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เทศน์พระ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

ณ วัดป่าสนัติพุทธาราม (วัดป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ต้ังใจฟังธรรมะเนาะ ทาํไมมันถงึเป็นธรรมะล่ะ มันเป็นธรรมะเพราะมันเป็นข้อเทจ็จริง 

แต่ของเรามันไม่จริงไง ถ้าหัวใจเราไม่จริง หัวใจเราน่ีเราปรารถนาความจริงนะ เราเกดิมาเป็น

คน เกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาในพุทธศาสนา เกดิในพุทธศาสนานะ เราเหน็ภัยในวัฏสงสาร เรา

เหน็ภัยในวัฏสงสารนะ  

คนที่ไม่เหน็ภยัในวัฏสงสารเหน็ไหม เขาไม่เช่ือ เขาไม่เช่ือของเขา เขาพยายามแสวงหา

ความสขุของเขา เขาพยายามจะหาความสาํเรจ็ทางโลกของเขา เขาว่าสิ่งน้ันมันเป็นที่พ่ึง เป็น

ความจริง เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่พิสจูน์ได้ในความเหน็ของเขา แต่เขาไม่เช่ือนะ เขาไม่เช่ือ

เร่ืองมรรคเร่ืองผลไง ถ้าเขาไม่เช่ือเร่ืองมรรคเร่ืองผล เขาไม่เหน็ภัยในวัฏสงสาร เขาถงึไม่มา

ทรมานไง เขาหาว่ามาบวชพระน่ีต้องมาทรมานตน มาทุกข์มายากไง มันทุกข์มันยาก มันทุกข์

มันยากเพราะว่ามันไม่ตรงกบักเิลสไง มันไม่เป็นสิ่งที่กเิลสมันพอใจไง ถ้าสิ่งที่กเิลสมันพอใจ 

มันว่าเป็นความสขุของมัน  

แต่น่ีเรามาไง น่ีถอืพรหมจรรย์ ถ้าถอืพรหมจรรย์มันมาย่าง ย่างกเิลส ถ้ามันย่างกเิลส

แล้ว เวลาเรามาประพฤติปฏบัิติ คาํว่าย่างกเิลสมันขัดใจกเิลสทั้งน้ัน ถ้ามันขัดใจกเิลส เพราะ

กเิลสมันกลัวธรรมๆ กลัวธรรมคือธรรมะขององค์สมเดจ็พรสมัมาสมัพุทธเจ้า คือกลัวข้อวัตร

ปฏบัิติของครูบาอาจารย์ที่ท่านวางไว้ ท่านวางไว้นะ เหน็ไหม ถ้าเราไม่มีหลักเกณฑข์องเรา เรา

ต้องมีเคร่ืองอยู่ ถ้าเป็นเคร่ืองอยู่มันต้องมีธรรมวินัยเป็นเคร่ืองอยู่ ถ้ามีเคร่ืองอยู่ เหน็ไหม เรา

เกาะตรงน้ีไว้ๆ คาํว่าเกาะตรงน้ีไว้มันต้องพยายามของมัน คนจะจมนํา้ ถ้าเขามีขอนไม้ของเขา 

เขาเกาะขอนไม้น้ันไว้เพ่ือชีวิตของเขา  

น่ีกเ็หมือนกนั เราจะประพฤติปฏบัิติธรรม แต่หัวใจของเรายังไม่มีคุณธรรม ไม่มี

คุณธรรมเรากต้็องเกาะข้อวัตรปฏบัิติน้ันไว้ เหน็ไหม เป็นเคร่ืองอยู่ๆ เป็นเคร่ืองอยู่เน่ียมันเป็น

การทรมานกเิลสไง กเิลสมันถงึไม่พอใจ ถ้ากเิลสไม่พอใจ เราฝืนทนของเราๆ เขาถงึบอก มัน

ต้องเป็นความทุกข์อนัหน่ึง เป็นความทุกข์อนัหน่ึง เป็นความทุกข์เพ่ือพ้นจากทุกข์ไง เป็นความ



เทศน์พระ เร่ือง จิตตกอบั ๒  

 

©2017 www.sa-ngob.com 

ทุกข์ที่พยายามค้นคว้าหาสจัจะความจริงในใจของเราไง น่ีมันมีความจริงอยู่ ความจริงคือจิตน้ี

มันไม่เคยตาย จิตน้ีไม่เคยตาย มันเป็นความจริงอนัหน่ึงอยู่ แต่มันโดนกเิลสครอบงาํมันไว้ไง 

เพราะโดนกเิลสครอบงาํมันไว้ สิ่งที่จริตนิสยัความพอใจของตน ถ้าความพอใจของตน เหน็

ไหม มุมมองของตน ถ้ามุมมองของตนคือมุมมองของตนเป็นความถูกต้องดีงาม  

น่ีถ้าฟังธรรมๆ ฟังธรรมะขององค์สมเดจ็พรสมัมาสมัพุทธเจ้า ผู้ใดแสดงธรรมกแ็ล้วแต่ 

มันเป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พรสมัมาสมัพุทธเจ้า เพียงแต่ว่าผู้แสดงธรรมน้ันมันมีความจริง

ในใจหรือเปล่า ถ้ามันมีความจริงในใจหรือเปล่าน่ี สิ่งที่พูดมาเน่ียมันขัดมันแย้งกนั แต่ถ้ามันมี

ความจริงในหัวใจ มันจะขัดจะแย้งกนัที่ไหน มันจะไม่ขัดไม่แย้งกนัเพราะอะไร เพราะท่าน

ประพฤติปฏบัิติของท่านมา ท่านทุกข์ท่านยากของท่านมาก่อน แล้วความทุกข์ความยากอนัน้ัน

ท่านพอใจจะทุกข์ไง ท่านพอใจจะทุกข์นะ มันทุกข์เพราะความช่ืนบาน ทุกข์เพราะความศรัทธา 

ทุกข์เพราะความพอใจไง แล้วความพอใจอนัน้ันมันมีการกระทาํอย่างน้ัน เพราะความพอใจ

อย่างน้ัน มีการกระทาํอย่างน้ัน มันถงึทาํด้วยความร่ืนเริงอาจหาญไง  

คาํว่าอาจหาญ เพราะคนจะร่ืนเริงอาจหาญขนาดไหน เวลาประพฤติปฏบัิติไปหิว

กระหาย การหิวการกระหายเป็นความทุกข์ทั้งน้ัน แล้วเวลาอดนอนผ่อนอาหารมันไม่หิว

กระหายตรงไหน มันหิวกระหายทั้งน้ัน แต่การหิวกระหายน้ีมันเป็นการตัดทอนกเิลสไง เป็น

การลดทอนกาํลังของมันๆ ถ้ามันสดช่ืนของมัน แล้วเราสู้มันไม่ไหว มันสู้ไม่ไหว เรากต้็องการ

ความสงบ เรากต้็องการจิตใจให้เราผ่องแผ้ว ถ้าจิตใจเราผ่องแผ้ว โดยที่การครอบงาํของมัน 

เหน็ไหม น่ีการครอบงาํของมัน เขาเรียกเวลามันตกอบัไง เวลามันเฉา มันเศร้ามันหมองไง 

เวลาจิตมันเสื่อม เหน็ไหม น่ีมันตกอบั จิตมันตกอบั เวลามันตกอบัข้ึนมา มันตกอบัเพราะ

ความที่มันเสื่อมสภาพของมันไป  

ถ้าคนที่ประพฤติปฏบัิตินะ ถ้าจิตมันเป็นสมาธิอยู่บ้าง จิตมีความสงบอยู่บ้าง แล้วมัน

เสื่อมไปๆ เหน็ไหม น่ีจิตเสื่อม แต่เวลามันตกอบัๆ ตกอบัด้วยความไม่พอใจ ด้วยความไม่รู้ไง 

