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เทศน์พระ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

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

 

ต้ังใจฟังธรรมะ ต้ังใจฟังธรรมเพราะวันน้ีเรามาอโุบสถ ลงอโุบสถ เหน็ไหม อโุบสถศีล

ความสะอาดบริสทุธิ์ของสงฆ ์ ถ้าความสะอาดบริสทุธิ์ของสงฆ ์ เวลาภาวนาแล้วมันคลายความ

กงัวล ถ้ามีความกงัวลนะ เวลาภาวนาไปแล้วห่วงหน้าพะวงหลังๆ มันไม่ก้าวหน้า ถ้าไม่ก้าวหน้า 

เหน็ไหม เน่ียการลงอโุบสถ การลงอโุบสถคือตรวจสอบศีลของสงฆ์ ตรวจสอบกันว่าใครมี

อาบัติมากอาบัติน้อยขนาดไหน ใครมีความสะอาดบริสทุธิ์มากน้อยขนาดไหนในหัวใจไง  

เน่ียฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพ่ือเตือนสติ เตือนสติ เหน็ไหม น่ีคนถ้ามีสติแล้วทาํสิ่งใดจะไม่

ขาดตกบกพร่อง เวลาขาดสติข้ึนไป ทาํสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปทั้งน้ัน เวลาคุ้นเคยไปแล้ว 

คุ้นเคยจนเป็นเน้ือเดียวกนั เหน็ไหม สรรพสิ่งเป็นเรา เราเป็นสิ่งน้ัน สิ่งน้ันเป็นเราทั้งหมด เหน็

ไหม น่ีทุกข์เป็นเรา สรรพสิ่งเป็นเรา เป็นเราไปทั้งหมดเลย แล้วแยกแยะสิ่งใดไม่ได้สกัอย่าง

หน่ึง  

ถ้าเราจะแยกแยะสิ่งใดสกัอย่างหน่ึง เน่ียเวลาลงอโุบสถ เวลาลงอโุบสถ เหน็ไหม ความ

สะอาดบริสทุธิ์ของสงฆ์ ความสะอาดบริสทุธิ์ของสงฆ์อาศัยสิ่งน้ันเพ่ือตรวจสอบความสะอาด

บริสทุธิ์ของเราไง ว่าเราเข้าสงัฆกรรม เหน็ไหม น่ีลงอโุบสถสงัฆกรรม เน่ียลงอโุบสถนะ ได้ฟัง

ธรรมๆ ฟังเพ่ือตอกยํา้ ตอกยํา้ให้จิตใจมันเปิดกว้าง จิตใจมันเปิดกว้างมันยอมรับเหตุรับผล

นะ ถ้ามันยอมรับเหตุรับผลสรรพสิ่งแล้วน่ี เขาเรียกว่ากรรมคลุกเคล้า มันคลุกเคล้าเป็นสิ่ง

เดียวกนัเลย แยกแยะไม่ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูก มันแยกแยะไม่ได้ พอแยกแยะไม่ได้เราจะ

ดาํเนินการชีวิตของเราไปยังไง น่ีพูดถงึทางโลกเขาดาํเนินชีวิตนะ 

แต่เวลาของเราเน่ีย เราเป็นนักปฏบัิติ เวลานักปฏบัิติ เหน็ไหม จิตมันจะพัฒนา

ก้าวหน้าของมันไป ถ้าจิตมันพัฒนาก้าวหน้าของมันไป เหน็ไหม น่ีคนคนน้ันจะมีทรัพย์สมบัติ 

มีทรัพย์สมบัติกมี็อริยทรัพย์ในหัวใจ ถ้ามีอริยทรัพย์ในหัวใจนะ อยู่ที่ไหนกร่็มเยน็เป็นสขุไง จะ

อยู่ใต้นํา้ อยู่บนสวรรค์ อยู่บนก้อนเมฆ จะอยู่ที่ไหนมันมีความสขุทั้งน้ัน แต่ถ้าหัวใจมันเป็น
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ทุกข์ เป็นทุกข์เป็นยากนะ อยู่บนกองเงินกองทองมันกไ็ปทุกข์ไปยากบนกองเงินกองทองน่ันน่ะ 

เขามีตึกมีร้านอยู่สงูอยู่หลายๆ ช้ันนะ กไ็ปทุกข์ไปยากกนับนน้ัน ถ้าจิตมันทุกข์มันยากในหัวใจ

นะ อยู่ที่ไหนมันกทุ็กข์มันกย็าก  

แต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมในหัวใจของเรานะ เหน็ไหม ดูส ิองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

อยู่ในป่า เวลาตรัสรู้ตรัสรู้ในป่านะ น่ีเวลาแสดงธรรมกแ็สดงในป่า ปรินิพพานในป่า คาํว่าใน

ป่าๆ คือสจัธรรม คือสจัจะความจริง มันเป็นธรรมชาติไง ไม่มีใครมาตบแต่ง ไม่มีใครมาเสริม

แต่งของมันข้ึนไป มันมีของมันอยู่โดยด้ังเดิม เหน็ไหม เราใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ถ้าแบบเรียบ

ง่าย ความสขุอย่างน้ีไม่ต้องเบียดเบียนใคร ไม่ต้องอาศัยใคร ไม่ต้องทาํให้ใครเดือดร้อน  

แต่เป็นทางโลกๆ นะ มันมีความทุกข์ความยากไปทั้งน้ัน ความทุกข์ความยาก ถ้ามัน

อาศัยอุ้มชูคํา้ชูกนัมา ถ้าอาศัยอุ้มชูคํา้ชูกนัมา เหน็ไหม สิ่งน้ันพ่ึงตัวเองไม่ได้ ถ้ามันจะพ่ึงตัวเอง

ได้ๆ ฟังธรรมๆ เพ่ือเหตุน้ีไง ฟังธรรมๆ ให้จิตทุกดวงมันมีคุณธรรมในใจของตน ถ้ามีในใจ

ของตน เหน็ไหม มันทาํของมันได้ ถ้าทาํได้นะ คนเราต้องมีสติมีปัญญา มีการคิด มีการ

แยกแยะ มีสติปัญญาคอยตรวจสอบในใจของตน ในใจของตนนะ  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไปเที่ยวสวน เหน็คนเกดิ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย 

เหน็ไหม น่ีท่านมีความคิดของท่านว่า มันต้องมีฝั่งตรงข้าม ไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แต่

มันจะหาที่ไหน เพราะมันยังไม่มีในโลก องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้ธรรม

ข้ึนมา เหน็ไหม ว่าธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะมีธรรมของมันอยู่แล้ว ของมันอยู่แล้วมันอยู่ที่

ไหน แล้วใครไปค้นหาข้ึนมาล่ะ  

แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้สร้างบุญญาธิการอย่างน้ันมา องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าได้สร้างบุญญาธิการมา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถงึมีอาํนาจวาสนา 

