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กาํพร้า 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศนพ์ระ วนัท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

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

 

ตั้งใจฟังธรรม ถา้ตั้งใจฟังธรรมนะ น่ีตั้งแต่วนัเขา้พรรษา วนัเขา้พรรษา เห็นไหม เราพระ

เก่ากเ็คยเขา้พรรษามาแลว้ทุกปีๆ พระใหม่นะตั้งแต่บวชมากร็อวนัเขา้พรรษา แลว้เวลาเขา้พรรษา

นะมนัเขยใหม่ มนัสดๆ ร้อนๆ มนัไม่เคยพบเคยเห็น มนัยงัแปลกประหลาดอยู ่ยงัไม่เขา้ใจส่ิงใด

นะ เราบวชมาเลือกหาท่ีบวชเป็นวดัปฏิบติั ถา้วดัปฏิบติัแลว้น่ีก่อนวนัเขา้พรรษานะ ถา้เป็น

ปฏิบติัโดยท่ีขอ้เทจ็จริงนะ เขาจะมีการถือธุดงคก์นั เขาจะถือธุดงค ์ เห็นไหม เขาจะอธิษฐาน

ธุดงค ์อธิษฐาน น่ีถา้เขาอธิษฐานธุดงคข์องเขาๆ เห็นไหม  

วนัเขา้พรรษา เรากคิ็ดวา่เราถือธุดงคแ์ลว้น่ี ธุดงควตัรน่ีเป็นขอ้ขดัเกลากิเลส ถา้ขอ้ขดั

เกลากิเลส การประพฤติปฏิบติัในพรรษาหน่ึง เห็นไหม น่ีเราหวงัผลไง วนัเขา้พรรษาเรากห็วงั

ผลนะ หวงัผลวา่เราจะประพฤติปฏิบติั มนัตอ้งมีผลของเราๆ คือมีศีล มีสมาธิ มีปัญญาไง สมบติั

ของพระ สมบติัของพระคือมรรคคือผล สมบติัของพระไม่ใช่วตัถุหรอก สมบติัของพระคือศีล

คือธรรมในหวัใจไง ถา้สมบติัของพระน่ีถา้พระมีสมบติัในหวัใจ เห็นไหม ถา้พระมีสมบติัใน

หวัใจ ส่ิงท่ีเป็นสมบติัในหวัใจอนันั้นมนัจะเป็นสจัธรรมความจริงไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กราบธรรม กราบธรรมแบบน้ี กราบธรรมคือกราบ

สจัธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ีมนัสวา่ง

ไสวกลางหวัใจดวงนั้น องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ช่ืนชมธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ เห็นไหม ส่ิงท่ีกราบธรรมๆ คือสจัธรรมอนันั้นไง วนัเขา้พรรษาเรากมี็แรง

ปรารถนา เรากมี็การกระทาํ เรากห็วงัผล หวงัผลวา่จะประพฤติปฏิบติั มนัจะไดผ้ลสจัจะตาม

ความจริงอนันั้น  
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วนัน้ี เห็นไหม วนัน้ีวนัพระ วนัอธิษฐานออกพรรษา เราจะปวารณากนัออกพรรษาแลว้ 

ถา้ออกพรรษา ออกพรรษาแลว้ เห็นไหม ถา้ออกพรรษาๆ ถา้เป็นพระท่ียงัประพฤติปฏิบติัอยู่

ต่อเน่ืองไปมนักมี็ขอ้วตัรมีปฏิบติั ถา้จะถือธุดงคก์ถื็อธุดงคต่์อไป คาํวา่ถือธุดงคต่์อไปเรายงัมีงาน

ท่ีจะทาํต่อเน่ืองกนัไปไง ถา้ทาํต่อเน่ืองกนัไปนะ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก

พระอานนทไ์ว ้ “อานนท ์ ธรรมและวินยัท่ีเราตรัสไวแ้ลว้จะเป็นศาสดาของเธอ” ถา้เป็นศาสดา

ของเธอ เรากจ็ะมีธรรมมีศาสดาประจาํหวัใจไง เราจะมีครูมีอาจารยอ์ยูใ่นหวัใจเราไง เรายงัมีครู

บาอาจารยค์อยคุม้ครองดูแลเราต่อไปไง  

เวลาพระท่ีปฏิบติันะ พระท่ีบวชแลว้ประพฤติปฏิบติัคิดโดยกิเลสไง เราเป็นลูกกาํพร้า 

เราไม่มีพอ่มีแม่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กนิ็พพานไป ๒,๐๐๐ กวา่ปี เห็นไหม บวชมา

จากอุปัชฌาย ์ ผูท่ี้บวชบางคนอุปัชฌายก์ต็ายไปแลว้ พอตายไปแลว้เรากเ็ควง้ควา้งนะ เหมือนคน

ไม่มีพอ่ไม่มีแม่ ไม่มีใครคุม้ครองดูแล มีแต่ความทุกขค์วามยาก ชีวิตน้ีมนัมีแต่ความวา้เหวน่ั้น

เพราะใจเรากิเลสมนัทาํใหเ้รา เห็นไหม ใหเ้ราพลดัพราก ใหเ้ราไม่มีหลกัการไง  

แต่ถา้มีหลกัการ เห็นไหม ในธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ เวลา

บวชพระอุปัชฌายน่ี์บวชลูกศิษยส์ทัธิวิหาริก เวลาอุปัชฌายต์ายไป พออุปัชฌายต์ายไป เห็นไหม 

พระแตกสานซ่านเซ็นเลย น่ีเขาไปฟ้ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้บอกถา้อุปัชฌายต์ายไปแลว้น่ีใหข้อนิสยักบัอาจารยน์ั้น ขอนิสยักบัอาจารย์

รองลงมาไง ไม่ใช่อุปัชฌายต์ายแลว้ไม่มีใครมาดูมาแล เหมือนพอ่แม่ท่ีเสีย พอ่แม่ตายแลว้

ลูกหลานใครจะดูแลต่อเน่ืองไป น่ีลูกหลานต่อเน่ืองไป เห็นไหม ดูสิ ในทางโลกถา้พอ่แม่เขาเสีย

ไปแลว้เขากมี็พอ่บุญธรรมแม่บุญธรรมต่อเน่ืองกนัไปไง  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้จิตใจของเรามีคุณธรรมในใจนะ ถา้จิตใจของเราอยูใ่กลชิ้ด ถา้อยู่

ใกลชิ้ดเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม ธรรมและวินยัจะเป็นศาสดาของเรา ถา้เราทาํตวัเรา

ใหเ้ขม้แขง็ ทาํตวัเราใหมี้สติปัญญา เห็นไหม ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เราจะมีองคส์มเดจ็
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พระสมัมาสมัพทุธเจา้อยูก่ลางหวัใจ เราจะมีคนคุม้ครองดูแล ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 

ธรรมะยอ่มคุม้ครอง 

คนท่ีมีศีล ๕ๆ ศีล ๕ น่ีถา้เขาปฏิบติัศีล ๕ โดยสมบูรณ์ของเขา มนัจะมีอาํนาจวาสนา

บารมีนะ ในสงัคมนั้นเขาจะช่ืนชมไง คนคนน้ีเป็นคนไม่พดูปด เขามีสตัย ์พดูเช่ือถือได ้ถา้มีศีลๆ 

ไง ถา้ผูป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ถา้เขาปฏิบติัธรรมของเขา เขามีสจัจะของเขา สงัคมเขา

