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รู้เขารู้เรา 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

เทศนพ์ระ วนัท่ี ๑๖ กนัยายน ๒๕๕๙ 

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

 

 ตั้งใจฟังธรรมะนะ เราฟังธรรมะเพื่อสานนะ เพื่อผลบุญกศุลตกคา้งในใจน่ะ ในใจของ

เรา เห็นไหม ดูสิ เวลาพระโพธิสตัวเ์วยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 

อสงไขย ท่านถึงทาํคุณงามความดีของท่าน หมัน่สร้างอาํนาจวาสนาในใจของท่านนะ เวลาท่าน

มาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลามีปัญหาส่ิงใดท่านวินิจฉยัของท่านไง วินิจฉยัของท่าน ทาํส่ิงใด

ไปแลว้น่ี ท่านทาํส่ิงใดไปเพื่อประโยชน ์เพื่อสจัจะ เพื่อความจริงอนันั้น  

อนัน้ีกเ็หมือนกนันะ เราฟังธรรมๆ เราทาํคุณงามความดี เห็นไหม บุญกศุล บาปอกศุล

ผูท้าํๆ จิตนั้นมนัสมัผสัไง ดูกาลเวลาสิ ดูนาฬิกามนัหมุนของมนัไป เวลามนัชาํรุด มนัเสียหาย 

เขาโยนท้ิง โยนท้ิงแลว้มนักจ็บ มนัเป็นวตัถุนะ มนัไม่มีอะไรเป็นผลของมนัไง แต่จิตใจของ

เราน่ะ จิตใจของเรา เห็นไหม มนัมีภวาสวะ มีภพ มีความรู้สึกอนัน้ี ความรู้สึกอนัน้ีทาํคุณงาม

ความดีอยา่งไง มนัเกิดจากตรงน้ีไง เกิดจากภวาสวะ ภวาสวะคือจิตของเรา จิตของเรามนัเป็น

สมุฏฐาน เป็นตน้เหตุ เห็นไหม มนัเป็นนามธรรม 

ส่ิงท่ีนามธรรมๆ โลกบอกนามธรรมมนัจบัตอ้งไม่ได ้แต่ในธรรมะๆ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 

ส่ิงท่ีนามธรรมคือความรู้สึกอนัน้ี มนักลบัคงท่ีคงทนถาวรนะ น่ีหลวงตาท่านพดู เห็นไหม “จิต

ไม่เคยตาย จิตไม่เคยตาย” จิตมนัไม่เคยตาย มนัเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ แต่เวียนวา่ยตายเกิดใน

วฏัฏะในสถานะอะไรล่ะ มาเกิดเป็นสภาพอะไร น่ีในวฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ จิตมนัเกิด

เป็นอะไร แต่ในทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์อยา่งไงๆ กพ็ิสูจน์ไดโ้ดยเวลาภาวนาน่ีไง พสูิจน์ไดโ้ดย

หวัใจไง พิสูจน์ไดเ้วลาจิตท่ีมนัรู้เห็นตามความจริงเขา้ไปอนันั้น มนัรู้เห็นตามความเป็นจริง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้เห็นตามความเป็นจริง เห็นไหม บุพเพนิวาสานุส

สติญาณนะ มนัมีตรงนั้นมา มนัยนัมา ดูสิ พระสมยัพทุธกาลนะ เวลาภาวนาข้ึนมาแลว้น่ีเป็นพระ

อรหนัตโ์ดยง่าย บางองคก์ระเสือกกระสนมา บางองคภ์าวนาแลว้น่ีมนัมีเภทภยัไป ไปถามองค์
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สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทาํไมเป็นเช่นนั้น ทาํไมเป็นเช่นนั้น มนัไม่ไดเ้ป็นเฉพาะชาติน้ี มนั

เป็นมาตั้งแต่ตน้ มนัเคยเป็นอยา่งน้ีมาแลว้ก่ีภพก่ีชาติ ชาติเด๋ียวน้ีมนัค่อยเป็นมาซํ้าอีกๆ เห็นไหม 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พยากรณ์ น่ีไงท่ีวา่เป็นนามธรรมๆ ไง  

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมน่ี น่ีฟังธรรมๆ ฟังธรรมใหส่ิ้งใดมนัตกผลึกในหวัใจเราบา้ง ใหม้นัมี

เหตุมีผลไง ใหม้นัเป็นประเดน็ข้ึนมาในใจเราไง ถา้เป็นประเดน็ในใจเราน่ี มนัมีหลกัมีเกณฑ์

ข้ึนมา เห็นไหม มนัไม่เหลวไหล มนัไม่เหลวไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเราไง ถา้มนั

เหลวไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกไปแลว้น่ี มนัเหลวไหลไปๆ แลว้มนัเหลืออะไรไวล้่ะ เหลือ

ไวส่ิ้งท่ีเป็นบาดหมางกนัไง บาดหมางหวัใจกนัไง ฉะนั้นถา้เราไม่เหลือส่ิงใดท่ีเป็นความ

บาดหมาง เรากมี็นํ้ าใจต่อกนัๆ เห็นไหม 

  น่ีอาํนวยความสะดวกใหก้นั เราเปิดทางใหก้นั เปิดทางใหก้นัแลว้น่ีส่ิงใดท่ีมนัชอบไม่

ชอบมนัเป็นจริตนิสยัของคน ถา้จริตนิสยัของคนเรากย็กใหเ้ขาไปๆ เรารักษาใจของเราไว ้ ฟัง

ธรรมๆ เพื่อเหตุน้ี ถา้ฟังธรรมเพื่อเหตุน้ีมนัมีวฒิุภาวะข้ึนมาไง คือเป็นผูใ้หญ่ รู้เขา รู้เรา คาํวา่ “รู้

เขา รู้เรา” เห็นไหม รู้เขารู้เราในซุนว ูเห็นไหม รู้เขารู้เรา รบร้อยคร้ังกช็นะร้อยคร้ัง ไม่รู้อะไรเลย 

ทาํส่ิงใดผดิพลาดไปหมด แลว้คาํวา่จะรู้เขาๆ รู้เขาอยา่งไง ไม่รู้เลย รู้เขาไม่ได้ๆ  เพราะอะไรล่ะ 

เพราะเราไม่รู้เราไง  

ถา้มนัรู้เราๆ รู้อะไร กรู้็หวัใจของเราน่ีไง ถา้รู้หวัใจของเรา ท่ีมนัสกปรกโสมมข้ึนไป ถา้

ไม่รู้ใจเรานะ ส่ิงนั้นน่ะมนัเกิดทิฏฐิมานะ เหยยีบย ํา่เขาไปทัว่ๆ คิดวา่จะเหยยีบย ํา่เขาไปจะใหเ้ขา

ยอมรับเรา โดยท่ีความท่ีเรากย็งัไม่รู้จกัเรา ไม่รู้จกัเพราะอะไร ไม่รู้จกัเพราะอารมณ์มนัครอบงาํ

ไง ไม่รู้จกัเพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัครอบงาํหวัใจน่ีไง แลว้มนักฉุ็ดกระชากไป

แสดงออกโดยความไม่รู้ตวัไง ความไม่รู้ตวัแต่รู้ดว้ยทิฏฐิมานะ รู้ดว้ยความเห็นอนันั้น รู้ดว้ย

ความเหยยีบย ํา่ ดว้ยความเอาชนะคะคานกนั น่ีไงไม่รู้เรา  

ถา้ไม่รู้เรากไ็ม่รู้เขา จะรู้เขาไดอ้ยา่งไงเพราะเราไม่รู้จกัเราน่ะ เรายงัไม่รู้จกัอารมณ์มนัเกิด

อยา่งไง มนัตั้งอยูอ่ยา่งไง แลว้มนัตอบสนองๆ แลว้มนัเหยยีบย ํา่หวัใจอยา่งไง แลว้มนัถ่ายข้ีรด

แลว้มนัไปเหลืออะไร ถา้เป็นคนหยาบกเ็หลือแต่ความสะใจ แต่ถา้เป็นคนท่ีละเอียดเหลือแต่

ความเสียใจ มนัเสียใจ เสียใจวา่เราหลงไปในอารมณ์เราเอง เราเสียใจท่ีเราโดนอารมณ์เราฉุด

กระชากไป เสียใจๆ เสียใจต่อผูท่ี้มีวฒิุภาวะท่ีเป็นสมัมาทิฏฐิ 
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  แต่ถา้มนัเป็นการสะใจต่อผูท่ี้เป็นพาลชน พาลชนนะมนัสะใจวา่ทาํเขาแลว้ ดีแลว้พอใจ