ได้ร้ือค้นข้ึนมา ตรัสรู้เองโดยชอบๆ เพราะไม่มีใครสั่งใครสอน ไม่มีใครบอก ใครบอกไม่ได้ 

เพราะไม่มีใครมีปัญญาบอกได้ ไม่มีใครมีปัญญา ไม่มีใครมีความสามารถ ไม่มีใครมีจิตใจ

ลึกซ้ึงอย่างน้ันที่จะบอกได้ ทั้งๆ ที่ของมันมีอยู่โดยด้ังเดิม ด้ังเดิม เหน็ไหม วัฏฏะ วัฏฏะเน่ีย

กามภาพ รูปภพ อรูปภพ มีอยู่โดยด้ังเดิม เทวดา อนิทร์ พรหมมันต้องมีอยู่แล้วไง ถ้าเทวดา 

อนิทร์ พรหมมีอยู่แล้ว เทวดา อนิทร์ พรหม เป็นภพชาติที่ละเอยีดกว่ามนุษย์ ทาํไมเขารู้สิ่งน้ี

ไม่ได้ล่ะ เขารู้สิ่งน้ีไม่ได้ไง 
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แต่เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแล้ว เหน็ไหม เวลาองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรมจักร เทวดาส่งข่าวเป็นช้ันๆ ข้ึนไป เทวดารู้ตามไง 

เทวดาเพ่ิงได้ยินได้ฟัง รู้ตามองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า รู้ตามกรู้็ตามด้วยการศกึษา รู้

ตามด้วยการได้ยิน แต่ยังไม่มีความจริงในใจ เหน็ไหม ถงึเทวดา อนิทร์ พรหม ต้องมาฟัง

เทศน์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง ถ้ามันมีอยู่แล้วๆ กมี็อยู่แล้วด้วยบุญญาธิการของ

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ถ้ามันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วด้วยบารมีธรรม บารมีธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้สร้างสมบุญญาธิการมา ถ้าสร้างสมบุญญาธิการมา แล้วร้ือค้น 

ร้ือค้นด้วยสติด้วยปัญญาขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มันถงึเกดิมรรคเกดิผลในใจ

ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าข้ึนมา  

เหน็ไหม เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ายังเหน็ตรงข้าม ถ้าเรายังไม่เหน็ตรงข้าม 

ตรงข้ามกบัทุกข์ ตรงข้ามกบักเิลสไง ถ้าเรายังไม่เหน็ตรงข้ามกบักเิลส เหน็ไหม เรากเ็หน็ชอบ

กบักเิลสไง เราเหน็ชอบกบัความเหน็ของเราไง เราเหน็ชอบกบักเิลสที่มันพอใจ มันจะมี

ความสขุของมัน มันอาศัยว่าสิ่งน้ันเป็นทรัพย์สมบัติ เหน็ไหม อาศัยสิ่งน้ัน อาศัยใจของสตัว์

โลกเป็นที่อยู่อาศัย  

อวิชชาๆ พญามารมันอาศัยบนหัวใจของสตัว์โลก แล้วเวลาหัวใจของสตัว์โลก เวลาเกดิ

เป็นภพชาติใด เหน็ไหม เทวดา อนิทร์ พรหมกมี็กเิลสเหมือนกนั เทวดา อนิทร์ พรหมๆ ถ้า

เป็นปุถุชนนะ แต่ถ้าเป็นเทวดาเป็นพระโสดาบัน ถ้าเป็นเทวดาในช้ันพรหม ช้ันอนาคา เหน็

ไหม มันกมี็กเิลสส่วนละเอยีด แต่ว่าสจัธรรมในใจมีอยู่แล้ว เหน็ไหม น่ีไง เวลากเิลสมันอาศัย

อยู่ในหัวใจของสตัว์โลกๆ แล้วเราเหน็ดีเหน็งามไปกบัมันไง เราไม่เหน็ตรงข้ามไง ถ้าเราเหน็ดี

เหน็งามกบักเิลสไป เหน็ไหม เรากคิ็ดแต่จะหาความสขุความสบายกบัชีวิตน้ี แล้วเวลาอยู่ทาง

โลกกคิ็ดว่า สิ่งน้ี เหน็ไหม จะกว้านทุกอย่างไปเป็นสมบัติของเรา มันไม่พอกบักิเลสหรอก 

กเิลสมันต้องการสามโลกธาตุ มันไม่ต้องการโลกเดียวหรอก มันต้องการสามโลกธาตุเป็น

สมบัติของมันคนเดียวเลย แล้วมันเป็นไปไม่ได้ เพราะมันเองมันกอ็ยู่ไม่ได้  

น่ีจิตน้ีมันเป็นอนิจจัง มันมีวาระของมัน เหน็ไหม มันมีอายุขัยของมัน มันจะอยู่คํา้ฟ้า

ไม่ได้ ถ้ามันอยู่คํา้ฟ้าไม่ได้ ตัวมันเองยังอาศัยตัวมันเองไม่ได้ แล้วมันจะไปยึดสามโลกธาตุเป็น

ของมันเป็นไปได้ยังไง แต่มันกจ็ะยึด มันยึดไม่ได้หรอกๆ แต่ด้วยตัณหาความทะยานอยากของ

มัน เหน็ไหม มันจะเอาสามโลกธาตุเป็นสมบัติของมัน น่ีแล้วเราเกดิมาในโลก เหน็ไหม กว่็าสิ่ง

น้ันเป็นสมบัติของเราๆ ทั้งๆ ที่เราเองกพ่ึ็งตัวเองไม่ได้ น่ีเวลามาบวชมาเรียนเป็นพระ เหน็

ไหม น่ีไปอยู่กบัครูบาอาจารย์ที่มีช่ือเสยีงข้ึนมา เหน็ไหม กจ็ะอ้างสมบัติน้ันเป็นของเราๆ มัน
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ไม่เป็นของเราหรอก เพราะเราเหน็ชอบไปกบักเิลสไง มันเป็นเร่ืองของกเิลสตัณหาความ

ทะยานอยาก มันไม่เป็นเร่ืองของธรรม  

เร่ืองของธรรม เหน็ไหม เร่ืองของธรรม คนที่มีสติปัญญา เกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิใน

พุทธศาสนา เหน็ภยัในวัฏสงสาร เหน็ไหม น่ีมาบวชเป็นพระๆ เหน็ภยัในวัฏสงสาร อยู่ในโลก

ของฆราวาส อยู่ในโลกของมนุษย์ เหน็ไหม เราจะไม่มีโอกาสประพฤติปฏบัิติได้เหมือนกบั

โอกาสของพระ พระเป็นทางกว้างขวาง คฤหัสถเ์ป็นทางที่คับแคบๆ โอกาสของเรา เหน็ไหม 

เราต้องมีหน้าที่การงาน เราต้องมีความรับผิดชอบ เป็นหน้าที่ๆ หน้าที่อะไรล่ะ ใครมีหน้าที่สิ่ง

