
เทศน์พระ เร่ือง ฝันดิบ 

©2013 www.sa-ngob.com 

๑ 

ฝันดบิ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
เทศน์พระ วนัที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

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

ตั้งใจฟังธรรมเนาะ ฟังธรรม ถา้ไม่ฟังธรรมแลว้น่ีกิเลสมนัจะท่วมหวั คนเราเกิด
มามีกิเลสอยูก่บัหวัใจอยูแ่ลว้ แลว้เราเห็นภยัของมนั เราถึงมาบวชกนั พอบวชกนัแลว้ เรา
บวชแลว้เราตอ้งประพฤติปฏิบติั การประพฤติปฏิบติัคือช าระลา้งกิเลส กิเลสมนัอยูก่บั
หวัใจนะ ถา้คนท่ีไม่ประพฤติปฏิบติั กิเลสมนัไม่มีใครไปกวนมนั มนัก็นอนอยูใ่นหวัใจ
ของสัตวโ์ลกดว้ยความสุขความสงบของมนั  

แต่เวลาเราเห็นภยัในวฏัสงสาร แลว้ออกประพฤติปฏิบติันะ กิเลสมนัต่ืนตวัข้ึนมา 
พอกิเลสมนัต่ืนตวัข้ึนมา มนัก็แสดงออกโดยก าลงัของกิเลส มนัจะเอาแต่ความพอใจของ
มนั เอาความพอใจของมนั ถา้เราไม่ประพฤติปฏิบติั เราก็ท  าตามความเห็นของเรา แต่
เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา กิเลสมนัก็อา้งธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เหมือนกนั  

เห็นไหม ความว่าใหป้ล่อยวาง ใหป้ล่อยวาง ใหเ้ป็นความว่าง ใหมี้ความสุขสงบ
ระงบั เราก็มีความสุขสงบระงบัอยูแ่ลว้ สงบระงบัอยูแ่ลว้เพราะกิเลสมนัหลอกลวงเรา 
มนัหลอกลวงว่าส่ิงท่ีเป็นกิเลสมนัไดจ้างจากหวัใจเราไปแลว้ มนัไดส้ิ้นจากหวัใจเราไป
แลว้ เราไม่มีกิเลสในหวัใจของเรา เราถึงไดมี้ความสุขอยา่งน้ีไง  

น่ีเวลากิเลสมนัหลอกลวงอยา่งน้ี มนัก็บอกว่าส่ิงน้ีเป็นความสงบระงบั ส่ิงน้ีเป็น
ธรรมๆ แต่ในขณะท่ีเรามีสติมีปัญญาของเรา เห็นไหม เราบวชมาเราเห็นภยัในวฏัสงสาร 
เราจะช าระลา้งกิเลสน่ะ เราตอ้งมีสติมีปัญญา ถา้มีสติปัญญาเราท าความเพียรของเรา เห็น
ไหม คนเราจะล่วงพน้ดว้ยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะน้ีเป็น
คุณสมบติัของนกัรบ ถา้คุณสมบติัของนกัรบนะ เขาจะไม่ประมาทกบัชีวิตของเขา เขาจะ
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ไม่ประมาทสติปัญญาของเขา เขาจะมีสติปัญญาของเขา เก็บหอมรอบริบของเขา เพื่อ
ประโยชน์สุขกบัใจของตวั  

ถา้จิตใจของเรามีก าลงัมีสติปัญญาของเราน่ี กิเลสมนัฟ้ืนตวัมาไม่ได ้ มนักมี็ความ
สงบระงบัพอสมควร แต่เวลาสติปัญญามนัอ่อนลง หรือว่าการก าจดัของเรามนัมีความ
ประมาท น่ีกิเลสเวลามนัข่ีหวันะ พอมนัข่ีหวัข้ึนมาน่ีเราจะมองโลกไปอีกแง่หน่ึงเลย เรา
จะมองโลกไปเลยว่าท าไมเราตอ้งมาทุกขย์ากอยา่งน้ี ท  าไมเราตอ้งมาอยูใ่นกรอบกติกา
อยา่งน้ี คนเราเกิดมาเขามีความสุขของเขาอยูแ่ลว้ เขาก็มีความสุขความสงบของเขา 
ท าไมเราตอ้งมาทุกขย์ากกบัเขาอยา่งน้ีล่ะ ท าไมเราไม่อยูป่ระสาโลกเขา โลกเขายงัมี
ความผอ่นคลายของเขา เขายงัมีชีวิตของเขา ยงัชุ่มช่ืนของเขา ท าไมชีวิตของเราแหง้แลง้
ขนาดน้ี  

น่ีถา้เวลาสติปัญญามนัอ่อน เห็นไหม เวลากิเลสมนัฟ้ืนตวัข้ึนมา เวลากิเลสมนั
ออกหลายสันพนัคม เวลามนัออกทางธรรมๆ เอาธรรมะเป็นหนา้ฉาก เป็นบงัเงา มนัก็
บอกว่าส่ิงน้ีไม่มี กิเลสไม่มี มีแต่ความสงบมีแต่ความว่าง แต่ถา้กิเลสมนัฟข้ึูนมา มนัก็
นอ้ยเน้ือต ่าใจ มนัก็ตีโพยตีพายว่าท าไมเราตอ้งท าอยา่งนั้น ท าไมคนอ่ืนเขาไม่ท าแบบเรา
เลย ท าไมคนอ่ืนเขาอยูก่นัสุขสบาย น่ีใครบอกว่าสุขสบายล่ะ กิเลสเวลามนัยมุนัแหย่
ข้ึนมามนัก็ใหม้องภาพอยา่งนั้น ว่าคนอ่ืนเขาไม่ไดท้  าส่ิงใดเขาก็อยูข่องเขาได ้ ไอเ้รา
ท าไมตอ้งมาทุกขม์ายากอยา่งน้ีไง  

เรามาทุกขม์ายากเพราะเรามีเป้าหมาย เรามีเป้าหมาย เรามีความหวงัของเรา เรามี
สติปัญญาของเรา เราไม่เห็นว่าความทุกขข์องโลก ทุกขป์ระจ าโลกว่าส่ิงนั้นเป็นภยัของ
ใคร น่ีทุกขป์ระจ าโลก ประจ าโลกเพราะอะไร? คนเรามีการเกิดก็มีร่างกายมา ร่างกายก็
ตอ้งกินอาหาร ตอ้งมีการด ารงชีวิตของมนัธรรมชาติของมนั เห็นไหม เวลาร่างกายเรา
เวลาคนตายไปมนัก็ทิง้ร่างกายน้ีไวก้บัโลกน้ี แต่จิตมนัไม่ตาย จิตมนัไม่ตาย จิตมนัก็เวยีน
ตายเวียนเกิดของมนัไป  

แต่เพราะเรามีศรัทธามีความเช่ือ เราศึกษาในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ เรามองเขา้มาถึงหวัใจไง ถา้เรามองเขา้มาหวัใจ เราจะมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ี 
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เอามรรคญาณเขา้มาช าระลา้งกิเลสในหวัใจไง ถา้ลา้งกิเลสในหวัใจ เห็นไหม ขอ้ปฏิบติั
ข้ึนมาน่ีก็เพื่อใหจิ้ตใจมนัมีหลกัมีเกณฑ ์ 