แลว้ไง น่ีไงไม่รู้จกัเรา ถา้ไม่รู้จกัเรากไ็ม่รู้จกัเขา น่ีท่ีเขามาๆ เป็นอยา่งไง ดูสิ เห็นไหมในบรรดา

ส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย เกลียดความทุกขป์รารถนาความสุขทั้งนั้น ในบรรดาสรรพส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย 

รักชีวิตของตนทั้งนั้น ในบรรดาสรรพส่ิงท่ีมีชีวิต เห็นไหม ปรารถนาแต่คุณงามความดีทั้งนั้น 

แต่คุณงามความดีของใคร คุณงามความดีของคนท่ีวฒิุภาวะท่ีตํ่าตอ้ยกคุ็ณงามความดีของเขา 

ดว้ยมุมมองของเขา แต่ถา้เป็นผูท่ี้มีสติมีปัญญาของเขา เห็นไหม คุณงามความดีของเขา คุณงาม

ความดีเป็นนามธรรมไง คุณงามความดีของเขาน่ี นกัพรตๆ  

นกัพรตนกับวช เห็นไหม นกับวชไม่มีสมบติัของตน สมบติัของนกับวชกคื็ออริยทรัพย ์

สมบติัของนกับวช เห็นไหม มีคุณธรรมในใจ น่ีสมบติัของนกับวช ศีล ศีลธรรมเป็นสมบติัของ

นกับวชนกัพรต แต่ไม่มีสมบติัส่ิงใดๆ เลย น่ีไง ส่ิงท่ีจิตใจท่ีมีวฒิุภาวะท่ีละเอียดข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็น

สมบติัของเราเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมท่ีเราจบัตอ้งในใจของเราท่ีเรารู้ในใจของเรา แต่คนอ่ืนรู้กบั

เราไม่ไดไ้ง ดูสมบติัทางโลก เห็นไหม เขามีทรัพยสิ์น เขามีสมบติัเท่าไร เขารํ่ ารวย เขามี

ทรัพยสิ์นมาก แต่ทรัพยสิ์นอยา่งนั้นมนัเป็นทรัพยสิ์นของประจาํโลกไง แร่ธาตุๆ มนักอ็ยูก่บัโลก

น่ี ใครมีสติปัญญาน่ีกไ็ปแสวงหามา แลว้เป็นลิขสิทธ์ิของเราๆ แต่เวลาซ้ือขายกนัไปแลว้กเ็ปล่ียน

สิทธ์ิกนัไป มนักเ็ป็นของของใคร มนัเป็นสมบติัสาธารณะเลย มนัไม่มีส่ิงใดเป็นจริงเป็นจงัเลย  

  แต่บาปกรรมน่ี บาปกรรมแยง่ชิงกนัไม่ไดน้ะ กรรมของใครเป็นกรรมของคนนั้นนะ คุณ

งามความดีของใครกเ็ป็นคุณงามความดีของคนนั้น เวลาจิตมนัสงบเขา้มา เห็นไหม ความสงบใน

ใจนั้นมนัเป็นสมบติัของใครล่ะ มนักเ็ป็นปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก กบัใจดวงนั้นใช่ไหม ถา้ใจดวง

นั้นเขามีสติปัญญาของเขา เขารักษาใจของเขา เขามีปัญญาของเขา มนักเ็ป็นสมบติัของคนๆ นั้น

ใช่ไหม แลว้สมบติัอยา่งนั้นมนัเกิดข้ึนมาจากไหนน่ะ สมบติัอยา่งน้ีมนัเกิดข้ึนมากเ็กิดข้ึนจากวฒิุ

ภาวะของจิตท่ีมนัมีวฒิุภาวะท่ีมนัละเอียดข้ึนมา มนัถึงแสวงหาส่ิงน้ี มนัถึงรักษาสมบติัส่ิงน้ี  

ถา้รักษาสมบติัส่ิงน้ี เห็นไหม น่ีรู้เรา ถา้มนัจะรู้เราได้ๆ  รู้เราไดด้ว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา 

“ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” ถา้รู้เรา ถา้รู้เรา เรากรู้็เขาได ้ รู้เขานะ น่ีรู้เขารู้เราข้ึนมา เห็น

ไหม รบร้อยคร้ังกช็นะร้อยคร้ัง น่ีพดูถึงทางยทุธวิธีนะ แต่ถา้เป็นธรรมล่ะ เป็นธรรม เห็นไหม น่ี

ถา้เป็นธรรมมนัเป็นสจัธรรม มนัเป็นสจัจะความจริง ความจริงในอริยสจั ถา้ความจริงในอริยสจั

มนัเกิดมาจากอะไรล่ะ จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสจั จิตน้ีมนักลัน่ออกมาจากอริยสจั แต่จิตคน

พาลๆ คนหยาบชา้น่ีมนัไม่มีอริยสจั มนัไม่มีความจริง มนัเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกไง มนั



เทศน์พระ เร่ือง รู้เขารู้เรา ๔ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

เป็นสญัญาอารมณ์ เห็นไหม แต่ถา้สญัญาอารมณ์ ถา้มนัเป็นความจริงๆ เห็นไหม ทุกขค์วร

กาํหนด ถา้ทุกขค์วรกาํหนดทุกขม์นัเป็นอยา่งไง ความพอใจ ส่ิงท่ีทนไม่ได ้ อะไรท่ีมนัทนไม่ได้

คือทุกข ์ ทุกขคื์อความทนอยูไ่ม่ได ้ อยา่งเช่น เห็นไหม นัง่อยูน่าน นอนนาน เราตอ้งนัง่ขยบั

เปล่ียนอิริยาบถโดยสญัชาตญาณๆ จนเป็นความคุน้ชินกบัมนั จนเห็นวา่เป็นเร่ืองธรรมดา มนั

เป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย  

แต่ถา้คนมีสติมีปัญญา ส่ิงนั้นนะทุกขค์วรกาํหนดๆ เห็นไหม เรากาํหนดท่ีเรามานัง่สมาธิ 

เรามาเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนากนัน่ี กเ็พราะเพื่อกาํหนดรู้ กาํหนดรู้ในทุกข ์ แต่กาํหนดรู้ใน

ทุกขน่ี์มนักเ็ป็นการดดัจริตซะ ดดัจริตไปหมด รู้ตวัทัว่พร้อมๆ มนัไม่เกิดเลยน่ะ มนัไม่มี เลย ไม่

รู้จกัทุกขไ์ง เอา้ กทุ็กขม์นัไม่มี มนัวา่ง มนัสบาย น่ีไงมนัดดัจริตไปก่อนไง เพราะมนัดดัจริตมนั

เลยไม่ไดรู้้อะไรเลยไง  

แต่ถา้เป็นความจริงๆ ของเรา เห็นไหม ครูบาอาจารยข์องเราท่านทาํความสงบของใจเขา้

มา น่ีถา้มนัเห็นจริงๆ เห็นไหม เวลาท่ีวา่ทุกขคื์อการทนอยูไ่ม่ได ้ เรานัง่อยูจ่น ๗ ชัว่โมง ๘ 

ชัว่โมงทนอยูไ่ดไ้หม เรานอนอยูโ่ดยไม่ลุกกนัเลยมนัทนอยูไ่ดไ้หม ทุกขคื์อความทนอยูไ่ม่ได ้

สรรพส่ิงในโลกน้ีมนัเป็นอนิจจงั คือมนัไม่มีส่ิงใดคงท่ีไง มนัไม่มีส่ิงใดคงท่ีตายตวัหรอก มนัไม่

มี มนัไม่มีหรอก ความเขา้ใจของเราน่ีมนัอยากจะปรารถนาความสุข อยากจะสมความปรารถนา

โดยความปรารถนาของตนใหม้นัสมบูรณ์ของมนั แลว้มนัมีอยูท่ี่ไหน มนัไม่มี ถา้มนัไม่มีน่ะ 

ทุกขท์นอยูไ่ม่ได ้ทุกขคื์อส่ิงท่ีเราทนอยูไ่ม่ได ้ส่ิงท่ีมนัตอ้งแปรปรวน น่ีมนัคือทุกข ์

แลว้เราอยากไปหาทุกขก์นั แลว้บอกวา่ ทุกอยา่งบนโลกน้ีสต๊าฟหมดเลย คงท่ีตายตวั

หมด ไม่มีการเปล่ียนแปลง มนัเป็นไปไดไ้หม มนัเป็นการฝืนความจริงไง น่ีมนัเป็นการฝืนความ

จริง คือเป็นการดดัจริตไง แต่ท่ีไม่ดดัจริต รู้เขารู้เรา ถา้มนัจะรู้เขาไดม้นัตอ้งรู้เราก่อน องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ ในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้ตวัทัว่

