว้เวลาส้ินกิเลสแลว้เผยแผธ่รรมมาๆ 

ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เผยแผธ่รรมมาคร้ังแรก วนิยัยงัไม่มี ยงัไม่ไดบ้ญัญติัวนิยั 

บญัญติัวนิยัมาเพราะพระจุนทะเห็นศาสดาลทัธิอ่ืนเวลาเขาตายไป ลกูศิษยล์กูหาของเขามีการ

กระทบกระเทือนกนั มีการทะเลาะเบาะแวง้กนั มาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้องค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บญัญติัวนิยั 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกบญัญติัไม่ได ้ บญัญติัไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะพระ

อรหันตท์ั้งนั้น มีความสงบสุข มีแต่การชกัน า ร้ือสัตวข์นสัตว ์พยายามชกัน าข้ึนมาเพ่ือประโยชน์กบั

การรู้แจง้ เพ่ือประโยชน์กบัเร่ืองบุญกุศล เพ่ือประโยชน์กบัการบรรลธุรรมในใจของบริษทั ๔ ไม่ได้

หวงัส่ิงใดเลย ท าเพ่ือประโยชน์ทั้งนั้น ถา้ท าเพ่ือประโยชน์ ไปบญัญติัวนิยัอะไร 

แต่เวลาพระจุนทะบอกเพ่ือความมัน่คงของศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงบอก

วา่ “ถา้มนัมีเหตแุลว้เราถึงจะบญัญติั” ถา้มนัมีเหตุ เห็นไหม พอภิกษุมากข้ึน ผูท่ี้บวชเขา้มาใน

ศาสนา จากท่ีวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ไดบ้วชให้ เร่ิมตั้งแต่ถึงไตรสรณคมน์ มนัก็มี

จ านวนมากข้ึน พอจ านวนมากข้ึน การปกครอง การดแูล ผูท่ี้สอน ใครจะไปสั่งสอน เพราะถา้พระ

อรหันตส์ั่งสอนมนัก็จบไง แต่ถา้มนัดน้เดาละ่ มนัแง่งอนของกิเลสสั่งสอน มนัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง

ไง แลว้ยิ่งญตัติจตุตถกรรมข้ึนมามนัยิ่งไปเลย ในสมยัพทุธกาล ฉัพพคัคีย ์ ส่ิงตา่งๆ ท่ีบญัญติัวนิยั

ข้ึนมาแลว้ก็พยายามบิดเบือน พอบิดเบือนข้ึนมาก็มีอนุบญัญติั อนุบญัญติับญัญติัมาตลอด บญัญติั

เพราะอะไรละ่ บญัญติัเพราะมนัมีพวกเลห์่กลเขา้มา พวกท่ีแอบแฝงเขา้มาศาสนาแลว้ไม่เช่ือ ไม่ลง

ใจไง 

ค าวา่ “ลงใจ” ถา้เราประพฤติปฏิบติันะ ถา้ครูบาอาจารยข์องเราเป็นธรรม มนัซ้ึงบุญซ้ึง

คุณมากนะ ดูสิ พระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องคไ์ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้โดยไม่ไดน้ดัหมาย 

เพราะมนัซ้ึงบุญซ้ึงคุณ ซ้ึงบุญมาก 
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คนเราเป็นไขเ้จียนตายนะ คนท่ีกิเลสฝังหัวใจ คนท่ีมารครอบง าอยูม่นัทุกขย์ากทั้งนั้นน่ะ 

แลว้ท่ีตวัเองวา่ ชฎิล ๓ พ่ีน้องก็ปฏิญาณตนวา่เป็นศาสดา ก็คิดวา่ตวัเองควบคุมได ้ควบคุมไดก้็ดว้ย

การรักษาสถานะเท่านั้นเอง เพราะมนัไม่มีใครสัง่ใครสอน เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

ไปทรมานเอา “เธอไม่ใช่ เธอไม่ใช่พระอรหันต ์เธอกิเลสเตม็หัวใจ” 

คอตกเลย พอคอตก ฟังองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พิจารณาไปถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์

เห็นไหม มนัซ้ึงบุญซ้ึงคุณ ถึงเวลาแลว้ความลงใจ ถา้เป็นธรรมนะ จะไม่มีการกระทบกระเทือนกนั 

ถา้เป็นธรรมนะ อาจารยเ์ป็นธรรม ลกูศิษยเ์ป็นธรรม ส่ิงต่างๆ เป็นธรรม ธรรมมีแต่ความร่มเยน็

เป็นสุข ธรรมมีแต่ความชุ่มช่ืน ถา้เป็นธรรมนะ 

แต่ถา้มนัเป็นกิเลส “ท าส่ิงใดครูบาอาจารยก์็ไม่เอออวยสักที ท าส่ิงใดครูบาอาจารยก์็คอยโต้

คอยแยง้ ท าส่ิงใดครูบาอาจารยก์็ไม่เช่ือถือศรัทธาเรา” 

จะไปเช่ือถือศรัทธาอะไร เพราะเราเป็นลกูศิษย ์ เราไม่ใช่เป็นอาจารย ์ เพราะเป็นอาจารย ์

ครูบาอาจารยท่ี์เป็นอาจารยข์องเราท่านไดพิ้จารณาของท่าน ท่านไดช้ าระลา้งกิเลสของท่าน แลว้

จิตท่ีมนัสูงกวา่ ท่านเห็นเลห์่กลเราทั้งหมดละ่ แต่ค  าวา่ “อาจารย”์ เหมือนพ่อแม่กับลกู พ่อแม่รักลกู

มากนะ พอ่แม่มีลกูหลายคนนะ ลกูดีก็มี ลกูท่ีมนัปานกลางก็มี ลกูท่ีมนัไม่เอาไหนก็มี พอ่แม่ทุกข์

ตรมใจทั้งนั้นน่ะ แต่พอ่แม่ก็พยายามเล้ียงดู พยายามจะเกล้ียกลอ่มให้มนัเป็นคนดีข้ึนมาให้ได ้

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัลงใจ ส่ิงท่ีลงใจ เวลาวนัน้ีวนัส าคญั พระอรหันต ์๑,๒๕๐ องคไ์ม่ใช่

ลงใจธรรมดานะ ลงใจดว้ย อยากไปกราบไปไหว ้อยากจะเคารพบูชา ไปโดยไม่ไดน้ดัหมาย องค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีมนัสะอาดบริสุทธ์ินะ เทศนาวา่การดว้ยความสุข วมุิตติสุข เพราะ

ใจมนัเป็นสุขอยูแ่ลว้ ไม่มีแง่งอนในใจ แลว้จะร้ือสัตวข์นสัตว ์ ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัลงใจ มนัจะเป็น

ประโยชน์ 

ถา้ไม่ลงใจ เห็นไหม ครูบาอาจารยท่์านวา่อยา่งไรเราก็ตีความไปประสาเราวา่ กินแลว้ก็

อ่ิมเอง ปฏิบติัไปมนัก็รู้เอง รู้ไปต่างๆ...แลว้รู้อะไรละ่ รู้กิเลสไง แต่ถา้มนัเป็นจริงนะ เราจะตั้งใจ

ของเรา 
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เราเกดิมาเป็นมนุษย์ เราปฏิบัติได้ มันกจ็ะเป็นสมบัติของเรา เราปฏิบตัิไม่ได้ เราก็

ปฏิบัติบูชาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รักษาใจของเรา สร้างอ านาจวาสนาบารมขีอง

เรา อย่าน้อยเน้ือต ่าใจ อย่ามีแง่มีงอนกบัธรรม กบัธรรม เพราะครูบาอาจารย์ของเราถ้าเป็น

ธรรมแล้ว นั่นล่ะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ ถ้าเราปฏิบัติดปีฏิบัติชอบ มันจะเป็นอ านาจวาสนานะ 

เราอยูก่บัครูบาอาจารยม์า ถา้ครูบาอาจารยท่์านท าส่ิงใด เราอยากอปัุฏฐาก เราอยากช่วย 

อยากดูแลเพ่ือหวงัผลบุญ ขอให้มีบุญบา้ง เพ่ือภาวนาจะไดง้่ายข้ึน แต่ถา้มีแง่มีงอน มนันอ้ยเน้ือต ่า