เช่ือถือคนคนนั้นนะ เช่ือถือเพราะอะไร เช่ือถือเพราะมีสตัย ์เขามีสตัยเ์พราะอะไร เขามีศีล ถา้เขา

มีศีลนะ เพราะมีศีลศีลคุม้ครองเขาไหม น่ีไง ถา้ศีลธรรมมนัคุม้ครองๆ อยา่งนั้นไง คุม้ครอง

เพราะเราปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ ปฏิบติัตามศีลตามธรรมนั้น ไม่ใช่ปฏิบติัตามความพอใจของตน  

ถา้ปฏิบติัตามความพอใจของตน เห็นไหม ความพอใจกรู้็อยูแ่ลว้อะไรอยูใ่นใจนะ ความ

พอใจ ความพอใจมนักไ็หลล่ืนไปเร่ือยแหละ น่ีแลว้ เห็นไหม ข้ีตามชา้งๆ เห็นชา้งมนัข้ีจะข้ีตาม

ชา้ง ชา้งมนัข้ี ชา้งมนักินถึงหน่ึงในสามนํ้าหนกัตวัมนันะ ข้ีของมนัเลยกองใหญ่ไง ของเรา เราจะ

ข้ีเท่าชา้งไหม เราข้ีเท่าชา้งกพ็ยายามจะเบ่งข้ีออกมาอยา่งนั้นสิ  

น่ีกเ็หมือนกนั เห็นครูบาอาจารยท์าํอยา่งไงกจ็ะทาํอยา่งนั้นไม่ไดห้รอก ครูบาอาจารยบ์าง

องคท่์านทาํอยา่งนั้นมนัเป็นจริตนิสยัของท่าน คือเป็นความธรรมดาของท่านไง คือท่านทาํเป็น

ปรกติเป็นธรรมดา ท่านไม่ไดพ้ยายามจะไปสร้างภาพข้ึนมา แต่ของเราน่ี เห็นไหม เห็นชา้งข้ีกข้ี็

ตามชา้ง เห็นเขาทาํ ทาํอยา่งนั้น จะทาํอยา่งนั้น ไม่ใช่! ของเราตอ้งทาํเป็นของของเราไง  

ถา้เราปฏิบติัของเรา เราชอบส่ิงใด เราทาํส่ิงใดใหม้นัเป็นสมบติัของเราข้ึนมา ถา้มนัเป็น

สมบติัของเราข้ึนมานะ ถา้ทาํข้ึนมนัเป็นความจริงข้ึนมา ถา้มนัมีศีล ศีลกมี็ความปรกติของใจ ถา้

จิตมนัสงบเขา้มามนัเป็นสมัมาสมาธิ ถา้มนัฝึกหดัใชปั้ญญาได ้ เห็นไหม ฝึกหดัใชปั้ญญาได ้ ศีล 

สมาธิ ปัญญา ถา้มนัเกิดจากใจของเราแลว้น่ี มนัเกิดจากใจของเรา เราไดก้ระทาํมาๆ เราไดผ้า่น

มา เราไดมี้การประพฤติปฏิบติัมา มนัรู้ พอมนัรู้แลว้ เห็นไหม แลว้มนัจะกาํพร้าไปไหน มนัไม่

กาํพร้าหรอก ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรามีศีลมีธรรมในหวัใจ น่ีอตัตตัถสมบติั สมบติัของ

พระ ถา้พระมีสมบติัอยา่งน้ี น่ีอริยทรัพย ์ถา้ทรัพยอ์ยา่งน้ีเกิดข้ึนมามนัอยูใ่นใจของเรา  
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ถา้มนัเป็นจริงๆ เห็นไหม ถา้เป็นจริง ออกพรรษาแลว้ๆ ในสมยัพทุธกาลออกพรรษาแลว้

น่ีเขาจะออกวิเวก ออกไปหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ส่วนใหญ่แลว้จะไปเฝ้าองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะถามทนัทีเลยมาจากไหน มาอยา่งไง 

แลว้ปฏิบติัท่ีนัน่ไดผ้ลอยา่งไง เห็นไหม น่ีส่ิงท่ีไปหาๆ กไ็ปหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

น้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นิพพานไปแลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นิพพานไป

แลว้ เห็นไหม เราบวชเราเรียนข้ึนมา บวชเรียนข้ึนมาเรากแ็สวงหาครูบาอาจารยข์องเรา  

ถา้มีครูบาอาจารยข์องเราน่ี ครูบาอาจารยข์องเรา ถา้เป็นธรรมนะ ท่านจะพดูแต่เร่ือง

ประพฤติปฏิบติัทั้งนั้น พดูถึงเร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ เร่ืองปัญญา เร่ืองผลของการประพฤติปฏิบติั 

ท่านไม่พดูกนัเร่ืองอ่ืนหรอก แลว้พดูเร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ เร่ืองปัญญาน่ีคือสมบติั พระพทุธศาสนา 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาถึงไดเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

แลว้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาธรรมมนัคืออะไรล่ะ น่ีเขาบอกธรรมะคือธรรมชาติๆ กเ็อามาอา้งอิงกนั

แลว้ พดูทีไรกม็าวิเคราะห์วิจยัธรรมชาติ แต่ไม่วิเคราะห์วิจยัหวัใจเลย ไม่วิเคราะห์วิจยัเร่ืองกิเลส

เลย ไม่วิเคราะห์วิจยัวา่ปฏิบติัมนัมีผลหรือไม่มีผลเลย 

น่ีธรรมะ ธรรมะมนัคืออะไรล่ะ ธรรมะมนัคืออะไร แลว้ธรรมะมนัทาํไดจ้ริง ทาํจริง เห็น

ไหม ดูสิ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านธุดงคม์า ท่านไปเท่ียว

วิเวกกลบัมา ท่านจะมาคุยกนันะ คุยกนัสนทนาธรรมกนั สนทนาคือประสบการณ์ไง น่ีเราไปพบ

อยา่งนั้น เราไปเห็นอยา่งนั้น เรามีอุปสรรคอยา่งนั้น อุปสรรคอยา่งนั้นมนักีดขวาง เราจะทาํอยา่ง

ใด น้ีถา้สนทนาธรรมถา้ดว้ยเหตุดว้ยผลกฟั็งดว้ยเหตุดว้ยผล ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํมนั

เป็นมงคล เราคุยกนัดว้ยเหตุดว้ยผล เราไม่ไดคุ้ยดว้ยเล่ห์กระเท่ เล่ห์เหล่ียมเล่ห์กลเขาไม่เอามาคุย

กนัหรอก เพราะเล่ห์เหล่ียมเล่ห์กลมนัทาํใหเ้ราเจบ็ชํ้าอยูน่ี่ ท่ีปฏิบติัไม่ไดก้ไ็อเ้ล่ห์กลเล่ห์เหล่ียม

ของกิเลสมนัพลิกแพลงอยูน่ี่ 

ฉะนั้นเวลาเขาคุยกนั เขาคุยดว้ยเหตุดว้ยผล ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ มนัจะเป็น

มงคลต่อเม่ือเราเป็นสุภาพบุรุษไง คาํวา่สุภาพบุรุษ เห็นไหม เราฟังดว้ยเหตุดว้ยผล เวลาเราจะ
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โตแ้ยง้เรากโ็ตแ้ยง้ดว้ยเหตุดว้ยผล เราไม่ใช่โตแ้ยง้ดว้ยเล่ห์ดว้ยกลเหมือนกนั เราโตแ้ยง้ดว้ยเหตุ