ใดกต้็องรับผิดชอบหน้าที่ของตนอย่างน้ัน ถ้ารับผิดชอบหน้าที่ของตนอย่างน้ัน น่ีกเ็ป็นหน้าที่

อยู่แล้ว หน้าที่เพ่ือเล้ียงชีพๆ  

แล้วเวลามีสติปัญญาข้ึนมากอ็ยากจะประพฤติปฏบัิติ เหน็ไหม กข็วนขวายๆ กอ็ยากจะ

มีเวลํ่าเวลาไง น่ีสละเพศของฆราวาสมาบวชเป็นพระ พอบวชเป็นพระข้ึนไปแล้วน่ี เหน็ไหม 

เน่ียย่ีสบิสี่ช่ัวโมง เน่ียทางกว้างขวาง ทางโอกาสที่เราจะประพฤติปฏบัิติ เวลาที่ทางโลกเขา

แสวงหา ทางโลกเขาต้องการ พระมีสมบูรณ์แบบเลย ถ้าพระมีสมบูรณ์แบบ ทางที่กว้างขวาง

ของเรา เหน็ไหม เราพยายามที่จะประพฤติปฏบัิติของเราข้ึนมา น่ีให้มันเหน็ตรงข้าม เหน็ตรง

ข้ามกบักเิลสไง อย่าไปเหน็ร่วมกบักเิลส 

ถ้าเหน็ร่วมกบักเิลส เหน็ไหม เหน็ร่วมกบักเิลสตัณหาความทะยานอยากล้นฝั่ง ไม่มี

เมืองพอ เน่ีย มันจะเอาสามโลกธาตุเป็นสมบัติของมันกยั็งไม่พอ ทั้งๆ ที่มันเองกอ็ยู่ด้วยตัวมัน

เองไม่ได้ โดยธรรมชาติ ชีวิตน้ี เหน็ไหม เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โลกน้ีเป็นอนิจจัง สรรพสิ่ง

เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งน้ันเป็นอนัตตา คาํว่าเป็นอนัตตา เป็นอนัตตามันเป็นโดย

ข้อเทจ็จริงในสจัธรรม แต่หัวใจของเรามันไม่รู้ไม่เหน็ไง หัวใจมันรู้มันเหน็แต่ว่าเป็นอตัตาๆ 

เป็นแต่ของเราๆ เป็นความยึดม่ันถอืม่ันว่าเป็นสมบัติของเรา มันเหน็ว่าอย่างน้ัน น่ีเหน็ร่วมกบั

กเิลสไง มันไม่เหน็ตรงข้าม  

มันต้องเหน็ตรงข้าม การเหน็ตรงข้ามข้ึนมาน่ี เราศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าน่ีเป็นสจัธรรม ศึกษาน่ีเป็นสญัญา ศึกษาน่ีเป็นทฤษฏ ีทฤษฎีช้ีจุดจบแล้ว ช้ีถงึ

ที่สดุแห่งทุกข์แล้ว ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าน่ีถงึที่สดุแห่งทุกข์ แต่เวลาคน

ศึกษา ศึกษาแล้วได้อะไรมา กไ็ด้ทฤษฎีมาไง ได้ความจาํน้ีมาไง แล้วความจาํข้ึนมากร็วบรัด

ข้ึนมาว่า เหน็ว่าเป็นสมบัติของเราไง เหน็สมบัติเป็นของเรา มันกเ็หน็สมบัติโดยกเิลสไง โดย



เทศน์พระ เร่ือง เห็นตรงข้าม ๕ 

 

©2017 www.sa-ngob.com 

กเิลสไง น่ีเป็นความจาํๆ ของเราไม่ได้ ศึกษามาขนาดไหนเด๋ียวกลื็ม เน่ียทฤษฎีรู้ขนาดไหน

เด๋ียวกลื็ม  

น่ีเวลามันทุกข์มันยากข้ึนมา มันสะเทือนใจมันกเ็ล้ียวเข้าไปหาธรรมะนิดหน่ึง ถ้าเล้ียว

เข้าไปหาธรรมะนิดหน่ึงกว่็าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสอนไว้อย่างน้ี น่ีพอมันบรรเทา

ทุกข์ได้แล้วเด๋ียวมันกลื็ม พอลืมข้ึนมาแล้วมันกใ็ช้ชีวิตหยาํเปอยู่อย่างเดิม เน่ียมันกอ็ยู่อย่างน้ัน 

เพราะมันเหน็ร่วมกบักเิลสไง เพราะกเิลสคือตัณหาความทะยานอยาก สิ่งที่มันคาดมันหมาย

มันต้องการ มันไขว่คว้าทั้งน้ัน แล้วมันไขว่คว้า ไขว่คว้านํา้เหลว ไขว่คว้าสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นไง สิ่งที่

ไม่เป็นสมบัติของตนไง ไขว่คว้าแต่อากาศธาตุ ไม่มีสิ่งใดเป็นสมบัติของตน น่ีเวลาพวกเราบวช

มาเป็นพระ เหน็ไหม เวลาเราจะประพฤติปฏบัิติข้ึนมา สติกไ็ม่สติของเรา ศึกษามาอ่านจน

กระดาษจะผุแล้วนะ อ่านจนทะลุเลย หนังสอืน่ีค้นคว้าอ่านจนทะลุ เปิดแล้วเปิดอกีเลย สติกคื็อ

สติอยู่อย่างน้ัน มันไม่เป็นของเราสกัที  

แต่เวลามาฝึกมาหัดข้ึนมา ถ้าเป็นของเราข้ึนมา ถ้าสติมันสมบูรณ์ มันไม่มีอะไรแผดเผา

เราได้เลย น่ี ดูส ิพุทโธๆ เน่ีย สิ่งที่เรากระทาํของเราเน่ีย คนที่เขาเหยียดหยาม คนเขาดูถูกกนั 

เหน็ไหม ดูส ิ เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ครูบาอาจารย์ของเราท่านประพฤติปฏบัิติมา หลวง

ตาท่านพูดเอง เน่ียถ้าเกดิมีสติข้ึนมา ฝ่ามือสามารถกั้นนํา้พายุทะเลได้ น่ีเวลาเกดิพายุใหญ่ใน

มหาสมุทรเน่ีย มันสามารถกางกั้นได้เลย เวลาสิ่งที่มันกระพือรุนแรงในหัวใจ ถ้ามีสติมันสงบ

ระงับได้หมดเลย สิ่งที่มันเป็นไปเพราะมันขาดสติ ถ้ามันมีสติข้ึนมาแล้วอะไรมันจะมาแผดเผา 

อะไรมันจะก้าวล่วงเข้ามาในใจเราได้ถ้ามันเป็นจริง เหน็ไหม น่ีดูสถ้ิามันเป็นสติจริงๆ สติที่เรา