ตกอบัเพราะอะไร ตกอบัเพราะมันไปหยิบไปฉวยเอาสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมไง ไปหยิบไปฉวยเอา

อารมณ์ไง ไปหยิบไปฉวยเอาสิ่งน้ัน คาํว่าตกอบัๆ เหน็ไหม เวลาผู้ที่ตกยาก ผู้ที่ตกยากเพราะ

เขาตกยากของเขา เพราะว่ามีความผิดพลาดในทางการเงินของเขา มันเลยเป็นผู้ดีตกยาก แต่

เขากยั็งมีนิสยัผู้ดีของเขา  

เวลาจิตมันตกอบัๆ เน่ียเพราะมันความไม่รู้ มันความไม่รู้ไง มันกไ็ปคิดว่าเพราะ

อารมณ์เราเป็นความจริงไง ไปยอมรับอารมณ์ของตนไง น่ีสิ่งที่เป็นกเิลสตัณหาความทะยาน
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อยากในใจของตน เหน็ไหม เราไปเช่ือมันไง ไปเช่ือมัน ไปพอกพูนกบัมันไง พอพอกพูนสิ่งที่

ไม่ดีงาม พอกพูนแต่กเิลสตัณหาความทะยานอยาก แล้วมันจะไปไหน มันตกอบัเพราะความไม่

รู้ ตกอบัเพราะความไม่เข้าใจ ตกอบัเพราะไปหยิบฉวยเอา ไปหยิบฉวยเอาความรู้สึกนึกคิดของ

ตน น่ีพอไปหยิบฉวยสิ่งน้ันมา เหน็ไหม หยิบฉวยมาจนเป็นจริตนิสยัของตน เวลามันตกอบั 

ตกอบัเพราะมารยาทของมัน ตกอบัเพราะการกระทาํของมัน ตกอบัเพราะจิตน้ีมันตกอบั 

เพราะกเิลสมันครอบงาํไง น่ีไง จิตมันตกอบั  

ตกอบัเพราะความไม่รู้ แต่คิดว่าเป็นความจริงๆ เหน็ไหม เวลามันตกอบัตกอบัอย่าง

น้ัน ถ้าจิตมันเสื่อมมันเสื่อมเพราะอะไร มันเสื่อมเพราะว่าขาดสติ มันเสื่อมเพราะขาดการ

บาํรุงรักษา ถ้ามาบาํรุงรักษา พยายามฝึกฝนของมัน มันกก็ลับมาเจริญงอกงามอย่างเดิม น่ีถ้า

จิตมันเสื่อม  

แต่ถ้ามันตกอบัล่ะ ถ้ามันตกอบัข้ึนมา มันไม่รู้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดีไง สิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี

มันเป็นสิ่งน้ัน น่ีธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ มันเป็นต้นเหตุ มันเป็นเหตุแห่งการตกอบั มันเป็น

เหตุให้จิตมันเศร้าหมอง มันเศร้าหมองเพราะอะไร เพราะที่เราเหน็ภัยในวัฏสงสาร คนที่เหน็

ภัยในวัฏสงสารเขาต้องคัดแยกได้ใช่ไหมว่าสิ่งใดเทจ็สิ่งใดจริง เอาแต่ความจริงๆ สิ่งเป็นเทจ็ไม่

เอา แต่ถ้ามันไปหยิบฉวยมาโดยความไม่เข้าใจของมัน มันกเ็ป็นความเทจ็ทั้งน้ัน มันได้แต่สิ่งที่

เป็นความเป็นเทจ็มา ถ้าได้แต่สิ่งที่เป็นความเทจ็มา มันจะให้จิตใจน้ีดีได้ยังไง  

ถ้าจิตใจมันจะดี มันกต้็องเป็นสจัจะเป็นความจริงส ิเหน็ไหม ดูศีลสมาธิปัญญาๆ ถ้ามัน

ทุศีล ถ้ามันทาํของมันไป แล้วผลของมันล่ะ น่ีไง เพราะจิตมันตกอบั ตกอบัเพราะว่ามันไปหยิบ

ฉวยเอาแต่กเิลสตัณหาความทะยานอยาก มันไม่หยิบฉวยเอาสิ่งที่ตรงข้ามมา ตรงข้ามคือศีล

สมาธิปัญญา ถ้าศีลสมาธิปัญญา ถ้ามันหยิบฉวยอย่างน้ัน มีสิ่งน้ันเป็นที่พ่ึงอาศัยเหน็ไหม น่ีไง 

ที่ว่าต้องฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพราะเหตุน้ีไง ฟังธรรมเพราะให้มันกระเทือนใจ  

ใจของเรานะ ใจของเราเหน็ไหมธรรมชาติรู้ มันรู้ไปหมด แล้วมันมีกเิลสตัณหาความ

ทะยานอยากมันกเ็ป็นยางเหนียว พอยางเหนียวมันแปะไปหมด ถ้าแปะไปหมด เราต้องมี

สติปัญญาสมควรว่ามันควรจะแปะอะไร มันควรจะยึดม่ันสิ่งใด ถ้ามันไม่มีสิง่ใดเป็นที่น่า

ไว้วางใจ เรากยึ็ดม่ันศีลสมาธิปัญญา ถ้าเรายังประพฤติปฏบัิติไม่ได้ เรากมี็ครูบาอาจารย์ใช่ไหม 

ครูบาอาจารย์ของเราท่านประพฤติปฏบัิติมาก่อน หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านทาํของท่านมา 

ท่านตรากตราํกนัมาขนาดไหน ท่านขวนขวายของท่านมาขนาดไหน  
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ดูส ิ ท่านทาํของท่านมา แล้วท่านทาํของท่านมา ดูส ิ หลวงปู่ม่ันท่านพูดกบัหลวงตาไว้ 

เหน็ไหม “ผู้ที่มีพรรษามากไม่ต้องข้ึนมา ให้ผู้น้อยมันข้ึนมามันจะได้มีข้อวัตรติดหัวใจมันไป 

มันจะได้มีข้อวัตรติดหัวใจมันไป” น่ีท่านวางข้อวัตรของท่านไว้ เพราะว่าผู้ที่มีพรรษามากแล้ว

ไม่ต้องข้ึนมา เพราะว่ามันมีหลักมีเกณฑข์องมัน คนที่มีหลักมีเกณฑแ์ล้วกมี็ที่พ่ึงอาศัย กมี็สิ่งใด

ที่ยึดม่ันถอืม่ัน แต่ถ้ามันยังไม่มีสิ่งใดเลยเหน็ไหม ให้มันข้ึนมามันจะได้มีข้อวัตรติดหัวใจมันไป 

ถ้าติดหัวใจมันไป สิ่งน้ันเป็นที่พ่ึงอาศัย น่ี ถ้าเป็นที่พ่ึงอาศัย มันประคองหัวใจของมันไว้ อย่า

ให้มันตกอบั ถ้าจิตใจมันไม่มีที่พ่ึงที่อาศัย เหน็ไหม มันวางใจ แล้วปล่อยใจไปตามแต่ตัณหา

ความทะยานอยากของตน  

น่ีปล่อยจิตใจของตนไปตามกเิลสตัณหาความทะยานอยากของตน แล้วกบ็อกว่าเป็นคน

ดีๆ จะเป็นคุณความดี แล้วมันจะดีได้ยังไง น่ีไง ถ้าจิตมันตกอบัมันตกอบัอย่างน้ี ตกอบัเพราะ

มันไม่มีสติปัญญา ตกอบัเพราะมันคัดเลือกไม่เป็น ตกอบัเพราะมันไม่รู้จักสิ่งใดว่ามันเป็นธรรม

และไม่เป็นธรรม ถ้าสิ่งที่เป็นธรรมมันกต้็องเป็นธรรมส ิ เพราะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมๆ พอมันไปม่ัว