ดว้ยผลเพราะอะไร เพราะเราเป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส เราเป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ดว้ยกนั เราบวชเป็นพระดว้ยกนั เราบวชแลว้เราประพฤติปฏิบติัดว้ยกนั แลว้

ประพฤติปฏิบติัดว้ยกนั ต่างคนต่างหาท่ีสงบสงดั ต่างคนต่างหาท่ีวิเวก แลว้ใครประพฤติปฏิบติั

ข้ึนมาน่ี ผลปรากฏในหวัใจมนัเป็นอยา่งใด มนัเป็นอยา่งไง เห็นไหม เรากล็ม้ลุกคลุกคลาน เขาก็

ลม้ลุกคลุกคลาน ต่างคนต่างเห็นใจกนันะ  

ถา้ต่างคนต่างเห็นใจกนั เราคุยกนัดว้ยเหตุน้ีไง ถา้ดว้ยเหตุน้ี การปฏิบติัธรรมเป็นสมบติั 

ถา้มีอตัตตัถสมบติั เห็นไหม ครอบครัวกรรมฐานของเราถึงไดรู้้วา่ใครจะมีคุณธรรมมากนอ้ยแค่

ไหนในหวัใจน่ีมนัจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ถา้เป็นจริงข้ึนมามนัเป็นจริงอยา่งนั้น ถา้ไม่เป็น

จริง เห็นไหม ชา้งข้ี! ชา้งเขาข้ีมนักเ็ป็นเร่ืองสมบติัของชา้ง 

ไอข้องเราน่ีเราเป็นมนุษย ์ เรามีสติปัญญา สติปัญญาของเรา เห็นไหม งานทางโลกนะ

อาบเหง่ือต่างนํ้าเพื่อหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั ทุกคนอยูท่างโลกกต็อ้งการความมัน่คงของชีวิตๆ แลว้

เวลาเรามาบวชพระข้ึนมาน่ี จิตใจของคนท่ีเขม้แขง็ เห็นไหม ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด คือ

ชีวิตน้ีมนัตอ้งตาย ถา้ตอ้งตายนะ คิดโดยกิเลสถา้ตอ้งตายกไ็ม่ตอ้งทาํอะไรเลย กน็ัง่รอวนัตายกนั

น่ีไง มนัตายอยูแ่ลว้ไปทาํทาํไม ทาํแลว้ไม่มีประโยชน์อะไรกร็อวนัตายสิ สบายๆ  

กไ็อชี้วิตน้ีมนัมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ชีวิตน้ีมนัตายอยูแ่ลว้ แต่ แต่ก่อนตายน่ีไง ก่อน

ตายน่ีขวนขวายๆ ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เราจะไม่สะเพร่าจนไปต่ืนโลก ต่ืนโลกต่ืน

สงสารต่ืนยศถาบรรดาศกัด์ิ ต่ืนช่ือเสียงกิตติศพัทกิ์ตติคุณ ไปต่ืนอยา่งนั้นไม่มีโอกาสจะไดเ้ขา้มา

ดูแลหวัใจของตนเลยไง เห็นไหม เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราบวชเป็น

พระนะ เราไม่ประมาท เราไม่สะเพร่าไปตะครุบเงา ไปตะครุบส่ิงท่ีสมบติั เห็นไหม สมบติัทาง

โลกน่ี เราตายไป เห็นไหม ดูสิ ไดส้มณศกัด์ิตายแลว้ตอ้งเอาพดัไปคืนนะ เขาจะไปตั้งองคใ์หม่ 

ไม่ใช่ของเอง็หรอก ชัว่คราว ตั้งให ้พอตายแลว้กต็อ้งส่งคืน ส่งคืนแลว้กไ็ปตั้งองคใ์หม่ 
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แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติันะ ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นสมบติัของเรา น่ีธรรมในใจของคน 

ธรรมในใจเป็นของดวงใจใดกเ็ป็นของดวงใจนั้น เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะไปลาองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไปนิพพาน เห็นไหม “เธอจงสมควรแก่เวลาของเธอเถิด” เป็น

สมบติัของเธอไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะปรินิพพานน่ี พระอานนทค์รํ่าครวญแลว้

ครํ่าครวญอีก “อานนท ์ เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือวา่เราไปน่ีเรากเ็อาสมบติัของเราไปเท่านั้น เรา

กเ็อาคุณธรรมในหวัใจของเราไปเท่านั้น เราไม่ไดเ้อาสมบติัของใครไปเลย”  

สมบติัของใคร เห็นไหม สมบติัของใครกเ็ป็นสมบติัของคนนั้น ใครท่ีประพฤติปฏิบติัได้

มากไดน้อ้ยแค่ไหนกเ็ป็นสมบติัของเขา น่ีไง เวลาครูบาอาจารยท่์านนิพพานไปกเ็อาสมบติัของ

ท่านทั้งนั้น สมบติัของท่าน แลว้สมบติัของเราน่ีท่ีเรามาประพฤติปฏิบติักนั สมบติัของเราน่ี แลว้

ถา้กิเลสมนัเส้ียม กิเลสมนัทาํลายนะ โอ๋ พอบอกวา่ลูกกาํพร้า มนัเป็นทางออกไง เพราะเราเป็น

ลูกกาํพร้า เราไม่มีคนดูแล เราไม่มีคนคุม้ครอง แลว้มนักไ็ปนะ พอคิดอยา่งน้ีพอมนัแถไปแลว้

เป็นอยา่งไง น่ีไม่มีกาํลงัใจเลย ไม่มีส่ิงใดท่ีจะเป็นหลกัเป็นเกณฑเ์ลย ปล่อยตวัสาํมะเลเทเมาไป

เลย ไม่มีอะไรท่ีเป็นท่ียดึเหน่ียว 

แต่ถา้เราเป็นพระใช่ไหม เราเป็นพระเราบวชมา สทัธิวิหาริก เห็นไหม อาจริยวตัร อาคนั

ตุกวตัร เรามีหมู่มีคณะไง เรามาเขา้กบัหมู่สงฆไ์ง หมู่สงฆก์เ็สมอกนัโดยศีลโดยธรรมไง เราเป็น

พระ เห็นไหม เรากมี็หมู่มีคณะไง เรากมี็ครูมีอาจารยไ์ง แลว้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามความเป็น

จริงข้ึนมาไง ถา้เกิดเขามีศีล เขามีสมาธิ มีปัญญาข้ึนมา เห็นไหม ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต 

เขามีคุณธรรม มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สถิตกลางหวัใจเลย มนัเป็นกาํพร้าท่ีไหน มนั

เป็นกาํพร้าตรงไหน ถา้มนัเป็นธรรมๆ นะ เป็นธรรมตามความเป็นจริง มนัเป็นความจริงอยา่ง

นั้นไง  

ถา้ความจริงอยา่งนั้นเราจะตอ้งมีสติมีปัญญา ออกพรรษาแลว้กไ็ม่ใช่วา่เราจะพลดัพราก

จากไปไหน ไม่มี! จะเขา้พรรษาออกพรรษา น่ีเขา้พรรษาออกพรรษามนัเป็นวนัเวลานะ วนัเวลา

กลืนกินชีวิตของสตัวโ์ลกไปทั้งหมด แลว้วนัเวลามนัเคล่ือนไปตลอดเวลา เห็นไหม อดีต 
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อนาคต น่ีปัจจุบนัๆ น่ีตั้งแต่วนัเขา้พรรษามา ๓ เดือน วนัน้ีวนัออกพรรษา ๓ เดือนแลว้ วนัเวลา