กระทาํข้ึนมา สติโดยข้อเทจ็จริงข้ึนมาเน่ีย มันมีคุณค่าอย่างน้ัน  

แต่เน่ียมันศึกษาๆ มันเป็นความจาํทั้งน้ัน ความจาํกไ็ด้แค่น้ี เวลามันทุกข์มันยาก เวลา

มันทุกข์มันยากข้ึนมันระลึกได้กต้ั็งสติเสยีที เวลาพอคุ้นชินข้ึนไปแล้ว เหน็ไหม มันกจ็างไป พอ

จางไป เหน็ไหม เหน็ร่วมกบักเิลสไง พอมันทุกข์มันยากมันเบาบางลง กเิลสมันฟ้ืนตัวข้ึนมา 

มันกมี็อาํนาจบาตรใหญ่บนหัวใจ แล้วกบี็บบ้ี บีบหัวใจของเรานะ จริงๆ มันน่าทุเรศ มันบีบบ้ี

หัวใจของเราเองแท้ๆ ไอ้ตัวเองสาํคัญตนผิด น่ีเหน็ร่วมกบัมันไง ยอมเป็นทาสของกเิลสไง  

เวลายอมเป็นทาสของกเิลสให้กเิลสมันมีอาํนาจเหนือกว่าหัวใจ มันเหยียบจนมันบีบบ้ีสี

ไฟโดยการกระทาํของกเิลส แต่เราไปเหน็ร่วมกบัมัน กลับไปช่ืนชม กลับไปช่ืนชมว่าเราคิดดี 

คิดถูก คิดมีปัญญา กลับไปเหน็ร่วมกบัมัน น่ีไง เหน็ร่วมกบักเิลส เหน็ไหม ทาํลายไปหมดเลย 

ทั้งๆ ที่เรามีสติมีปัญญานะ เราเหน็ภัยในวัฏสงสารนะ โอกาส เหน็ไหม ทางคฤหัสถเ์ป็นทางคับ
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แคบนะ เน่ียบวชเป็นพระๆ ทางที่กว้างขวางไง ทางที่กว้างขวางกท็างในการน่ังสมาธิเดินจงกรม

ไง การศึกษาเล่าเรียนกไ็ด้ศึกษา ศึกษามาๆ เพ่ือปฏบัิติ ไม่ได้ศึกษามาอวดใคร ไม่ได้ศึกษาว่า

มีปัญญามาก  

พอศึกษาข้ึนมามากเป็นหมากดักนั ธมัมะสากจัฉา เอตัมมังคละมุตตะมัง เขาพูดด้วย

เหตุด้วยผล เวลาเขาคุยกนัด้วยเหตุด้วยผล ใครมีเหตุผลที่เหนือกว่ากต้็องยอมรับ ไอ้ที่หมากดั

กนั เอาสข้ีางเข้าถู เอาชนะคะคานกนั เอาแต่ว่าฉันมีปัญญาๆ ศึกษาธรรมะมาเป็นสญัญา 

สญัญาเสรจ็จาํมาๆ จาํแล้วกม็าวิเคราะห์วิจัยข้ึนมา แล้วกไ็ปโต้แย้งกนั โต้แย้งกนักเ็ป็นหมากดั

กนั หมากดักนัเจบ็ทั้งคู่ หมาสองตัวกดักนัไม่มีตัวไหนเป็นมนุษย์ข้ึนมาได้เลย ไม่มีประโยชน์สิ่ง

ใดๆ เลย เหน็ไหม น่ีเหน็ร่วมกบักเิลส ศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามา 

ควรที่เป็นประโยชน์ กลายเป็นประโยชน์ของหมา 

มันไม่เป็นประโยชน์ของเราไง น่ีถ้าเป็นประโยชน์ของเรานะ ศึกษา สาธุ น่ีปริยัติ ธรรม

และวินัยเป็นศาสดาของเรา เราไม่ได้เหยียดหยาม เราไม่ได้ดูถูกดูแคลนใดๆ ทั้งสิ้น เราเคารพ

บูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แต่เราเหน็ต่างไง น่ีเราเหน็ต่าง เหน็ตรงข้าม ไม่เหน็

ร่วมกบักเิลสไง กเิลสมันไปศึกษามาน่ี สาธุ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ไม่ใช่

ของเรา ของเรายังไม่มี เน่ียศึกษามาศึกษามาแล้วขวนขวายซิ ศึกษามาน่ีเป็นความจาํ น่ีไปขโมย

มา ไปจาํมา เป็นแนวทาง เป็นปูนหมายป้ายทางขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า  

สาวกสาวกะเป็นผู้ได้ยินได้ฟัง ถ้าสาวกสาวกะเป็นผู้ที่มีบารมีน้อย ผู้ที่ไม่มีความสามารถ

ที่จะร้ือค้นข้ึนมาด้วยตัวเอง เหน็ไหม น่ีมีธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้ช้ีนาํ

ไว้แล้ว ศึกษามาศึกษามาให้ค้นคว้า ไม่ได้ศึกษามาแล้วเคลมว่าเป็นของเรา ศึกษามาแล้วเหน็

ร่วมกบักเิลส ให้กเิลสไปยึดม่ันถอืม่ัน พุทธพจน์ๆ อะไรกพุ็ทธพจน์ พุทธพจน์กก็เิลส เหน็

ร่วมกบักเิลส กเิลสมันกบั็งเงาไง อ้างพุทธพจน์ๆ แล้วกเ็หยียบยํ่าธรรมวินัยไง เหยียบยํ่าความ

เป็นจริงไง แล้วให้กเิลสมันฟูข้ึนมาในหัวใจไง แล้วมันกเ็หยียบยํ่าหัวใจ น่ีมันบีบบ้ีสไีฟ เวลา

กเิลสมันบีบบ้ีสไีฟหัวใจของเราเน่ีย มันดูแล้วมันทุเรศๆๆ 

แต่ไอ้คนที่ไม่รู้น่ีอหังการ สาํคัญตน สาํคัญตนว่าเป็นธรรมๆ แล้วอ้าง คาํกพุ็ทธพจน์ๆ 

อ้าว มันไม่เป็นพุทธพจน์ได้ยังไง น่ีไง อริยสจักเ็ป็นอริยสจัไง สติปัฏฐานสี่กส็ติปัฏฐานสี่ไง กา

ยานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา กเ็หมือนกนัหมดไง น่ีช่ือไง มันกไ็ด้แต่ช่ือไง น่ีมันเป็นช่ือของมัน

มาไง น่ีไง เหน็ร่วมกบักเิลสไง กเิลสมันกบั็งเงาส ิมันกไ็ม่เป็นความจริงส ิ 
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ถ้าเป็นความจริงส ิน่ีเป็นความจริงๆ เหน็ไหม ทางของนักบวช ทางของพระเราเน่ีย มัน