จิตใจมีหลกัมีเกณฑน์ะ คนเราท าขอ้วตัรปฏิบติัจนเป็นจริตนิสัย มนัไม่ไดท้  าส่ิง
ใดไปมนัอยูไ่ม่ไดห้รอก มนัมีความละอาย คนเรานะมีความละอาย ในหวัใจท่ีมนัเศร้า
หมอง น่ีมนัตอ้งท าของมนั ท าเพื่อประโยชน์กบัใจดวงน้ีไง ถา้จิตมนัไดท้  ากนัเป็นประจ า
แลว้น่ี มนัท าของมนัอยู่อยา่งนั้น ถา้จิตใจมนัมีขอ้วตัรปฏิบติัในหวัใจ ถา้มนัมีอยา่งนั้น 
มนัจะท าความเพียรของมนัได ้ถา้ท าความเพียรของเรา ท าเพื่อส่ิงใดๆ ล่ะ ท าความเพียรก็
เพื่อช าระลา้งมนั เพื่อจะมีสติปัญญา ใหมี้สจัจะความจริงข้ึนมาในหวัใจ ถา้ไม่มีสัจธรรม
เขา้มาในหวัใจน่ี ส่ิงท่ีเราศึกษามาๆ มนัเป็นสัญญาทั้งนั้นน่ะ มนัจ าของเขามา  

ฉะนั้น คนเรามีเจตนามีเป้าหมายนะ เวลาความรู้สึกนึกคิดข้ึนมาน่ี ฝันดิบๆ เห็น
ไหม เวลาคนเขาบอกเขานอนฝันๆ ความฝันของเขาขาดสติขาดปัญญาจะควบคุมได ้ มนั
เกิดจากอ านาจวาสนาของคน เกิดจากเวรจากกรรม เกิดจากส่ิงท่ีจิตมนัไดส้ัมผสัมา มนัมี
ขอ้มูลของมนั มนัก็ฝันอยา่งนั้น ฝันคือสังขาร สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง 
สังขารท่ีหลบั สังขารมนัยงัท างานของมนัอยูม่นัก็ฝันของมนัไป ฝันเห็นผเีห็นเปรต ฝัน
เห็นนรกสวรรคข์องมนั มนัความฝันของเขา  

แต่ของเรามนัฝันดิบๆ ไง สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง ท่ีมนัเกิดข้ึนจาก
จิต เห็นไหม มนัเป็นฝันดิบ ฝันดิบๆ น่ี ถา้ฝันดิบๆ ของเรามนัก็มีเป้าหมาย ฝันดิบๆ อย่าง
น้ีมนัคาดหมาย มนัคาดหวงัว่าเราจะพน้จากทุกข ์ ถา้มนัพน้จากทุกข ์ เรามีเป้าหมาย เห็น
ไหม เป้าหมายวา่เราจะพน้จากทุกข ์ น่ีเราจะตอ้งมีการกระท าของเรา ถา้การกระท าของ
เรา ดูสิเวลาคนจมน ้า คนท่ีเขาเรือแตกในกลางทะเล เห็นไหม เขาตอ้งขวนขวายของเขา มี
ส่ิงใดท่ีเป็นเคร่ืองพยงุร่างกาย เขาก็จะเกาะส่ิงนั้นไปเพื่อพยงุร่างกายเขาเขา้สู่ฝ่ัง  

น่ีก็เหมือนกนั จิตของเราเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ วฏัสงสารมนัเป็นโอฆะ เป็น
จิตท่ีเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ ในวฏัฏะน่ีมนัจะพน้จากทุกขไ์ป มนัก็ตอ้งมีสติ มีสมาธิ 
มีปัญญาเป็นเคร่ืองเกาะ ถา้จิตมีสมาธิเป็นเคร่ืองเกาะ เห็นไหม เรามีเกาะ เรามีความฝันไง 
ถา้ฝันดิบๆ ฝันดิบๆ น้ีเป็นฝันแบบกิเลสไง ถา้ฝันแลว้เราตอ้งท าใหเ้ป็นความจริง ถา้เป็น
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ความจริงไม่ใช่ความฝัน ความฝันของเราคือเป้าหมายของเรา เรามีเจตนาเป้าหมายของ
เราจะใหพ้น้จากทุกข ์ 

แต่คนจะพน้จากทุกขไ์ดต้อ้งล่วงไดด้ว้ยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความ
อุตสาหะดว้ยความเป็นสัมมาทิฏฐิ ถา้สัมมาทิฏฐิ เห็นไหม ดูสิ โลกเขาอาบเหง่ือต่างน ้า 
เขาแบกหามกนัไป เพราะเขาท าสมัมาอาชีพของเขา เราเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนานะ  
คนท่ีไม่มีสติปัญญาน่ี เราจะเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนาเสียเวลาไปเปล่าๆ ท าไม เขาท า
หนา้ท่ีการงานของเขา เป็นวนั เป็นเดือน เป็นปีของ เขายงัไดผ้ลตอบแทนของเขา  

น่ีพระบวชมา พระประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ี ๑ พรรษา ๒ พรรษา ๓ พรรษา น่ี
ความเพียรปฏิบติัไป ล่วงพน้วนัเวลาไป เราไดส่ิ้งใดตอบแทนกบัหวัใจของเรา ท าแลว้
มนัไดป้ระโยชน์อะไร ท าแลว้ไดป้ระโยชน์อะไร เวลาโลกเขามองเขา้มา เขามองกนัท่ีผล
ตอบรับ น่ีเราก็เหมือนกนั เราบวชมาเราจะประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา เวลามีศรัทธามี
ความเช่ือนะ เราเห็นนะ เราใชปั้ญญาของเราได ้ว่าโลกเขาอยูก่นัอยา่งไร เกิดมาน่ีเขาอาบ
เหง่ือต่างน ้า เขาทุกขย์ากกนัขนาดไหน  

เวลาเราอยากจะพน้จากทุกข ์ เราจะประพฤติปฏิบติัอยา่งไรเพื่อจะใหจิ้ตของเรา
พน้จากอวิชชาไป พน้จากพญามารท่ีมนัครอบง าอยู่น่ี เราจะท าของเราอยา่งไร ถา้ท าของ
เราอยา่งไรนะ เราท าของเรา ถา้ไม่ไดบ้วชมา เขาพยายามจะขวนขวายของเขา เขาก็
ประพฤติปฏิบติัของเขาดว้ยเจตนาของเขา ดว้ยขอ้วตัรปฏิบติัของเขา ดว้ยความหวงัของ
เขา เขาปฏิบติัของเขาดว้ยศีลของเขา  

เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เรามาบวชเป็นพระ เราก็เกิดมาเป็นมนุษยเ์หมือนกนั เราก็
มีสิทธิทางโลกเหมือนกนั เราเสียสละทางโลก เราเสียสละส่ิงสิทธิทางโลกมาเพื่อมาเป็น
พระ มาเป็นพระภิกษุ เป็นภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร ถา้เป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร เห็น
ไหม เรามีศีล ๒๒๗ น่ีศีลของเรามนัเป็นพื้นฐาน ศีล สมาธิ ปัญญาไง ถา้เรามีศีลของเรา
อยูแ่ลว้ เราก็ว่าศีล ๒๒๗ เราก็ไปนบัทีละตวัๆ ไง แต่ถา้เรามีเจตนาของเรา เจตนาท่ีมนั
ไม่ท าผดิ เจตนาท่ีเราไม่ออกไปทางโลก เจตนาท่ีเราจะดูแลหวัใจของเรา เห็นไหม ศีลขอ้
เดียวน่ะ สติปัญญามนัรักษาใจของเรา  
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ถา้ใจของเราเป็นปกติข้ึนมาน่ี เราเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนา เห็นไหม เขาท างาน
ทางโลก เขาท างานไดผ้ลตอบแทนของเขา เราเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนาเพื่อเหตุใด ถา้
เดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนา ยงัภาวนาไม่เป็น เห็นไหม คนท างานไม่เป็นมนัก็
สะเปะสะปะไปตามทางโลกของเขา ถา้ใครท างานแลว้ ลาออกจากงาน เห็นไหม มี
ประสบการณ์ก่ีปี น่ีไปสมคัรงานท่ีไหน เขามีหนงัสือรับรองว่าเขาไดมี้ประสบการณ์ เขา
ไดท้  างานมีความส าเร็จมามหาศาล  

แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้จิตเราสงบ เรานัง่สมาธิภาวนา ถา้จิตสงบ
ระงบัเขา้มา ดว้ยอ านาจวาสนาของเรา เราท าน่ีท  าผดิท าถูก เราท างานของเราไม่เป็น แต่
จิตมนัสงบก็สงบลงได ้ พอสงบลงไดเ้ราก็มีความต่ืนเตน้มีความแปลกประหลาด ว่าจิต
ท าไมเป็นอยา่งน้ี ส่ิงท่ีมนัคิดเห็นไหม ดูสิ ฝันดิบๆ อยูน่ี่ มนัฝันดิบ มนัใหแ้ต่ความร้อน 
ใหแ้ต่โทษภยักบัหวัในน้ี ถา้มีสติปัญญาของเราข้ึนมา เรารักษาของเรา มนัสงบเขา้มาน่ี
มนัไม่ใช่ฝันดิบๆ นะ เพราะมนัมีสติ เห็นไหม 

ถา้เป็นสมาธิ เราก็มีสติ มีเจา้ของสมาธิ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ ถา้เป็นอปัปนา
สมาธิมนัยิง่ต่ืนเตน้ใหญ่ คนท่ีเป็นอปัปนาสมาธิไดน่ี้ มนัมหศัจรรย ์ มหศัจรรยอ์ยา่งไร? 
เวลามนัจะลงสู่อปัปนาสมาธินะ ดูสิ เวลาลมหายใจมนัจะขาด ความรู้สึกมนัจะขาด ตกใจ
ทั้งนั้นน่ะ ตกใจ มนัจะเป็นอยา่งน้ีนะ กลวัเป็นกลวัตายข้ึนมาเลย ทั้งๆ ท่ีเรามีเป้าหมายนะ 
เราฝันดิบๆ น่ีเรามีเจตนาอยากใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมา เวลามนัเจอความจริงข้ึนมามนั
ก็ต่ืนเตน้ มนัก็เขา้ส่ิงนั้นไม่ได ้มนัมีกิเลสมาปลุกเร้า มนักล็ม้ลุกคลุกคลานน่ะ การลม้ลุก
คลุกคลานนะ ถา้มนัส้มหล่น เห็นไหม มนัเป็นไป มนัเป็นไปโดยท่ีเราไม่ไดบ้ริหาร
จดัการ มนัลงไป มนัลงไป พอลงไปมนัก็แปลกประหลาดมหศัจรรยข์องมนัข้ึนมาแลว้  

น่ีพดูถึงว่าฝันดิบๆ ขนาดฝันดิบๆ ท่ีขาดสติมนัเป็นไปนะ แต่ถา้ฝันดิบๆ ของเรา 
ฝันดิบๆ ของเราแลว้มีสติปัญญาล่ะ สติปัญญามนัแกไ้ข เดินจงกรมก็เดินจงกรมนัง่สมาธิ
ภาวนา เขาเดินจงกรม เราก็เดินจงกรม ครูบาอาจารยท่์านเดินจงกรมทั้งวนัทั้งคืนของ
ท่าน ดูสิน่ี ท่ีว่าเดินจงกรมจนทางจงกรมเป็นร่องๆ ไปเลย เป็นร่องท่านเดินของท่านอยู่
อยา่งนั้นไดล่้ะ ท่านเดินของท่านอยู่อยา่งนั้นไดแ้สดงว่าท่านตอ้งมีงานท าไง  
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คนเรานะ ถา้ท างาน มีหนา้ท่ีการงานท า มนัท าไปแลว้น่ีมนัเพลิดมนัเพลิน ท าแลว้
มนัไม่วา้เหว่ คนเราเห็นไหม ดสิู เขาเดินจงกรมกนัเขามีแต่ความสุข เดินจงกรมกนัทั้งวนั
ทั้งคืน มนัเดินจงกรมเพื่อกิริยา กิริยาการกา้วไปแต่จิตมนัสงบข้ึนมา แต่จิตมนัใชปั้ญญา
ออกไป มนัเป็นงานนะ  

น่ี! ฝันดิบๆ ถา้ฝันดิบๆ มนัเป็นความฝัน แต่เวลาเดินจงกรมมนัไม่ใช่ความฝัน 
มนัเป็นความจริง มนัเกิดปัญญาข้ึน มนัเกิดศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมาในหวัใจ ถา้เกิดศีล 
สมาธิข้ึนมาในหวัใจ เห็นไหม น่ีไง น่ีงานของสมณะไง งานของสมณะนะ สมณะมีศีลมี
ธรรมเป็นสมบติัไง น่ีสมบติัของพระ สมบติัของสมณะไง  

สมบติัของสมณะ จะมีอะไรเป็นสมบติัของสมณะ สมณะท่ี ๑ สมณะท่ี ๒ สมณะ
ท่ี ๓ สมณะท่ี ๔ ใครเห็นสมณะเป็นมงคลอยา่งยิง่ เวลาเขาเป็นฆราวาสนะ เขาแสวงหา
ส่ิงท่ีเป็นบุญกุศลของเขา แค่ไดเ้ห็นสมณะน่ีมนัจะเป็นบุญแลว้ น่ีเป็นบุญเพราะจิตอนัน้ี 
ดูสิจิตมนัผอ่งแผว้ จิตมนัสว่างไสว เห็นไหม มนัอยูใ่นร่างกายนั้นน่ะ ร่างกายมนัสอุปาทิ
เสสนิพพาน น่ีเศษส่วน เศษส่วนท่ีประกอบใหด้วงธรรมน่ะ ธรรมธาตุ ดวงธรรมธาตุมนั
สถิตอยูใ่นร่างกายนั้นน่ะ แลว้เราไดเ้ห็นสมณะท่ี ๑ สมณะท่ี ๒ สมณะท่ี ๓ มนัเป็นมงคล
ชีวิต แลว้เราจะมาสร้างสมณะในหวัใจของเรา เห็นไหม น่ีสมบติัของสมณะ มนัไม่ใช่ฝัน
ดิบๆ ไง ฝันดิบๆ ฝันมนัเพอ้เจอ้ไง ฝันเพอ้เจอ้ ฝันแลว้มนัไปกวา้นเอาส่ิงท่ีเป็นพิษเป็นภยั
เขา้มาในหวัใจไง ถา้ไปกวา้นส่ิงท่ีเป็นพิษเป็นภยัเขา้มาในหวัใจ มนักวา้นมาท าไม  

เราเป็นชาวพุทธ เราเป็นพระ เป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เราจะแสวงหาสมบติั
ของเรา สมบติัทางโลกเขาแสวงหาของเขา เขาแสวงหาของเขาเพราะเกิดมาเป็นโลก ส่ิง
นั้นเขาว่ามนัเป็นสมบติั มนัเป็นทรัพยส์มบติัของเขา แต่เวลาคนท่ีเขามีสติมีปัญญาของ
เขา เขายงัเสียสละ เห็นไหม เวลาพระกสัสปะแจกๆ แจกอยา่งเดียว กว่าจะออกบวช เห็น
ไหม ออกบวชนะทั้งพระกสัสปะทั้งภรรยาดว้ย แจกสมบติัจนหมด ไปถึงทางสองแพร่ง
แยกกนัไป ใหภ้รรยาไปบวชเป็นภิกษุณี พระกสัสปะมาบวชเป็นภิกษุ แลว้ออกประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมาน่ี ถือธุดงควตัรดว้ยความเขม้ขน้ พระกสัสปะถือธุดงควตัรดว้ยความเขม้ขน้  