มนัผา่นไป คนเดิม กิเลสหนาข้ึน กิเลสหนกัหน่วงข้ึน เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัวา่มนัอาวโุส 

มนัมียศถาบรรดาศกัด์ิ น่ีไอท่ี้บวชใหม่ๆ นัน่พระนวกะ พระบวชเขา้มาในสงัคมใหม่ เราเก่าแก่ 

เรามีอาํนาจมาก นู่น ไปนู่นเลย  

น่ีถา้มนัไม่ใช่กาํพร้า มนักเ็ส้ียม เส้ียมใหทุ้กขใ์หย้ากไง แต่ถา้มีสติปัญญา จะเขา้พรรษาจะ

ออกพรรษานะ ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมแลว้นะ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองปรกติ เร่ืองน้ีธรรมวินยัของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีวางไวไ้ง ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ มนัจะ

เห็นบุญเห็นคุณมาก บิณฑบาตไดฉ้นัอยูน่ี่กเ็พราะพระพทุธเจา้ ส่ิงใดกแ็ลว้แต่ท่ีเราทาํอยูน่ี่ถา้ไม่

มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ ส่ิงท่ีเราทาํกนัอยูน่ี่ๆ มนัจะมีใครศรัทธามี

ความเช่ือขนาดท่ีจะมาเชิดชูบูชา ไม่มีหรอก  

ส่ิงท่ีเขาเชิดชูบูชาน่ีเพราะเขากร็ะลึกถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆข์องเขาเหมือนกนั 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆข์องเขาในสถานะของเขา เขาเป็นฆราวาส บริษทั ๔ อุบาสก 

อุบาสิกา ถา้อุบาสกอุบาสิกาของเขาเขาขวนขวายของเขา ในเม่ือเขาไม่มีโอกาสประพฤติปฏิบติั 

เห็นไหม ถา้เขามีโอกาสประพฤติปฏิบติัเขาจะปฏิบติัตามความเป็นจริง แต่เขาไม่มีโอกาสท่ีจะ

ไดป้ระพฤติปฏิบติัของเขา เขาตอ้งทาํหนา้ท่ีการงานของเขา เขากพ็ยายามหาบุญกศุลของเขาดว้ย

ปัจจยัเคร่ืองอาศยัท่ีจะมาเชิดชูบูชาครูบาอาจารยข์องเขา  

น่ีไอเ้ราเป็นนกัรบ นกัรบ เห็นไหม ภิกษุ ภิกษุณี พระเป็นฝ่ายนกัรบ ฝ่ายท่ีคน้ควา้ ฝ่ายท่ี

จะวิเคราะห์วิจยัสจัธรรมข้ึนมา สจัธรรมข้ึนมา เห็นไหม สจัธรรมข้ึนมาเพื่ออะไร เพื่อ

ปราบปรามกิเลสของใจดวงนั้นก่อน อยา่งท่ีวา่ลูกกาํพร้าๆ น่ี ไม่ใหม้นัหวา้เหว ่ ไม่ใหม้นัเร่ร่อน 

ใหม้นัมีคุณธรรม ใหม้นัมีท่ีพึ่งอาศยั  

ถา้มีท่ีพึ่งอาศยันะน่ีปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก มนัตอ้งมีท่ีพึ่ง

อาศยัของใจดวงนั้นก่อน ใจดวงนั้นมีท่ีพึ่งอาศยัก่อน ใจดวงนั้นอ่ิมเตม็ก่อน ใจดวงนั้นท่ีทุกขท่ี์

ยากๆ น่ีเพราะกิเลสมนัครอบงาํไง แต่ถา้มนัทาํสมัมาสมาธิสงบระงบัไดจิ้ตใจมนัอ่ิมเตม็ คาํวา่อ่ิม
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เตม็นั้นมนัมีกาํลงั ส่ิงท่ีมีกาํลงั คนท่ีมีกาํลงัคนท่ีมีอาํนาจวาสนาแลว้เขาถึงทาํงานของเขาได ้ ถา้

ทาํงานของเขาน่ีทาํงานวิปัสสนา ทาํงานในอริยสจั ทาํงานในสจัจะความจริง ทาํงานใน

โลกตุรธรรม ทาํงานโดยการพน้โลก ทาํงานโดยพทุธศาสนา  

พระพทุธศาสนาสอนอยา่งน้ีไง สอนการงานภายใน งานของพระๆ งานเดินจงกรม นัง่

สมาธิภาวนา งานของพระๆ คืองานคน้ควา้ งานขดุคุย้ งานหากิเลส งานกระชากเอากิเลสมนั

ออกมาประจาน ประจานดว้ยปัญญาของเรา ปัญญาของเราๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้เป็นปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เกิดในใจขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณชาํระลา้งกิเลสในใจของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้  

เพราะมนัชาํระลา้งกิเลสแบบน้ี มนัทาํลายอวิชชาแบบน้ี ท่านถึงวางธรรมวินยัท่ีบอกไว้

ในเร่ืองอริยสจัไง ในอาทิตตฯ อนตัตฯ ในการกระทาํ มนัเป็นของเธอหรือ มนัเป็นของเธอหรือ 

มนัไม่ใช่สกัอยา่งหน่ึง ไม่ใช่ ไม่ใช่กไ็ม่ใช่ธรรมดานะ ไม่ใช่ดว้ย ไม่รู้ไม่เห็น ไม่รู้จกัมนัอีกดว้ย 

ไอว้า่ไม่ใช่ๆ กเ็พราะมนัรู้จกัแลว้มนัถึงวา่ไม่ใช่ แต่ถา้เราไม่รู้จกัมนัเราจะไม่ใช่ตรงไหน เพราะ

เราไม่รู้จกัไม่เห็นมนั จะไปบอกวา่ใครใช่ใครไม่ใช่ เพราะเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้ไม่เคย

เห็นเพราะอะไร ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะจิตมนัไม่เคยสงบไง จิตไม่เคยสงบกไ็ม่รู้จกัตวัตนของ

ตน 

ส่ิงท่ีเป็นอยู่ๆ  น้ีเป็นอยูด่ว้ยจริตนิสยั เกิดมาชอบอะไรรักอะไรกเ็ป็นอยา่งนั้น จริตนิสยั 

ชอบอยา่งไงกช็อบอยา่งนั้น เกลียดอยา่งไงกเ็กลียดอยา่งนั้น คดัคา้นอะไรกค็ดัคา้นอยูอ่ยา่งนั้น 

มนัจริตนิสยั เป็นสญัชาตญาณ มนัยงัไม่เห็นความจริงอะไรทั้งส้ิน ถา้จะเห็นอะไรทั้งส้ินมนัตอ้ง

ทาํความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบระงบัเขา้มามนัถึงจะเป็นสจัธรรม จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสๆ 

โดยสากล สมาธิในโลกน้ีจะนบัถือลทัธิศาสนาใดกท็าํสมาธิเหมือนกนั แต่! แต่เป็นมิจฉา มิจฉา

คือสมาธิท่ีไม่มีสติปัญญาคุม้ครองดูแลไง 
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แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหท้าํสมัมาสมาธิๆ การเป็นสมาธิๆ มนักต็อ้งมี