พร้อม รู้หมดทุกส่ิงทุกอยา่งโลกนอกโลกใน 

โลกนอกกคื็อโลกในวฏัฏะน้ีไง ความเป็นไปของโลกน่ีโลกนอก โลกในๆ โลกในกโ็ลก

กิเลสไง โลกในกจิ็ตท่ีเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไง ถา้มนัชาํระลา้งน่ีโลกใน องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบทั้งโลกนอกและโลกใน ตรัสรู้เองโดยชอบ เห็นไหม เพราะ

เขา้ใจวา่นั้นหมดน่ะ มองทุกอยา่งสรรพส่ิงทุกอยา่งมนัเขา้ใจไดห้มด มนัเห็นตามความเป็นจริง
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หมด ถา้เห็นตามความเป็นจริงหมด เห็นไหม เทศนาวา่การข้ึนมา เวลาพระท่ีปฏิบติัข้ึนมาติดขดั

ส่ิงใดกไ็ปถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ รู้เองโดยชอบไง  

แต่ในโลกสมมุติเราน้ีไง สมมุติบญัญติัๆ รู้โดยดดัจริตไง เวลาศึกษามาน่ีศึกษามาเพื่อ

ความรู้ ศึกษามาเพื่อความรู้ๆ น่ีเป็นสุตมยปัญญา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก ปริยติั 

ปฏิบติั ปฏิเวธะ ไม่ขดัไม่แยง้กนั การศึกษาน่ีโลกมีเจริญๆ กเ็จริญจากการศึกษา แต่ศึกษาแลว้มนั

ตอ้งปฏิบติัข้ึนมาใหท้าํงานเป็น การทาํงานเป็นคือภาคปฏิบติั ถา้ปฏิบติัไปแลว้มนัเกิดปฏิเวธะ 

ปฏิเวธะน่ีมนัรู้แจง้ๆ ถา้รู้แจง้อยา่งน้ีมนักเ็ป็นความจริง เห็นไหม ไม่ดดัจริต รู้เองโดยชอบ โดย

ตามสติปัญญาของตน รู้โดยการกระทาํของตน รู้โดยสจัจะความจริง  

จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสจั จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสจั จิตน้ีมนัไดก้ระบวนการของมนั 

ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค กระบวนการของอริยสจั เห็นไหม อริยสจัเป็นสจัจะความจริง จิตมนั

ตอ้งกลัน่ออกมา ถา้จิตมนักลัน่ออกมา มนัรู้จริงทาํจริงออกมาแลว้น่ีมนัจะเป็นความจริง มนัจะรู้

รอบขอบชิด มนัจะรู้เราทั้งหมดเลย รู้เราทุกข ์ อ๋อ ทุกขก์เ็ป็นอยา่งน้ี สมุทยัควรละ สมุทยัคือ

ตณัหาความทะยานอยากไง อยากใหทุ้กขห์าย อยากจะรู้จกัธรรม อยาก น่ีทุกขค์วรกาํหนดก็

กาํหนดไม่เป็น เวลามนัจะสมุทยัควรละๆ มนักไ็ม่รู้จะละอยา่งไง หนัซา้ย หนัขวา หนัรีหนัขวาง 

มนัไม่รู้วา่จะละอยา่งไง มนัขดัขอ้งไปหมดเลย ความจริงจากภายใน ถา้มนัรู้ในไม่ได ้ ในเรารู้

ไม่ไดแ้ลว้มนัจะละอยา่งไงล่ะ ถา้มนัละไม่ได ้ ทุกขค์วรกาํหนด สมุทยัควรละ ทุกขก์ก็าํหนด

ไม่ได ้ เวลาจะละกล็ะไม่เป็น ถา้ละไม่เป็นน่ะ แต่ศึกษามามากนะ ศึกษามามากกเ็กิดจินตนาการ

ไง จินตนาการกนัไป ไม่รู้เรา เพราะไม่รู้เรา มืดบอด มนักไ็ม่รู้เขา  

ถา้มนัรู้เขาข้ึนได ้ รู้เขา เห็นไหม ดูสิในสปัปายะ ๔ เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ

พระพทุธศาสนา เห็นภยัในวฏัสงสาร เห็นภยัของมนันะ เห็นภยัคืออะไรนะ ดูสิ ยกัษต์วัใหญ่ 

เห็นไหม กาลเวลา มืดกบัสวา่งกลืนกินสรรพส่ิงทั้งหมดในโลกน้ี สรรพส่ิงทั้งหลาย กาลเวลากิน

หมดเลย แลว้กินหมดเลย แลว้กาลเวลามนักเ็ป็นสสาร เป็นแร่ธาตุ ท่ีตวัมนัเองไม่มีผลตกคา้งใน

ตวัของมนั แต่มนัจะมีผลตกคา้งจากจิตท่ีเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะน้ีไง  

น่ียกัษใ์หญ่มนักลืนกินทุกส่ิงทุกอยา่งไปหมด กาลเวลากลืนกินไปหมด เห็นไหม เวลาเรา

มาเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาน่ีทาํอยา่งไงใหเ้ป็นววิฏัฏะ คือพน้

ออกไปจากกาลเวลา พน้ออกไปจากการหมุนเวียน พน้ออกไปจากผลของวฏัฏะ เราเกิดมาจาก
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ผลของวฏัฏะ แต่เห็นภยัในวฏัสงสาร ภยัในวฏัสงสาร เห็นไหม ทาํไมถึงเห็น เห็นเพราะศึกษา

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้

ตรัสรู้เองโดยชอบ จากโลกนอกโลกในทาํลายทั้งหมดอวิชชา ออกจากวฏัฏะๆ ออกจากวฏัฏะไป

แลว้น่ีไม่หมุนไปในวฏัฏะ ท่านถึงช้ีนาํๆ บอกเราน้ีไง  

ถา้ช้ีนาํเรา เห็นไหม ท่านถึงใหป้ระพฤติปฏิบติัใหรู้้แจง้จากภายใน ถา้ใหรู้้แจง้จากภายใน

แลว้การปฏิบติัแลว้รู้แจง้รู้แจง้อยา่งไง เพราะการปฏิบติัจากภายใน เราเร่ิมจากการปฏิบติัข้ึนมาน่ี

เราไม่มีความรู้ เราไม่มีเหตุผลๆ เรากต็อ้งมีการศึกษา ศึกษาของเราน่ี เห็นไหม เราศึกษาใน

วฒันธรรมประเพณีมนัมีการกระทาํอยูแ่ลว้ เราคุน้ชินกบัมนัเพราะเราเกิดเป็นชาวพทุธ เกิดมา

พบพระพทุธศาสนา เกิดมาท่ามกลางของครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติั เรากเ็ห็นร่องเห็น

รอย เราเห็นแต่เรายงัไม่รู้รายละเอียด เราไม่รู้จกัการกระทาํ เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เรากม็าบวช

พระ  

เวลาบวชข้ึนมา เห็นไหม อุปัชฌายย์กเขา้หมู่ๆ จริงตามสมมุติไง จริงตามสมมุติบวช

มาแลว้เป็นพระมีศีล ๒๒๗ เหมือนกนั ลงอุโบสถเหมือนกนั ทาํสามคัคีอโุบสถร่วมกนั มนั

สมบูรณ์มนัไม่เป็นโมฆะ มนัไม่เป็นโมฆียะ มนัไม่เป็นความลม้เหลว มนัเป็นความจริงความจงั

ข้ึนมา เพราะเราและอุปัชฌายอ์าจารยเ์ราบวชมาสมบูรณ์ในความเป็นพระ ถา้บวชสมบูรณ์ใน

ความเป็นพระข้ึนมา น่ีมีความสมบูรณ์  

  ศึกษาตรงนั้นนะน่ีภาคปริยติั บวชมาแลว้มีครูบาอาจารยข์องเราแลว้ เห็นไหม ให้

ประพฤติปฏิบติั เรากจ็ะประพฤติปฏิบติัของเราไง พอจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนักเ็ป็นชุมชุน

เป็นหมู่สงฆ ์มนักมี็เรามีเขา เห็นไหม รู้เขาๆ ถา้เขากน็ํ้ าใจของเขา สปัปายะ ๔ๆ เราเห็นใจต่อกนั 

เรานะ เราทุกคนเหน็ดเหน่ือยเหมือนกนั ตอ้งหายใจเหมือนกนั ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั

เหมือนกนั คาํวา่เหมือนกนัๆ แต่ความชอบๆ ความถนดัของคนมนัอาจจะแตกต่างกนับา้ง 

แตกต่างกนับา้งเราก็มีนํ้ าใจต่อกนั เห็นไหม รู้เขา รู้เขาเพราะอะไร รู้เขาเพราะเห็นเราใจน่ีไง  