ใจไปทุกอยา่ง อะไรก็ไม่ถกู อะไรกไ็ม่ดีไม่งามไปสกัอยา่งเลย 

ครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นธรรม ท่านจะท าเราดว้ยความฉ้อฉล น่ีเป็นจริงไหม เพียงแต่

วา่เรา สมองหรือความรู้สึกของเรามนัหมุนไม่ทนั มนัหมุนไม่ไดข้นาดนั้นเชียวหรือ น่ีไง ถา้มนัมี

แง่มีงอนมนัเป็นของมนัอยา่งนั้น 

ถา้ไม่มีแง่มีงอนนะ ส่ิงท่ีครูบาอาจารยท่์านพดูมา ท่านพดูมาเป็นบุคลาธิษฐาน 

บุคลาธิษฐาน หมายความวา่ เราน่ีไม่มีเชาวน์ปัญญาขนาดนั้นเลย ถึงตอ้งบอกวา่ ถา้แหวกจอกแหน

จะเจอน ้า ถา้แหวกจอกแหนเจอน ้า คนท่ีไปเจอน ้าจะรู้เองวา่สมาธิเป็นแบบใด แลว้ถา้มนัไดแ้ยกได้

แยะของมนันะ มนัจะรู้เองวา่มนัเห็นกิเลสอยา่งใด แลว้ถา้มนัพิจารณาของมนัถึงท่ีสุด เวลามนั

สมุจเฉทปหาน จะรู้เลยวา่เราจะท าลายจอกแหนอยา่งใด 

ถา้คนเรานะ ไม่ไดช้ าระลา้งกิเลสแต่ละชั้นแต่ละตอนข้ึนไป ไม่มีขณะจิต ถา้มีขณะจิต 

การพดูออกมามนัจะบอก ถา้มีขณะจิตนะ เป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี ส้ินสุดแห่งทุกข์

เป็นพระอรหันต ์มนัท าอยา่งใด แลว้ถา้มนัท าอยา่งใดแลว้ แลว้ถา้จิตมนัท าอยา่งนั้นได ้ จิตใจมนัจะ

ไม่มีแง่มีงอนเลย เพราะจิตใจมนัสะอาดบริสุทธ์ิ มนัจะเอาความแง่งอนมาจากไหน 

ถา้มนัยงัมีแง่มีงอนอยูน่ี่ แลว้เวลาพดูธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พดู

ธรรมะของครูบาอาจารยเ์ราวา่ “มนัเป็นอยา่งนั้น การข้ึนภูเขาจะข้ึนทางใดก็ได ้จะท าส่ิงใดกไ็ด ้ท า

ส่ิงใดก็ได ้ใครจะมาติฉินนินทาฉันไม่ได ้ใครจะมาจบัผิดฉันไม่ได”้ 



ธรรมะมีมาตรฐานเดียว ๑๘ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

มนัไม่ตอ้งจบัผิดหรอก คนพดูมนัก็ไม่แน่ใจ คนพดูมนัก็หวัน่ไหว ถา้มนัไม่หวัน่ไหว 

ท าไมไม่พดูความจริงออกมาละ่ มนัก็หวัน่ไหวของมนัเองนัน่แหละ ถา้มนัมีอยูใ่นใจนะ ถา้ใจของ

ใครมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัยงัมีของมนัอยู ่ มนัหวัน่ไหวทั้งนั้นน่ะ มนัมีความสงสัย 

มนัมีความกระเทือนใจทั้งนั้นน่ะ แลว้ถา้มีความกระเทือนใจ เราจะท าอยา่งใด 

ถา้เราจะท าของเรานะ เราตั้งสติของเรา เกิดมาชาติน้ีเกิดมาเป็นมนุษย ์การเกิดการตาย เรา

เป็นชาวพุทธดว้ยกนั เราก็เห็นวา่การเกิดและการตายมนัเวยีนตายเวยีนเกิด แต่ดว้ยความประมาท 

ดว้ยความท่ีคิดวา่เรามนัไม่มีทางออก น่ีกิเลสมนัอาศยัแค่น้ี “ยงัไม่ตายหรอก จะตายอีก ๑๐๐ ชาติหนา้ 

ด ารงชีวติของเราไปก่อน” มนัเกล้ียกลอ่มแค่น้ี ตายห่าหมดเลย 

แต่ถา้เราเป็นความจริงนะ เราเห็นนะ หายใจเขา้และหายใจออกก็ตาย คนมีสตินะ เวลา

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถามพระอานนท ์“เธอระลึกถึงความตายวนัละก่ีหน” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “ช้าเกนิไป ระลกึถึงความตายต้องทุกลมหายใจ

เข้าออก” 

แมแ้ต่หายใจเขา้และหายใจออก คนเราในปัจจุบนัน้ีเวลาเส้นเลือดแตกน่ีไปเลย ถา้คิด

อยา่งนั้น เราจะหาท่ีพ่ึงของเรา ถา้เราหาท่ีพ่ึงของเรานะ มนัมีจิตใจท่ีมัน่คง ถา้จิตใจท่ีมัน่คง มี

สติปัญญาของเรา เราจะรักษาใจของเรา ถา้รักษาใจของเรานะ ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจไม่

สงบนะ เราใชปั้ญญาอยา่งน้ีมนัเป็นโลกียปัญญา มนัเป็นมาตรฐานของกิเลส ถา้มาตรฐานของ

กิเลสนะ แลว้เวลามนัตรึกในธรรม มนัจินตนาการไดเ้พริศแพร้วมาก ถา้มนัจินตนาการไดเ้พริศ

แพร้วมาก เราก็บอกเรามีปัญญามาก เรามีปัญญามาก 

มีปัญญามาก กิเลสมนัก็เอาไปกินแลว้ มีปัญญามาก ช าระลา้งกิเลสไดอ้ยา่งไร มีปัญญามาก 

ช่วยเหลือหัวใจของเราท่ีมนัเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราอยูน่ี่ มนัเรียกร้องความช่วยเหลือนะ 

เรียกร้องความช่วยเหลือดว้ยมีธรรม ดว้ยมีธรรม ดว้ยมีศีล สมาธิ ปัญญา ดว้ยเอาสัจธรรมเขา้มา

ช าระลา้ง ถา้จิตใจมนัเศร้ามนัหมองอยูน่ี่ ถา้มนัพทุโธๆๆ น่ีพทุธานุสติ ถา้มีสติ พทุธานุสติ เราอยู่

กบัพทุโธ น่ีมนัเรียกร้องให้เราช่วยเหลือ ถา้เราเรียกร้อง เรามีสติปัญญาของเรา ถา้เรามีความจริงใจ
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กบัเรา เราท าของเราข้ึนมาเพ่ือประโยชน์กบัเรา มนัไม่มีส่ิงใดจะเป็นประโยชน์กบัเรามากไปกวา่น้ี

อีกแลว้ละ่ ถา้เราท าส่ิงใดข้ึนมา เรารู้เราเห็นเอง น่ีปัจจตัตงั 

จากการไดย้ินไดฟั้ง จากท่ีมีครูบาอาจารยค์อยช้ีน า เราก็สงสยั มนัจะเป็นอยา่งนั้นจริงหรือ

เปลา่ เราปฏิบติัไปแลว้ท าไมมนัแฉลบ ปฏิบติัไปแลว้มนัยื้อกนั ปฏิบติัไปแลว้มนัแน่ใจไม่แน่ใจ มนัมี

ความสงสยัไปตลอดเลย แต่ถา้เราจริงจงัของเรา เห็นไหม ดว้ยความจริงจงัของเรา เราท าความสงบของใจ

เขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มา ถา้จิตมนัเร่ิมสงบเขา้มา สงบเพราะเหตุใด สงบเพราะมีสติ สงบเพราะมี

การกระท า แลว้มีการกระท า เราเป็นคนบริหารจดัการของเราเอง ดูสิ การพฒันาของเขา เขาตอ้งมี

คนบริหารจดัการข้ึนมาเพ่ือการพฒันา พฒันาเสร็จแลว้ก็ตอ้งมีคนดูแลนะ งบดูแลรักษามนัตอ้งมี