สมัมา มนัตอ้งมีสติปัญญาของมนั ถา้มีสติปัญญาของมนั เห็นไหม มนัจะร้ือคน้ข้ึนมา น่ีพอมนัมี

งานมีการทาํเหมือนคนทาํธุรกิจการคา้ กิจการของเขารุ่งเรืองเชิดชู อูฮู้ ้ สุดยอด จิตใจของเราก็

เหมือนกนั ถา้เราฝึกหดัภาวนาของเรา เห็นไหม มนัมีสติ มนัมีสมาธิ มนัมีปัญญาข้ึนมา จิตใจของ

เรามนังอกงามข้ึนมา จิตใจมนัเป็นหน่อพทุธะ มนัเป็นหน่อพทุธะนะ มนัมีองคค์วามรู้ มนัมี

ขอบเขตของมนั มนัมีกาํลงัของมนั มนัออกใชส้ติปัญญาของมนั มนัขดุคุย้หากิเลสของมนั น่ีไง 

มนัจะหวา้เหวไ่ปไหน 

คนจะเป็นเศรษฐีอยูน่ี่ น่ีสมบติัของพระ คนจะเป็นเศรษฐี คนจะมัง่มีศรีสุข มนัจะเป็น

กาํพร้าตรงไหน ไอท่ี้กาํพร้าๆ เพราะทาํตวัเองไง จะกาํพร้าน่ีเพราะวา่กิเลสมนัปิดบงั กิเลสมนั

เหยยีบย ํา่ไง มนัทาํใหต้วัเองตํ่าตอ้ยไปเร่ือยๆ ไง แต่ถา้มีคุณธรรมๆ คุณธรรมมนัยกข้ึน คุณธรรม

มนัพิจารณาของมนัข้ึน คนเราทาํข้ึนมาน่ีมนัจะมีฐานะมีคุณธรรมข้ึนมาในใจ มนัจะไปกาํพร้า

ตรงไหน น่ีไอท่ี้วา่กาํพร้าๆ ท่ีมนัทุกขม์นัยากกนัอยูน่ั้น มนัเป็นทางออกของกิเลสไง กิเลสมนั

พลิกแพลงข้ึนมา มนันึกข้ึนมา มนัเอามาเป็นของล่อ เอามาล่อหวัใจ พอล่อหวัใจเรา หวัใจถา้มนั

ไม่มีสติปัญญาหวัใจกว็ิ่งตามมนัไปไง ออกพรรษาแลว้ๆ เห็นไหม มนักจ็ะขวนขวายอยากจะไป

ตามกาํลงัของตนๆ มนักไ็ปหาท่ีวิเวกหาท่ีสงดัมนัเป็นเร่ืองธรรมดาทั้งนั้นนะ แต่ถา้มนัไปโดย

ความเป็นกิเลส ไปดว้ยความท่ีกาํพร้าน่ี มนัไปโดยประชดประชนั มนัไปโดยท่ีวา่จะไปแสวงหา

ส่ิงใดกไ็ม่ได ้

  แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม ดูสิ เวลาหลวงตาท่านอยูก่บัหลวงปู่มัน่ เวลาท่าน

จะออกไปวิเวก ท่านจะบอกเลยวา่ ในวดัในวาน่ีส่ิงใดท่ีมนัขดัขอ้งอะไรน่ี ไดมี้อะไรขดัขอ้งอยู่

ไหม ในวดัน่ีทุกอยา่งมนัสมบูรณ์ดีหรือยงั ถา้ส่ิงใดท่ีมนัขาดตกบกพร่องจะไดก้ระทาํใหม้นั

สมบูรณ์ข้ึนมา ถา้วดัน้ีมนัสมบูรณ์ดีแลว้น่ี ขา้พเจา้กจ็ะขอออกไปหาท่ีสงบสงดัเป็นการชัว่คราว

สกัระยะหน่ึง น่ีบอกขอโอกาสไว ้แลว้กร็อจนกวา่ท่านจะใหโ้อกาส รอจนกวา่ท่านจะใหไ้ป  
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น่ีพอไปแลว้ เวลาเขาจะไปเขาไปดว้ยความเคารพบูชา เขาไปหาความสงดัวิเวกๆ เพื่อ

อะไร สงดัวิเวกกเ็พื่อไปประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ใหไ้ปรู้ไปเห็นส่ิงสจัธรรมอะไรข้ึนมา แลว้ถา้มนั

ติดขดัเราจะวิ่งกลบัมาหาอาจารยข์องตนใหอ้าจารยข์องตนแกเ้ลย เพราะถา้แกด้ว้ยตนเอง เห็น

ไหม แมแ้ต่ความคิดข้ึนมาขอ้หน่ึง อะไรท่ีกิเลสมนัหลอกข้ึนมาในใจสกัคาํหน่ึง คน้หาเป็น

เดือนๆ ตอบไม่ได ้ อะไรท่ีมนัหลอกข้ึนมาสกัคาํหน่ึงนะ วนไปเวียนมา เวียนกลบัไปกลบัมาอยู่

นั้นล่ะ ไม่จบ กลบัไปหาอาจารย์ๆ  ใส่ทีเดียว ผลั้วะ โอ ้ ไม่น่าโง่ไดข้นาดน้ีเลยเนาะ ของของเรา

แท้ๆ  เวลาเขา้ใจนะ เวลาไม่เขา้ใจน่ีไม่ยอมรับอะไรทั้งส้ิน ไม่ยอมรับอะไรเลย เวลามนักาํพร้า

หวา้เหวแ่ลว้มนัสร้างกาํแพงข้ึนมาไง มนัสร้างกาํแพงข้ึนมาหลอกลวงไง 

ส่ิงท่ีมนัเป็นกระแสโลก ไอค้วามท่ีวา่ในครอบครัวๆ หน่ึง ถา้พอ่แม่สูญเสียไปน่ี เขาก็

กาํพร้าจากพอ่จากแม่ อนันั้นมนัเป็นภาษา ภาษาท่ีวา่คนเราเกิดมาแลว้เวลามนัพลดัพรากมนัจาก

กนัมนักเ็ป็นเร่ืองอยา่งนั้นน่ะ มนักเ็ป็นขอ้เทจ็จริงของสงัคมโลก คนเกิดมามนักมี็การตายไป

ทั้งนั้น เวลาตายก่อนตายหลงั ใครตายก่อนตายหลงัมนักข็าดตกบกพร่องกนัไป ไอน้ั้นมนัเป็น

เร่ืองเวรเร่ืองกรรมของสตัวโ์ลก 

กิเลสมนักไ็ปควา้หมบัเลย จิตน้ีกก็าํพร้า มนัวา่ไปนูน้เลยนะ ไปอา้งไง เห็นส่ิงใดท่ีมนั

เป็นคติเอาเขา้มานะ เอามาถา้คิดๆ น่ีไง ถา้มนัคิดเป็นธรรมๆ เห็นไหม ดูสิ คนเกิดมา เห็นไหม 

เป็นชาติเป็นตระกลูดว้ยกนั ครอบครัวเดียวกนัเขากผ็กูพนักนัมหาศาล เวลาใครจะไปไหน เขา

เป็นห่วงเป็นใยทั้งนั้นนะ ทาํไมใครๆ คนหน่ึงตอ้งตายพลดัพรากจากไปล่ะ ทาํไมเขาตอ้งตายไป