สมุกบัอารมณ์ตัณหาความทะยานอยากอย่างน้ัน แล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไง มันกต็กอบั

ของมันไง ถ้ามันตกอบัของมัน มันกทุ็กข์มันกย็ากของมัน แล้วเวลามันทุกข์มันยากข้ึนมา เหน็

ไหม มันเป็นข้อเทจ็จริง  

เวลามันทุกข์มันยาก มันทุกข์ยากในหัวใจนะ มันเผาลนใจดวงน้ัน ใจดวงใดกแ็ล้วแต่ถ้า

มันมีที่พ่ึงที่อาศัยข้ึนมา เหน็ไหม มันอยู่ที่ไหนมันกร่ื็นเริงเป็นที่อาจหาญของมัน แต่ถ้าจิตที่มัน

ตกอบันะ มันอยู่ที่ไหนมันกต็กอบัของมัน มันมีแต่ความเศร้าหมอง มีแต่ความแผดเผา แล้ว

มันจะมีความสขุที่ไหน มันไม่มีความสขุหรอก ถ้าไม่มีความสขุ เหน็ไหม เพราะอะไร มันไพล่

ไปเอาสิ่งที่มันพอใจไง  

แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญา มีสติมีปัญญา เหน็ไหม เราสาวกสาวกะ ได้ยินได้ฟังธรรมะของ

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แล้วเราประพฤติปฏบัิติส ิ น่ี เหน็ไหม กาลามสตูร ไม่ให้

เช่ือๆ เขายังไม่ให้เช่ือเลย กาลามสตูรไม่ให้เช่ือแม้แต่อาจารย์ของตนท่านแสดงธรรม ฟัง

ธรรมๆ น่ีแหละ เวลาฟังธรรมข้ึนมา ถ้ามีศรัทธาความเช่ือ ศรัทธาความเช่ือฟังแล้วเอาไป

ใคร่ครวญ เอาไปพิจารณาว่ามันจริงหรือไม่จริง แล้วประพฤติตามความเป็นจริง น่ีพิสจูน์กนั 

หลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ันท่านทาํของท่าน ท่านให้ลูกศิษย์พิสจูน์ทั้งน้ัน พิสจูน์ข้ึนมาเพ่ือให้เป็น

ความจริงข้ึนมา มันต้องพิสจูน์ส ิ มันเป็นปัจจัตตัง มันเป็นสนัทิฐิโก มันเป็นความจริงของเรา 

เราฟังมาๆ เรากป็ฏบัิติมา  
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เวลาหลวงปู่ม่ันท่านสั่งสอนลูกศิษย์ของท่าน น่ีดูส ิ หลวงปู่อ่อน ท่านบอกว่าท่านให้

บริกรรมยาวๆ เวลาองค์อื่นท่านให้พุทโธๆ น่ีไง เพราะมันเป็นจริตเป็นนิสยัของเขา ถ้าเป็นจริต

เป็นนิสยัของเขา เวลาประพฤติปฏบัิติแล้วมันเป็นความจริงข้ึนมาไหม ถ้าจิตมันสงบข้ึนมา เหน็

ไหม จิตมันมีกาํลังข้ึนมา เวลาจิตถ้ามันสงบมีกาํลังข้ึนมา กเิลสหน้าไหนมันจะโผล่มาวะ น่ีกเิลส

หน้าไหน กเิลสไอ้สญัญาอารมณ์ที่มันหลอกลวงอยู่น่ีมันจะโผล่มาได้ยังไง ถ้าเรามีสติปัญญาพอ 

แต่น่ีมันขาดสติไง เวลามันอ่อนแอไง ไม่ต้องโผล่มาหรอก อ้อนวอนให้มันมาเลย ไป

ยอมจาํนนกบัมันเลย น่ีชอบๆๆ แล้วไปชอบอารมณ์อยู่อย่างน้ัน มันเป็นประโยชน์อะไร มันไม่

เป็นประโยชน์อะไรเลย ใครๆ กมี็ ของมันมีอยู่แล้วเยอะแยะไปหมด แต่ว่าเวลาธรรมและวินัย

มันมาจากไหน น่ีมันเป็นคร้ังเป็นคราวนะ  

เวลาผู้ที่เกดิร่วมสมัยกบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเขาเรียกสหชาติ น่ีมีบุญญาธิ

การมาก แล้วเวลาสาวกสาวกะในสมัยพุทธกาล เหน็ไหม ในพุทธศาสนาใครๆ กอ็ยากจะเกดิ

ร่วมองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ใครๆ กอ็ยากเหน็ ใครๆ กอ็ยากร่วม น่ีเวลาสหชาติผู้

เกดิร่วมมันมีบุญกุศลมาก แต่ไอ้ของเราน่ี เหน็ไหม กึ่งพุทธกาลๆ เราเกดิมากึ่งพุทธกาลแต่ยัง

มีร่องมีรอยของพุทธศาสนาอยู่ น่ีมีร่องมีรอยนะ ถ้าไม่มีร่องมีรอยมันกเ็ป็นวัฒนธรรมประเพณี

เท่าน้ัน น่ีสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เขาอยู่กนั ไอ้ของเราน่ีเราเกดิมาแล้วเรากอ็ยู่ใน

วัฒนธรรมน้ี เราเกดิเป็นมนุษย์ เกดิในพุทธศาสนา แล้วเรามีศรัทธามีความเช่ือนะ เวลาคนจะ

บวชนะ เวลาคนจะบวชโดยที่แล้วแต่ผลของวัฏฏะ บางคนบวชแสนทุกข์แสนยาก บางคนบวช

แล้วนะ กว่าจะได้บวชนะ บางคนมีโอกาสนะ พ่อแม่ส่งเสริมกไ็ด้บวชต้ังแต่ต้น  

น่ีแม้เกดิมาในพุทธศาสนา เกดิมาแล้วเหน็ภัยในวัฏสงสาร เวลามาบวชมาเรียน บวช

เรียนเสรจ็แล้วนะ น่ีเวลาครูบาอาจารย์ของเรา เหน็ไหม แต่ละองค์ๆ ท่านแสวงหาของท่านนะ 

น่ีแสวงหาครูบาอาจารย์องค์ที่ท่านไว้ใจได้ องค์ที่จิตใจมันยอมรับ น่ีแสวงหาอย่างน้ัน แล้ว

แสวงหาอย่างน้ันนะ ครูบาอาจารย์ที่เราลงใจที่ยอมรับใช่ไหม ทุกคนกล็งใจทุกคนกย็อมรับ

เหมือนกนั ถ้าทุกคนกล็งใจทุกคนยอมรับเหมือนกนั สถานที่ที่อยู่ที่อาศัยมันกคั็บแคบ มันกมี็

การกระทบกระเทือนกนั น่ีแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นธรรมๆ ท่านคุ้มครองดูแลไง ดูแลเพ่ือ

อะไร ดูแลเพ่ือ..ดูส ิ ขนาดที่ว่าเรารักษาใจของเรา ใจของเรามันยังด้ินรนขนาดน้ี แล้วมีสิ่งใดที่

ไปกระทบกระเทือนล่ะ แล้วมันจะภาวนากนัยังไง ใช่ไหม 

เวลาเราอยู่กบัหลวงตาท่านบอกเลยนะ น่ีหมู่คณะอย่าจับผิดกนันะ ถ้าพูดถงึจะมีที่เป็น

ตัวอย่าง กใ็ห้ดูเราเป็นตัวอย่าง คือให้ดูตัวท่าน ให้ดูองค์หลวงตาท่านเป็นตัวอย่างไง เพราะ
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อะไร เพราะพวกเราดูกนัไม่ได้ คนมีกเิลส คนมีกเิลสมันดูกนัไม่ได้ มันไว้ใจกนัไม่ได้ พอไว้ใจ