ท่ีเรามาๆ เรากม็าเพราะเหตุน้ี ทุกคนมาเพราะเรามีเป้าหมายนะ เรามีเป้าหมายนะ เรา

อยากเห็นตวัเราเอง เราอยากเห็นจิตของเรา เราอยากเห็นจิตของเราใหม้นัสงบข้ึนมา ถา้จิตสงบ

แลว้น่ีจิตไดเ้ห็นสติปัฏฐานตามความเป็นจริง เราจะใชปั้ญญาของเราวิเคราะห์วิจยัของเรา เราจะ

วิจยัของเราข้ึนมา ใหเ้ราเกิดภาวนามยปัญญา เกิดปัญญาข้ึนมาไง  
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  น่ีจิตท่ีจะกลัน่ออกมาจากอริยสจัๆ กก็ลัน่ออกมาจากสติปัฏฐาน ๔ น้ีไง ถา้กลัน่ออกมา

จากสติปัฏฐาน ๔ ดว้ยกาย ดว้ยเวทนา ดว้ยจิต ดว้ยธรรม เห็นไหม ดว้ยศีล ดว้ยสมาธิ ดว้ยปัญญา 

แลว้ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึนมา ปัญญาภาวนามยปัญญามนัเกิดข้ึน เราใชว้ิเคราะห์วิจยัของเราดว้ย

ปัญญาของเรา เห็นไหม น่ีสมัโพชฌงค์ๆ  วิเคราะห์วิจยัธรรมะไง ถา้วิเคราะห์วิจยัธรรมะมนัเป็น

สจัธรรม เห็นไหม ถา้มนัเป็นสจัธรรมน่ี ทุกคนกป็รารถนาๆ อยา่งน้ีทั้งนั้นน่ะ 

เรากป็รารถนา ทุกคนกป็รารถนา รู้เขารู้เราน่ีเห็นอกเห็นใจกนั น่ีนํ้ าใจของเขา เขาเองเขา

กข็วนขวายเขามา ทุกคนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ทุกคนมีสิทธิตามความเป็นมนุษยข์องทุกๆ คน แลว้

ทุกคนๆ มีสติปัญญา เห็นไหม แต่ละคนกแ็ตกต่างกนัไปๆ รู้เขาๆ รู้เขากด็ว้ยมีนํ้าใจต่อเขา เรามี

นํ้ าใจต่อกนั มีนํ้ าใจต่อกนั รู้เขา เห็นไหม เพราะทุกคนปรารถนาเหมือนกนั ทุกคนมีเป้าหมาย

เหมือนกนั 

แต่! แต่ความรู้สึกนึกคิดของคนมนัแตกต่างกนั เราจะไปควบคุม จะเป็นบรรทดัฐานๆ ก็

อยูใ่นศีลน้ีแหละ อยูใ่นศีล ถา้ไม่ผดิศีล ถา้เขาไม่ผดิศีลของเขา เขาไม่ทาํส่ิงใดมนักไ็ม่มีความ

รังเกียจไง คนเราจะรังเกียจรังงอนกนักด็ว้ยศีลดว้ยธรรมน่ีแหละ ดว้ยความอยูด่ว้ยกนั ศีล

แตกต่างกนัมีความเห็นแตกต่างกนั เห็นไหม มนักเ็ขา้ทิฏฐิมานะท่ีแตกต่างกนั ทิฏฐิมานะท่ีเสมอ

กนั ท่ีใกลเ้คียงกนั เห็นไหม ความเป็นอยูข่องหมู่สงฆ ์เห็นไหม น่ีรู้เขาๆ ถา้รู้เขาๆ ถา้มนัรู้เราซะ

อยา่งเดียวน่ีมนัจะรู้เขา แต่มนัรู้เขารู้เราน่ะ การประพฤติปฏิบติัมนักส็ะดวกราบร่ืนข้ึน การ

สะดวกราบร่ืนข้ึนสะดวกเพื่ออะไรล่ะ  

ความประพฤติปฏิบติันะการเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตน้ีมนัไม่มีตายๆ มนัเวียนวา่ย

ตายเกิดมาก่ีภพก่ีชาติ ถา้เราใคร่ครวญในธรรมะไง ถา้จิตเราศึกษาธรรมะแลว้เราใคร่ครวญอยูใ่น

ธรรมะ แลว้เราอยูก่บัสจัธรรมอยา่งน้ี มนัสงัเวชนะ สงัเวชมากๆ เราเกิดมาน่ีมนัเป็นชาติเป็น

ตระกลูนะ ถา้เราเป็นผูท่ี้รับผดิชอบมีความรักมีความผกูพนักบัส่ิงใด แลว้ความรักความผกูพนั

ตอ้งพลดัพรากจากเราไปโดยกะทนัหนัน่ี คนๆ นั้นอาจถึงเสียสตินะ เสียสติเพราะอะไร เพราะ

เขาทาํใจของเขาไม่ได ้ เวลาส่ิงใดท่ีเขารักเขาสงวนของเขา แลว้เสียหายไปน่ี บางคนน่ีเห็นไหม 

ถา้จริตนิสยั คาํวา่จริตนิสยัเพราะจิตใจเขาอ่อนแอ พอเขาอ่อนแอกต่็อตา้น เขาต่อตา้นนะ เขา

ต่อตา้นสงัคม เขาประชดสงัคม เขาทาํใหชี้วิตเขาเสียหายไปเลย มนัสงัเวชๆ เพราะวา่จิตใจเขา

อ่อนแอ เขารับภาวะอยา่งนั้นไม่ได ้ถา้เขารับภาวะอยา่งนั้นไม่ไดน้ะ เขามีปัญหาของเขานะ  
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น่ีพดูถึงรู้เขาไง มนัเห็นใจต่อกนัๆ ความทุกขค์วามยากมนัมีมาเหมือนกนัทั้งนั้นน่ะ เขาก็

ทุกขเ์ขากย็ากของเขามา ไอเ้รากทุ็กขเ์รากย็ากของเรามา เวลาความทุกขค์วามยาก เห็นไหม ความ

ทุกขค์วามยากเพราะจิตใจท่ีมนัมีปัญหาข้ึนมามนักย็อมรับ มนักว็า่ส่ิงนั้นเป็นความทุกขค์วามยาก

ของเรา แต่จิตใจท่ีคนเขามีกาํลงัของเขานะ ไอเ้ร่ืองน้ีเป็นของเลก็นอ้ยมาก คาํวา่เป็นของเลก็นอ้ย

นะ มนัมองขา้มๆ มนักท็าํของมนัไดข้ึ้นมา เห็นไหม น่ีรู้เขาๆ ถา้เห็นนํ้าใจต่อเขาน่ี เห็นใจต่อเขา

น่ี น่ีไงถา้รู้เขา ดูสิ ในสงัคมปฏิบติันั้นมนักส็ะดวกใช่ไหม ในสงัคมนั้นมนักไ็ม่กระทบกระเทือน

กนัใช่ไหม ถา้มนัไม่กระเทือน รู้เขา คนจะรู้เขาน่ีมนัตอ้งรู้เราก่อนไง แต่ถา้มนัไม่รู้เราน่ี มนัจะรู้

เขาไดอ้ยา่งไงน่ะ มนัไม่มีนํ้ าใจใดๆ ต่อกนัเลยเหรอ  

เราเกิดมา เห็นไหม ดูสิ ดูเวลาญาติโยมเขามาทาํบุญกศุลของเขา เขาใหส่ิ้งท่ีเป็นวตัถุ มนั

เป็นอามิส แลว้เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เห็นไหม ใหธ้รรมเป็นทานๆ 

เป็นการใหท่ี้ประเสริฐท่ีสุด “ใหธ้รรมเป็นทาน” ใหธ้รรมเป็นทานกใ็หว้ิชาการความรู้น่ีไง 

เทศนาวา่การน่ีใหธ้รรมเป็นทานๆ ดูสิ เขาถึงพิมพห์นงัสือกนั แจกกนัน่ะ ใหธ้รรมเป็นทานคือให้

ทางวิชาการกนั ใหเ้ขาฉลาดข้ึนมา ส่ิงท่ีฉลาดข้ึนมาน่ีใหท้านท่ีสูงสุด 

ไอน่ี้เราเป็นนกับวชดว้ยกนั รู้เขารู้เรา ถา้รู้เขารู้เรา เราเปิดช่องใหเ้ขาๆ เรามีนํ้ าใจต่อกนัไง 