กว้างขวาง ถ้ากว้างขวางกเ็ปิดกว้างส ิ เปิดกว้างมันเป็นของเราจริงเหรอ ถ้าเป็นของเราจริงมี

ความสขุจริงหรือเปล่า อย่าหน้าช่ืนอกตรมนะ อย่าดีแต่ร่ืนเริงแต่ภายหน้า แต่ในหัวใจเศร้า

หมอง ในหัวใจมีแต่ความทุกข์ความยาก  

เวลาครูบาอาจารย์ของเราอ่อนน้อมถ่อมตน น่ีเวลาพระอสัสชิ เหน็ไหม เวลาพระสารี

บุตรถาม เราบวชใหม่ พระอรหันต์แท้ๆ เลย เราเพ่ิงบวช ธรรมะกว้างขวางไม่รู้หรอก รู้ไม่ได้ 

แต่ความจริงแล้วพระอรหันต์ ครูบาอาจารย์ของเราท่านอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งน้ัน ท่านมีมาก

น้อยแค่ไหนท่านเกบ็ไว้ในใจ ท่านไม่พูดออกมา เว้นไว้แต่ เว้นไว้แต่วันไหนหมู่คณะที่ภาวนา น่ี

ลูกศิษย์ลูกหาภาวนาแล้วมีปัญหาข้ึนมา อมื พูดมาส ิ มีอะไรว่ามา ถ้าไม่มีคุณธรรมในหัวใจจะ

เป็นอาจารย์เราได้ยังไง จะเป็นอาจารย์ของเราได้ต้องช้ีเข้ามาได้สว่ิาสิ่งน้ันมันคืออะไร เน่ียสจั

ธรรมๆ มันเป็นยังไง น่ีไง หลวงตาท่านพูดประจาํ พระเราทรงธรรมทรงวินัยไม่ได้ใครจะทรง 

ถ้าพระเรา พระเราไม่มีธรรมไม่มีวินัยในหัวใจ ใครจะทรง ใครจะเป็น พระเป็นนักรบ ถ้านักรบ

มันต้องรบจริงๆ ส ิถ้ารบจริงๆ มันต้องเป็นความจริงข้ึนมาส ิ

ถ้าเป็นความจริงข้ึนมา เหน็ไหม มันจะเหน็ต่าง ถ้าเราเหน็ต่าง เหน็ต่างกบักเิลสของเรา 

ถ้าเราเหน็ต่าง เหน็ตรงข้าม เหน็ตรงข้ามกบักเิลส เหน็ตรงข้ามกบัความมักง่าย เหน็ตรงข้าม

กบัความสะดวกสบาย เหน็ตรงข้ามหมด เหน็ไหม ไม่ใช่ทุกข์นิยม เน่ียอริยสจั ไอ้พวกน้ีพวก

ทุกข์นิยม ต้องทุกข์ไว้ พวกซาดิสต์ ใครบ้างไม่รู้จักสขุรู้จักทุกข์ ทุกคนกรู้็จักสขุรู้จักทุกข์ทั้งน้ัน 

แต่ทุกคนเขามีเป้าหมายไง ทุกคนเขาไม่ให้กเิลสมันครอบงาํไง เราไม่เหน็ร่วมกบัมันตลอดไป 

ถ้าเหน็ร่วมกบัมันตลอดไป โลกกเ็ป็นอย่างน้ัน อดุหนุนจุนเจือกนั แล้วถ้าคนที่มีสติปัญญา เหน็

ไหม อนัน้ันกเ็ป็นสมบัติของเขา  

เราอยู่กบัหลวงตาท่านพูดประจาํ มันเป็นทรัพย์ของเขา ทานสมบัติ สิ่งที่เขาเสยีสละ เขา

จาคะของเขาเป็นสมบัติของเขา เราไม่สามารถจะไปบังคับเขาได้ ฉะน้ัน เป็นสทิธิของเขา เขาจะ

มาทาํบุญกุศลของเขา ฉะน้ัน พระให้ระวังตัว พระต้องให้รู้หนักรู้เบา ต้องรู้จักกาลเทศะ ไม่ใช่

จะไปคลุกคลีกับเขา เวลาท่านเตือนนะ อย่างอื่นท่านกนัให้ได้หมด อย่างเช่นจะเข้ามาวุ่นวายใน

วัด จะเข้ามาครอบงาํพระ ท่านจะไม่ให้เลย แต่เป็นสทิธิ์ของเขา เช้าข้ึนมาเขาจะมาทาํบุญกุศล

ของเขา มันเป็นสทิธิ์ของเขาในพุทธศาสนา พุทธศาสนาเป็นของบริษัทสี่ เขากมี็สทิธติามหน้าที่

ของเขา ตามสทิธิของเขา เขาจะทาํของเขา แต่เรา เราเป็นพระ เราต้องมีสติปัญญา อะไรที่มัน

เป็นคุณและเป็นโทษ เหน็แล้วน่ีต้องเจริญศรัทธา เจริญศรัทธากศ็รัทธาไทย ภิกษุทาํให้ศรัทธา

ไทยตกล่วงเป็นอาบัติปาจิตตีย์ เป็นอาบัติ 
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แต่ถ้าภิกษุโง่ ศรัทธาน้ันมันฆ่าหมด มันทาํลายทั้งน้ัน น่ีไง เราจะเหน็ร่วมหรือเหน็ต่าง

ล่ะ ถ้าเราจะเหน็ร่วมกบัเขา ต้องมีสติปัญญา ครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมๆ แล้ว เหน็ไหม ท่านก็

เชิดชูเพ่ือหัวใจของเขา ถ้าหัวใจของเขาน่ีกเ็ป็นหัวใจของเขา แต่ถ้าคนเรายังไม่มีหลักมีเกณฑ์ 

ถ้าเหน็ร่วมกบัเขา เด๋ียวกไ็ปตายกบัเขา แต่ถ้าเราเหน็ต่างกบัเขา เหน็ต่างกบัเขากเ็พ่ือจะเอาตัว

รอดให้ได้ ถ้าเอาตัวรอดได้แล้ว เหน็ไหมเน่ีย เวลาหลวงปู่ม่ันท่านพูดกบัหลวงตา เหน็ไหม  

“ท่านทาํประโยชน์ได้กบัโลกน้ีมาก หมู่คณะคิดยังไงบ้าง..”  