ไม่ได้ สิ่งใดแล้วมันกจ็ะกระทบกระเทือนกนั ถ้ามันกระทบกระเทือนกนั เหน็ไหม ท่านบอกว่า 

มีอะไรให้ดูเราเป็นตัวอย่าง มีอะไรคือให้ดูองค์หลวงตาเป็นตัวอย่าง สมัยที่ท่านประพฤติปฏบัิติ

อยู่ สมัยที่ท่านภาวนาอยู่ มันไม่เป็นอย่างที่เราเหน็ตอนโครงการช่วยชาติหรอก มันรอบคอบไป

หมด แล้วเข้มงวดไปหมด ท่านบอกกเิลสไม่ได้ มันอนัตราย ท่านไม่ไว้ใจเลยนะ น่ีกเิลสๆ แค่มี

กริิยาท่าทางท่านเอาก่อนเลย ท่านไม่ปล่อยให้กระทบกระเทือนคนอื่นนะ 

ถ้ามันปล่อยกระทบกระเทือนคนอื่น เหน็ไหม ดูส ิ ใจของเราคนเดียวเรากรั็กษายากอยู่

แล้ว ใจของเราคนเดียว ใจของเราคนเดียว เหน็ไหม หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ กว่า

มันจะสงบระงับ กว่ามันจะฝึกหัดใช้ปัญญาได้ มันยากง่ายแค่ไหน ใจของเราคนเดียวมันกทุ็กข์

ยากอยู่ขนาดน้ีแล้ว แล้วทาํไมต้องมากระทบกระเทือนกบัข้างนอกอีก น่ีสิ่งที่ข้างนอก

กระทบกระเทือนกนั เราคนเดียวเรากทุ็กข์พอแรงอยู่แล้วนะ หัวใจของเรามันกรั็กษายากอยู่

แล้วนะ แล้วยังจะให้คนอื่นมากระทบกระเทือนอกีเหรอ  

น่ีแล้วถ้ามีครูบาอาจารย์ เหน็ไหม องค์ที่เราไว้ใจ คนอื่นเขาไว้ใจเหมือนกนั พอไว้ใจ

เหมือนกนั เข้าไปแล้วมันกเ็ป็นหมู่เป็นคณะ มันกมี็การกระทบกระเทือนกนัเป็นธรรมดา น่ีเรา

ต้องสงวนรักษาส ิ ต่างคนต่างต้องดูแลกัน ต่างคนต่างกอ็ย่าให้กระทบกระเทือนกนั ฉะน้ัน 

กติกาของวัดป่าบ้านตาด จะเดินเข้าไปในที่อยู่ของพระไม่ได้ จะเดินไปศาลา ต่างคนต่างตรง

ไปสู่ศาลา จะไม่มีทางแวะปลีกเข้าไปในที่ของใคร ไม่ให้เดินผ่านกนั ถ้ามันจะมีความจาํเป็นต้อง

ขออนุญาต  

เวลาอยู่กบัท่านๆ ทาํอย่างน้ันนะ ท่านทาํให้เหมือนกบัเราอยู่คนเดียว ท่านทาํให้เราอยู่

ในที่สงบสงัด ทาํว่าเหมือนไม่มีใครเข้ามาให้มีความกระทบกระเทือนกนั แต่! แต่มันกก็ระทบ 

เพราะมันเป็นธรรมดาของมนุษย์ มนุษย์เป็นสตัว์สงัคมไง พอสตัว์สงัคมแล้วมันกมี็สงัคมของ

มัน แล้วสงัคมของกลุ่มน้ัน สงัคมของกลุ่มน้ี เพราะมันเข้ากนัด้วยความชอบ พอเข้ากนัด้วย

ความชอบมันกมี็การกระทบกระเทือนเป็นธรรมดา แต่โดยความเป็นธรรมของท่าน ท่านก็

พยายามจะให้เป็นธรรม พยายามให้เสมอภาค พยายามอย่าให้กระทบกระเทือนกนั พยายาม

อย่าให้ไปทาํให้การปฏบัิติมันสะดุด  

น่ีไง เวลาครูบาอาจารย์ที่เราลงใจ คนอื่นกล็งใจ เวลาลงใจไปแล้วมันกมี็เป็นกลุ่มเป็น

ก้อน มันน่ี เหน็ไหม น่ีไง ไปทาํอย่างน้ี เหน็ไหม ถ้ามันจะตกอบัมันกต็กอบัอย่างน้ี ธรรมดาการ

ภาวนาการแสวงหาสจัจะความจริงกแ็สนยากอยู่แล้ว คนภาวนามันจะรู้ แล้วคนภาวนาน่ีสิ่งน้ี
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เป็นสิ่งที่ละเอยีดอ่อน สิ่งที่ละเอยีดอ่อนในความรู้สกึของคนมันละเอยีดอ่อนมากนะ น่ีอะไรที่

มันเกดิข้ึนมา น่ีมันหูยาว ติฉินนินทาโลกธรรมแปด มันไปกว้านมาก่อน เขาไม่ได้ว่ามันกไ็ปเอา

มาอยู่แล้ว แล้วเรามาอยู่ด้วยกนัยังมากระทบกระเทือนกนั มันไม่ควร มันไม่ควรมี ไม่ควรเป็น 

มันมีไม่ได้ ถ้ามีไม่ได้นะ แล้วเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานล่ะ น่ีธรรมวินัยไง 

ธรรมวินัยนะ เหน็ไหม ดูส ิ ข้อวัตรปฏบัิติของหลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ันท่านวางไว้ แล้วครู

บาอาจารย์ท่านกส็บืต่อกนัมา ใครพยายามจะยึดได้มากได้น้อยแค่ไหน มันกอ็ยู่ที่อาํนาจวาสนา 

มันเป็นความชอบอกีล่ะ ถ้าความชอบในกรรมฐาน ความชอบในการประพฤติปฏบัิติ 

ความชอบในสจัธรรม ถ้าความชอบในสจัธรรม ถ้าคนที่มีความชอบในสจัธรรมน้ัน มันจะ

แสดงออก การแสดงออกน้ันมันจะแสดงออกว่า ใจของคนมันมีหลักมีเกณฑห์รือไม่ ถ้าใจคนที่

มีหลักมีเกณฑมั์นชอบความสงบสงัด ชอบความมีนํา้ใจต่อกนั น่ันแสดงว่าในหัวใจของเขา เขา

ชอบกรรมฐาน ในหัวใจของเขาเขาใฝ่ในการประพฤติปฏบัิติ ถ้าในหัวใจของเขามันไม่ใฝ่ในการ

ประพฤติปฏบัิติ มันกจ็ะไปกวนกนั  

น่ีพอจิตมันตกอบั มันตกอบัแล้วมันทาํให้คนอื่นเดือดร้อนไปหมดเลย ถ้าจิตมันตกอบั 

เหน็ไหม ตกอบัเพราะขาดสติปัญญา ตกอบัเพราะเหน็คุณเป็นโทษ น่ีเหน็คุณเป็นโทษ เหน็โทษ

เป็นคุณ น่ีเพราะมันตกอบัมันมีมุมมองที่แตกต่าง มีมุมมองที่ผิดไปจากธรรมชาติ  

แต่ถ้าคนเรามันประพฤติปฏบัิติโดยสจัจะความจริง เวลาครูบาอาจารย์ของเรา เหน็ไหม 

เวลาจิตของท่าน ท่านเป็นสมาธิได้ ทาํความสงบได้ ถ้าความสงบได้มันเป็นความมหัศจรรย์ พอ

ความมหัศจรรย์อนัน้ัน คนที่อยากจะก้าวเดินต่อไปเขาจะรักษาจิตของเขา ถ้ารักษาจิตของเขา 