ใครประพฤติปฏิบติั ใครมีธุระปะปัง เห็นไหม เราจะไหวว้านกนั ใหรั้บผดิชอบต่อกนัเพราะ

อะไร พระกม็าจากคน คนกมี็ปัจจยัเคร่ืองอาศยั พระกต็อ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั แลว้พระเราบวช

มาแลว้มนัมีขอ้วตัรปฏิบติัใช่ไหม ถา้มีขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมาน่ี กิจกรรม เห็นไหม กิจของสงฆ ์ ๆ 

ไง น่ีในศาลา ในโรงธรรม ในวดั ในกฏิุ ในส้วม ทุกอยา่งมนัมีวตัรปฏิบติัหมด  

ถา้วตัรปฏิบติัหมด เห็นไหม เราไหวว้านกนัๆ ถา้หนา้ท่ีของใคร ใครมีความจาํเป็น

รับผดิชอบข้ึนมาน่ี เราไหวว้านกนัๆ น่ีมนัมีนํ้ าใจต่อกนัๆ ส่ิงใดมนักส็ะดวกไปหมด เรามีนํ้าใจ

ต่อกนัไง แต่ถา้มนัไม่มีนํ้ าใจต่อกนัมนัเป็นประเดน็ข้ึนมาทั้งนั้น มนัเป็นประเดน็ท่ีเราจะเอามาให้

มนักระทบกระเทือนกนัไดท้ั้งนั้น แลว้เราไปทาํทาํไม เราโง่หรือเราฉลาด อา้ว กเ็รามาหาอะไร

ล่ะ ทุกคนปรารถนาความสุขเกลียดความทุกขท์ั้งนั้นนะ ทุกคนไม่ตอ้งการความขดัแยง้ ทุกคนไม่

ตอ้งการความกระทบกระเทือนทั้งนั้น ทุกคนตอ้งการความราบร่ืนในการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา

น่ี เราอยากมีสติ เราอยากมีคาํบริกรรม คาํบริกรรมเราอยากใหล้ะเอียดข้ึนไป เราอยากใหจิ้ตเรา

ลงสู่สมาธิๆ แลว้เราอยากใหจิ้ตของเราคน้ควา้หาสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ถา้ใครเห็นกาย 

เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ตามความเป็นจริงแลว้เรากจ็ะวิปัสสนาของเรา ถา้วิปัสสนาของเรา
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แลว้เราเกิดปัญญาของเรา เห็นไหม ถา้เรามีปัญญาของเราน่ี ธรรมะข้ึนมาแลว้น่ีมนัจะเกิดปัญญา 

ความตกผลึกในใจน่ี เห็นไหม  

ส่ิงท่ีไม่มีชีวิตๆ น่ีนาฬิกาเวลามนัตายไปแลว้เขาเอาไปโยนท้ิง เวลาคนมนัตายไปแลว้ น่ี

เอาร่างกายไปเผา แต่หวัใจมนัไม่ตาย มนัไม่มีการตายท่ีสมบูรณ์ไง มนัตายเพราะหมดวาระ มนั

เป็นการส้ินสุดชีวิตน้ี ส้ินสุดภพน้ี แต่ไปเกิดภพใหม่ ถา้เกิดภพใหม่ข้ึนมาน่ี ถา้ทาํคุณงามความดี

ขนาดไหน มนักเ็กิดข้ึนมา มนักมี็ปัญญามากข้ึน ถา้มนัมีปัญญามากข้ึนมนักส็งวนรักษาชีวิตของ

มนัมากข้ึน แต่ถา้คนเกิดมา เห็นไหม เกิดมาดว้ยความทุกขค์วามยาก น่ีมนัเกิดมาเพราะหนี หนี

จากนรกอเวจีมา  

เวลาคนเราทาํบาปอกุศล เห็นไหม เทวทตัทาํลายองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เกิดใน

ขมุนรกอเวจีตํ่าสุดเลย แลว้เวลาหมดเวรหมดกรรมกผ็อ่นข้ึนมาเป็นชั้นๆ ข้ึนมา พอเป็นชั้นๆ 

ข้ึนมายงัไม่ส้ินสุดแห่งทุกขน่ี์ หนีมาเกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นมนุษยก์ม็าเกิดทุกข์ๆ  ยากๆ เวลาเวียน

วา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะน่ี ถา้ในภพท่ีเรามาจากท่ีทุกขท่ี์ยากมนัมาดว้ย

ความขาดแคลนทั้งนั้น แต่ถา้มา เห็นไหม ดูสิ มาจากพวกสวรรคม์าจากส่ิงท่ีสมบูรณ์มา พอมา

เกิดเป็นมนุษยน์ะ จิตใจนุ่มนวล จิตใจน่ีร่มเยน็  

น่ีมนัมาแตกต่างกนั แลว้มนัแตกต่างกนั มนัมาเกิดในสถานะของมนุษยม์า มนัเกิด

ร่วมกนัน่ะ พอเกิดร่วมกนัจิตใจมนักแ็ตกต่างกนั ความเห็นทิฏฐิมนักแ็ตกต่างกนั เห็นไหม ถา้

ความเห็นท่ีแตกต่างกนัน่ี เวลาท่ีจิตมนัสงบแลว้มนัจะคน้ควา้หาความจริงน่ี ถา้จิตมนัไม่สงบ

ข้ึนมามนัไม่มีวฒิุภาวะ มนัจะรับรองอะไรได ้ 

แต่ถา้มนัรับรองส่ิงใดไดม้นัเป็นประโยชน ์ เห็นไหม น่ีรู้เขารู้เรา ถา้รู้เขาข้ึนมาน่ีมนัรู้เรา

แลว้มนัจะเห็นใจเขา แลว้จะรักษาได ้จะดูแลได ้จะเป็นคุณงามความดีไง เราทาํคุณงามความดีต่อ

กนั เวลาเราจะตอ้งจากกนัไป เห็นไหม มนัระลึกถึงๆ ท่ีเคยอยูด่ว้ยกนั เคยท่ีสมัผสักนัมา มนั

ระลึกถึงกนัดว้ยความระลึกถึงนะ แต่ถา้มนัมีความบาดหมางกนัมา มนัมีความกระทบกระเทือน

กนัมา เวลามาระลึกถึงมนัไม่อยากระลึกถึงเลย ต่างคนต่างไม่หนัหนา้เขา้หากนัเลย  

น่ีพดูถึงวา่ ถา้ไม่รู้เรา ไม่รู้เราเรากไ็ม่รู้ถึงสจัจะความจริง ไม่รู้ถึงวฏัฏะ เราทาํส่ิงใดเราก็

ทาํดว้ยอารมณ์ของเราไง แต่ถา้เรามีสติมีปัญญาของเรา เห็นไหม เราทาํส่ิงใดเราทาํเพื่อประโยชน ์

เขาจะรู้ไม่รู้เป็นเร่ืองของเขา เขาจะรู้หรือไม่รู้มนัเร่ืองของเขา เราจะทาํคุณงามความดีของเรา ทาํ
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คุณงามความดีเพื่อบูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ถา้เราทาํคุณงามความดีบูชาองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจา้เพื่อคุณธรรมในหวัใจของเราไง เรามีเป้าหมายของเรา มีเป้าหมายของเรา

คือเราจะทาํข้ึนมาใหเ้กิดสมบติัของเรา สมบติัของเราคือศีล คือสมาธิ คือปัญญาของเรา คือสจั

ธรรม คือศีลคือธรรมในหวัใจของเรา เราทาํของเรา เรารักษาของเรา เราดูแลของเราเพื่อ

ประโยชน์กบัเรา ใครเขาจะทาํส่ิงใดมนัเร่ืองของเขา  

แต่! แต่กิเลสมนัไม่ยอม กิเลสนะทุกคนจะบอกวา่ อยากจะให้ทุกอยา่งดีแลว้เรากจ็ะทาํ

คุณงามความดีดว้ย เวลาจะทาํคุณงามความดี กิเลสมนัต่อตา้นทั้งนั้น นู่นกไ็ม่ดี น่ีกไ็ม่ดี เขากท็าํ

กนัอยา่งนั้น เรากเ็ลยไม่อยากทาํ ไม่อยากทาํเพราะจิตใจมนัอ่อนแอไง ถา้จิตใจมนัเขม้แขง็ข้ึนมา

มนัทาํไดท้ั้งนั้น มนัทาํได ้ เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม ท่านทาํเพื่อลูกศิษยลู์กหา ท่านทาํ

ของท่านไดท้ั้งนั้น ท่านทาํเพื่อประโยชน์ไง ประโยชน์กบัสงัคม เขาจะรู้ไม่รู้มนัเร่ืองของเขา มนั