“โอ ๋มีความคิดเตม็หัวใจที่จะจดจารึก แต่ตอนน้ีงานส่วนตัวมันยังไม่จบ”  

“เออ ใช่ เอางานส่วนตนให้จบก่อน ถ้างานส่วนตนไม่จบแล้วเน่ีย ถ้ามาทาํหน้าที่การ

งานหลายๆ อย่าง เด๋ียวมันกจ็ะไปเป็นโลกหมด เด๋ียวมันกเ็หน็ร่วมกบักเิลสหมด”  

มันกเ็ป็นเร่ืองของกเิลสไง ถ้าเร่ืองของกเิลส กเิลสมันกมี็อยู่แล้ว โลกเทคโนโลยีของเขา 

เขาทาํได้ทั้งน้ัน เขาเจริญก้าวหน้า ใครเขาว่าโลกน้ันเจริญ ประเทศน้ันเจริญ มันเจริญด้วยวัตถุ 

มันแผดเผาหัวใจ เจริญด้วยวัตถุ เหน็ไหม แล้วเรากจ็ะไปเหน็ร่วมกบักเิลสไง สรรพสิ่งในโลกน้ี

กต้็องดีงามไปหมดไง จะส่งเสริมมาให้มันเทียมหน้าเทียมตาโลกไง เทียมหน้าเทียมตาโลกกไ็ป

เทียมหน้าเทียมตากเิลสไง  

แต่ถ้าคนที่มีคุณธรรมในหัวใจนะ มันจะอบัเฉา มันจะเหงาหงอย มันจะทุกข์มันจะยาก 

อนัน้ันเป็นธรรม เป็นธรรมเพราะเราเหน็ต่างกบักเิลส กเิลสมันจะเหน็แต่ความสะดวกสบาย

อย่างเดียว แต่ถ้าเป็นธรรมๆ นะ ไม่ได้เหน็ทุกข์นิยม ไม่ใช่อะไร แต่อยากจะเหน็ทุกข์เพราะ

ทุกข์ควรกาํหนด สมุทัยควรละ มันจะเหน็อริยสจั มันจะเข้าไปสู่สจัจะความจริง ถ้าเข้าสู่สจัจะ

ความจริง มันจะทาํความจริงของเราข้ึนมา เหน็ไหม เราเหน็ต่างกบักเิลส เหน็ตรงข้ามกบัมัน 

เหน็ตรงข้ามกบักเิลส 

ถ้าใครเหน็ตรงข้ามกบักเิลส เหน็ไหม เจ้าชายสทิธัตถะไปเที่ยวสวน เหน็คนเกดิ คนแก่ 

คนเจบ็ คนตาย ท่านเหน็ พยายามคิดว่ามันต้องมีฝั่งตรงข้าม ถ้ามีฝั่งตรงข้าม ต้องมีการไม่เกดิ 

ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แต่การไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย อนัน้ันมันยังไม่มีใครสามารถร้ือค้น

ข้ึนมาได้ ไม่มีใครเป็นคนช้ีนาํได้ ท่านถงึต้องแสวงหาของท่านเอง ท่านพยายามค้นคว้าของท่าน

เอง ค้นคว้าของท่านเองจนประสบความสาํเรจ็ เหน็ไหม เสวยวิมุติสขุๆ ข้ึนมา สจัจะความจริง

ในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มีพระพุทธกบัพระธรรม เวลาเทศน์ธัมมจักฯ ข้ึนมา 

มีพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเหน็ธรรม มันถงึมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
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ไอ้น่ีเหมือนกนัมีธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นมรดกธรรมให้กบั

บริษัทสี่ เราเป็นมนุษย์ เกดิเป็นมนุษย์ เกดิมาในพุทธศาสนา เราเป็นฆราวาส เหน็ไหม เราก็

เป็นอบุาสก เวลาเป็นอุบาสกแล้วเราอยากจะมีโอกาสในการปฏบัิติ เหน็ไหม เรามาบวชเป็น

พระ เราบวชเป็นพระเรากเ็ป็นนักรบ เราเป็นนักรบนะ เราจะรบกบักเิลส เหน็ไหม รบกบักเิลส 

ถ้าเราเหน็ต่างกบักเิลส สิ่งน้ันมันจะมีโอกาสให้เราประพฤติปฏบัิติไง  

ถ้าเหน็ร่วมกบักเิลสไปแล้ว สถานะของฆราวาส เหน็ไหม มันเป็นสถานะที่ตํ่าต้อย เหน็

ไหม สถานะของนักรบ สถานะของพระมันเป็นอดุมชาติ อดุมชาติที่ย่ิงใหญ่ ย่ิงใหญ่ที่ในหัวใจน้ี

ที่จะทรงธรรมทรงวินัย มันถงึย่ิงใหญ่ ย่ิงใหญ่แล้วกห็ลงตัวเอง หลงตัวเองกคิ็ดว่าตัวเองมี

อาํนาจ ตัวเองมีศักยภาพ ทุกคนเขาเคารพนับถอื แล้วกร็อให้เขาเข้ามาเคารพนบนอบ แล้วมัน

เลยกลายเป็นสอพลอ กลายเป็นสอพลอปอป้ัน มันไม่มีใครได้ดีสกัคน ผู้ที่สอพลอปอป้ันเขาก็

ด้วยความเหน็ด้วยปัญญาของเขา ไอ้น่ันปัญญาของฆราวาส ปัญญาของคฤหัสถเ์ขา ไอ้เรา

ปัญญาของภิกษุ ปัญญาของนักรบ ปัญญาของพระ ปัญญาของพระเป็นปัญญาในภาวนามย

ปัญญา ปัญญาที่เกดิข้ึนจากการภาวนา ถ้าปัญญาที่เกดิข้ึนจากภาวนา ภาวนามันมาจากไหน 

มันมาจากจิต จิตมันเคยสงบระงับข้ึนมาหรือไม่ ถ้าจิตมันไม่สงบระงับข้ึนมา มันกเ็ป็นเร่ือง

สญัญาทั้งน้ัน ถ้าเป็นเร่ืองสญัญา กเ็ป็นสญัญาการศึกษา ศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการปฏบัิติน้ีไง 

ถ้าปฏบัิติได้เป็นจริง เหน็ไหม ถ้าจิตมันสงบเข้ามา สงบเข้ามาฝึกหัดจนเกดิภาวนามย

ปัญญา ถ้าภาวนามยปัญญามันจะเหน็สจัจะความจริง เหน็สติปัฏฐานสี่ตามความเป็นจริง แต่ถ้า

มันปฏบัิติข้ึนมา มันจะเป็นความจริงของเราไง ถ้าเป็นความเป็นจริงของเรา เหน็ไหม สถานะ

ของนักรบ สถานะของพระ เวลาพระเน่ียมันต้องมีสติมีปัญญาเข้ามาให้สมสถานะของนักรบ 

สถานะของพระที่จะมีปัญญา มีภาวนามยปัญญาไง พระถ้าไม่ทรงธรรมทรงวินัยใครจะทรง เหน็

ไหม พระถ้ามันปฏบัิติข้ึนมาไม่ได้ พระถ้าไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญาข้ึนมา แล้วใครมันจะ

ยืนยันธรรมะล่ะ 

ธรรมะที่เป็นความจริงขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ใครจะยืนยัน เหน็ไหม 