เวลาพระกสัสปะอยูใ่นป่าอยูเ่ขาน่ะ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาถึงท่ีสุดแห่งทุกข์ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหเ้ป็นเอตทคัคะ เอกในทางธุดงควตัร ถือธุดงควตัร 
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เห็นไหม เวลาปะชุนน่ีเก็บผา้บงัสุกุลมาปะชุน สังฆาน่ีปะชุนๆ จนหนาถึง ๗ ชั้น เวลามา
ลงอุโบสถน่ี เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ “กสัสปะเอย เธอก็มีอายปุานเรา น่ี
อาย ุ ๘๐ เท่ากนั เป็นพระอรหันตเ์หมือนกนั ท าไมยงัตอ้งถือธุดงค”์ ท าไมตอ้งเอาผา้
สังฆาฏิ น่ี ๗ ชั้น ๘ ชั้น มนัหนกั น่ีอายมุนั ๘๐ แลว้ ส่ิงน้ีมนัหนกั เห็นไหม  

“เธอท าเพื่อเหตุใด”  

“ท าไวเ้พื่ออนุชนรุ่นหลงัจะไดเ้ป็นคติแบบอยา่งไง ไม่ไดท้  าเพื่อขา้พเจา้”  

พระกสัสปะเป็นพระอรหนัต ์ เป็นเอก เอตทคัคะในทางธุดงควตัร องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอาสังฆาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ขอแลกเปล่ียน เห็น
ไหม ขอแลกเปล่ียนกบัพระธุดงคก์รรมฐาน ว่าส่ิงนั้นพระกสัสปะน่ีใชผ้า้สังฆาฏิ ๗ ชั้น 
ขอแลกเปล่ียน เอาผา้จากพระกสัสปะมา แลว้เอาสังฆาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธ
เจา้แลกเปล่ียนกบัพระกสัสปะ ส่ิงท่ีท  าท าเพื่อเหตุใด เพราะพระกสัสปะท าความเป็นจริง
ไง แต่ถา้พระกสัสปะไม่มีธรรมในหวัใจ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้  

“กสัสปะเอย เธอถือธุดงคท์  าไม”  

“ออ้ อยา่งนั้นขา้พเจา้เลิกแลว้ล่ะ ขา้พเจา้จะเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้”  

อ่อนแอไปเลย เห็นไหม น่ีเวลาคนท่ีเขามีหลกัมีเกณฑ ์เขามีเกณฑใ์นหวัใจนัน่น่ะ 
ถา้มีหลกัมีเกณฑอ์ยา่งนั้น เพราะมีหลกัมีเกณฑม์นัถึงจะสร้างก าลงัใจข้ึนมาได ้ เพราะมี
หลกัมีเกณฑข้ึ์นมาถึงท าความเพียรข้ึนมาถึงเป็นความเพียรชอบ ถา้ความเพียรชอบข้ึนมา
น่ีเพื่อประโยชน์กบัใคร ก็ประโยชน์กบัใจดวงนั้น ใจของเรา ความคิดของเรา ความทุกข์
ของเรา ส่ิงต่างๆ มนัเป็นของเราทั้งนั้นล่ะ แลว้ถา้เรามีสติปัญญามนัยอ้นกลบัเขา้มา 
ยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัมาทวนกระแสเขา้มาใหเ้ป็นภาวนามยปัญญา อยา่ใหม้นัเป็นฝัน
ดิบๆ โดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากครอบง าไง  

ฝันดิบๆ เห็นไหม ฝันดิบๆ เราตอ้งท าใหเ้กิดเป็นศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมา ใหเ้กิด
เป็นมรรคข้ึนมา ใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมา ใหเ้ป็นตบะธรรมข้ึนมา ใหแ้ผดเผากิเลสใน
หวัใจของเรา ถา้มนัแผดเผาท าลายลา้งมนั ท าลายลา้งมนันะ เวลามนักบัเราอยูด่ว้ยกนั 
เวลาอยูด่ว้ยกนัท าไมเราไม่รู้จกัไม่เคยเห็นหนา้ตามนั เวลาภาวนานะ ภาวนาทุกคนก็
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รังเกียจทั้งนั้น เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกกิเลสน้ีเป็นส่ิงท่ีรังเกียจ กิเลส
เป็นพญามาร กิเลสน้ีมนัมีลูกเตา้เหล่ากอของมนั น่ีปกครองในหวัใจของสัตวโ์ลก เราก็
รังเกียจนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกส่ิงน้ีมนัเป็นพญามาร ส่ิงน้ีมนัใหโ้ทษ
กบัสัตวโ์ลก เรากรั็งเกียจมนั  

แต่เวลาเราคิดโดยกิเลส เราคิดโดยตณัหาทะยานอยาก ท าไมไม่รังเกียจล่ะ ส่ิงท่ี
เราท าอยูม่นัอนุสัย มนัก็นอนเน่ืองกบัความคิดเราน่ี ท่ีคิดๆ ออกมากิเลสมนัก็แบ่งกิน 
แบ่งทานอยูใ่นหวัใจของเราน้ีแหละ แลว้ท าไมเราไม่รังเกียจมนัล่ะ ไม่รังเกียจมนัเพราะ
ไม่รู้จกัตวั มนัไม่เคยเห็นไง แต่ถา้เราอยากจะรู้จกัมนั เราอยากจะพิจารณา เราอยากจะ
ต่อสูก้บักิเลสในหวัใจของเรา เราตอ้งเช่ือครูบาอาจารยข์องเราไง เราตอ้งมีขอ้วตัรปฏิบติั
ของเราก่อน ขอ้วตัรปฏิบติัมนัเป็นบรรทดัฐาน บรรทดัฐานใหตี้แผ ่ 

ดูสิ ดูนกักีฬา นกักีฬาถา้เขาขยนัหมัน่ซอ้มตามตารางของเขา น่ีร่างกายของเขา 
เขาจะแขง็แรงของเขา เขาก าหนดวนัของเขา ถา้จะเขา้แข่งขนัเม่ือไรเขาตอ้งเขม้งวดมาก
ข้ึน ถา้ไม่มีตารางการแข่งขนัเขาก็ผอ่นคลายของเขา น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราจะเห็นหนา้
กิเลสของเรา เห็นไหม เวลาเขา้พรรษาข้ึนมาเราอธิษฐานพรรษา อธิษฐานธุดงคก์รรมฐาน
กนั เราอธิษฐานธุดงคก์นั อธิษฐานธุดงคเ์พื่ออะไร? เพื่อท่ีจะเขม้ขน้กบัมนัไง ในเม่ือ ๓ 
เดือนเราไม่ไดไ้ปไหน เราจะเขม้ขน้กบักิเลสของเรา  

แต่ถา้ออกพรรษาแลว้น่ะ เราจะธุดงคข์องเราไป เราจะวิเวกของเราไป น่ีเรา
พยายามแสวงหามนั แสวงหามนัน่ะ นกักีฬาเขามีตารางฝึกซอ้มของเขา เราเป็นนกัปฏิบติั
ข้ึนมาน่ี เรากมี็ตารางของเราท่ีจะท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ตารางของเรา เรามีความ
สงบของใจ ถา้ใจมนัเขม้แขง็ข้ึนมา เห็นไหม สงบแลว้ออกฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้หดัใช้
ปัญญาน่ีมนัจะเขา้ไปคน้หากิเลสไง มนัจะไดเ้ห็นหนา้กิเลสไง  