น่ีในอายตนะ ตา หู จมูก ล้ิน กาย เขาจะคอยควบคุม การควบคุมของเขา เขาจะมีสติปัญญา

ของเขา ฉะน้ัน ในวงกรรมฐานมันกมี็การพูดเล่นพูดหัวกนัเป็นเร่ืองธรรมดา น่ี เวลาคนที่เคร่ง

นักเขากแ็หย่เล่น ไอ้คาํว่าแหย่เล่น เหน็ไหม เขาแหย่เล่นน่ีมันเป็นการในกลุ่มของพระ

กรรมฐาน คาํว่าเล่นมันไม่ใช่ความจริง เขาแหย่เล่นกนั เขามีจิตใจ เขาเอาจิตใจ เหน็ไหม โห 

เคร่ง โห เกรง็เกนิไป ให้ได้ผ่อนคลาย  

แต่คนที่ประพฤติปฏบัิติ คนที่จริงจังข้ึนมามันกก็ระเทือนใจ ถ้ามันกระเทือนใจ เขาก็

หลบหลีกของเขา น่ีคาํว่าแหย่เล่น ในทุกสงัคมมันกมี็การหยอกการล้อเล่นกนั น่ีการล้อเล่นของ

ใคร แต่น่ีเราล้อเล่นกส่็วนล้อเล่น แต่เราเอาจริงเรากเ็อาจริงของเรา เราต้องรักษาหัวใจของเรา 

ถ้ารักษาหัวใจของเรา ถ้าจิตมันสงบได้ น่ีสิ่งที่มันสงบสงบเพราะอะไร สงบเพราะว่า หน่ึง ความ

เป็นอยู่ของเราไง ศีลของเรา เราต้องมีศีลเป็นพ้ืนฐานก่อน มีศีลของเราแล้วมันกมี็ปัจจัยสี่น่ี เรา
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ฉันด้วยอะไร เราดูแลปากของเรา ดูความต้องการของร่างกาย ฉันแล้วมันสงบระงับไหม ฉัน

แล้วมันน่ังสมาธิได้ไหม ฉันแล้วมันยังโงกง่วงอยู่ พรุ่งน้ีเช้าเรากล็ดทอนลง ลดทอนแต่เร่ือง

ไขมันลงมา ฉันแต่ข้าวแต่ของเบาๆ ถ้ามันยังง่วงเหงาหาวนอนอยู่น่ี ลดลงไป เหน็ไหม ฉันแต่

น้อยลง ผ่อนอาหารๆ น่ี ถงึเวลาเราผ่อน อดอาหารบ้างอะไรบ้าง  

น่ีทาํเพราะอะไร ทาํเพราะว่า หน่ึง เรามีเป้าหมาย เราต้องการสจัธรรม เราต้องการ

สมัมาสมาธ ิ เราต้องการจิตสงบ เราต้องการคุณธรรม เราไม่ต้องการปัจจัยสี่ แต่มันธรรมชาติ 

คนเกดิมาต้องมีปัจจัยสี่ แม้แต่พระเรากมี็ปัจจัยสี่ บริขารแปดน่ีกคื็อปัจจัยสี่ แล้วปัจจัยสี่น่ีมี

ข้ึนมาเพ่ือการดาํรงชีวิต ดาํรงชีวิตไว้เพ่ือการประพฤติปฏบัิติไง แล้วถ้าจิตมันสงบได้ เร่ิมต้น

ต้ังแต่การทบทวนของตน ถ้าตนมันทบทวนอย่างน้ัน แล้วทบทวนถ้าจิตมันละเอยีดเข้ามา มันก็

จะดูจิตของเราไม่ให้เสวยอารมณ์ ไม่ให้หยิบไม่ให้จับสิ่งใด ถ้าไม่ให้หยิบไม่ให้จับสิ่งใดด้วยสติ

ด้วยปัญญา เหน็ไหม มันกว็างของมันเข้ามา เหน็ไหม ถ้าจิตมันมีสติปัญญาข้ึนมามันจะรักษา

ของมัน ควบคุมหัวใจของตน 

แล้วถ้ามันวิปัสสนาเป็นนะ มันพิจารณาของมันนะ โอ้โฮ เป็นช้ันเป็นตอนข้ึนไปเลย น่ีถ้า

เป็นช้ันเป็นตอนข้ึนไป พิจารณาไปแล้วเหน็สติปัฏฐานสี่ตามความเป็นจริง ถ้าเหน็สติปัฏฐานสี่

ตามความเป็นจริง การปฏบัิติต่อเน่ือง ถ้าการปฏบัิติต่อเน่ืองพิจารณาของมันไป มันวางของมัน

นะ วางแล้ววางเล่า พอวางแล้ววางเล่าเป็นการตทังคปหาน เวลาพิจารณาไปแล้วมันขาดๆๆ 

พอมันขาดข้ึนไปเป็นช้ันเป็นตอนข้ึนไป มันจะไปตกอบัตรงไหน  

ถ้ามันเป็นความจริงข้ึนมาแล้ว จิตที่มันเป็นความจริงข้ึนมามันตกอบัไม่ได้ มัน

เป็นอกุปปธรรม มันเป็นสจัธรรม พอเป็นสจัธรรมมันลงไปกนิอย่างน้ันไม่ได้ สตัว์อาชาไนย 

สตัว์อาชาไนยมันเลือกของมันนะ ทั้งอาหารทั้งนํา้ สตัว์อาชาไนย ถ้าสตัว์อาชาไนย เหน็ไหม จิต

ที่เป็นอาชาไนย จติมันถงึจะมีสจัจะมีความจริง ถ้าจิตที่มันมีสจัจะมีความจริง มันจะไปตกอบัที่

ไหน จิตเดิมแท้น้ีผ่องใส จิตเดิมแท้น้ีผ่องใส ถ้ามันผ่องมันใสของมันมันจะไปตกอบัตรงไหน 

มันไม่ตกอบัเพราะมันการบาํรุงรักษา มันไม่ตกอบัเพราะมันรู้จักคุณค่า การรู้จักคุณค่าอย่างน้ัน 

การแสดงออกมันถงึจะแสดงออกอย่างน้ันไง  

น่ีการตกอบั ตกอบัเพราะมันขาดสติ การตกอบัเพราะว่ามันไพล่ไปเหน็คุณเป็นโทษ น่ี

มันเหน็คุณเป็นโทษ น่ีเพราะสิ่งที่เป็นคุณมันกว่็าเป็นโทษซะ สิ่งที่เป็นโทษมันกว่็าเป็นคุณซะ 

มันเหน็ว่าเป็นคุณไง เป็นคุณกบัการมักใหญ่ใฝ่สงู เป็นคุณกบัการกระทาํอย่างน้ัน มันเหน็ว่า

เป็นคุณ มันถงึได้ตกอบัไง มันจะตกอบัต่อเม่ือมันเหน็ผิดเป็นโทษ เพราะมันเหน็ผดิเป็นโทษ 
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มันไปทาํแต่ความผิดอย่างน้ัน มันจะเป็นคุณข้ึนมาได้ยังไง น่ีมันเหน็ผิดเป็นโทษ เหน็ผิดเป็น

ถูก มันไปทาํอย่างน้ัน มันจะดีข้ึนมาได้ยังไง 

เพราะเหตุ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุนะ ถ้าเหตุมันสมบูรณ์ เหตุมันจริงจังข้ึนมา มันต้อง

ให้ผลเป็นความจริงทั้งน้ัน ถ้าเหน็ผิดเป็นโทษ เหน็ผดิเป็นถูก มันจะเป็นจริงข้ึนมาได้ยังไง แล้ว

ถ้าเหน็ผิดเป็นถูกแล้วกยั็งถือว่าความผิดอนัน้ันเป็นคุณของตนอกี น่ีไง ถ้าอย่างน้ันมันกต็กอบั 