เร่ืองของเขา  

น่ีไง การเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เราจะรู้ไม่รู้น่ีเราจะไปปฏิเสธไดไ้หม เวลาเราเกิดเป็น

ปัญญาชน เห็นไหม มนัมีจริงหรือเปล่า นรกสวรรคมี์จริงหรือเปล่า ทุกคนถามเลย นรก สวรรคมี์

จริงหรือเปล่า มีจริงไม่มีจริงกม็าเกิดเป็นมึงนัน่แหละ ถา้มนัไม่มีจริงมนัไม่คิดอยา่งน้ีหรอก ก็

ความคิดน่ีแหละ ความคิดจริตนิสยันัน่มนัมาจากนัน่ มนัมาจากนัน่มนัถึงมาเป็นแบบน้ี แต่ถา้คน

เขามาสวรรคเ์ขามาจากคุณงามความดีนะ เขามาดีกวา่น้ีอีก เขามาแลว้ เห็นไหม จิตใจคนท่ีเป็น

ธรรมๆ โอ๋ เขาเสียสละไดม้หาศาล เขาทาํของเขาได ้ แลว้ไม่ไดท้าํของเขาดว้ยความโดนบีบ

บงัคบันะ เขาทาํของเขาดว้ยความช่ืนใจ เขาทาํของเขาดว้ยความพอใจของเขา เขาทาํของเขาดว้ย

ความเตม็ใจของเขา เพราะหวัใจของเขามนัยิง่ใหญ่  

แต่ถา้ส่วนจิตใจของคนมนัไม่ยิง่ใหญ่ เห็นไหม ทาํอะไรไม่ไดเ้ลยๆ น่ีมนัมาจากไหนน่ะ 

แลว้บอกวา่นรกสวรรคมี์หรือเปล่า ภพชาติมนัมีหรือเปล่า มนัมีอยา่งน้ีไง ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจา้เห็นคนแก่ คนเกิด คนเจบ็ คนตาย นัน่ท่านถึงถามวา่ เราตอ้งเป็นอยา่งน้ี

เหรอ ไอเ้ราไปงานศพ เห็นไหม เขาเวียน ๓ รอบ น่ีวฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เขาทาํให้

เห็นๆ น่ะ เขาทาํเพราะประเพณีวฒันธรรมไง ประเพณีวฒันธรรมของชาวพทุธ  

ในทางตะวนัตกนะเขาแปลกใจ แปลกใจวา่ในทางตะวนัออกเวลาคนตายอะไรต่างๆ 

ทาํไมไม่เศร้าโศกเหมือนเขา ทาํไมไม่ตีโพยตีพายแบบเขา เพราะศาสนาสอนไง เพราะธรรมชาติ



เทศน์พระ เร่ือง รู้เขารู้เรา ๑๑ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

มนัสอนไง ธรรมชาติเขาบอกไวแ้ลว้ไง แต่เวลาธรรมชาติสอนนะ ธรรมชาติสอน ศาสนาสอน 

ถา้ธรรมชาติการถือผไีง การถือผ ีความเช่ือผ ีดว้ยจิตวิญญาณเขากเ็ช่ือของเขาอยูแ่ลว้ เร่ืองศาสนา

ผ ีแลว้เวลาพทุธศาสนามาน่ี พทุธศาสนามาน่ีมนัมีธรรมะ มนัมีอริยสจัมีสจัจะความจริง  

ดงันั้นในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ “เธออยา่เสียใจไปเลย อยา่ครํ่ า

ครวญไปเลย อยา่ทุกขย์ากไปเลย ใหท้าํคุณงามความดี” การทาํคุณงามความดีแลว้อทิุศส่วนกศุล

น่ี น่ีไง เพราะทาํคุณงามความดีอุทิศส่วนกศุลคนเป็นเท่านั้นถึงอุทิศส่วนกศุลได ้ คนตายอุทิศ

ส่วนกศุลไม่ได ้สสารส่ิงท่ีไม่มีชีวิตมนัไม่มีนํ้ าใจท่ีใหต่้อกนั 

ดูสตัวสิ์ สตัวม์นัแยง่มนัชิงกนัมนักดักนั มนัใหโ้อกาสใคร แต่มนุษย ์ เห็นไหม เราทาํคุณ

งามความดีแลว้น่ี ในคุณธรรมของเราน่ี เราอุทิศส่วนกศุลน่ีใหก้นั ความรู้สึกนึกคิดมนัถึงกนั 

ความอาลยัอาวรณ์ เห็นไหม ความระลึกถึงกนัน่ะๆ จิตท่ีระลึกถึงกนันะ มนัเป็นความจริงนะ มนั

เป็นความจริงท่ีมนัมีอยูแ่ลว้ไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เห็นไหม องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงมาสอนไง เพราะของมนัมีอยูแ่ลว้ไง ถา้ไม่มีไปรษณียเ์อง็จะส่ง

ของใหใ้ครล่ะ มนัตอ้งมีไปรษณียใ์ช่ไหม เราถึงไปฝากไปรษณียไ์ดใ้ช่ไหม 

  น่ีกเ็หมือนกนัขอ้เทจ็จริงในการอุทิศส่วนกศุล ความรู้สึกมนัมีของมนัอยูแ่ลว้ใช่ไหม แต่

คนไม่เขา้ใจคนไม่รู้กไ็ปทาํอยา่งอ่ืน เห็นไหม ไปทาํในทางอ่ืน เห็นไหม องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้เวลารู้แลว้กใ็หท้าํอยา่งน้ีไง ทาํอยา่งน้ีเพื่อใหร้ะลึกถึงกนั ฉะนั้นส่ิงท่ีองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอน ใหท้าํคุณงามความดีแลว้ระลึกถึงกนั อยา่ครํ่ าครวญ อยา่เสียใจ 

อยา่ร้องไห ้ คาํวา่ อยา่ครํ่ าครวญ อยา่เสียใจ อยา่ร้องไห ้ เพราะการครํ่าครวญ และการเสียใจการ

ร้องไหน่ี้มนัเป็นความทุกข์ๆ  เพราะความทุกขอ์นัน้ีมนัไปกีดขวางไง มนัไปขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริง

ไง เพราะตามขอ้เทจ็จริงพระอาทิตยข้ึ์นพระอาทิตยต์อ้งตกไง คนเราเกิดแลว้ตอ้งตายไง คนเกิด

มานะถา้มีบุญกศุล เขาไดบุ้ญกศุล ทาํคุณงามความดีส่งเสริมเขา เขากจ็ะมีความสุขเพราะเขาทาํ

ของเขามา  

เวลาคนท่ีเกิดมามีความทุกขค์วามยากของเขาน่ี เขาเกิดมาน่ีกบ็าปอกศุลส่งเสริมเขา มา

ตอบสนองเขา แลว้ถา้ในปัจจุบนัน้ีส่ิงนั้นถา้คนท่ีจิตใจเขม้แขง็ เห็นไหม ส่ิงท่ีตอบสนองมามนัก็

ตอบสนองมาเฉยๆ แต่เขาไม่เดือดร้อนไปดว้ย เพราะเขาไม่เดือดร้อนไปดว้ย เห็นไหม เพราะเขา

มีคุณธรรมในใจ ส่ิงนั้นมนักไ็ม่มีผลกบัใจของเขา แต่ไอค้นท่ีดูอยูข่า้งนอกดูแลว้เจบ็ปวดแทนไง 
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แต่เขาไม่มีผลกระทบของเขา เพราะจิตใจเขามีคุณธรรมในหวัใจของเขา น่ีไงถา้เกิดในชาติ

ปัจจุบนั ธรรมะๆ เป็นปัจจุบนัน่ี เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนถึงปัจจุบนั เรามาแก้

กนัท่ีปัจจุบนัไง  

ฉะนั้นส่ิงท่ีเราเป็นมาน่ีท่ีภพชาติน้ีหรือเปล่า วฏัฏะมนัมีหรือเปล่า ไอส่ิ้งนั้นน่ะมนัมีมา

เป็นจริตเป็นนิสยั มนัเป็นพนัธุกรรมของจิต ๆ นั้นคาํวา่พนัธุกรรมของจิตมนัตดัแต่งมาดว้ยบุญ

ดว้ยกศุล มนัตดัแต่งมาดว้ยบาปอกศุลท่ีมนัทาํของมนัมา ถา้ทาํของมนัมาแลว้น่ี ในชาติปัจจุบนั

ถา้เรามีสติมีปัญญาเราจะร้ือคน้ตรงน้ีไง น่ีไงถา้ร้ือคน้ตรงน้ี มนัจะเขา้มาถึงรู้เราแลว้ ถา้รู้เราแลว้ 