เราบอกกิเลสน้ีเป็นส่ิงท่ีชัว่ชา้ กิเลสท่ีเป็นพญามาร กิเลสท่ีมนัมีลูกมีหลาน กิเลส
ท่ีมนัปกครองอยูใ่นหวัใจ ส่ิงน้ีเราอยากจะสละทิง้มนั แต่ไม่รู้จกัตวัมนั ตวัมนัเองต่างหาก
ท่ีกลบัมาอา้งอิงธรรมะแลว้ท าลายตวัเราอยูใ่นปัจจุบนัน้ีไง น่ีฝันดิบๆ! เพอ้เจอ้ เพอ้ฝัน 
เพราะเพอ้เจอ้เพอ้ฝันน่ีมนัถึงไม่มีคุณธรรม ไม่มีองคป์ระกอบของธรรมะข้ึนมา แต่เราตั้ง
เจตนาของเราแลว้ล่ะ เราไม่ฝันดิบ เราจะมีสติปัญญา เราจะท าอยา่งไร เราจะล่วงทุกข์
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ดว้ยความเพียร เรามีความเพียรความวิริยะความอุตสาหะของเรา น่ีในใจของเรา เรา
พยายามท าของเราข้ึนมา เราท าข้ึนมาเพื่อประโยชน์กบัเรา เราไม่ท าเพื่อประโยชน์กบัใคร
ทั้งส้ิน  

เราเกิดมากบัโลกนะ น่ีผลของวฏัฏะ เราเกิดมาเป็นหมู่เป็นคณะกนั เราเกิดมาเป็น
สังคมดว้ยกนั เราเกิดมาน่ะผลของวฏัฏะ เรามีเวรมีกรรมร่วมกนัมา เราถึงไดเ้กิดในภพ
ชาติเดียวกนั เราถึงไดม้าพบมาเจอกนั ไม่รู้เรามาจากไหนกนัน่ี เราต่างคนต่างมานะ เวลา
ต่างคนต่างมา ต่างครูอุปัชฌายอ์าจารย ์อุปัชฌายบ์วชเขา้มาในศาสนา  

แลว้น่ีจากอุปัชฌายก์็มาหาอาจารย ์จะมาหาพระหาหมู่คณะ หมู่คณะเพื่อเป็นท่ีพกั
ท่ีอาศยั น่ีสัปปายะ ส่ิงน้ีเป็นสัปปายะนะ ถา้ท่ีไหนหมู่คณะเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เขาก็
แสวงหาส่ิงท่ีเป็นโอกาสในการประพฤติปฏิบติั เห็นไหม คือขอ้วตัรไง ถึงเวลาข้ึนมาน่ี
เราท าขอ้วตัรของเรา ท าขอ้วตัรเพื่อส่ิงใด นกมนัยงัมีรวงมีรังของมนั นก เห็นไหม ถึง
เวลาหนา้ผสมพนัธ์ุของมนั มนัตอ้งหาท่ีท ารังเพื่อจะฟักไข่ของมนั ฟักไข่เล้ียงลูกจนลูก
มนัโตแลว้มนัจะพาลกูมนัอพยพกนัไป น่ีนกมนัมีรวงมีรังของมนัเพื่อผสมพนัธ์ุของมนั 
เพื่อด ารงเผา่พนัธ์ุของมนั  

เราเป็นพระเป็นเจา้ เราเขา้หมู่คณะข้ึนมาน่ี เป็นหมู่เป็นคณะข้ึนมา ถา้มนัเป็นสัป
ปายะ ส่ิงน้ีมนัสมควรท่ีจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม เราจะจรรโลงหวัใจของเรา
ข้ึนมา เวลาปฏิบติัข้ึนมา เรามาน่ีเป็นปุถุชนคนหนาดว้ยกิเลส เวลาเรามีขอ้วตัรปฏิบติัของ
เราข้ึนมา เรามีสติปัญญาของเราข้ึนมา เวลาท าข้ึนมาน่ี มีสติปัญญารักษา เห็นไหม รูป รส 
กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา มนัเท่าทนั
ของมนั  

รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมข้องมาร รูป รส คือเป็นบ่วง
ของมาร มนัก็ล่อลวงเราไปไง เป็นพวงดอกไมน่ี้มนัล่อทั้งลวง เป็นบ่วงมนัก็รัดคอไง ถา้
มีสติปัญญา เราใชส้ติปัญญาขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนไปน่ีมนัก็ฝืนทนเอาไง จะท าส่ิงใดมนัก็
ขดัแยง้กนัไปหมด แต่ถึงเวลาเราก็ท  าของเรา มนัไม่ยอมท าเราก็ฝืนมนัๆ เห็นไหม จนมนั
เห็นโทษของมนั น่ีไง ถา้เราเช่ือมนัเราก็ไม่มีขอ้วตัรประจ าของเรา เพราะเราไม่เช่ือมนั 
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ถึงเวลาเราก็ท  าตามขอ้วตัรของเรา ขอ้วตัรกบักิเลสมนัก็โตแ้ยง้กนั ถา้โตแ้ยง้ข้ึนมาก็เพื่อ
หวัใจมนัเขม้แขง็ข้ึนมา  

ถา้มนัเขม้แขง็ข้ึนมานะ จากปุถุชนมนัก็เป็นกลัยาณปุถุชน ถา้กลัยณปุถุชนจิตใจ
มนัก็มีหลกัมีเกณฑ ์ เห็นไหม จากจิตใจท่ีมนัเป็นนามธรรม ท่ีเร่ร่อนท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ แต่
เวลาเรามีสติปัญญาข้ึนมาแลว้น่ี พอจิตมนัสงบเขา้มา มนัก็จบัตอ้งของมนัได ้ถา้ท าสมาธิ
ก็เป็นสัมมาสมาธิ มนัเป็นศีล สมาธิ ปัญญา มนัเป็นมรรค มนัไม่ใช่ฝันดิบ มนัเป็นความ
จริงข้ึนมา พอความจริงข้ึนมาน่ี พอจิตมนัจากปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน พอกลัยาณปุถุชน
น่ี ถา้มนัมีสติปัญญาข้ึนมา มนัคน้ควา้ออกไป  

ออกจากคน้ควา้หากิเลสๆ ไง ถา้ไม่คน้หากิเลส กิเลสมนัไม่มี เห็นไหม จาก
ปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน พอกลัยาณปุถุชนมนัก็ไม่ติดในรส กล่ิน เสียง มนัไม่มีบ่วง ไม่มี
พวงดอกไม ้มนัก็ไม่มีส่ิงใดเลย ไม่มีส่ิงใดมนัก็มีความสุขความสงบ พอจิตสงบเขา้มากน้ี็
เป็นธรรมๆ มนัเพอ้เจอ้ของมนัไป น่ีฝันดิบๆ ไง ถา้ฝันดิบๆ มนัมีธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กิเลสมนัก็เอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาอา้งอิง 
อา้งอิงว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีว่างแลว้ ส่ิงน้ีเป็นธรรม เห็นไหม เพราะว่ามนัเป็นฝันดิบไง  

ถา้เป็นความจริง มนัไม่ใช่ฝันดิบ มนัเป็นความจริง สติกส็ติจริงๆ สติมนัก็ยบัย ั้ง
ความรู้สึกนึกคิดไดห้มด ถา้มนัเป็นสมาธิข้ึนมาก็เป็นสมาธิ พอจิตมนัสงบเขา้มาน่ีมนัก็มี 
มีผูบ้ริหารผูจ้ดัการของมนั มนัมีความจริงของมนัข้ึนมา ถา้ความจริงข้ึนมา ถา้กลัยาณ
ปุถุชน ถา้ยกข้ึนโสดาปัตติมรรคไม่ได ้มนัก็มีความรู้ของมนัแค่น้ี ถา้ความรู้แค่น้ีมนักอ็า้ง
ธรรมะของมนั เอาธรรมะมาบงัหนา้ เอาธรรมะมาบงัหนา้ฉากวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ ธรรมก็
เป็นความสุข เป็นความสงบ เป็นความระงบั มนัเป็นความว่าง น่ีมนัไม่มีรูป รส กล่ิน 
เสียง มนัก็เป็นความว่าง ทั้งๆ ท่ีมีสติมีปัญญาพยายามท าของเราข้ึนมา มีขอ้วตัรปฏิบติั
ข้ึนมา  