เวลาครูบาอาจารย์ของเรา สมัยที่ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ เหน็ไหม ธมัมะสากจัฉา เอตัม

มังคละมุตตะมัง เวลาครูบาอาจารย์ท่านสนทนาธรรมกนันะ มันเป็นที่ร่ืนเริง เป็นที่อาจหาญ 

เป็นที่น่าภมิูใจไง ที่น่าภมิูใจ เหมือนสมัยพุทธกาล สมัยพุทธกาลองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าเป็นผู้พยากรณ์ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ พระที่ประพฤติปฏบัิติข้ึนมา เหน็ไหม 

ออกพรรษาแล้วทุกคนขวนขวายจะไปเฝ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากจ็ะไปรายงานผล

การปฏบัิติเน่ีย จะจริงหรือไม่จริง ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าก็
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คอยแก้ไข คอยช้ีนาํ คอยคัดแยกอะไรผิดอะไรถูกไง อย่าไปเหน็ร่วมกบัมัน กเิลสอย่าไปเหน็

ร่วมกบัมัน  

ไอ้เร่ืองความสขุๆ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสละสถานะความเป็นกษัตริย์ ความ

เป็นกษัตริย์มา อยู่ในราชวังมันจะเอาไรล่ะ สมบูรณ์แบบไปทั้งหมดเลย ทาํไมองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าเสยีสละสภาวะแบบน้ันมา มาอยู่ป่าอยู่เขา มาอยู่แบบประชาชน มันมีอะไร 

มันไม่เหมือนสถานะของกษัตริย์หรอก แล้วสถานะของกษัตริย์ทุกอย่างประณีตไปหมด ทาํไม

ท่านเสยีสละมา เน่ียองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง  

แล้วเรามีสถานะอะไร เราเหน็ภัยในวัฏสงสาร เรามาบวชเป็นพระๆ เหน็ภัยในวัฏสงสาร

นะ เรามีสถานะอะไรมา สถานะอะไรมา สถานะจะสงูจะตํ่าขนาดไหน มันเป็นอาํนาจวาสนาของ

การเวียนว่ายตายเกดิ มันเป็นอาํนาจวาสนาของจิตดวงน้ี สิง่ที่ได้มาๆ เน่ีย แต่ใครได้สร้าง

บุญญาธิการอย่างใดมา ถ้าสร้างบุญญาธิการมามันจะมีจริตนิสยั 

จริตนิสยันะ เน่ียสิ่งที่ผิดมันไม่ชอบ มันไม่ชอบต้ังแต่จิตใต้สาํนึกเลย สิ่งน้ีไม่ถูกต้องไม่

ดีงาม ไม่สมควรแก่เรา ไม่เข้าไปยุ่งไปเกี่ยวเลย แล้วเวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนมานะ เวลาเข้ามาสู่

ธุดงควัตร เหน็ไหม ฉันหนเดียว อาสนะเดียว ถอืผ้าสามผืน มันเป็นอริยประเพณี ประเพณี

ของพระอริยเจ้า ชอบหรือไม่ชอบ ถ้ามันมีอาํนาจวาสนามันชอบ มันชอบนะ มันเป็นจริตนิสยัไง  

ดูส ิเวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถามพระกสัสปะ  

“กสัสปะเอย เธอกอ็ายุปานเรา ๘๐ ปีเท่ากนั เป็นพระอรหันต์เหมือนกนั ทาํไมต้องถอื

ธุดงค์ด้วย ถอืธุดงควัตรเน่ีย ผ้าสงัฆาฯ ปะถงึเจด็ช้ัน แก่ปานน้ี อายุเท่ากนัเลย เหมือนกนัเลย 

ทาํไมเธอต้องทาํ”  

“โอ้ ข้าพเจ้าทาํไว้ไม่ใช่เพ่ือตัวเอง เพราะตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้ว ทาํเพ่ือตัวเองอะไร 

ไม่ได้ทาํเพ่ือจะได้บุญกุศล เพราะพระอรหันต์ไม่ต้องการบุญกุศลอะไรอีกแล้ว พระอรหันต์

สมบูรณ์หมดแล้ว”  

“แล้วสมบูรณ์แล้ว จะทาํทาํไมล่ะ”  

“ทาํไว้เป็นหลักเกณฑ ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้อ้างเป็นคติธรรม ได้อ้างได้องิ”  
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พระกสัสปะเป็นเลิศในทางธุดงควัตร เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถาม

พระกสัสปะ แล้วทาํเพ่ืออะไร ทาํทาํไม ทาํเพ่ือใคร ไม่ได้ทาํเพ่ือกเิลสของตัวเองเลย ไม่ได้ทาํ

ด้วยความอยากดังอยากใหญ่เลย เพราะพระอรหันต์ไม่มีความอยากดังอยากใหญ่ พระอรหันต์

ไม่มีอะไรในหัวใจทั้งสิ้น แต่พระอรหันต์ทาํข้ึนมาเพ่ืออนุชนรุ่นหลัง อนุเคราะห์อนุชนรุ่นหลังที่

จะทาํตามๆ มา เหน็ไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าช่ืนชม ขอแลกด้วยสงัฆาฯ ขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เพราะสงัฆาฯ ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสองช้ัน 

สงัฆาฯของพระกสัสปะเจด็ช้ัน แลกเปล่ียนมาเลย แลกมาเพ่ือปลดเปล้ืองภาระให้ไม่ต้องหนัก

หน่วง  

เวลาคนทาํคุณงามความดีเป็นความดีทั้งน้ัน ถ้าความดีเป็นความจริงข้ึนมา เหน็ไหม ถ้า

เราไม่เหน็ร่วมกบัมัน เหน็ตรงข้าม เหน็ตรงข้ามกบักเิลส ถ้าเหน็ตรงข้ามกบักเิลสนะ เวลาจะ

ประพฤติปฏบัิติข้ึนไปแล้วเน่ีย มันจะมีโอกาสไง ถ้าเหน็ร่วมกบักเิลส กเิลสมันจูงจมูกไปเร่ือย 

มันจูงจมูกไปเพราะอะไร มันจูงจมูกไปเพราะว่ากเิลสมันชอบอยู่แล้ว ถ้ากเิลสมันชอบอยู่แล้ว 

สิ่งใดที่เหลวแหลก สิ่งใดที่เหลวไหล สิ่งใดที่หลอกลวง สิ่งใดที่ไม่เป็นความจริง หน้าไหว้หลัง

หลอก เน่ียต่อหน้าอย่างหน่ึง ลับหลังอย่างหน่ึง โอย๊ เร่ืองของกเิลสหมดเลย เหน็ร่วมกบัมัน 

เหน็ร่วมกบัมันจะคนดีข้ึนได้ยังไง  

ถ้ามันเหน็ต่างๆ เหน็ตรงข้ามเลย เหน็ตรงข้าม เหน็ตรงข้ามกบักเิลสนะ เหน็ตรงข้าม

กบักเิลสกน่ี็ไง เหน็ตรงข้ามกบักเิลส ธุดงควัตรไง สลัเลขธรรม ๑๓ ไง เวลาสนทนา สนทนากนั