เราจะไม่ใหกิ้เลสตณัหาความทะยานอยากมนัมาชกัใย  

เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัชกัใย พอมนัแสดงออกไป ไอค้นท่ีมีคุณธรรม

นะ ครูบาอาจารย ์ เห็นไหม ในทางจิตวิทยาตาเป็นหนา้ต่างของใจ มนัคิดอะไรหวัใจมนั

แสดงออก ตาเป็นหนา้ต่างของใจ ไอน่ี้กิริยาการประพฤติ ทางจิตวิทยาเขารู้ได ้ อยากได ้ อยากดี 

อยากเด่นโดยท่ีกดข่ีเขา โดยท่ีการกระทาํทางออ้ม โดยส่ือโดยภาษากาย ภาษากายเขารู้เขาเห็น

ของเขา แต่ไอเ้รายงัไม่รู้เลยน่ะ เพราะไม่รู้เรา เพราะเราไม่รู้เรา เราแสดงส่ิงใดออกไป 

ฉะนั้นทีน้ีเวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีธรรมๆ เห็นไหม ภาษกายๆ ท่านแสดงออก ภาษา

กายแสดงออกมนักโ็ดยสญัชาตญาณ แต่ใจจะคิดอยา่งนั้นหรือเปล่า เขาไม่ไดคิ้ดอยา่งนั้น แต่เขา

มีความปรารถนาจะนอ้มนาํใหค้นท่ีปฏิบติัมีแนวทาง เขากแ็สดงออกนั้นคือภาษากายเหมือนกนั 

ภาษากายกคื็อภาษากายคือภาษาธรรมชาติ แต่วา่กิเลสในใจๆ มนัปรารถนาลาภสกัการะ มนั

ปรารถนาใหค้นสรรเสริญเหรอ แต่ถา้มนัไม่รู้เรานะ ท่ีมนัแสดงออกมาโดยไม่รู้ตวัรู้ตนนะ เขาดู

ออก พอเขาดูออกแลว้น่ีมนัเป็นท่ีน่ารังเกียจ 

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านแสดงออกเหมือนกนั แต่การแสดงออกแบบนั้นนะ แต่

ท่านไม่มีความปรารถนา มนัการแสดงออกๆ เพือ่จิตใจดวงหน่ึง เห็นไหม จิตใจดวงท่ีสูงกวา่ชกั

จิตใจดวงท่ีตํ่ากวา่ใหข้ึ้นมา น่ีวิธีการๆ ดูสิ หนทางมรรคโคทางอนัเอก ตามทางเดินของจิต จิตมนั

ตอ้งผา่นไปทางนั้น ถา้จิตมนัผา่นไปทางนั้น ผา่นไปโดยสจัจะขอ้เทจ็จริง กลบัผา่นไปโดยมารยา

สาไถย ไม่รู้สึกตวัๆ มนัไม่รู้จกัตนนะ มนัเป็นมารยาสาไถย แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ นะ มนัไม่มี

มารยาสาไถย มนัเป็นขอ้เทจ็จริง ฉะนั้นมนัถึงไม่มีเวรมีกรรมไง  

ถา้ไม่มีเวรมีกรรมมนัไม่มีเวรมีกรรมเพราะสจัจะความจริงอนันั้น น่ีพดูถึงวา่รู้เรา รู้เรากรู้็
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เขา ถา้รู้เขาน่ีเราจะพดูถึงสงัคมไง เราจะพดูถึงสงัฆะถึงความเป็นไปของหมู่สงฆ ์ ถา้หมู่สงฆม์นั

เป็นจริงๆ นะ ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนนะมนัเป็นจริตนิสยั มนัเป็นจริตมนัไม่ใช่อริยสจั มนัไม่ใช่ความ

จริง เรามาหาความจริงกนัต่างหาก ถา้เรามาหาความจริงส่ิงนั้นมนัเป็นนิสยัของคน มนัเป็น

วาสนาของคน เห็นไหม สนัดานๆ น่ะ สนัดานนะแกไ้ขไม่ได ้ แต่กิเลสคือความตณัหาทะยาน

อยาก เสร็จแลว้มนักแ็สดงออกอยา่งนั้น การแสดงออกส่วนการแสดงออก  

การแสดงออกถา้มนัไม่มีกิเลสนะ มนัรับไดห้มด ถา้ไม่มีกิเลส ถา้เป็นของครูบาอาจารย์

นะท่านไม่มี แลว้มนัเหมือนแต่มนัไม่ใช่ มนัเหมือนกบัเดก็ๆ เห็นไหม เดก็ๆ นะ มนัไร้เดียงสา 

ความวา่ไร้เดียงสาคือสติปัญญาของเขาไม่เท่าทนัตวัเขา เวลาเดก็ๆ มนัพดูอะไรมนัเป็นการ

ท่องจาํ มนัจาํคาํพดูมาแต่เน้ือหาสาระมนัจะเขา้ใจหรือเปล่าไม่รู้ แต่มนัพดูออกมาดว้ยความไร้

เดียงสา มนัฟังแลว้มนัไร้เดียงสานะ คาํวา่ไร้เดียงสาคือเขาไม่มีการหลอกลวงไง มนัไร้เดียงสา  

แต่เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรมๆ นะ มนัไม่ใช่ไร้เดียงสาๆ มนัรู้เท่าหมด มนัมี

ปัญญาสูงส่ง แต่การพดูอยา่งนั้น เห็นไหม เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านไม่มีกิเลสในใจน่ี มนั

เหมือนกบัไร้เดียงสา คือมนัสะอาดบริสุทธ์ิไง เหมือนเดก็ๆ ท่ีเขาวา่ไม่ตอ้งการ เดก็ๆ มนัตอ้งการ

อะไร มนัตอ้งการการช่ืนชมจากผูใ้หญ่หน่อยหน่ึงแลว้มนัแสดงออกนัน่น่ะ มนัไร้เดียงสาดูแลว้

มนัน่ารักนะ แต่ผูใ้หญ่แสดงออกมาน่ีมนัไม่น่ารักเลย แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่ีวา่เวลาพระ

อรหนัตน์ะเหมือนไร้เดียงสา น่ีเขาวา่พระอรหนัตคื์อการแสดงออกท่ีไร้เดียงสา คือไม่มี โอโ้ฮ 

อยา่งนั้นเลยเหรอ  

พระอรหนัตส์ติสมบูรณ์พร้อมนะ รู้พร้อม ปัญญาพร้อม แต่มนัไม่มีกิเลสไง มนัไม่มี

ตณัหาความทะยานอยาก คืออยากได ้อยากดี อยากเด่น มนัไม่มี ความไม่มีนัน่นะการแสดงออก

เหมือนไร้เดียงสา ไร้เดียงสาอะไรรู้เหรอ ไร้เดียงสาไปใกล้ๆ  สิ กระเดน็เลย ไร้เดียงสา มนัจะไร้

เดียงสามาจากไหน คาํวา่ไร้เดียงสา ทีน้ีเวลาทางโลกเราไดย้นิมามีพระหลายองคพ์ดูมาก บอกวา่

พระอรหนัตแ์สดงออกเหมือนเดก็ไร้เดียงสา ห๊ะ โอ ้ ปฏิบติัมาจนโง่เลยเนาะ ปฏิบติัมาจนไร้

เดียงสา ปฏิบติัมาเพื่อฉลาด ไม่ไดป้ฏิบติัมาเพื่อโง่ แต่จิตใจมนัสะอาดเอง พอจิตใจมนัสะอาดมนั

ไม่มีมารยาสาไถย แต่การแสดงออกนะมนัเหมือนกบัไร้เดียงสา เขาเลยบอกวา่พระอรหนัต ์ โอ๋ย 

แสดงออกเหมือนกบัไร้เดียงสาเลย อา้ว แสดงวา่ไม่รู้อะไรเลยเนาะ ไปตามธรรมชาติไม่รู้เหนือรู้

ใตเ้ลย แต่รู้  
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  น่ีพดูถึงวา่ เขาบอกวา่เหมือนกบัไร้เดียงสา ไม่ใช่! สมบูรณ์พร้อม แต่มนัเป็นการแสดง

ออกแบบนั้น น่ีพดูถึงถา้รู้เราแลว้น่ี ถา้รู้เราแลว้แสดงออกแบบนั้น มนัเป็นความสะอาดบริสุทธ์ิ

ไง เพยีงแต่วา่ๆ พวกเราน่ีมนัจะมีอาํนาจวาสนามากนอ้ยแค่ไหน มองแลว้มนัซาบซ้ึงหรือไม่