ดูแลรักษาตลอดไป 

ไม่ตลอดไป มนัอนิจจงั สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงัทั้งนั้นน่ะ แมแ้ต่โลกเขายงัมีงบ

บ ารุงรักษาเลย แลว้หัวใจของเรา ถา้เรามีสติปัญญา ถา้มนัสงบเขา้มา สงบเขา้มาแลว้เราจะมีใครดูแล

มนัไหม ถา้ไม่มีใครดูแลมนั น่ีธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้เหตุมีเท่าน้ี มนัก็เท่าน้ี พอเหตุนะ เราท า

ดว้ยความมุมานะข้ึนมา จิตใจมนัก็สงบเขา้มา พอจิตสงบเขา้มาโดยท่ีไม่มีการดูแลรักษา มนัก็

เส่ือมสภาพของมนัไปเป็นธรรมดา ถา้เส่ือมสภาพไปแลว้ก็ลม้ลกุคลกุคลานอยูอ่ยา่งนั้นดว้ยความ

ไม่จริงไม่จงัของเรา 

ถา้เราจริงเราจงัของเรา เราตั้งสติของเราข้ึนมา แลว้พทุธานุสติก็ได ้ ปัญญาอบรมสมาธิก็ได ้

ปัญญาอบรมสมาธิมนัเป็นการยืนยนัตอกย  ้ามาตลอดนะวา่ ถา้ปัญญาอยา่งน้ีท่ีใชจิ้นตนาการของเรา

อยา่งน้ี ใชปั้ญญาอยา่งน้ี น่ีมนัเป็นมาตรฐานของกิเลส มนัเป็นโลกียปัญญา ตรึกในธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถา้เป็นสมมุติ ส่ิงท่ีเป็นสมมุติ ส่ิงท่ีโลกน้ีจินตนาการกนั เวลามาวเิคราะห์

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ทุกคนจะซาบซ้ึงไปหมดละ่ แต่ถา้มนัเป็นจริง ทุกคน

ไม่เขา้ใจ 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราตั้งแต่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านเทศนาวา่การมา คนฟังฟังไม่

ออกนะ ฟังไม่เขา้ใจเลย “เอะ๊! น่ีพดูเร่ืองอะไร พดูเร่ืองอะไร” 
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ก็พดูเร่ืองธรรมะของพระพทุธเจา้น่ีแหละ 

แต่ถา้เป็นสมมุติบญัญติั สมมุติท่ีเขาแต่งเป็นนิยายธรรมะ “โอ๋ย! ฟังแลว้เขา้ใจ ฟังแลว้

เขา้ใจ” น่ีตรรกะไง ฟังเขา้ใจ เขา้ใจทางโลกไง แลว้เวลาปัญญามนัเกิดข้ึนมาอยา่งน้ีมนัก็

จินตนาการธรรมะเขา้ไป แลว้ก็บอกวา่ “มีปฏิภาณมีไหวพริบ น่ีมนัเป็นธรรมๆ”...มาตรฐานกิเลส 

ไม่ใช่มาตรฐานของธรรม 

ดูสิ ในการกีฬานะ ถา้มาตรฐานของใครท่ีสูงกวา่ กบัคู่แข่งมาตรฐานท่ีต ่ากวา่ อยา่งไรก็แพ ้

แพอ้ยูว่นัยงัค  ่า แลว้ธรรมของเรา มาตรฐานของธรรมเราไม่เกิดเลย มาตรฐานของสติ มาตรฐาน

ของสมาธิ ความสงบของใจมนัไม่มีมาตรฐานเลย แต่ความหวัน่ไหว กิเลสมนัชกัจูงไป ความพอใจ

ของเรา มาตรฐานของกิเลสมนัเขม้แขง็มาก มาตรฐานของกิเลสมนัมีของมนัอยูแ่ลว้ แลว้เอา

มาตรฐานของกิเลส มาตรฐานของโลกมาจินตนาการธรรม น่ีจินตนาการธรรม จินตนาการ เห็นไหม 

ดว้ยปฏิภาณ ดว้ยไหวพริบ ดว้ยวเิคราะห์วจิยัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ี

มาตรฐานของกิเลสมนัเป็นโลกียปัญญา แลว้ถา้มีสติละ่ เวลาปัญญาอบรมสมาธิ มีสติทนั ทนั

ปัญญาความคิดของเรา ถา้ทนัปัญญาความคิดของเรา พอมนัทนัมนัก็หยดุ มนัหยดุน่ีคืออะไรละ่ เห็น

ไหม 

มนุษย ์ปฏิสนธิจิต เวลามนัเกิดมามนัมีปฏิสนธิจิต มีความรู้สึกนึกคิด เราถึงมาเกิดเป็นคน 

พอเกิดเป็นคนข้ึนมา ดว้ยการหลอ่เล้ียงบ ารุงรักษา ร่างกายก็เจริญเติบโตข้ึนมา แลว้จิตใจมนั

เติบโตข้ึนมาดว้ยไหม จิตใจมนัเติบโตข้ึนมาขนาดไหน เวลาศึกษาข้ึนมามนัมีปัญญาๆ ปัญญาน้ีมนั

เป็นสัญญา มนัเป็นความจ าไดห้มายรู้ ศึกษามาขนาดไหนตอ้งทบทวนๆ ดูนกักฎหมายสิ ตอ้งเปิด

กฎหมาย กฎหมายออกมาใหม่ตลอดเวลา ตอ้งทบทวนตลอดเวลา เพราะกฎหมายมนัเขียนมาใหม่ 

เราไม่ทนัเขา เราก็ไม่มีอาชีพ น่ีมนัเป็นสัญญา มนัเป็นการจ าไดห้มายรู้ มนัวเิคราะห์วจิยัเป็น

วชิาชีพ 

ถา้มีสติปัญญา ถา้มนัทนั มนัหยดุๆ น่ีปัญญาอบรมสมาธิ เวลามนัหยดุข้ึนมา หยดุข้ึน

มาแลว้มนัเหลืออะไร มนัเหลืออะไร มนัเหลือธาตุรู้ ธาตุรู้ ธรรมชาติท่ีมนัรู้ เพราะมีธาตรูุ้ มีพลงังาน



ธรรมะมีมาตรฐานเดียว ๒๑ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

ตวัน้ี มนัถึงไดเ้ป็นไฟท่ีแผดเผาบ ารุงรักษาร่างกายน้ีไม่ให้มนัเน่ามนัเสียหายไป ถา้จิตออกจากร่าง

ไป ร่างกายน้ีมนัก็เสียหายของมนัไป มนัก็เป็นท่อนฟืนเท่านั้น ฉะนั้น ถา้มีสติปัญญา มนัใชปั้ญญา

อบรมสมาธิ มนัทนั มนัแค่ปัญญาอบรมสมาธิเท่านั้นแหละ ส่ิงท่ีวา่จะข้ึนเขาช่องไหนก็ไดน่ี้

จินตนาการทั้งนั้น 

เวลาวา่แหวกจอกแหนๆ มนัแหวกอยา่งไร มนัมีอะไรเป็นความจริงข้ึนมาบา้ง มนัมีแง่มี

งอนในใจทั้งนั้นน่ะ มนัไม่มีคุณธรรมในใจมนัถึงไม่มีความจริงออกมา ถา้มีความจริงออกมา มนัมี

ขณะจิต ท่ีพดูมาน้ีมนัไม่มีขณะจิต มนัไม่มีเหตุมีผล มนัไม่มีระหวา่งโลกกบัธรรม 

ถา้มนัจะมี โลก เราเกิดมาเป็นโลกทุกคน เกิดมามีอ  านาจวาสนาขนาดไหน เวลาเป็นพระ

โพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย มนัเร่ืองโลกทั้งนั้นเลย เร่ืองโลกเพ่ือพฒันาใจ เพ่ือ

อ านาจวาสนา เพ่ือจะมาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นเลย มนั

บ ารุงรักษาพนัธุกรรมน้ีให้มนัเขม้แขง็ข้ึนมา แต่เวลาเราเกิดมาเราเป็นสาวกสาวกะ เรากส็ร้างสม