พอมันตกอบั มันตกอบั มันเผาลนในใจ มันเผาลนในใจอยู่แล้ว ถ้ามันเผาลนในใจอยู่แล้ว สิ่งน้ี

มันจะเป็นคุณ เป็นคุณมาจากไหน ถ้าสิ่งที่เป็นคุณมันไม่เป็นคุณข้ึนมา ถ้ามันไม่เป็นคุณข้ึนมา 

ผู้ที่ใฝ่ใจ ผู้ที่มีคุณธรรม ผู้ที่จะประพฤติปฏบัิติเพ่ือความเป็นธรรม มันต้องมีศีล ต้องมีสมาธิ 

ต้องมีปัญญา ต้องรู้จักคัดแยก อะไรที่ไม่ดีมันต้องไม่ทาํ อะไรที่ไม่ดีต้องคัดออก  

เพราะสิ่งที่ทาํแล้ว น่ีธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ในเม่ือมันมีเหตุแล้ว เหตุที่การกระทาํแล้ว 

แล้วบอกว่าไม่มีผลได้ยังไง ในเม่ือมันทาํลงไปมันกเ็ป็นบาปอกุศลอยู่แล้ว มันจะเป็นคุณได้

ยังไง ถ้ามันเป็นคุณข้ึนมาไม่ได้แล้ว แล้วมันจะเข้าสู่สจัธรรมได้ยังไง มันกเ็ป็นมิจฉาไปส ิ มัน

เป็นมิจฉามันกอ็อกนอกทางทั้งน้ัน มันไม่เข้าทางหรอก  

ถ้ามันจะเข้าทาง เหน็ไหม เข้าทางมันต้องมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ถ้ามีเข้าทางข้ึนมา น่ี

เหน็ผดิเป็นผดิ เหน็ถูกเป็นถูก ถ้าถูกกคื็อถูก ผิดกคื็อผิด ถ้าผิดแล้วมันไม่แตะ มันแตะไม่ได้ 

ถ้ามันแตะแล้วมันจะทาํให้จิตดวงน้ีเศร้าหมอง เศร้าหมองแล้วมันกจ็ะตกอบั ตกอับเป็นตกยาก 

ตกยากแล้วมันกอ็ยู่ในใจน่ัน  

ถ้ามันจะทาํให้มันพ้นจากการตกอบั มันกต้็องมีคุณธรรมข้ึนมา ต้องมีคุณธรรมข้ึนมา 

มันต้องมีศีล ถ้ามีศีลข้ึนมาแล้ว เหน็ไหม มีศีลมันกเ็ป็นสปัปายะ ๔ น่ีมีทิฐิเสมอกนั ความเหน็

เสมอกนั ถ้าทิฐิเสมอกนัความเหน็เสมอกนั มันกเ็ข้ากนัได้ เพราะอะไร เพราะเราจะประพฤติ

ปฏบัิติ เรากแ็สวงหาครูบาอาจารย์ที่ลงใจ ถ้าแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ลงใจ เหน็ไหม คนอื่นเขา

กแ็สวงหาเหมือนกนั ถ้าแสวงหาเหมือนกนัมันกเ็ป็นสงัคม มันกเ็ป็นสงัฆะ ถ้าเป็นสงัฆะข้ึน

มาแล้ว มันกต้็องปฏบัิติเหมือนกนั  

ถ้าปฏบัิติไม่เหมือนกนั ทิฐิไม่เสมอกนั มันจะอยู่กนัยังไง ทฐิิแตกต่างกนัจะอยู่กนัได้

ยังไง เพราะความเหน็แตกต่าง เพราะทิฐิแตกต่าง มันถงึเป็นนานาสงัวาส นานาสงัวาสเพราะ

ความเหน็ที่แตกต่าง น่ีถอืศีลต่างกนั ทุกๆ อย่างต่างกนั มันกเ็ป็นนานาสงัวาส  
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ถ้าเป็นสงัวาสเดียวกนัมันกต้็องเสมอกนั ถ้ามันเสมอกนัมันกเ็ป็นทิฐิเหมือนกนั ทิฐิ

ความเหน็ที่เหมือนกนั ถ้าทิฐิความเหน็ที่เหมือนกนัมันกจ็ะเสมอกนั ถ้าเสมอกนั ถ้ามีสติปัญญา 

มันมีเหตุผลที่ดี เหตุผลที่ดีมันจะทาํให้จติใจน้ีตกอบัไปไหนได้ น่ีไง ถ้าจิตใจมันไม่ตกอบัข้ึนมา 

เหน็ไหม มันกจ็ะเชิดหัวข้ึน มันกจ็ะพัฒนาข้ึน มันพัฒนาข้ึนมันกต้็องทาํจิตใจของเราให้มันดี

งามข้ึนมา  

ถ้าดีงามข้ึนมา เร่ิมต้นปฏบัิติมันจะปฏบัิติตรงน้ี ปฏบัิติที่ทิฐิมานะ ปฏบัิติที่ความเหน็ใน

หัวใจน้ัน ถ้าปฏบัิติที่ความเหน็ในหัวใจน้ัน เหน็ไหม เพราะเรามาประพฤติปฏบัิติ เราค้นคว้า

หาใจของตน ถ้าค้นคว้าหาใจของตน ถ้าค้นหาเจอ ฉะน้ัน เราค้นหาหัวใจเราไม่เจอไง แต่เรามี

ศรัทธามีความเช่ือ เพราะเรามีศรัทธามีความเช่ือเราถงึได้แสวงหา แต่ความเช่ือ ความเช่ือมัน

แก้กเิลสไม่ได้ แล้วถ้าแก้กเิลสไม่ได้ เหน็ไหม แล้วถ้าจิตใจที่ตกอบัด้วย ตกอบัเน่ียพอความ

ความเช่ือ ความเช่ือที่มันตกอบั สดุท้ายแล้วมันจะลงเป็นเทวทัต พอเทวทัตข้ึนมา เหน็ไหม 

เพราะอะไร เพราะนางวิสาขามาคารวะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มาคารวะพระสารีบุตร 

พระโมคคัลลานะ น่ีมาถงึกถ็ามหาแต่พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ แสวงหาแต่พระอานนท ์

ทาํไมไม่เคยเหน็หัวเราเลย ไม่เคยเหน็หัวเราเลย ต้องการให้เขาเหน็หัว อยากจะให้เขายอมรับ  

เท่าน้ันเอง เกดิทิฐิมานะข้ึนมา เกดิการกระทาํข้ึนมา เกดิการแตกแยกข้ึนมา น่ีสาํคัญตน 

ทาํข้ึนมาจนเป็นเทวทัตข้ึนมาจนได้ ทาํแหลกเหลวไปหมดเลย น่ี เพราะอะไร กเ็พราะทิฐิมานะ

อย่างเดียว อยากให้เขารู้จัก อยากให้เขาถามตัวเราว่า ฉันช่ือเทวทัตนะ ไม่รู้จักฉันเหรอ ฉัน

เทวทัตนะ กแ็ค่น้ัน แต่ แต่ด้วยจริตนิสยั ความพอใจ พอใจอย่างน้ัน ถ้าพอใจอย่างน้ัน ทาํ

ตัวอย่างน้ัน พอทาํตัวอย่างน้ันมันกเ็สยีหายไปอย่างน้ัน ถ้าเสยีหายไปอย่างน้ัน เหน็ไหม น่ีในวง

ศาสนา ถ้าวงศาสนาที่เขาสร้างอาํนาจวาสนากนัมา 

แต่ถ้าเป็นสงัคมของเรา อยู่ที่ผู้รับผิดชอบ ถ้ารับผดิชอบ ถ้ามีสิง่ใดเกดิข้ึนอย่างใด ต้อง

ตัดสนิให้มันเป็นธรรมๆ ข้ึนมา เพราะเวลาคนประพฤติปฏบัิติ ทุกคนกเ็รียกร้องแต่ความเป็น