ก่อนล่ะ แลว้ไอลู้กหลานโดนพลดัพรากไปแลว้เขามีความทุกขย์ากอยา่งไง  

ถา้เราเอามาคิด ชีวิตน่ีมนัอนัตรายนกั ความตายน้ีมนัอยูก่บัการหายใจเขา้และหายใจออก

เลย ความตายน่ีมนัเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาเลย ถา้เห็นภยัอยา่งนั้นแลว้ โอโ้ฮ น่ากลวัมาก ถา้น่ากลวั

มากนะ ชีวิตเราถา้เป็นอยา่งนั้นมนัจะอนัตราย รีบเร่งภาวนา เออ! คิดใหม้นัเป็นบวกสิ คิดใหม้นั

เป็นประโยชน์สิ คิดใหม้นัไปกระตุน้ใหเ้ราขวนขวาย ใหเ้ราเห็นโทษของมนั ไม่ใช่ไปจบัฉวยมา

ใหเ้ป็นเคร่ืองมือของกิเลสไง  
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พอจะหยบิฉวย ดูสิ นัน่เขากาํพร้า น่าสงสาร มนัเหมือนเราเลย เรากไ็ม่มีพอ่ไม่มีแม่

เหมือนกนั เรากทุ็กขย์ากเหมือนกนั ชีวิตถา้มนัคิดโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัจะคิด

ทาํลายตนเอง คิดทาํใหต้นเองอ่อนแอไปเร่ือยๆ แลว้กเ็ช่ือมนัไปเร่ือยๆ เช่ือมนัจนถึงท่ีสุด เออ ใช่ 

ถา้อยา่งนั้นแลว้เราไปดีกวา่ ถา้อยา่งนั้นแลว้ถึงท่ีสุดกต็ายไง  

แต่ถา้มนัคิดในมุมบวก เห็นไหม น่ีผลของวฏัฏะ มนักมี็การขาดแคลนขาดตกบกพร่องมา

แต่ไหนแต่ไรอยูแ่ลว้ สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงัส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็น

ทุกขส่ิ์งนั้นเป็นอนตัตา ทุกขคื์อความทนอยูไ่ม่ได ้ แลว้ความทุกขค์วามยากในหวัใจน่ีมนัทนอยู่

ไดไ้หม ถา้มนัทนอยูไ่ม่ได ้ นัน่นะคือความทุกข ์ แลว้ถา้มนัเป็นอนตัตา มนัแปรสภาพไปแลว้ 

แลว้มนัไปไหน ถา้มนัไปไหน เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นกบัมนัไง เรากต็อ้งมาฝึกหดัในตวัของเราน่ี

ไง  

ถา้เรามาฝึกหดัในตวัของเรา เราจะหาความจริงในหวัใจของเรา ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนั

เกิดแลว้ดบั ความทุกขบ์างทีมนัรุนแรงมากเลยเด๋ียวมนักด็บั ถา้ดบัไปแลว้นะ เราจะหามนัท่ีไหน

ล่ะ เด๋ียวกไ็ปทุกขเ์ร่ืองใหม่ต่อเน่ืองกนัไปไง แต่ในปัจจุบนัน้ีเราจะเอาความจริงเลย ทาํความสงบ

ของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบแลว้มนัจบัไดน้ะ จิตเห็นอาการของจิต มนัเกิดงานข้ึนมา เหมือนเลย 

เหมือนเราทาํงานอยูข่า้งนอกน่ี ถา้ไม่มีหนา้ท่ีการงานของเรา เราจะไปทาํงานอะไร ถา้เราทาํข้ึน

ไปแลว้งานเสร็จกคื็องานเสร็จ แต่งานเสร็จแลว้น่ีเด๋ียวกต็อ้งทาํต่อเน่ืองกนัไป เพราะ เพราะ

คนเราเกิดมาตอ้งกินตอ้งอาศยัตลอดไป มนักต็อ้งดาํรงชีพตลอดไป มนัตอ้งทาํหนา้ท่ีการงานไป

จนกวา่จะหมดอายขุยันัน่นะ 

น่ีกเ็หมือนกนั การภาวนาอยูน่ี่ ผลของวฏัฏะๆ เกิดมาในชาติน้ี ถา้ชาติน้ีมีสติมีปัญญา

ข้ึนมา อยากจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนักอ็ยูใ่นใจน้ี เวลาตายไปๆ ไปเกิดใหม่ ไปเกิดเป็นอะไรก็

ไม่รู้ เวลาเกิดใหม่ เห็นไหม ไปเกิดใหม่น่ีดว้ยเวรดว้ยกรรมนะ ใช่ ชาติน้ีทาํความดีทั้งนั้นเลย แต่

กรรมน้ีเป็นอจินไตย คาํวา่อจินไตยคือวา่มนัทาํซบัซอ้นไม่รู้แต่เม่ือไหร่ อดีตนานมาขนาดไหน 

แลว้ส่ิงนั้นๆ มนัมาใหผ้ล ส่ิงนั้นๆ มนัมาใหผ้ล  
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แลว้ขณะท่ี ดูสิ เราไม่ทาํส่ิงใดเลยมนักไ็ม่ใหผ้ลนะ มนักพ็ออยูไ่ดน้ะ พอเราเอาจริงเอาจงั

ข้ึนมามนัมาทนัทีเลย เพราะอะไร เพราะวา่มนักลวัเราจะพน้จากมนัไปไง กิเลสมนักลวัเราจะพน้

จากมนัไป เห็นไหม ส่ิงใดกแ็ลว้แต่มนัจะขดั หนา้ท่ีของกิเลสคือทาํลายทั้งนั้น หนา้ท่ีของกิเลส 

เห็นไหม ดูสิ ทางโลกเขาน่ี เขาทาํส่ิงใดมีแต่ความขาดตกบกพร่อง เขามีแต่ความทุกขค์วามยาก 

ไอเ้ราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา นัง่สมาธิภาวนามนัอาศยัอะไร 

ทางโลกเขาตอ้งมีวิชาชีพของเขา เขาตอ้งมีปัญญาของเขา เขาถึงทาํงานของเขา ไอเ้ราน่ี

นัง่สมาธิภาวนาหายใจเขา้นึกพทุ หายใจนึกออกโธ ถา้จิตสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา มนัจะเกิด

ปัญญาจากจิตๆ มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา แลว้ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึน เห็นไหม น่ีกิเลสท่ีวา่มนั

ทาํลายๆ นะ ทาํลายตั้งแต่สติ ทาํลายตั้งแต่เราจบัส่ิงใด นู่นกไ็ม่สาํคญั น่ีกไ็ม่สาํคญั นู่นกไ็ม่ตอ้ง

ทาํ น่ีกไ็ม่ชอบ น่ีไงมนัไม่เคยฝึกหดัอะไรเลย สติมนักไ็ม่ฝึกเลย จะเป็นสมาธิกเ็ป็นสมาธิไม่ได ้

เพราะสมาธิมนัเป็นอยา่งไงกไ็ม่รู้ อู ้สมาธิมนัวา่งๆ มนักว็า่งๆ มนักส็ร้างอารมณ์วา่งๆ  

อารมณ์ไม่ใช่สมาธิ สมาธิน่ีถา้มนักาํหนดพทุโธๆ พทุโธกเ็ป็นอารมณ์ มนัผา่นอารมณ์เขา้

ไปไง มนัผา่นขนัธ์ ๕ เขา้ไปไง มนัผา่นเปลือกส้มเขา้ไปสู่เน้ือส้มไง มนัผา่นจากความรู้สึกผา่น