บุญญาธิการของเรามา ถา้สร้างสมบุญญาธิการ มนัเป็นเร่ืองโลกทั้งนั้นน่ะ 

ถา้เร่ืองโลกข้ึนมา ถา้มนัจะเป็นความจริงละ่ ความจริงข้ึนมาเพราะเราเช่ือมัน่ เราไม่มีแง่มี

งอนในใจของเรา เราจะไม่เอากิเลสตณัหาความทะยานอยาก มาตรฐานของกิเลสเอามาเป็นแง่เป็น

งอนของใจของเรา ใจของเรานะ เราไดส้ร้างบุญญาธิการมา เราถึงไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดเป็น

มนุษยแ์ลว้เกิดมาพบพระพทุธศาสนา แลว้เกิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา ศาสนารุ่งเรืองเพราะมี

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านมาร้ือคน้ของท่านข้ึนมา ร้ือคน้ตามความเป็นจริงไง ความเป็นจริงท่ีวา่

เป็นธรรมๆ ท่ีวา่ฟังแลว้ไม่เขา้ใจๆ แต่ในปัจจุบนัน้ีมนัมีการตอกย  ้า 

ธรรมะ เห็นไหม เวลาฟังธรรม อานิสงส์ของมนั ส่ิงท่ีไม่เคยไดย้ินไดฟั้ง ส่ิงท่ีไดย้ินไดฟั้ง

แลว้ลงัเลสงสยั มนัเร่ิมช าระลา้งความสงสยัของเราออกไป ท าใหจิ้ตใจน้ีผอ่งแผว้ๆ ทีน้ีผอ่งแผว้ ก็

จินตนาการ เพราะมนัมีแง่มีงอนอยูแ่ลว้ จิตมนัมีกิเลสอยูแ่ลว้ ก็เอาส่ิงน้ีมาเป็นขอ้อา้ง พอเป็น

ขอ้อา้ง “กินแลว้ก็อ่ิมเอง ข้ึนเขาน่ีข้ึนทางไหนก็ได ้แหวกจอกแหน มนัแหวกจอกแหนอยา่งไรก็เร่ือง

ของฉัน” แลว้มนัมีอะไรข้ึนมาละ่ มนัไม่มีเพราะมนัเป็นเร่ืองโลก มนัไม่เขา้สู่ธรรม 
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ถา้เขา้สู่ธรรมละ่ ถา้เขา้สู่ธรรมมนัตอ้งมีขณะจิต ขณะจิตท่ีมนัพิจารณาอยา่งไร ถา้จิตสงบ

เขา้ไปแลว้มนักจ็บัตอ้ง ดสิู เวลาใครสงบแลว้ไปเห็นกายแวบ็ๆ แวบ็ๆ เห็นกายแวบ็ๆ เห็นไหม เห็น

แวบ็ๆ น่ีมนัเป็นอ านาจวาสนาของคน อ านาจวาสนานะ เวลาปัญญาอบรมสมาธิ เราใชปั้ญญาๆ 

ปัญญาท่ีมนัพิจารณาของมนัไป ปัญญาปฏิภาณไหวพริบท่ีมนัออกใชจิ้นตนาการในธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้น่ีสัญญาทั้งนั้น พอสัญญา น่ีมาตรฐานของกิเลสไง ถา้มาตรฐานของ

มนั มนัเอาส่ิงน้ีมาอา้งอิง เห็นไหม 

ถา้มาตรฐานของกีฬาท่ีมนัคนละมาตรฐาน มนัแขง่กนัไม่ได ้ ทีน้ีมาตรฐานของกิเลสของ

เรามนัเขม้แขง็ พอมาตรฐานของกิเลสมนัฟ้ืนฟ ูแต่มาตรฐานของเรายงัไม่เกิด ถา้มาตรฐานของเราไม่

เกิด แลว้เม่ือไหร่เราจะใชปั้ญญาละ่ แลว้พอเราใชปั้ญญาไปแลว้มนัเป็นปัญญาของกิเลส เป็น

มาตรฐานของกิเลส เราก็วา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ เพราะมนัมีความเขา้ใจกนัได ้

แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะ ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงท่านจะบอกให้มีสติ ค าวา่ “มีสติ” ค า

เดียวเท่านั้นแหละ ความคิดมนัจะขนาดไหน พอมีสติเท่าทนัข้ึนมานะ มนัหยดุหมดน่ะ เพราะส่ิงน้ี

มนัเป็นเร่ืองสัญชาตญาณ ส่ิงน้ี ดสิู เรามีหูมีตา ภาพหรือเสียงมนัผา่นมา เราไดย้ินไหม ไดย้ิน น่ีก็

เหมือนกนั ธรรมชาติของจิตมนัเป็นแบบน้ี เพราะธรรมชาติของจิตมนัเป็นแบบน้ี มนัมีของมนัอยู่

แลว้ ถา้เราพิจารณาไป มนัก็รู้ของมนั แต่ถา้มีสติละ่ มีสติ ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็น เห็นไหม ดูสิ ขณิกสมาธิ 

อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ เวลามนัลงสู่อปัปนาสมาธิ พทุโธๆๆ ลงสู่อปัปนาสมาธิ มนัดบัหมด 

ตา หู จมูก ล้ิน กาย ไม่รับรู้เลย ใจเด่นชดัอยูอ่ยา่งนั้น สักแต่วา่รู้ เด่นชดันะ สกัแต่วา่รู้ เห็นไหม 

แมแ้ต่สมาธิมนัยงัสลดัท้ิง น่ีเร่ืองโลกๆ มนัเด่นชดัของมนั 

เวลาคนท่ีเขา้ฌานสมาบติันะ เวลาเขา้ฌานสมาบติั ดูสิ เขา้ฌานสมาบติั ๗ วนั ๘ วนั เวลา

เขาเขา้ของเขา ท าไมเขาไม่ตอ้งอาศยัความเป็นอยูข่องโลกเลย ความเป็นอยูข่องโลกไม่มีเลย ท าไม

เขาอยูข่องเขาไดล้ะ่ น่ีมนัเป็นเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ 

ถา้จิตมนัมีสติปัญญาข้ึนมา ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นข้ึนมามนัก็เป็นการยืนยนั เพราะจิตของคนนะ จิต

ของคนเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ ทีน้ีใครจะเช่ือหรือไม่เช่ือเร่ืองเวยีนตายเวยีนเกิดน่ีมนัเร่ืองของ
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เขา เพราะการเวยีนตายเวยีนเกิดมนัเป็นการบ่มเพาะใหจิ้ตใจของคนมีความรู้สึกนึกคิดแตกต่าง

หลากหลายกนั แลว้การบ่มเพาะ การเวยีนตายเวยีนเกิด มนัไดใ้ชชี้วติทั้งชีวติ ภพใดชาติใดก็แลว้แต่ 

จะเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน จะเป็นมนุษย ์ จะเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ถา้ใครท าคุณงามความดี 

ใครสร้างบุญกุศลมา มนัท าให้ใจดวงนั้นมีอ  านาจวาสนา ท าให้ใจดวงนั้นมีความรู้สึกนึกคิดแง่

บวกๆ จิตสาธารณะ จิตท่ีดีๆ แต่ถา้จิตใจมนัเวยีนตายเวยีนเกิดไปในทุกขใ์นยากข้ึนมา มนัมีแต่ส่ิง

ใดท่ีหมกัหมมมาในใจ ใจมนัมีแต่ความบีบคั้นในใจข้ึนมา แต่มนัก็เคยท าคุณงามความดีมา

เหมือนกนัถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์พอมาเกิดเป็นมนุษย ์ จิตใจมนัก็หยาบชา้ จิตใจมนัก็มีแต่กิเลสฝัง

ในหัวใจ มาบวชในพระพทุธศาสนา มีความรู้สึกนึกคิดอยา่งไรมนัก็จินตนาการไปหมดแหละ น่ี

มาตรฐานของกิเลสไง น่ีมนัคนละมาตรฐาน 

ถา้มาตรฐานของกิเลสมนัรุนแรง มนัท าส่ิงใดไป ทั้งๆ ท่ีอยูก่บัครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารย์