ซาบซ้ึง เขา้ใจหรือไม่เขา้ใจ ถา้เป็นความเขา้ใจเพราะเวลาเรามาบวชเป็นพระ เห็นไหม ส่ิงท่ี

สาํคญัท่ีสุดนะ การเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย เป้าหมายมนัอยูท่ี่นัน่เลยละ เพราะเป้าหมายท่ีนัน่

มนัเกิดจากอะไรล่ะ เกิดจากศีล สมาธิ ปัญญา  

ศีล สมาธิ ปัญญาคือมรรค เกิดจากมรรคเกิดจากผล เกิดจากการกระทาํ ถา้เกิดจากการ

กระทาํน่ี การกระทาํของเราน่ี ท่ีวา่จากศีล สมาธิ ปัญญามนัจะเขา้สู่ท่ีไหน มนัเขา้สู่ใจ ใจมนัเขา้

ไปเพื่ออะไร เขา้ไปเพื่อสาํรอกอวิชชา ถา้สาํรอกอวิชชา พญามารในใจอนันั้น น่ีไงจริงๆ แลว้

เป้าหมายมนัอยูท่ี่น่ี เราอยา่เบ่ียงเบน เราอยา่พลาดเป้าสิ เราอยา่พลาดเป้านะ น่ีทาํหวงัโน่นหวงัน่ี 

หวงัคาดไปขา้งนอกหมดเลย เป้าหมายมนัเบ่ียงเบนหมดเลย  

พอเป้าหมายเบ่ียงเบนน่ี แลว้มนัจะรู้เราไดอ้ยา่งไง ถา้ไม่รู้เรามนักไ็ม่รู้เขา เพราะไม่รู้เรา

มนักพ็ลาดจากเป้า พอเราพลาดจากเป้าเรากเ็หยยีบคนอ่ืน เหยยีบเขาไปทัว่ เพราะเราตอ้งการเป้า

อยา่งนั้นไง เราตอ้งการเป้า เห็นไหม มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศไง ตอ้งการใหค้นนบัหนา้ถือ

ตาไง ตอ้งการใหค้นเคารพนบนอบไง แลว้ทาํไมเราถือหวัใจเราไม่ได ้ เราเคารพหวัใจเราไม่ได ้

เราเคารพความสงบระงบัในใจเราไม่ได ้ เราไม่เคารพคุณธรรมในใจของเราไม่ได ้ แลว้ใครจะ

เคารพล่ะ ใครจะเคารพ  

แต่ถา้เรารู้ของเรา เห็นไหม เรารู้ของเราน่ีเราไม่มีส่ิงใด แลว้พอเรารู้ของเรา รู้ตวัรู้ความ

เคล่ือนไหวทั้งหมด จบแลว้ ส่ิงอ่ืนไม่มีค่า ส่ิงท่ีมีคุณธรรมข้ึนมาในใจนะ น่ีท่ีวา่ธรรมเหนือโลกๆ 

เหนือโลกจริงๆ เหนือโลก เหนือวฏัฏะ เหนือทุกๆ อยา่ง ทีน้ีเหนือทุกๆ อยา่งแลว้น่ี ครูบาอาจารย์

ของเรา ท่านอยูด่าํรงชีวิตอยูน่ี่ ท่านดาํรงชีวิตอยูเ่พื่อประโยชน์ ถา้เพื่อประโยชน์แลว้น่ี ทีน้ีสงัคม

มนักต็อ้งมีใช่ไหม สงัคม เห็นไหม กะล่อนปล้ินปลอ้นไปทั้งนั้น แลว้กะล่อนปล้ินปลอ้นกนัไป 

แลว้ทาํอยา่งไงเพื่อใหม้นัจบ  

ฉะนั้นเวลาสงัคมเขาไวว้างใจ เขาไวว้างใจผูท่ี้มีศีลมีธรรม ถา้ไวว้างใจผูมี้ศีลมีธรรมมนั

เป็นท่ีไวว้างใจ ใครๆ กเ็ขา้ไปหาผลประโยชนต์รงท่ีไวว้างใจนั้นนะ แลว้ถา้ตรงน้ีไวว้างใจข้ึน

มาแลว้ ตรงนั้นนะมนัเป็นแหล่งท่ีเกิดประโยชน ์ฉะนั้นส่ิงท่ีเราทาํแลว้น่ี ถา้มนัเป็นจริงมนัจะเกิด
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ประโยชน์กใ็หม้นัเป็นประโยชน์กบัโลก ใหม้นัเป็นประโยชนก์บัในทางศาสนา ใหม้นัเป็น

ประโยชน์กบันํ้าใจของคน ถา้มนัเป็นประโยชน์นะ  

เราเกิดมานะ โลกน้ีเร่าร้อนนกั โลกน้ีเร่าร้อนนกั ทุกดวงใจวา้เหว ่ทุกดวงใจมีทุกขย์ากใน

ใจทั้งนั้นนะ ใครเกิดมาแลว้กระเสือกกระสนข้ึนมาพอเพื่อดาํรงชีวิตอยู ่ เพื่อรักษาชีวิตของตน 

แลว้พยายามประพฤติปฏิบติัพยายามทาํคุณงามความดีของเรา ทาํความจริงใหเ้กิดข้ึนไง รู้เขารู้

เรา จบนะ แต่เพราะไม่รู้เราน่ีกเ็ลยรู้เขาไม่ได ้รู้เขาไม่ไดก้ว็ุน่วายกนัไปหมด  

แต่ถา้เรารู้เราแลว้ๆ เห็นไหม โลกเขาจะขบัเคล่ือนไปขนาดไหน จะเกิดภาวะสงัคม

รุนแรงขนาดไหน น่ีเรารู้เท่าทนัเราทั้งหมด เราสงบเยน็ได ้ แลว้ถึงเวลาแลว้น่ี มีการตอ้งฟ้ืนฟู

ข้ึนมา เราสามารถจะฟ้ืนฟูได ้ เราสามารถจะทาํใหส้งัคมร่มเยน็เป็นสุขได ้ แต่ถา้เราต่ืนเตน้ไปกบั

เขา เวลาเกิดปัญหาข้ึนมาหมดเลย แลว้ใครจะมาฟ้ืนฟข้ึูนมาล่ะ มนัไม่มีไง มนัไม่มีเพราะเราไป

ต่ืนเตน้กบัสงัคมไง โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ แลว้เรากห็วัน่ไหวไปกบัเขา อยูก่บัเขา 

แต่ถา้เรามีสติปัญญานะ รู้เท่าทนัอารมณ์ความรู้สึกของเรา มนัไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรมี

ค่าสกัอยา่ง ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือความรู้สึกเราน่ี ไอค้วามรู้สึกอนัน้ี ไอชี้วิตท่ีมนัตอ้งมีอยูน่ี่มีค่าท่ีสุด 

เพียงแต่มีค่าท่ีสุดแลว้น่ีมนัโดนกิเลสครอบงาํอยูเ่ลยกลายเป็นทุกขท่ี์สุด แต่ถา้เราทาํของเราข้ึนมา

น่ี ส่ิงท่ีความรู้สึกอนัน้ีท่ีจิตใจมนัมีค่าท่ีสุด แลว้ถา้มีคุณธรรมข้ึนมาแลว้ เห็นไหม ส่ิงน้ีมีค่าท่ีสุด 

เวลามนัเคล่ือนออกจากร่างน้ีไป ร่างกายน่ีไปท้ิงทั้งนั้นนะ ทุกคนรังเกียจหมด เหมน็เน่า แต่ถา้มี

ชีวิตอยู ่เห็นไหม คนกย็งัพึ่งพากนัไดไ้ง 

ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดอยูท่ี่น่ี แลว้เรามาบวชมาเรียนกนั เรามาประพฤติปฏิบติักนั เรากห็าจิตของ

เราไง แลว้พยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหส้มบูรณ์ข้ึนมา เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ ศีล สมาธิ ปัญญา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พยายามฝึกหดัปฏิบติั

ข้ึนมาในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

เราเป็นพระ เรานกัปฏิบติัข้ึนมา เรากต็อ้งปฏิบติัของเราข้ึนมาใหเ้ป็นความจริงของเรา

ข้ึนมา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา นัน่นะสจัจะความจริงในใจของเราเกิด องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจา้เกิดรู้แจง้ทั้งโลกนอกและโลกใน ถา้เราปฏิบติัข้ึนมาเรารู้จริงข้ึนมา เราจะรู้เร่ืองของเรา 

แลว้เรากจ็ะรู้เร่ืองของเขา แลว้เราอยูก่บัสงัคมโดยไม่กระทบกระเทือนกนั เอวงั  
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