เราหาหมู่คณะท่ีเป็นสังคมปฏิบติั สังคมของเราเป็นสังคมปฏิบติั สังคมพระป่า
เห็นไหม พระป่าเป็นผูท่ี้มีขอ้วตัรปฏิบติัเพื่อท่ีจะต่อสู้กบักิเลสของตวั ไม่ใช่มีขอ้วตัร
ปฏิบติัไวอ้วดใคร ขอ้วตัรปฏิบติัของเราก็เป็นเร่ืองของเรา เราท าของเราก็เป็นหนา้ท่ีของ
เรา เราอาบเหง่ือต่างน ้า เราท ามาก็เป็นมือเราท า น่ีถา้จิตของเราคิด จิตเราพิจารณาของเรา
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ก็เป็นจิตของเราท าทั้งนั้นล่ะ คนอ่ืนเขาจะรู้จะเห็นกบัจิตของเราไดอ้ยา่งไร เวลามี
ความสุขมีความทุกขเ์ขากม็องอยูข่า้งนอก ความสุขความทุกขใ์นหวัใจของเรามนักเ็กิด
ข้ึนมาจากเรา ถา้เรามีขอ้ปฏิบติัข้ึนมาจากกิริยาท่าทาง จากกิริยาการกระท าภายนอกเป็น
ขอ้ปฏิบติั  

ถา้ปฏิบติัข้ึนมาใครเป็นคนปฏิบติั ก็จิตมนัเป็นคนปฏิบติั จิตมนัเป็นคนรู้สึกนึก
คิด ถา้มนัมีสติปัญญาคอยบงัคบัหวัใจ หวัใจมนัก็ท  าตามอ านาจ ท าตามอ านาจธรรมคือ
สติปัญญา คือศีล สมาธิ มนับงัคบัใหจิ้ตน้ีท า พอจิตน้ีท า จิตน้ีมนัมีค าบริกรรมของมนั มี
สติปัญญาของมนั มนัปล่อยวางส่ิงใดเขา้มามนัก็มีเจา้ของ มนัมีเจา้ของ มนัมีความสุข มนั
มีความสงบ มีเจา้ของของมนั เห็นไหม แลว้ถา้เรานอ้มไปๆ ใหเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็น
จิต เห็นธรรม น่ีมนัจะเร่ิมเขา้ไปสู่ภาวนามยปัญญา  

ถา้สู่ภาวนามยปัญญานะ มนัมีการกระท าของมนั เห็นไหม มรรคมนัเกิดตรงน้ี ถา้
มรรคมนัเกิดตรงน้ีข้ึนมา มนัเป็นความจริงข้ึนมาน่ี มนัเกิดมาจากพื้นฐาน เกิดมาจากขอ้
วตัรปฏิบติั เกิดมาจากสัปปายะ สังคมท่ีเป็นสัปปายะ เกิดมาจากหมู่คณะท่ีส่งเสริมกนั ท่ี
ส่งเสริมกนัท่ีเห็นใจกนั ท่ีใหทุ้กคนมีโอกาสไดก้ระท า พอจิตมีการกระท า พอท าจิตให้
ความสงบเขา้มา สงบเขา้มา  

น่ีจะบอกกิเลสมนัเป็นท่ีน่าขยะแขยง กิเลสเป็นส่ิงท่ีน่ากลวั กิเลสน้ีเป็นส่ิงท่ีเราจะ
ท าลายมนั ไม่มีใครเคยรู้เคยเห็นมนัเลย แลว้กิเลสมนัอยูก่บัเรา กิเลสมนัเป็นเน้ือเดียวกบั
ความรู้สึกนึกคิด แลว้มนัเอาธรรมะมาอา้งอิง เอาธรรมะเป็นฉาก กิเลสมนัร้ายกาจไง เวลา
จะฆ่ามนัจะท าลายมนัน่ี เราก็บอกส่ิงน้ีเป็นท่ีน่าเกลียดน่ากลวั แต่เวลามนัอยูก่บัเรา มนัก็
เลยกลายเป็นเอาธรรมะมาบงัหนา้ พอเอาธรรมะมาบงัหนา้ก็ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ มนับงัไง 
กิเลสมนับงัเงา พอบงัเงาเราก็ไม่เห็นมนั เห็นไหม แลว้เราไม่เห็นกิเลส เราไม่เห็นกิเลส 
เราไม่รู้จกักิเลส เราจะไปฆ่ากิเลสท่ีไหน  

เราตามหาคนหลงทาง เห็นไหม ลกูหลานของเรา ญาติของเราน่ีหลงไป หายไป 
เราพยายามคน้หา เราพยายามจะสืบหาว่าญาติของเราอยูท่ี่ไหน เราจะพาญาติเรากลบับา้น 
น่ีก็เหมือนกนั กิเลสท่ีในหวัใจของเรา เราพยายามจะคน้หาว่าส่ิงใดมนัอยูใ่นใจของเรา 
เราหามาตลอด เราหาไม่เจอๆ มนัจะเป็นการวิปัสสนาไหม เราหากิเลสไม่เจอน่ี เราไม่
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รู้จกักิเลสน่ี มนัจะเป็นช าระลา้งกิเลสไหม กิเลสมนัมีลูกเตา้หลานเหลนของมนัเป็น
ครอบครัวมนัอยูใ่นใจของเราเลย น่ีมนัอาศยัหวัใจเรา ทั้งครอบครัวอยูใ่นหวัใจของเรา 
เรายงัไม่รู้จกัวา่มนัอยูท่ี่ไหน มนัขบัถ่ายกินนอนอยูบ่นหวัใจของเรา เราไม่เห็น  

จิตสงบแลว้ก็สงบ จิตสงบแลว้น่ีน ้ าใสจะเห็นตวัปลาๆ น่ีมนัเป็นบุคลาธิษฐาน 
มนัเป็นส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยนืยนักนัไวว้่า “ถา้จิตมนัสงบแลว้น่ีมนั
ตอ้งขุดคุย้หากิเลส” ถา้หากิเลสเราก็ไม่เคยเจอตวัมนั แต่มนัเอาธรรมะมาบงัหนา้ มนัก็ว่า
ส่ิงน้ีเป็นธรรม มนัว่างไปหมดแลว้ มนัไม่มีอยูแ่ลว้ ในเม่ือมนัพิจารณาของมนัไปแลว้มนั
ก็เป็นธรรมๆ  

น่ีถา้ฝันดิบๆ นะ มนัเป็นเร่ืองของกิเลสไง ฝันดิบๆ นะ เราเพอ้เจอ้ไปกบั
ความรู้สึกนึกคิดของเรา แต่เราตอ้งท าความจริงของเราข้ึนมา เราจะตอ้งมีมรรคข้ึนมา น่ี
ถา้เรามีมรรค เห็นไหม คนเราจะตอ้งล่วงพน้ดว้ยความเพียร ความเพียรชอบ ความชอบ
ธรรม ถา้ความชอบธรรมเกิดข้ึนมาจากใจ ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา เห็นกาย เห็นเวทนา เห็น
จิต เห็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ มนัจะเป็นสติปัฏฐาน ๔ ข้ึนมาได้
อยา่งไร สติปัฏฐาน ๔ มนัก็ตอ้งมีชีวิตชีวาของมนัใช่ไหม ถา้สติปัฏฐาน ๔ มนัมีชีวิตชีวา 
มนัจะมีชีวิตชีวาบนอะไรล่ะ ก็บนภวาสวะบนภพนัน่ไง ถา้บนภพมนัก็เกิดจากจิตของ
ใครล่ะ ถา้จิตของใคร จิตใครสงบแลว้เห็นกาย เห็นจิต เห็นธรรม โดยความเป็นจริง เห็น
ไหม ก็เห็นกิเลสนัน่ล่ะ ก็กิเลสมนัอาศยักาย เวทนา จิต ธรรมออกไปหาเหยือ่ของมนั 
ออกไปหาผลประโยชน์ของมนั  