ท่านก็ส่งเสริม ครูบาอาจารยท่์านก็พยายามจะขบัดนัข้ึนไปให้มีช่ือมีเสียง ให้มีคนเช่ือถือศรัทธา 

แต่ในเม่ือมนัเช่ือถือศรัทธา แต่ตวัเองมนัไม่จริง ถา้ความจริงในใจมนัไม่มี มนัแสดงออกมามนัก็

แสดงออกมาโดยกิเลสไง มาตรฐานของกิเลสมนัก็แสดงของมนัออกมา แต่ถา้มนัเป็นมาตรฐาน

ของธรรมนะ การแสดงออกมาน่ีเป็นธรรม 

วนัน้ีวนัมาฆบูชา วนัน้ีวนัท่ีพระอรหันต ์ ๑,๒๕๐ องค ์ รวมทั้งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้สะอาดบริสุทธ์ิข้ึนมา ตั้งแต่ออกเผยแผธ่รรมข้ึนมา ถา้ออกเผยแผธ่รรมข้ึนมา ส่ิงท่ีมนัเป็น

ธรรมๆ เป็นธรรมมนัจะมีส่ิงใดขดัแยง้กนั มนัไม่มี ถา้มนัไม่มี ไม่มีเพราะอะไร ไม่มีเพราะมนัเป็น

ธรรมไง ถา้มนัเป็นธรรมนะ มนัเป็นความกตญัญูกตเวที มนัมีความอบอุน่ มนัมีความรักความใคร่ 

มนัมีการเสียสละ มนัไม่ไปกวา้นเอาทุกๆ อยา่งวา่เป็นของกู ของกูคนเดียวไง ไปกวา้นเอาทุกอยา่ง

เลย ตอ้งมาจ านนกบัตน มนัไม่มีหรอก นัน่ละ่คืออตัตา นัน่ละ่คือความยึดมัน่ถือมัน่ แลว้ก็อา้ง

ธรรมะ เอาธรรมะมาบงัหนา้ เอาธรรมะมาเป็นหนา้ฉาก แต่อยูเ่บ้ืองหลงัน่ีกิเลสทั้งนั้น 

แลว้จะช าระลา้งกิเลสละ่ ช าระลา้งกิเลสนะ มนัมีความกตญัญกูตเวที พระอรหันต ์

๑,๒๕๐ องคไ์ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้โดยไม่ไดน้ดัไม่ไดห้มายเลย ดว้ยหัวใจท่ี
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ผกูพนั ดว้ยหัวใจท่ีเคารพรัก เคารพรักเพราะอะไร เพราะถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา

เทศนาวา่การ ชฎิล ๓ พ่ีนอ้งบูชาไฟอยา่งนั้นก็ไปเกิดเป็นพรหมเท่านั้นแหละ เพราะเขาท าตบะ

ธรรม ถา้คนมีตบะธรรมนะ เขาก็เวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะนั้น แลว้มีศาสดาองคห์น่ึงมาชกัน าเรา

ให้พน้จากการท่ีเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ มนัมีบุญกศุลขนาดไหน มนัมีบุญมีคุณขนาดไหน ถา้มี

บุญคุณขนาดนั้น ถึงมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้โดยไม่ไดน้ดัหมาย 

ถา้จิตใจเป็นธรรมมนัเป็นธรรมอยา่งนั้น ถา้จิตใจเป็นธรรม ถา้เป็นธรรมแลว้มนัก็จะเป็น

ฝ่ายดีกบัเรา ถา้เป็นฝ่ายดีกบัเรานะ ส่ิงท่ีครูบาอาจารยท่์านพดู แหวกจอกแหนๆ ไอจ้ะข้ึนเขาลงเขา 

ไอน้ัน่เป็นบุคลาธิษฐาน ธรรมาธิษฐานในใจของเรา ส่ิงท่ีเป็นจริงในใจของเราน่ะ ถา้ส่ิงท่ีเป็นจริง

ในใจของเรา เราจะช้ีน าชกัน า เราจะเป็นแบบอยา่ง เราจะเป็นคนบอกทาง เราจะเป็นคนชกัน าให้

คนเขา้ไปสู่คุณงามความดี ไม่ใช่ชกัน าให้คนไปเหลวไหล ไม่ใช่ชกัน าให้ทุกคนออกไปสู่โลก 

ถ้าออกไปสู่โลก โลกไม่ต้องออกไป มันเป็นโลกอยู่แล้ว เราเกดิมากบัโลก ของในโลกนีม้ัน

มีอะไรน่าสงสัย ถ้าเขามีเงินทอง เขาจะแสวงหาของเขา เขากจ็ะไปเที่ยวค้นคว้าของเขา เที่ยว

ตามความพอใจของเขาได้ เราไม่ต้องไปชักน าเขาไป เราไม่ต้องชักน า เราชักน าเขามาให้เขาหา

โลกทัศน์ของเขา ให้เขาเข้ามาสู่ใจของเขา ถ้าเขาเข้าสู่ใจของเขา ไม่ต้องไปไหนเลย ค้นหาใจ มีสติ

นี่ เพราะใจมันอยู่กบัเราอยู่แล้ว เราเกดิมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา เรามีส่ิงวเิศษที่สุด

คือใจของเรา เรามีส่ิงวเิศษอยู่ในร่างกายเรานี ้ ถ้าเรามีส่ิงวเิศษที่สุดในร่างกายเรานี ้ท าไมเราไม่

ค้นคว้าส่ิงที่อยู่ในร่างกายเรานี ้ เราจะต้องไปหาใคร เราจะต้องไปสมบุกสมบันที่ไหน เรากค้็นหา

ส่ิงที่อยู่ในร่างกายของเรานี ้ถ้าจะค้นหาส่ิงที่อยู่ในร่างกายนี ้เรากน็ั่งลง เรากเ็ดนิจงกรม แล้วเรา

ตั้งสติของเราเพ่ือค้นคว้าใจของเรา 

ถา้คน้ควา้ใจของเรานะ ใชปั้ญญาไป ปัญญาอบรมสมาธิ ตั้งสติของเราไว ้ แลว้ตาม

ความคิดน้ีไป ตามความคิดน้ีไป ค าวา่ “ปัญญาอบรมสมาธิ” ปัญญาท่ีมนัรอบรู้ในกองสังขาร 

ปัญญาท่ีมนัรู้ทนัความคิดของเราไง ถา้มนัคิดเร่ืองธรรมะ เอง็รู้จริงหรือ เร่ืองธรรมะน่ีพระพทุธเจา้
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เทศนาวา่การ เทศนาวา่การกบัใคร แลว้ส่ิงท่ีเราตรึกข้ึนมา เราไปก็อปป้ีมา เราไปควา้มาทั้งดุน้ มนั

เป็นของเราตรงไหน ถา้มนัเป็นของเรา จิตเราสงบหรือยงั ถา้มนัไม่เป็นของเราตรงไหน มนัอายไง 

มนัอายมนัก็ปลอ่ย มนัปล่อยธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ตวัมนัเป็นอิสระ มนัปลอ่ย

ส่ิงใดๆ เขา้มา ปลอ่ยเขา้มามนัก็เป็นสัมมาสมาธิ 

ถา้ปลอ่ย สัมมาสมาธิ พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่จนจิตมนัตั้งมัน่ข้ึนมา แลว้ดูซิวา่มนัเสวย

อารมณ์อยา่งไร จิตเห็นอาการของจิตอยา่งไร จิตน้ีมนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม

อยา่งไร ถา้มนัเห็นของมนัแลว้ เราจบัตอ้งข้ึนมาพิจารณา พิจารณาข้ึนมามนัก็หลดุมือไป หลดุมือไป

เพราะคน นกักีฬาฝึกหดัใหม่ มาตรฐานของมนัยงัไม่มี ประสบการณ์ของมนัยงัไม่มี จิตฝึกหดัใหม่ 

จิตหัดประพฤติปฏิบติัใหม่ จะบวชมา ๑ วนั ๒ วนัก็แลว้แต่ ถา้จิตเขาปฏิบติัไดดี้ ปฏิบติัไดดี้ เขาจะ

ปฏิบติัของเขาได ้บวชมา ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปีก็แลว้แต่ ถา้จิตของเขาไม่เคยสงบเขา้มา ไม่เคยเห็นกาย 