จากสญัชาตญาณเขา้ไปสู่จิตสงบไง ถา้สงบนะมนัเป็นสมาธิ ถา้มนัเป็นสมาธิข้ึนมาน่ี ถา้มนัเป็น

จริงข้ึนมา เห็นไหม มนัจะรู้มนัจะเห็นของมนัข้ึนมา แลว้ถา้มนัไปรู้ไปเห็นข้ึนมา กิเลสน่ี กิเลส

มนัทาํลายทุกอยา่ง ทาํลายตั้งแต่ฝึกหดัสติ ทาํลายตั้งแต่การทาํสมาธิ แลว้พอมีสมาธิ สมาธิถา้คน

มีอาํนาจวาสนาบุกบัน่มนัเขา้ไป บุกบัน่พยายามมุมานะ ถา้เป็นสมาธิได ้สมาธิเพราะอะไร 

  ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ สมาธิจะมีมากมี็มาเพราะดว้ยความมุมานะของเรา มาดว้ยการตั้ง

สติของเรา มาดว้ยคาํบริกรรมของเรา มาดว้ยปัญญาอบรมสมาธิของเรา ถา้มนัเป็นข้ึนมาได ้มนัก็

เป็นของมนัข้ึนมา เห็นไหม เป็นข้ึนมา กิเลสมนักท่ิ็มกต็าํ มนัจะทาํลายตลอด หนา้ท่ีของกิเลสคือ

การทาํลายทั้งส้ิน  

พอมนัฝึกหดัไดมี้อาํนาจวาสนาข้ึนมา เห็นไหม จิตสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญานะ เห็นกาย 

เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เห็น เห็น จิตเห็นอาการ จิตเห็นการกระทาํ จิตเห็นเคล่ือนไหวของ
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จิต จิตเห็นอาการเคล่ือนไหวของจิต จิตเห็นอารมณ์ท่ีเกิดจากจิต จิตเห็นกายท่ีเกิดจากจิต ถา้จิต

มนัเห็นจิตมนัจะเกิดภาวนามยปัญญา พอเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมา กิเลสมนักท่ิ็มกต็าํ โอ๋ ได้

มรรคไดผ้ลแลว้นะ น่ีไง กิเลส หนา้ท่ีของกิเลสมนัทาํลายทุกอยา่งเลย ทาํลายแมแ้ต่ทางโลก 

ทาํลายตั้งแต่งานการของเรา นอ้ยเน้ือตํ่าใจทุกขย์ากไปหมด กิเลสมนัทาํลายทั้งหมด แต่เวลามา

ปฏิบติัมนักท็าํลายเหมือนกนั  

ถา้มนัเป็นธรรมๆ นะ มนัเป็นธรรมถา้คนท่ีมีคุณธรรมอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดเราเกิดเป็น

มนุษย ์ การเกิดเป็นมนุษยม์นัมีค่าท่ีสุดอยูแ่ลว้ เพราะอะไร เราเกิดเป็นมนุษย ์ เห็นไหม เกิดเป็น

มนุษยน่ี์มนัมีโอกาส ถา้มีโอกาสแลว้น่ี ส่ิงท่ีการเกิดลว้นมีค่าท่ีสุด มนัจะตํ่าตอ้ยจะสูงส่งจะพลิก

แพลงอยา่งไง เรากพ็อใจเราแลว้ล่ะ เราพอใจเพราะวา่เราทาํกรรมมาอยา่งน้ี แลว้เรากท็าํหนา้ท่ี

การงานของเราไป เราพยายามหาโอกาสการกระทาํของเรา ทาํเพื่อดาํรงชีพๆ แลว้ถา้มีโอกาสเรา

กป็ระพฤติปฏิบติัถา้คนท่ีเขาอยูท่างโลก 

แต่ถา้คนท่ีปฏิบติั เห็นไหม เราเกิดเป็นมนุษย์ๆ  ส่ิงท่ีเขาทาํงานทางโลกมนักอ็าบเหง่ือต่าง

นํ้า ทาํเพื่อดาํรงชีพ ทาํเพื่อชีวิต แลว้ชีวิตกอ็ยูก่บัโลกนั้นนะ เวลาตายไปแลว้กไ็ดบุ้ญกศุล จะไป

เกิดตามวฏัฏะ แต่ถา้เราจะประพฤติปฏิบติั เห็นไหม เราทาํงานดว้ยการประพฤติปฏิบติัในหวัใจ

ของเรา เราทาํงานดว้ยใจๆ ไง ถา้ทาํงานดว้ยใจ เห็นไหม ถา้ใจมนัเป็นจริง เห็นไหม ใจเป็นใหญ่ 

ใจเป็นประธาน แลว้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานแลว้ ความรู้สึกน่ีเราทาํงานตรงๆ เลย ทาํงานกบั

หวัใจของเราเลย แลว้ถา้เราไม่มีสติปัญญาไม่มีอาํนาจวาสนา มนักไ็ปโหยหานัน่แหละ เป็นลูก

กาํพร้า ไม่มีใครคุม้ครองดูแล ไม่มีใครประพฤติปฏิบติั ไม่มีใครช้ีนาํ ใครจะช้ีนาํ ช้ีนาํกไ็ปย ํา่ยี

เขา ช้ีนาํกไ็ม่เช่ือเขา กิเลสท่วมหวั 

  แต่เวลาจริงๆ ข้ึนมานะ ทาํข้ึนมาใหม้นัเป็นจริงสิ ถา้ทาํใหม้นัเป็นจริง ไปถามท่านสิ คาํ

วา่ถามหมายถึงวา่มนัมีเหตุมีผล คาํวา่ถามมนัมีขอ้ไง มนัมีขอ้มนัมีประเดน็ไง ถา้มีประเดน็ถกกนั

ในประเดน็นั้นนะ มนัจะเป็นการวดัภูมิเลย ถา้มีประเดน็ ไอน่ี้มนัถามกนัลอยๆ ฟังใครมากไ็ม่รู้ 

แลว้เวลาถามกถ็ามไม่มีนํ้ าหนกั ไม่มีขอ้เทจ็จริงเลย แต่ถา้เราปฏิบติัของเรา เห็นไหม ถา้มนันอ้ย
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เน้ือตํ่าใจนะ ส่ิงท่ีเราเป็น ถา้เราถามกเ็ป็นประเดน็แลว้ ถา้เป็นประเดน็ ถูกผดิมนัพดูไดแ้ลว้ ถา้

ถูกผดิมนัวดักนัไดแ้ลว้ 

ฉะนั้นเวลาหลวงตาท่านพดู เวลาท่านออกมาธุดงคจ์ากหลวงปู่มัน่ แลว้ท่านวิเวกไป ไป

หาครูบาอาจารย ์ เวลาไปปรึกษาเร่ืองการปฏิบติั เวลาท่านฟังแลว้ น่ีไงพอมีประเดน็แลว้กคุ็ยกนั 

พอคุยกนัเสร็จนะ มนัคิดอยูใ่นใจ เออ้ มีความรู้แค่น้ีเหรอจะมาสอนเรา มนัวดัภูมิได ้ มนัวดัภูมิ