ธรรม เรียกร้องแต่ความเป็นธรรมนะ แล้วธรรมจากข้างนอก ธรรมจากข้างใน ธรรมจากข้าง

นอก เหน็ไหม ธรรมจากข้างนอกกส็งัคม ธรรมจากข้างในกหั็วใจของเรา กมั็นผดิอยู่โต้งๆ 

อย่างน้ี กมั็นทาํอยู่อย่างน้ี ทาํไมมันทาํได้ แล้วคนอื่นยังทาํไม่ได้ มันไม่ได้กต้็องไม่ได้เหมือนกนั

หมด ได้กไ็ด้เหมือนกนัหมด 

เหน็ไหม ดูส ิ เวลาของได้มา เราอยู่กบัหลวงตาอกีล่ะ เราเป็นคนโดนเอง ได้สิ่งใดมา

เพราะของมันเยอะมาก เรากแ็จกเลย ท่านเรียกกลับไปเลย พระกี่องค์ เอ้าสบิแปด สบิแปด
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แล้วท่านแจกยังไง เอ้า ผมกแ็จกเท่าที่แจกได้ ที่เหลือคนที่ท้ายกไ็ม่ได้ โห ท่านบอกว่าน่ีจิตใจ

มันหยาบ มันต้องแบ่งคร่ึงส ิน่ีต้องแบ่งคร่ึงทั้งน้ัน ต้องให้ได้เท่ากนั ต้องให้ได้เสมอกนั  

น่ีโดนเอง เราโดนมาเยอะมากเร่ืองแจกอาหารที่วัดป่าบ้านตาดเน่ีย เราโดนมาเยอะมาก 

เพราะนิสยัอยากทาํน่ีแหละ มีอะไรกเ็ข้าไปทาํหมด แล้วโดนกวักมือเรียกเข้ามาทันทีเลย ท่าน

ทาํยังไง กระผมทาํอย่างน้ีครับ ท่านใส่หงายท้องๆ น่ีไง แม้แต่การอยู่การกนิท่านยังให้เสมอ

ภาคเลย น่ีเวลามีปัญหาข้ึนมาให้แจกจากท้ายข้ึนมาก่อน ให้แจกเณรข้ึนมาก่อน น่ีถ้าของมัน

น้อย น่ีความเป็นอยู่ยังต้องเสมอภาค แล้วไอ้เร่ืองทิฐิมานะน่ีมันเป็นอกีเร่ืองหน่ึงนะ มันเพราะ

เหน็ผดิเป็นถูก มันถงึทาํให้จิตตกอบั  

แล้วตกอบัไปแล้วเน่ีย มันตกอบัเพราะการกระทาํอนัน้ัน แต่ไม่ได้ดูว่ามันตกอบัเพราะ

การกระทาํอนัน้ัน มันไปตกอบัเพราะทาํไมมันเป็นอย่างน้ัน เหมือนเทวทตั ทาํไมนางวิสาขา

ถามหาแต่พระโมคคัลลานะ ทาํไมนางวิสาขาถามหาแต่พระอานนท์ ทาํไมไม่เคยถามเทวทัตเลย 

ทาํไมไม่ถามเทวทัตเลย ถ้าลองทาํคุณงามความดีส ิ กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมันหอมทวนลม 

เขามาเขามาต้ังแต่บ้าน เขาต้ังใจมาต้ังแต่บ้านแล้วเขาจะมาหาใคร เพราะเขารับรู้มาต้ังแต่บ้าน

แล้ว ไอ้น่ีเรามาถงึเราคิดเอาเองไง เพราะเขามาเราต้องเสมอกนั โอ ๋ ต้องถามหาถงึเราๆ แล้วก็

จะแสดงให้เขาเหน็ พยายามทาํให้เขาเหน็ เป็นอย่างน้ีมาแต่ไหนแต่ไรนะ เราเหน็มาเยอะ  

เราเหน็มาเยอะแล้วเน่ีย สิ่งที่เขาเป็นมันส่วนที่เขาเป็น เหน็มาเยอะ แล้วประสาสายตา

ของโลกเขามองกนัอย่างน้ัน มองแต่คนที่เด่น มองแต่คนที่เขาเข้าไป ประสาเรานะเข้าไป

ประจบสอพลอเขาน่ันแหละ เขามองแต่คนที่ประจบ สอพลอ ฉอเลาะ เขาจะเหน็อย่างน้ัน แล้ว

ว่าพระองค์น้ันดี น่ีคือความเหน็ของโลก ความเหน็ของโลก เขาไปวัดไปวา เขาอยากให้พระ

ต้อนรับ เขาอยากให้พระต้อนรับ อยากให้พระดูแลเขา ไอ้พระกไ็ปต้อนรับเขา ต้อนรับเขาเป็น

หน้าที่เหรอ เป็นหน้าที่เหรอ เขามีหน้าที่ของคนอื่นอยู่แล้ว ไม่ใช่ให้ไปต้อนรับ น่ีแล้วกช็อบ

อย่างน้ัน  

น่ีไง มันมีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล แล้วมันกมี็มาต้ังแต่เราออกเที่ยวมา เราเหน็อย่างน้ีมา

เยอะ เพียงแต่ไม่พูดหน้าไมค์เท่าน้ัน เหน็มาเยอะ เหน็มาเยอะแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ามีไม่น่า

เป็น ไม่น่ามีไม่น่าเป็นเพราะอะไร เพราะเราประกาศตนกนัว่าเราเป็นพระกรรมฐาน เรามาเพ่ือ

ชาํระล้างกเิลส เราเหน็ภัยในวัฏสงสาร เราเหน็ภัยในวัฏสงสารเราถงึได้มาบวชเป็นพระ แล้ว

เวลาบวชเป็นพระข้ึนมาแล้วกห็าครูบาอาจารย์องค์ที่เราลงใจ แล้วองค์ที่เราลงใจแล้ว แล้วเราก็

อยากจะประพฤติปฏบัิติ อยากจะพ้นจากทุกข์ อยากจะพ้นจากกเิลส การอยากจะพ้นจากกเิลส
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เราต้องปราบปรามกเิลส เราต้องต่อสู้กับมัน ถ้าเราไปยอมจาํนนกบัมัน เหน็ผดิเป็นถูก มันกท็าํ

ให้จิตใจตกอบั  

จิตใจตกอบันะ จิตใจ เหน็ไหม จิตใจ สิ่งที่เป็นพระ เป็นพระจิตใจมันต้องร่ืนเริง มัน

ต้องอาจหาญ มันต้องแจ่มแจ้ง จิตใจมันต้องใสสะอาด เหน็ไหม จิตเดิมแท้น้ีผ่องใสๆ เราต้อง

หาความผ่องใส หาความสะอาดบริสทุธิ์ในหัวใจของเรา ถ้าเราทาํอย่างน้ัน เออ เราเป็นพระ

ด้วยกนั เราเป็นพระด้วยกนั เราเป็นพระกรรมฐาน เราเป็นพระปฏบัิติด้วยกนั ที่เรามาปฏบัิติ

กนัอยู่เน่ีย เราพยายามแสวงหาเน่ีย แสวงหาจิตเดิมแท้น้ีผ่องใส ขอให้จิตเดิมแท้น้ีผ่องใส มัน

หมองไปด้วยอปุกเิลส มันหมองไปด้วยกเิลสยังไง เรากต้็องแก้ไข เรากจ็ะมากระทาํกนั ให้มัน

ผ่องใส ให้มันเป็นสจัจะ ให้มันเป็นความจริง  

ไอ้มันไม่ได้สจัจะน่ี เวลามันไม่สจัจะน่ี มันไพล่ไปเหน็ผิดเป็นถูก มันกต็กอบั เศร้าหมอง 