ไม่เคยเห็นจิตเห็นอาการของจิต จิตของเขาก็ยงัออ่นแอเหมือนกนั ถา้พิจารณาเขา้มา พิจารณาปัญญา

อบรมสมาธิเขา้มา ให้มนัปลอ่ยวางเขา้มา น่ีปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาเราใชไ้ด ้แต่ปัญญาในขั้นใดละ่ 

ปัญญา เห็นไหม ดสิู เวลาครูบาอาจารยท่์านบอกวา่ ในสระน ้ามีน ้ าอยู ่แตจ่อกแหนมนับงัอยู ่

น่ีท่านก็ยืนยนัๆ ยืนยนัใหค้นฝึกหัดๆ ฝึกหัดให้มนัมีจริงเท่านั้นน่ะ ถา้พอมนัเป็นจริงข้ึนมา ถา้มนั

จบัจอกแหนได ้มนัท าลายจอกแหนได ้มนัจบัจอกแหนข้ึนมาท าลาย ท าอยา่งไร ท าโดยเอามาท าเป็น

สินคา้ ท าโดยเอามาเป็นปุ๋ย ท าโดยเอาไปให้สัตวกิ์น ท าอยา่งไรละ่ แลว้ท าข้ึนมาแลว้มนัเป็นอยา่งไร 

ถา้จิตมนัสงบเขา้มาแลว้ จิตเห็นอาการของจิตแลว้มนัพิจารณาของมนัอยา่งไร 

การพิจารณาแลว้ การพิจารณา เวลามนัปลอ่ยวางข้ึนมา มนัปลอ่ยวาง ถา้จิตมนัมีก าลงัอยู่

แลว้ เวลามนัปลอ่ยวาง ปลอ่ยวางข้ึนมาแลว้มนัท าต่อไปอีกไม่ได ้ถา้มนัท าต่อไปอีกไม่ไดเ้พราะอะไร 

เพราะจิตมนัออ่นแอ น่ีมาตรฐานของกิเลสกบัมาตรฐานของธรรมมนัคนละมาตรฐาน เราก็พยายาม

มีสติข้ึนมา ท าใจให้สงบมากข้ึน พอใจสงบมากข้ึน มนัก็ไปจบัอีก เห็นไหม 

เรานะ เรามีก าลงัใช่ไหม เราจะจบัจอกแหนอยา่งไรกไ็ด ้เราจะเอาจอกแหนข้ึนมาบนบกก็ได ้

เราจะเอาจอกแหนข้ึนมาบนเรือก็ได ้ เราจะเอาจอกแหนไปไวแ้หลง่อ่ืนก็ได ้ เราจะเอาจอกแหนมา
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ตากแห้งก็ได ้แลว้เราจะเอาจอกแหนมาเป็นประโยชน์อะไรก็ได ้ พิจารณากาย พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ 

ซ ้ าอยา่งไร 

ถา้ซ ้ าข้ึนมา เป็นประโยชน์ข้ึนมา เห็นไหม เวลามนัสมุจเฉทปหาน พิจารณากาย เวลากาย

มนัขาด ตรงน้ีส าคญั ขณะจิตน้ีส าคญั เพราะเขาพดูมาทั้งปีทั้งชาติไม่พดูถึงตรงน้ีเลย คนท่ีปฏิบติั

ไม่เป็นพดูตรงน้ีไม่เป็น เวลามนัสมุจเฉทปหาน มนัขาด ขาดอยา่งไร ค าวา่ขาดๆๆ อยูน่ี่ เวลาขาด 

เวลาหลวงตาข้ึนไปหาหลวงปู่มัน่นะ เวลาท่านพิจารณาเวทนาของท่าน กลวัหลวงปู่มัน่มาก กลวั

หลวงปู่มัน่มาก แต่เวลาพิจารณาเวทนา เวลาเวทนามนัขาดไปแลว้นะ “มนัจะเอาเวทนาหนา้ไหนมา

หลอกเราวะ” 

พอข้ึนไปหาหลวงปู่มัน่ เวลาพดูให้หลวงปู่มัน่ฟังดว้ยความองอาจกลา้หาญ ดว้ยความ

เคารพบูชานะ เพราะพดูออกไปดว้ยความอาจหาญ อาจหาญเพราะมนัรู้จริงไง น่ีขณะจิตท่ีมนัเป็น 

มนัตอ้งรู้จริง พอรู้จริง พดูความจริงออกไป ถา้ความจริงออกไป ครูบาอาจารยก์็พยากรณ์ตามนั้น 

ครูบาอาจารยไ์ม่สามารถจะบอกวา่ให้เราดีหรือเราเลวได ้ แต่ครูบาอาจารยส์ามารถรู้จริงในใจของ

เราได ้ถา้รู้จริงในใจของเราได ้ น่ีมนัเป็นความจริงอยา่งน้ี มนัอาจหาญอยา่งน้ี ถา้มนัอาจหาญอยา่ง

น้ีมนัก็เป็นความจริงอยา่งน้ี เพราะมนัมีความจริงของมนัในใจ มนัก็มัน่คงของมนั 

แต่ถา้มนัไม่มีความจริงในใจละ่ พดูเหมือนกนั เพราะอะไร เพราะค าน้ีหลวงตาท่านเคย

พดูกบัหลวงปู่มัน่ แลว้ท่านก็มาเลา่ให้ฟัง ไอค้นก็ไปจ ามา ถา้จ ามาดว้ยธรรมนะ เอามาเพ่ือเป็น

ประโยชน์ เอาเป็นแง่มุมของเรา ถา้เราพิจารณา เรารู้จริงหรือเปลา่ แลว้เราท าไดป้ระโยชน์ตาม

ความเป็นจริงนั้นไหม ถา้มนัไม่ไดป้ระโยชน์ตามความจริง ท าไมเราไม่ใชปั้ญญาของเราร้ือคน้ 

ปัญญาของเราแยกแยะเขา้มาให้มนัเป็นสมบติัของเรา 

แต่น่ีไม่ จ ามาทั้งดุน้เลย “แหวกจอกแหนๆ” 

แลว้แหวกอยา่งไร แลว้พอบอกวา่แหวกจอกแหนไม่ใช่ 

“ก็จะข้ึนเขาอยา่งไรก็เร่ืองของฉันน่ะ” 
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แลว้ข้ึนเขามนัก็วนเขา ไม่ใช่ข้ึนเขา ลงถ ้าดว้ย มนัจะลงใตเ้ขา มนัจะมุดเขา ไม่ใช่ข้ึนเขา 

ถา้ข้ึนเขา มนัก็ตอ้งมีเหตุมีผลสิ ถา้มนัมุดเขาลงไป มุดลงใตดิ้นไป มนัมุดไปไหน มุดเขา้ไปสู่กิเลส

ตณัหาความทะยานอยาก 

แต่ถา้เป็นความจริงนะ ความจริงมนัมี น่ีเวลาพิจารณา พิจารณากาย พิจารณาเวทนา 

พิจารณาจิต พิจารณาธรรม การพิจารณามนัจบัตอ้ง เพราะกิเลสมนัอาศยัส่ิงน้ี กิเลสเป็นนามธรรม

นะ กิเลสมนัไม่มีตวัตน แต่กิเลสมนัเป็นนามธรรมท่ีอยูก่บัใจของเรา มนันอนเน่ืองมากบัจิต

ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตน่ะ ฐีติจิต อวชิชามนัอยู่ท่ีนัน่ อวิชชาคือพญามาร เวลาพญามาร เห็นไหม 

พญามารมนัออ้ยสร้อย เวลามนัออกมานะ มนัออกมาสู่กามราคะ กามราคะนะ โทสะ โมหะ ความ

โลภ ความโกรธ ความหลง น้ีคือแม่ทพัใหญ่ 

พอแม่ทพัใหญ่ มนุษยห์รือจิตทุกๆ ดวงตั้งแต่เทวดา อินทร์ พรหมลงมา มนัมีอวชิชา มี

พญามาร ตั้งแตก่ามราคะลงมามนัก็มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่ิงน้ีมีมาตลอด ถา้มนั