ของคนพดูไดเ้ลยวา่มีสูงมีตํ่าแค่ไหน เพยีงแต่มีสูงมีตํ่าแค่ไหน เราพดูแลว้เขากไ็ม่รู้ในตวัเขา เห็น

ไหม ท่านถึงเกบ็ไวใ้นใจไง เกบ็ไวใ้นใจแลว้พดูเลย อ๋อ ภูมิมีแค่น้ีเอง จะมาสอนเรายงัไง คือคน

ถามภูมิมนัสูงกวา่ ภูมิมนัสูงกวา่คือคนมนัมีเหตุมีผลมากกวา่ 

น่ีไง ถา้มนัเป็นประเดน็ๆ เราปฏิบติัแลว้ถา้มนัเป็นประเดน็ มนัจะรู้วา่กาํพร้าหรือไม่

กาํพร้าไง ถา้จะเป็นกาํพร้าเรากท็าํเสียเอง กิเลสมนัย ํา่ยมีนัทาํลายซะเอง นอ้ยเน้ือตํ่าใจ ทาํตวัเอง

ใหพ้ลดัพรากออกไป ใหไ้กลจากธรรมและวินยัไป มนัถึงกาํพร้า กาํพร้าจากคุณธรรม กาํพร้าจาก

ทรัพย ์อริยทรัพยข์องพระ พระมนัจะมีคุณธรรมจะมีสมบติักส็มบติัในธรรมและวินยั ถา้กาํพร้าก็

กาํพร้าจากธรรมวินยัน่ี กาํพร้าจากคุณธรรมของตน  

  แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ นะ มนัจะไม่กาํพร้า มนัจะมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา เราจะใกลคุ้ณธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เราเวลาประพฤติปฏิบติัไปมนัจะไดคุ้ณธรรมอนันั้น ถา้

ปฏิบติัไป เห็นไหม ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะยอ่มคุม้ครองไง เรากป็ฏิบติัตวัเรา

ดว้ยศีล ดว้ยสมาธิ ดว้ยปัญญา ดว้ยศีล ดว้ยสมาธิ ดว้ยปัญญานะ ฉะนั้นมนัอยูท่ี่ระหวา่ง ระหวา่ง

ท่ีเราประพฤติปฏิบติั ระหวา่งท่ีเราขวนขวายอยูน้ี่ เรากพ็ยายามรักษาตวัของเราไง 

  มนัไม่ใช่หนา้ท่ีการงานอะไรของเรา เรากไ็ม่ตอ้งไปยุง่ เราเอาแต่ความเป็นจริงของเราๆ 

เราพยายามปฏิบติัของเรา เพราะการประพฤติปฏิบติักิเลสน้ีมนัร้ายนกันะ ถา้กิเลสมนัร้ายนกั ครู

บาอาจารยท่์านถึงใหโ้อกาส ท่านถึงคุม้ครองดูแล ดูแลอะไร ดูแลเวลาไง วนัเวลา ๒๔ ชัว่โมงน่ี

ใหเ้ราไดเ้ขา้ไปเผชิญหนา้กบัมนั ถา้เราไม่เผชิญหนา้กบัมนัเราจะไม่มีโอกาสไดป้ระพฤติปฏิบติั 
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เราจะไม่มีโอกาสรู้จกัมนัเลย แลว้เวลาพดูถึงกิเลสกเ็ป็นกิเลสในตาํรา กิเลสของคนอ่ืนท่ี

แสดงออกทั้งนั้นเลย ไม่ใช่กิเลสของเราเลย แลว้ไม่ไดป้ระโยชนข์องเราเลย 

ฉะนั้น เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงวา่ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก มนั

ตอ้งเป็นกิเลสของเรา มนัตอ้งเป็นการกระทาํของเรา มนัตอ้งเป็นคุณสมบติัของเรา มนัตอ้งเป็น

หวัใจของเรา ถา้เป็นของเราแลว้นะ น่ีใหถ้ามมาไดเ้ลย ใครกถ็ามได ้ เขาจะมามุมมองไหนก็

แลว้แต่ ถา้เรามีคุณธรรมจริง เราตอบไดห้มด มนัจะมีคุณธรรม 

น่ีบอกวา่มนัเป็นจริตมนัเป็นนิสยั มนัพดูกนัไม่รู้เร่ือง ไอไ้ม่รู้เร่ืองมนัส่วนไม่รู้เร่ืองสิ ไอ้

ไม่รู้เร่ืองมนัเป็นจริตนิสยั นิสยัคือความเห็นท่ีแตกต่าง แต่ขอ้เทจ็จริงมนัเป็นอนัเดียวกนั ถา้เรา

อธิบายได ้ ถา้อธิบายไม่ได ้ น่ีไงท่ีหลวงตาท่านวา่นะ อ๋อ มีความรู้แค่น้ีหรือจะมาสอนเรา มนัฟัง

ไม่ข้ึนๆ ฟังไม่ข้ึนมนักไ็ม่มีประโยชนไ์ง  

เราจะพดูถึงวา่ถา้มนัออกพรรษาแลว้เราตอ้งพลดัพรากกนัไปน่ี บอกวา่เราไม่มีท่ีพึ่งท่ี

อาศยั เรากาํพร้า เราไม่มีคนคุม้ครองดูแล นั้นกคิ็ดไปเร่ืองหน่ึง แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติั เรามี

คุณธรรมในหวัใจของเรา เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เทศนาวา่การไวไ้ง ใหภิ้กษุ

อยูไ่กลถึงภาคตะวนัตก ถา้ปฏิบติัตามเรา เหมือนจบัชายจีวรเราไว ้ ถา้ภิกษุอยูใ่กลเ้รา อยูชิ่ดกนั

เลย อยูติ่ดกนัเลย แต่ไม่ปฏิบติัตามเรา เหมือนอยูห่่างเราแสนไกลเลย อยูห่่างแสนไกล แต่เขาอยู่

ห่างแสนไกลขนาดไหน แต่เขาปฏิบติัตาม ปฏิบติัธรรมตามธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เห็นไหม เหมือนอยูติ่ดเราเลย เหมือนจบัชายจีวร

เราไวเ้ลย แลว้มนัจะกาํพร้าไปไหน 

ถา้เราปฏิบติัจริงเห็นจริงมนัจะกาํพร้าไปไหน มนัไม่มีกาํพร้าหรอก ถา้เป็นกาํพร้าน่ีมนัก็

เป็นกิเลสเส้ียม น่ีกิเลสทาํลาย ทาํลายให้เราพลดัพราก ทาํลายใหน้อ้ยเน้ือตํ่าใจ ทาํลายใหเ้ป็น

ทางออกของกิเลสไง แลว้กอ็า้งไปเร่ือยๆ มีแต่ความเสียหายนะ  
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แต่ถา้เราเอาจริงๆ นะ เราเอาจริง เห็นไหม อยูไ่กลองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มา 

๒,๐๐๐ กวา่ปีนะ ถา้เราปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมเหมือนจบัชายจีวรขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้เลย แลว้ถา้เวลาประพฤติปฏิบติัไป ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เห็นไหม 

ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตเลย อยูก่บัองคต์ถาคต  

ฉะนั้นเราพดูบ่อย น่ีจะไปอินเดียๆ เราบอกไม่ตอ้ง หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ 

เราจะไดเ้ฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เราจะเห็นพทุธะในใจของเราไง เราจะเห็นพทุธะ 

เราจะเห็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สถิตอยูก่ลางหวัใจของเรา เอวงั 

 

 

 

 