ดูสิความรู้สึกนึกคิด มนัอยากจินตนาการเร่ืองส่ิงใดมนัก็ความคิดเราน่ีแหละ แต่
เวลากิเลสมนัใชง้านมนัก็ใชง้าน เห็นไหม กาย เวทนา จิต ธรรม จิต ธรรม อารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดน่ีกิเลสมนัพาใช ้ มนัก็เป็นเร่ืองของกิเลสมนัไป ถา้จิตมนัสงบข้ึนมาแลว้
น่ีมนัจะจบัตอ้งไดม้นัก็รู้ว่าส่ิงน้ีเป็นกิเลส ส่ิงน้ีเป็นกิเลส เห็นไหม กิเลสมนัอา้งอิงส่ิงน้ี
ออกไปหาผลประโยชน์ของมนั ถา้จิตสงบแลว้ก็จบัส่ิงน้ีพิจารณาว่ามนัความคิด มนัเป็น
ความคิดจริงหรือ ส่ิงท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิดมนัมีสัญญาอารมณ์อยา่งไร อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน
ใหห้วัใจน้ีมนัหวัน่ไหวไปกบัมนัน่ี หวัน่ไหวแลว้ก็มีแต่ความเศร้าหมองผอ่งใสในหวัใจ 
มนัเกิดมาท าไม น่ีมนัใชปั้ญญาแยกแยะของมนัไปอยา่งน้ี  
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ถา้แยกแยะข้ึนไปมนัจะเป็นมรรค ถา้เป็นมรรคข้ึนมา มนัจะเป็นโสดาปัตติมรรค 
สกิทามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค ถา้มรรคเกิดข้ึน มรรคผลแตกต่างกนั มรรค
ผลมีก าลงัแตกต่างกนัมนัก็ช าระลา้งครอบครัวกิเลสไง ครอบครัวท่ีมีตวัพ่อ ตวัแม่ ตวัลูก
ต่างๆ มนัก็ช าระลา้งเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป ถา้ก าลงัมีขนาดไหน มนัก็ช าระหลานมนั
ก่อน แลว้ก็ลกูมนัก่อน พ่อมนัก่อน แลว้กป็ู่ มนั ท  าลายเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ดว้ยสติ 
มหาสติ ดว้ยปัญญา มหาปัญญาท่ีว่าเป็นชั้นเป็นตอน  

ศากยบุตรพุทธชิโนรสนะ เราเป็นศากบุตร เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เราบวชข้ึนมา
น่ีบวชข้ึนมา ดูสิสมบติัของเราไม่มีเลย สมบติัของเรา เห็นไหม น่ีส่ิงท่ีสมบติัๆ มนัเป็น
ธาตุ ๔ ทั้งนั้น ธาตุ ๔ เป็นสมมุติของโลก โลกใครใชป้ระโยชน์ส่ิงใด เขาไดป้ระโยชน์
ส่ิงนั้นข้ึนมา เราบวชมาเป็นพระ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัเป็นเพื่อด ารงชีวิตเท่านั้น แต่ถา้
เป็นอตัตตัถสมบติัของเรา คือศีล สมาธิ ปัญญาของเราเกิดข้ึนมา มนัจะเป็นสมบติัของเรา 
แลว้ถา้เราพิจารณาของเรา แยกแยะของเราข้ึนมาจะเป็นสมบติัจากภายในข้ึนมา น่ีอกปุป
ธรรม  

ธรรมะๆ สัพเพ ธมัมา อนตัตา สัพเพ ธมัมา อนตัตาแน่นอน เพราะองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูว้างธรรมวินยัน้ี สัพเพ ธมัมา อนตัตาน้ีเป็นกิริยาของมนั เป็น
วิธีการของมนั แต่เวลาพิจารณา พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าเขา้ไป เวลามนัขาดออกมา เห็น
ไหม มนัเป็นอกุปปธรรมน่ี มนัเป็นอนตัตาไหมล่ะ น่ีอตัตาเป็นกิเลส อนตัตามนัเป็น
ธรรม มนัเป็นกิริยาเขา้มา มนัเป็นมรรคขณะท่ีมนักา้วเดินของมนัไป แลว้ถา้มนัส้ินสุด
กระบวนการของมนัไป มนัเป็นอกุปปธรรม มนัพน้ออกไปอยา่งไร  

ถา้มนัพน้ออกไปแลว้น่ี มนัก็รู้อยูใ่นใจดวงนั้น ถา้ใจดวงไหนมนัพน้ออกไปจาก
ความเป็นจริงแลว้น่ีมนัก็มีธรรมประจ าหวัใจ ถา้มีธรรมประจ าหวัใจ มีธรรมทานในใจ
แลว้มนัไปหวัน่ไหวกบัใคร ในเม่ือใจมนัรู้ของมนั อตัตตัถสมบติัของพระองคน์ั้น 
พระองคน์ั้นมีอตัตตัถสมบติัประจ าใจ ถา้พระมีอตัตตัถสมบติัประจ าใจ มนัจะหวัน่ไหว
อะไรไปกบัโลก  

โลกท่ีแสวงหากนัอยูน้ี่ เพราะมนัมีส่ิงใดเป็นสมบติัของตวั ถา้มีสมบติัของตวั มนั
ก็แสวงหาของมนัมา แต่คนท่ีเขามีแลว้ เขามีสมบติัของเขาเขาจะไปหาอะไร แสวงหา
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สมบติัของโลก สมบติับา้! สมบติับา้มนัโลกธรรม ๘ ไง มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศไง 
ยศถาบรรดาศกัด์ิก็แสวงหากนัไป มนัจะตะครุบสมบติับา้มาใส่หวัมนั แลว้มนัไดส้มบติั
บา้มาแลว้มนัก็ไม่เป็นสมบติัตามความจริงอีกดว้ย  

ถา้เรามีสมบติัตามความจริง อตัตตัถสมบติัของพระ เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา น่ี
เห็นไหม สัพเพ ธมัมา อนตัตา ศีล สมาธิ ปัญญา สัพเพ ธมัมา อนตัตา ขณะท่ีจิตมนั
พฒันาของมนั จิตมนักา้วเดินของมนัไป มนัพฒันาของมนัไป ดูสิ ส่ิงท่ีเป็นทิฏฐิมานะน่ี
เป็นอตัตา อตัตายดึอยูใ่นหวัใจนั้น แลว้ถา้เกิดสัจธรรมข้ึนมา มนัจบัตอ้งตวัตนอนันั้นได ้
ถา้มนัจบัตอ้งตวัตนนั้นได ้น่ีมนัเห็นกิเลสไง  