ออกมาจากพญามาร มนัก็ออกมาสู่ความโลภ ความโกรธ ความหลง เวลาออกมามนัก็เป็นอุปาทาน

ในธาตุ เวลาออกมาแลว้มนัก็เป็นสักกายทิฏฐิ น่ีเวลามนัออกมาเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา ถา้ออกมา

เป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา เวลาจิตถา้มนัสงบแลว้มนัพิจารณา พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมน่ีแหละ 

พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมเพราะอะไร เพราะวา่กิเลสมนัเป็นนามธรรมอาศยัส่ิงน้ีๆ กิเลสท่ีอยา่ง

ละเอียดออ้ยสร้อยอยูน่ั้นมนัก็บญัชาการอยู ่ น่ีเป็นเจา้วฏัจกัร เวลาออกมาเป็นความโลภ ความโกรธ 

ความหลง มนัเป็นกามราคะ ความผกูโกรธ ความอาฆาตมาดร้าย ความต่างๆ ฝังอยูใ่นจิต ฝังอยูใ่นจิตน้ี

นะ แต่หนา้ฉากนะ “ฉันเป็นคนเมตตา ฉันเป็นคนรักพระ พระน่ีฉันเมตตามาก ฉันสงสารมาก” แต่

พาออกไปสู่โลกหมดเลย ไม่พาเขา้ไปหาใจของตวัเลย 

เห็นไหม เวลาพดูก็อยา่งหน่ึง แต่พฤติกรรมท่ีท า ถา้พฤติกรรมท่ีท าถา้มนัเป็นธรรมจริงๆ 

มนัท าอยา่งนั้นไดไ้หม เพราะมนัขดัแยง้กบัธรรม ถา้พฤติกรรมเป็นธรรมนะ จะไม่พาพระออกไปสู่

โลก จะพาพระเขา้สู่จิตของตวั ถา้เขา้สู่จิตของตวั มนักพิ็จารณาข้ึนมา มนัจะเห็นของมนั 



ธรรมะมีมาตรฐานเดียว ๒๘ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

เวลาเขา้สู่จิตของตวั ถา้เขา้สู่จิตของตวั ท าไดห้รือไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะเราเป็นครูบา

อาจารยเ์ขาใช่ไหม ถา้เราเป็นครูบาอาจารย ์ เราไดผ้า่นวกิฤติอยา่งน้ีมา เราไดผ้า่นขั้นตอนมา เรา

ผา่นขณะจิตของเรามา ถา้ผา่นขณะจิตเขา้มา พิจารณาอยา่งไร พิจารณากาย พิจารณาเวทนา 

พิจารณาจิต พิจารณาธรรม พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ ถา้เป็นตทงัคปหาน ถา้ตทงัคปหาน ถา้มนั

พิจารณาแลว้มนัก าลงัไดเ้สียกนั เห็นไหม มาตรฐานของธรรมจะเกิดข้ึนมาแลว้ 

มาตรฐานของกิเลสมนัเฟ่ืองฟมูาตลอด แลว้เราปฏิบติัข้ึนมา มาตรฐานของเรามนัก็เสมอ

ข้ึนมา พอเสมอข้ึนมา มนัเสมอกนั เห็นไหม สกัแต่วา่ๆ ใครก็วา่สกัแต่วา่ นัน่ก็สกัแต่วา่ น่ีกส็ักแต่

วา่ สักแต่วา่มนัมาจากไหนละ่ 

สักแต่วา่นะ กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา ท าดีท าชัว่ ดีกบัชัว่มนัตรง

ขา้ม แลว้อพัยาละ่ อพัยากฤตมนัสักแต่วา่อยา่งไร ถา้สักแต่วา่แลว้ท าอยา่งไรต่อไปมนัจะให้พน้

จากสักแต่วา่นั้นไปละ่ แลว้มนัสมุจเฉทปหานมนัขาด ขาดอยา่งไร ถา้มนัขาดข้ึนมาก็เป็นโสดาบนั 

ถา้โสดาบนันะ พอเป็นโสดาบนัแลว้จะจบัอยา่งไรต่อไป น่ีกายนอก กายใน ถา้จบักายในไดก้็

พิจารณาซ ้าเขา้ไป พิจารณาซ ้ าเขา้ไป 

เวลาถา้พิจารณากาย มนัก็ออกไปเป็นธาตุ ถา้พิจารณาจิตละ่ พิจารณาจิตมนัก็เป็นอปุาทาน 

ถา้พิจารณาเป็นเวทนาละ่ ถา้พิจารณาเวทนาก็เวทนาอยา่งละเอียด เวทนาอยา่งละเอียดเพราะจิตมนั

ยงัขอ้งของมนัอยู ่ ถา้ขอ้งของมนัอยู ่ พิจารณาซ ้า มนัปลอ่ย เวลามนัปลอ่ย ปลอ่ยแลว้ปลอ่ยเลา่ 

ปลอ่ยแลว้ปลอ่ยเลา่ พิจารณาซ ้ า เพราะมนัไม่ไดป้ลอ่ยทีเดียว ถา้ปลอ่ยทีเดียวก็ขิปปาภิญญา แต่ถา้

เวลามนัปลอ่ยอยา่งน้ีข้ึนมาแลว้ท าอยา่งไรต่อไป พอท าอยา่งไรต่อ พิจารณาซ ้ าเขา้ไป พอมนัขาด 

เห็นไหมเวลาขาด โลกน้ีราบหมดเลย 

หลวงตาท่านพิจารณาของท่าน เวลาท่านข้ึนไปบอกวา่ มนัราบหมดเลย มนัปล่อยหมดเลย 

พอปล่อยหมดเลย เพราะธาตุ กลบัไปสู่ธาตุ ข้ึนไปหาหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่บอก “น่ีเหมือนเราเลย 

เหมือนเราท่ีถ  ้าสาริกา เราก็เป็นอยา่งน้ี” 
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เห็นไหม ถา้ธรรมกบัธรรมมนัเป็นอนัเดียวกนั มนัไม่มีขดัแยง้กนัเลย ถา้ไม่มีการขดัแยง้

กนั มนัก็เป็นอยา่งน้ี แลว้พออยากไดอี้ก ข้ึนไปหาหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่บอกวา่ “มนัจะบา้หรือ 

มนัก็มีหนเดียวเท่านั้นน่ะ” ถา้มนัสมุจเฉทตรงน้ี ถา้มนัสมุจเฉทมนัมีหนเดียว หนเดียวก็นึกวา่มีหน

เดียว ก็เลยติด ๕ ปี หนเดียวไง มนัมีคร้ังเดียวไง คร้ังเดียวน่ีกิเลสท่ีละเอียดกวา่มนัก็สร้างภาพ “มนั

มีหนเดียว นิพพานเป็นความวา่ง วา่ง” น่ี ๕ ปี 

คุณสมบติัของอาจารยน์ะ ถา้เราบอกเขาแลว้เขายึดมัน่เขา้ใจวา่อยา่งนั้น แลว้เขา้ใจวา่อยา่ง

นั้นมนัก็ติดตรงนั้นไป แลว้ทีน้ีจะเอาออกแลว้ เพราะเขาเช่ือเราเอง เราเป็นตน้เหตุพดูให้เขาเช่ือ แลว้

เราจะงดัออกมาอยา่งไร เราจะงดัออกมาอยา่งไร 

“จิตเป็นอยา่งไร จิตเป็นอยา่งไร” 

“โอ๋ย! มนัวา่ง มนัสงบดีมาก สงบดีมาก” 

“มนัจะตาย สงบอยา่งนั้นมนัสุขแบบเศษเน้ือติดฟัน สงบอยา่งน้ีมนัไม่มีประโยชน์ สงบ

อยา่งน้ีมนัสงบของสมุทยั มนัมีสมุทยัอยูใ่นนั้น สมุทยัอยา่งละเอียดมนัยงัมีอยู ่เห็นไหม” 

ออกมาพิจารณาอสุภะ พอออกมาก็เจออสุภะ พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ 

“เวลาไม่ให้ออก ติดสมาธิก็บอกวา่มนัติดสมาธินะ ตอนน้ีมนัออกมาแลว้แหละ มนัไม่ได้

หลบัไม่ไดน้อนเลย” น่ีเวลาน ้าป่า มหาสติ มหาปัญญา น ้าป่า มรรคญาณท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึง เหมือน