ฉ้อฉล แล้วกส็อพลอ แล้วทางโลกก.็.อยุ ดีเนาะ ท่านมีมนุษย์สมัพันธท์ี่ดี ท่านต้อนรับดี ท่าน

ดูแลเราดี ไอ้ดูแลน่ีมันกดู็แลกเิลส เอากเิลสมาจากบ้าน แม่ง ภเูขากเิลสมา แล้วภูเขากเิลสก็

ต้อนรับกนั แล้วกเิลสกต้็อนรับกเิลส น่ีมนุษย์สมัพันธ์ดี มนุษย์สมัพันธ์ไม่ใช่ธรรมสมัพันธ์  

ธรรมสมัพันธน์ะ ในสมัยพุทธกาล เหน็ไหม มีโยมไปวัด ไปถงึวัดน้ีเงียบสงัดหมดเลย 

หาพระไม่เจอสกัองค์ พอดีไปเจอผู้อปัุฏฐากวัด เขาบอกว่าจะมาทาํไม มาหาพระ มาหาพระให้

เคาะระฆังส ิ พอเคาะระฆัง พระต่างองค์ต่างออกมาจากที่ที่อยู่ของตน ที่ที่อยู่ของตนที่สงบสงัด

ไง โยมที่ไปเหน็เข้าตกใจ โอ ๋พระที่น่ีไม่ถูกกนัแล้วเนาะ โห พระที่น่ีทะเลาะกนั โอ้ เรามาน่ี เรา

มาเพ่ือธรรม น่ีกเ็กบ็ภาพน้ันแล้วไปฟ้ององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า บอกไปที่วัดน้ันมา 

พระเขาไม่ถูกกนั องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเทศน์เลย น่ันล่ะพระแท้ พระที่เขามาเพ่ือ

ประพฤติปฏบัิติของเขาๆ จะปฏบัิติอย่างน้ัน เขาไม่มาสอพลอโยมหรอก เขาไม่มาสอพลอ เขา

ไม่มามนุษย์สมัพันธ์ ไอ้น่ันมันการตลาด ไอ้น่ันมันพระตลาด  

น่ีไง ในสมัยพุทธกาลมันกมี็ มันมีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล มันไม่ใช่มีสมัยน้ี ถ้ามันมีมา

ต้ังแต่สมัยพุทธกาลเหน็ไหม แล้วน่ีเราธุดงค์มาเราเจอเร่ืองน้ีมา แปลก เจอเร่ืองอะไรมาที่มัน

ฝงัใจๆ มาน่ี พยายามจะไม่ให้มันเกดิข้ึน พยายามจะป้องกนั แล้วถ้ามันมีข้ึน แหม มันแทงใจ

มาก มันแทงใจมากนะ ฉะน้ัน ถ้ามันจะตกอบัมันกต็กอบัเพราะเหน็ผดิเป็นถูก 

ถ้าเหน็ถูกเป็นถูกใช่ไหม เหน็น่ีซ่ือตรงกบัสจัธรรมน่ี เราจะทุกข์จะยากมา มันอยู่ที่

อาํนาจวาสนาบารมี เหน็ไหม เราอยู่กบัครูบาอาจารย์มานะ ท่านบอกเราบารมีข้ีทุกข์ว่ะ เรา
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บารมีข้ีทุกข์ข้ียากเนาะ น่ีเรากห็าอยู่หากนิประสาเรา คือว่าอยู่ในศีลในธรรม แล้วท่านกอ็ยู่ของ

ท่านด้วยศีลด้วยธรรมนะ น่ีเราบารมีข้ีทุกข์ ท่านพูดของท่าน แต่ แต่ไม่ทุกข์ไม่ร้อน เราบารมีข้ี

ทุกข์ว่ะ ไม่เหน็มี กบิ็ณฑบาตได้ตามมีตามได้ เราบารมีข้ีทุกข์  

แต่ไอ้พวกที่มีบารมี เหน็ไหม เน่ีย อูย๋ เทศนาว่าการเพ้อเจ้อ พยายามเอาอกเอาใจญาติ

โยม เสรจ็แล้วกเ็น่ียไปถงึสดุท้ายกไ็ปเสยีทั้งน้ัน สดุท้ายแล้วกไ็ปเสยี ทาํให้ศาสนามัวหมองด้วย 

สดุท้ายแล้วเพราะมันเป็นเร่ืองโลกๆ มันไม่ใช่เร่ืองอะไรดีงามเลย แต่ชอบ ช๊อบชอบ ชอบ

มากๆ เน่ียเสรจ็แล้วมันไม่เป็นจริงเลย สดุท้ายกท็าํให้เสยีหายไง  

เราเคยอยู่กบัครูบาอาจารย์มา บารมีข้ีทุกข์เนาะ เรามันบารมีข้ีทุกข์ เราข้ีทุกข์ข้ียาก แต่ข้ี

ทุกข์ข้ียากมันร่ืนเริงอาจหาญ ข้ีทุกข์ข้ียากน่ีมันไม่มีต้นทุน เราศากยบุตร เราเป็นพระ เรา

ซ่ือตรงกบัธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า บริษัท ๔ เขากเ็ป็นศากยบุตร

เหมือนกนั เน่ียเขาเป็นบริษัท ๔ เขาทาํบุญตามหน้าที่ของเขา เขาทาํของเขาด้วยสะอาดบริสทุธิ์

นะ ไอ้เรากส็ะอาดบริสทุธิ์เพราะเราเป็นศากยบุตรเหมือนกนั เน่ียบริษัท ๔ เราเป็นภิกษุ 

บิณฑบาตเป็นวัตร เราข้ีทุกข์ข้ียากกข้ี็ทุกข์ข้ียากด้วยอาํนาจวาสนาของตน แล้วมันทาํสิ่งใดมันก็

ถูกต้องดีงามไปทั้งหมด เหน็ไหม ถงึที่สดุแล้วถ้าจิตใจผ่องแผ้ว จิตเดิมแท้น้ีสว่างไสว จิตเดิม

แท้ๆ น่ีสว่างไสวของมัน แล้วเราไม่ไพล่ไปหยิบไปจับ ไปเอาสิ่งที่เหน็ผิดเป็นถูก เหน็กระแส

โลกแล้วไปกับเขา ไร้สาระ ไร้สาระมากๆ 

น่ีให้มันเป็นจริงเป็นจังเราข้ึนมา เพ่ือประโยชน์กบัเรานะ ไม่ให้จิตมันตกอบั จิตมันตก

อบัเพราะมันไปหยิบไปฉวย จะไปจับสิ่งที่ผิดๆ มันกจ็ะตกอบั มันกจ็ะเศร้าหมอง ไปหยิบไป

ฉวยเอาสิ่งที่สะอาดบริสทุธิ์ดีกว่า น่ีสิ่งที่เป็นสจัจะเป็นความจริง สิ่งที่เป็นสจัจะเป็นความจริง 

เหน็ไหม น่ีบารมีข้ีทุกข์ แต่อาชาไนย ร่ืนเริง อาจหาญ อยู่ด้วยคุณธรรม อยู่ด้วยความภมิูใจ อยู่

ด้วยความสขุ น่ีเป็นพระแท้ๆ เป็นพระแท้ๆ เพราะเป็นพระแท้ๆ บูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าวางธรรมวินัยน้ีไว้ แล้วเราทาํของเราเพ่ือประโยชน์

กบัเรา น่ีประโยชน์กบัเรานะ  

น่ีฟังธรรม ทาํไมต้องฟังธรรม ฟังธรรมเพราะจิตมันลอกแลก จิตมันจะคิดของมัน เหน็

ถูกเป็นผิด เหน็คุณเป็นโทษ แล้วมันจะเอาแต่ภาษาใจของมันไง เราทาํของเรา ฟังธรรมๆ 
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