ถา้มนัจบัตอ้งตวัตนนั้นได ้ ตวัตนนั้นมนัอยูอ่ยา่งไร ตวัตนตวันั้นมนัมีสมุฏฐาน
อยา่งไร? ตวัตนตวันั้นมนัมีปัญญาอยา่งไรท่ียดึมัน่ถือมัน่ในความเห็นของตวัตนอนันั้น 
ถา้มนัเกิดมรรค เห็นไหม มนัก็ไปตีแผ ่ตีแผว่่าความรู้สึกนึกคิดอยา่งนั้นเป็นความรู้สึกนึก
คิดท่ีผดิ ความเห็นผดิอนันั้นมนัเกิดข้ึนมา แลว้มนัเป็นอนตัตาๆ พอมนัพิจารณาของมนั 
มนัปล่อยวางของมนัข้ึนมา มนัคล่ีคลายความยดึมัน่ถือมัน่ของอตัตาอนันั้น  

ถา้คล่ีคลายความยดึมัน่ถือมัน่ของอตัตาดวงนั้นมนัก็เป็นอนตัตา แต่องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนอนตัตาๆ ถึงท่ีสุดแลว้น่ีมนัทิง้ทั้งอตัตาและอนตัตา มนัพน้ไป
หมด แลว้มนัพน้อยา่งไรล่ะ มนัพน้อยา่งไร มนัพน้ตามความเป็นจริงของใจดวงนั้น เห็น
ไหม ถา้ใจดวงนั้น ถา้พน้จากความเป็นจริงของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นไม่รู้ ถา้รู้จริงท าไม
ไม่พดูออกมา ถา้พดูออกมา พดูออกมาใหค้นเอาไปขายกินใช่ไหม พดูออกมาใหค้นท่ีมนั
ไม่รู้มนัดูถูกเหยยีดหยามใช่ไหม พดูออกมาน่ะมนัจะพดูอะไรล่ะ มนัก็เป็นความจริง มนั
ไม่ใช่โลกธรรม ๘ ไม่ใช่มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ มนัไม่หาสมบติัทางโลกของเขา  

สมบติัของทางธรรม ทางธรรมก็คือธรรม ถา้เขา้ไปสู่ธรรม สัจธรรมมนัก็สัจจะ
อนัเดียวกนั ถา้อนัเดียวกนัมนัมีอะไรสูงอะไรต ่ากว่ากนั มนัมีอะไรท่ีออกมาเหนือกว่าต ่า
กว่า มนัจะเป็นสัจจะอยา่งไร ถา้มีสัจธรรมความจริงอยา่งน้ี มนัเป็นสมบติัท่ีเราแสวงหา
กนัอยูน้ี่นะ น่ีอตัตตัถสมบติั สมบติัของพระ พระมีสมบติัอยา่งน้ีเป็นสมบติัของเรา  

เราบวชมาเห็นไหม ชีวิตๆ หน่ึงนะ น่ีผูท่ี้เป็นสุภาพบุรุษ ชีวิตของเราน่ีเกิดมาเป็น
มนุษยแ์ลว้มนัตอ้งประกอบสัมมาอาชีวะใหป้ระสบความส าเร็จทางโลก เราเกิดมาเป็น
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คนๆ หน่ึง เราจะตอ้งเสมอกบัสังคมเขา อยา่งนอ้ยก็เสมอกบัสังคมของเขา หรือท าให้
มากกวา่สังคมเขา นัน่คือแรงปรารถนาของโลก เราไดเ้สียสละส่ิงนั้นมา  

เราเป็นสุภาพบุรุษนะ เราเป็นสุภาพบุรุษ เราซ่ือสัตยสุ์จริตกบัชีวิตของเรา เราได้
เสียสละส่ิงท่ีโลกเขาแสวงหามาเพื่อเป็นสมบติัของเขา แลว้บวชมาเป็นพระ เป็นภิกษุผู ้
เห็นภยัในวฏัสงสาร ผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร เห็นไหม โลกเขามองกนัแต่โลกปัจจุบนัน้ีไง 
โลกแค่โลกมนุษยน้ี์ไง แต่เราน่ีถา้ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ภยัใน
วฏัสงสาร ในวฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เราไม่ใช่มองโลกๆ เดียว เรามองถึง ๓ 
โลกธาตุ โลกมนุษย ์โลกเทวดา อินทร์ พรหม เห็นไหม  

โลกเทวดา โลกอินทร์ โลกพรหม น่ี ๓ โลกธาตุ ถา้เราอยู ่ ๓ โลกธาตุ จิตมนั
พิจารณาของมนั มนัท าลายของมนั มนัท าลาย ๓ โลกธาตุ ท าลาย ๓ โลกธาตุท่ีจิตน้ีมนั
เวียนตายเวียนเกิด น่ีเราแสวงหาสมบติัอยา่งน้ี โลกเขาแสวงหาสมบติัของเขา เราก็เกิดมา
เป็นมนุษยเ์หมือนกนั เราเกิดมาเป็นมนุษยน์ะ เรามีสติมีปัญญา เราไดเ้สียสละสิทธิ
เสรีภาพทางคฤหสัถ ์ 

แลว้เราบวชมาเป็นพระ บวชมาเป็นนกัรบ บวชมารบกบักิเลสในหวัใจของเรา 
เราจะไม่ฝันดิบๆ นะ เราจะเอาความจริงข้ึนมา ฝันดิบๆ ฝันดิบ ฝันสุข ฝันสุขก็เพอ้ฝันไม่
มีสติปัญญา ฝันดิบๆ ก็ใหกิ้เลสมนัพาฝัน กิเลสมนัก็พาจินตนาการของมนัไป น่ีฝันดิบๆ 
แลว้เราท าประพฤติปฏิบติัข้ึนมาดว้ยขอ้วตัรปฏิบติัของเรา ดว้ยปุถุชนเป็นกลัยณปุถุชน 
ดว้ยท่ีจิตมนัเกิดสมาธิเกิดปัญญาข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา เกิดมรรคข้ึนมา เกิดมรรค
เกิดผลข้ึนมาในใจ แลว้เกิดมรรคเกิดผลข้ึนมาในใจ น่ีครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม ผูท่ี้
ปฏิบติัท่ีสูงกว่า จิตใจท่ีสูงกวา่จะดึงจิตใจท่ีต ่ากว่า ดึงใหม้นัสูงส่งข้ึนมา จิตใจกบัจิตใจ 
สัจธรรมคือสัจธรรม มนัแถออกนอกทางไม่ไดห้รอก  

ครูบาอาจารยถ์า้ไม่มีจุดยนืไม่มีหลกัสัจจะความจริง เวลาลกูศิษยล์กูหาปฏิบติั
ข้ึนมาจะเอาอะไรไปแกไ้ขเขา ดูสิคนเจบ็ไขไ้ดป่้วยเขา้โรงพยาบาลน่ะ หมอรักษาไม่เป็น
มนัไม่อายเขาหรือ ถา้หมอในโรงพยาบาลนะ เจบ็ไขไ้ดป่้วยขนาดไหน หมอรักษาได้
หมด เพราะหมอไดรั้กษาตวัเองแลว้ หมอไดรั้กษาอาการไขข้องตวัเองจนส้ิน
กระบวนการแลว้ หมอนั้นถึงจะรักษาคนไขไ้ด ้ 
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๑๖ 

ถา้หมอรักษาคนไข ้ เห็นไหม น่ีส่ิงใดมาแกไ้ขไดห้มด เห็นไหม เราหาครูบา
อาจารยอ์ยา่งนั้นคอยช้ีน าในหวัใจของเรา หวัใจของเราใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมา ไม่ใช่
ฝันดิบ ใหเ้ป็นมรรคเป็นวิธีการเคร่ืองด าเนินใหห้วัใจน้ีกา้วเดินไป เพื่อใหป้ระสบ
ความส าเร็จกบัชีวิตของเรา เพื่อประโยชน์กบัชีวิตน้ี หกัมนั หกัวฏัฏะ พน้ออกจากวฏัฏะ
เป็นวิวฏัฏะ เอวงั  