น ้าป่า มนัช าระลา้ง มนัพุง่ใส่ๆ “น่ีไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อนเลย แลว้ท าอยา่งไรละ่” 

ก็บอกวา่ “ตอ้งพกันะ” 

“อา้ว! พกัไดอ้ยา่งไร พกัเป็นสมาธิ สมาธิมนัแกกิ้เลสไม่ได ้มนัตอ้งใชปั้ญญาสิ น่ีปัญญา

มนัออกแลว้” 

“นัน่ละ่มนับา้ มนับา้” 

“มนับา้อยา่งไร น่ีมนัเป็นปัญญาๆ” 

“นัน่ปัญญาบา้ กลบัมาสู่ความสงบ กลบัมาสู่ความสงบ” 
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เห็นไหม น่ีไง ถา้มนัมาตรฐาน ธรรมะมีมาตรฐานเดียว ถา้มาตรฐานของครูบาอาจารยท่ี์

ผา่นมาแลว้ กบัมาตรฐานของผูท่ี้ปฏิบติัไป ครูบาอาจารยท่์านเป็นคนช้ีน าทั้งนั้นน่ะ เวลาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ 

มนัละเอียดเขา้มาจนเขา้ไปสู่ใจ มนัไปท าลายกนัท่ีใจ มนัไปท าลายกนั ครืน! ในใจ พอมนัท าลาย 

ครืน! ในใจ ส่ิงท่ีท าลายในใจ ความโลภ ความโกรธ ความหลง กามราคะปฏิฆะขาดหมด พอขาด

หมด มนัก็มีเศษส่วนของมนั ถา้เศษส่วน พิจารณาซ ้ าๆๆ เขา้ไป ซ ้ าเขา้ไปถึงนะ วา่งหมดเลย จิตน้ี

มหัศจรรยน์กั มองไปมนัไม่เห็นส่ิงใดเลย มนัทะลทุะลวงไปหมดเลย โอโ้ฮ! ส่ิงน้ียอดเยี่ยมนกั...ติด

อีก ติดไปหมดนะ ถา้ติดไปหมด น่ีมาตรฐานของธรรมมีมาตรฐานเดียว พอติดไปหมด ติดไปหมด 

“เอ!๊ แลว้มนัเป็นอยา่งไร มนัเป็นอยา่งไร” หลวงตาท่านบอกวา่ ถา้หลวงปู่มัน่อยู ่ ท่านจะไม่ติดเลย 

เพราะวา่ท่านเขด็ ติดมา ๕ ปีก็เขด็แลว้ พอหลวงปู่มัน่ท่านพดูถึงเร่ืองติดสมาธิ ๕ ปี ท่านก็ออกมา

พิจารณาอสุภะ 

เวลาพิจารณาอสุภะข้ึนไป เวลาบอกวา่สมบติับา้ ท่านก็จะเถียง เถียงเพราะอะไร เถียง

เพราะท่านปฏิบติัของท่าน ท่านมีมาตรฐานในธรรมของท่าน แต่พอหลวงปู่มัน่เสียงดงัข้ึนมา ท่าน

หยดุเลย หยดุเลยเพราะวา่มนัจะเหมือนคร้ังท่ีแลว้ มนัจะเหมือนคร้ังท่ีเศษเน้ือติดฟัน นั้น ๕ ปีนะ ๕ ปี

น้ีทุกขม์าก ๕ ปีท่ีมนัหลอกลวงมา 

ชฎิล ๓ พ่ีนอ้ง ถา้พดูถึงบ ารุงใจไวก้็เกิดบนพรหม น่ีก็เหมือนกนั ถา้บนพรหมนั้นพรหม

กิเลสนะ ไม่ใช่พรหมอนาคามี แต่น่ีพดูถึงเวลาท่านเสียงดงัข้ึนมา มนัคิดถึงเลยวา่ติด ๕ ปี ถา้ ๕ ปี

นั้นเราทุกขย์ากมาขนาดนั้น ๕ ปี แลว้น่ีท่านพดูน่ีคงจะจริง พอคงจะจริง กลบัมาท าความสงบ 

ต่อสู้กนั 

แลว้เวลาหลวงปู่มัน่เสียไปแลว้ เห็นไหม “ถา้หลวงปู่มัน่อยู ่ เราจะไม่พิจารณาวา่งๆ อยา่งน้ี 

เราจะผา่นไปไดเ้ลย” แต่เพราะหลวงปู่มัน่ท่านนิพพานไปแลว้ ท่านถึงตอ้งหาของท่านเอง ถา้หา

ของท่านเอง มนัสวา่งไสว มนัผ่องใสขนาดไหน ธรรมข้ึนทนัทีเลย “ส่ิงท่ีผ่องใส ท่ีมนัทะลุทะลวงไป

ภูเขาทั้งหมด นัน่ละ่คืออวชิชา นัน่ละ่คือจุดและต่อม ตวัภวาสวะ ตวัภพ ตวัจิต” ก็ยงัท าไม่ได ้ยงัท า

ไม่ได ้จนถึงท่ีสุดท่านยอ้นกลบัมาถึงจบัตวัจิตได ้ จบัตวัจิตไดก้คื็อการขดุคุย้หากิเลส ขดุคุย้หาส่ิงท่ี
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มนัละเอียดลึกซ้ึง พอจบัส่ิงน้ีได ้พิจารณานะ พิจารณาโดยมรรคญาณ อรหัตตมรรค ไม่เป็นอยา่งท่ี

เคยท ามาทั้งส้ิน 

ส่ิงท่ีเคยท ามาทั้งส้ิน มรรคหยาบๆ เห็นไหม ขณะจิตโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี ถึง

ท่ีสุด สติ มหาสติ ปัญญา มหาปัญญา ปัญญาญาณ มนัลึกซ้ึงซับซ้อน น่ีไง มาตรฐานของธรรมมี

มาตรฐานเดียว ไม่ใช่ความแง่งอนของกิเลส จะข้ึนเขาช่องไหนก็ได ้จะมุดดิน จะวนเวยีนอยา่งไรก็ได ้

น่ีมนัมาตรฐานของกิเลสทั้งนั้นน่ะ แต่ธรรมะมีมาตรฐานเดียว 

วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนานะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรมกบั

พระอรหันต ์ ๑,๒๕๐ องค ์ ถา้พระอรหันตก์บัพระอรหันตด์ว้ยกนัจะไม่มีส่ิงใดขดัแยง้กนัแมแ้ต่นิด

เดียว แต่ถา้เป็นมาตรฐานของกิเลส มาตรฐานของความแง่งอนในใจ มนัจะมีแง่งอนของมนั

ตลอดไป ถา้มีความแง่งอนตลอดไป แลว้เราเช่ือกิเลสของเราเอง มนัก็จะจมอยูก่บักิเลสอยา่งนั้น มนั

ไม่ฟ้ืนฟข้ึูนมาได ้แต่ถา้มีสติปัญญาแลว้แกไ้ขตวัเอง ยงัไม่ส้ินชีวติ คนเรายงัมีลมหายใจอยู ่ถา้คนมีลม

หายใจอยู ่มนัยงัมีจิตอยู ่จิตนั้นแกไ้ขได ้จิตนั้นมีการกระท าได ้

เทวทตั แมจ้ะขอปกครองสงฆก์บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แมจ้ะท าองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ให้ห้อเลือด แต่ถึงท่ีสุดแลว้เทวทตัก็ยงัมีสติ เทวทตัก็ยงัจะมาขอขมาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้จิตของใครมีแง่มีงอน มีส่ิงยดึมัน่ถือมัน่ในใจ มีกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก ถา้ยงัมีสติปัญญา ถา้จะแกจ้ะไข ถา้จะแกจ้ะไขยงัมีโอกาสแกไ้ข แต่ถา้ไม่มีสติปัญญา 
หรือมีแต่กิเลสพอกพนูในใจ เขาจะแกไ้ขเขาไม่ได ้แลว้เขาจะจมไปกบักิเลสของเขา เอวงั 