แต่เร่ืองความพ้นทุกข์ ไม่สนทนากนัเร่ืองโลกๆ เร่ืองโลกๆ เหน็ไหม เราบวชใหม่ๆ เหมือนกนั 

บวชใหม่ๆ เวลาบวชใหม่ๆ เราเพ่ิงจากโลกน้ีมา เวลาพระเขาคุยกนัเร่ืองโลกๆ ฟังแล้วฟังไม่ได้ 

เราไม่ฟังเลยนะ เพราะเรากอ็ยู่กบัมันมาอยู่แล้ว ทุกข์ยากอยู่แล้ว อยากจะฟังธรรม อยากจะให้

ครูบาอาจารย์แสดงธรรม แต่กบั็งเอญิ ด้วยวาสนาม้ัง วาสนาเร่ิมต้นเป็นแบบน้ัน ไปเจอแต่หน้า

ไหว้หลังหลอก ไม่จริงซักคน ไม่จริงจริงๆ นะ ทั้งๆ ที่สมัยน้ันครูบาอาจารย์ยังหนาแน่นนะ  

หลวงตาท่านบอกเลยครูบาอาจารย์ หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่ขาว ครูบาอาจารย์ยังอยู่ ท่านไม่

รับพระ ท่านบอกว่ามันมีที่พ่ึง เวลาครูบาอาจารย์ท่านล่วงไปทีละองค์ๆ นะ ท่านถงึได้เปิด

ประตูวัดของท่าน ท่านบอกพอเปิดประตูวัดก ็ ๔๐ เลย ๔๐ ๕๐ ไปนู่น ตอนน้ันท่านไม่รับเกนิ 

๑๘ องค์ ไม่ให้เกนิน้ัน เพราะเกนิน้ันแล้วควบคุมไว้ไม่ทั่วถงึ ดูแลไม่ทั่วถงึไง ท่านเอาน้อยๆ 

เอาแต่คุณภาพไง แล้วท่านกบ็อกว่า มันยังมีอยู่ เหน็ไหม ครูบาอาจารย์ยังมีอยู่ คือว่ายังมีคน

ช้ีนาํอยู่ เหมือนกบัโรงพยาบาลยังมีหมออยู่มากมาย คนเจบ็คนป่วยกไ็ปโรงพยาบาลอื่นกไ็ด้ 

แต่เวลาโรงพยาบาลอื่นมันร้างหมดๆ แล้ว เหน็ไหม ผู้ที่เป็นวงการแพทย์ หมอเขารู้กนัเอง ว่า
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มีหมอจริงหรือไม่มีหมอจริง ถ้ามีหมอจริงแล้ว ท่านกเ็หน็คนไข้ไปที่อื่นท่านกส็บายใจไง แต่

เวลาถงึแล้ว เวลาโรงพยาบาลอื่นหมอนิพพานไปๆ เหน็ไหม ท่านรู้แล้วว่าไปแล้วมันกเ็ป็นหมอ

พาณิชย์ทั้งน้ัน มันหลอกเอาตังค์ทั้งน้ัน ท่านถงึเปิดประตูวัดของท่าน เน่ียเตม็เลย เข้ามาอดัอยู่

น่ัน น่ีไง เวลาครูบาอาจารย์ท่านเป็นจริงเป็นจริงอย่างน้ันนะ สิ่งที่ว่าถ้ายังมีหมออยู่ เหน็ไหม 

น่ีกเ็หมือนกนั สิ่งที่ว่าเราบวชใหม่ๆ ไปไหนหน้าไหว้หลังหลอกทั้งน้ัน ทั้งๆ ที่มีครูบา

อาจารย์ ครูบาอาจารย์กยั็งอยู่นะ อย่างหลวงตาท่านว่า ครูบาอาจารย์ยังมีที่พ่ึง ถ้ามีที่พ่ึงแล้ว

ท่านยังไม่เปิดบ้านของท่าน ให้ไปหาที่พ่ึงน่ัน แต่มันกเ็ป็นวาสนาของเราไง วาสนาของเรา เรา

ไปเจออย่างน้ันเองไง เวลาครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงเป็นจังเรากไ็ม่ได้พบได้เหน็ ไปเจอแต่หน้า

ไหว้หลังหลอกทั้งน้ัน เน่ียพูดอย่างทาํอย่างทั้งน้ัน ไอ้เรากป็ฏบัิติของเราไป เหน็ไหม เราก็

พยายามต้ังธงของเราไป เวลาไปเจอการช้ีนาํที่หน้าไหว้หลังหลอก มันจะเป็นจริงได้ยังไง มันไม่

เป็นจริงทั้งน้ัน  

เวลาไปเจอครูบาอาจารย์ที่จริงๆ ท่านเคาะทีเดียวเท่าน้ัน อมื ยังง้ีใช่ พอยังง้ีใช่ 

พยายามเตม็ที่เลย พยายามเตม็ที่ไปแนวทางอย่างน้ัน มันกมี็แนวทางไปได้ เหน็ไหม มี

แนวทางไปได้หมายความว่า เวลาภาวนาไปแล้วไปรู้เหน็สิ่งใด ทิ้ งหมด ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ทั้งน้ัน 

แล้วใช่คืออะไรล่ะ ใช่กพ็ยายามต้ังสติเข้าไป เข้าสู่ความจริง มันต้องไปถงึความจริงได้ แต่ด้วย

เหน็ร่วมกบักเิลสไง ว่า โอย๊ มันว่าง โอย๊ มันสะดวก โอย๊ มันใช่ ทั้งๆ ที่มันไม่มีเหตุมีผลอะไร

เลย แต่กโ็ง่เช่ือมันได้เหมือนกนัตอนน้ัน  

เวลาโง่น่ีโง่บัดซบเลย เวลาหูตามันสว่างแล้วมันถงึมาพูดอยู่น่ีไง หน้าไหว้หลังหลอกๆ 

ไอ้คนที่ช้ีนาํหน้าไหว้หลังหลอกทั้งน้ัน หน้าไหว้หลังหลอกต่อเม่ือเรามีหลักมีเกณฑไ์ง แต่ตอนที่

ยังโง่อยู่กยั็งเช่ือเขา พอเช่ือเขากว่็างๆ อมื น่าจะเป็นอย่างน้ัน อวิชชาดับหมดแล้ว โอ้ มันเป็น

นิพพาน บ้าบอคอแตกอยู่น่ัน เพราะอะไร เพราะยังโง่ โง่บัดซบด้วย โง่ขนาดน้ันแล้วไปโทษเขา

ด้วยนะ โทษว่าไอ้พวกหน้าไหว้หลังหลอกมันสอนผิด ทั้งๆ ที่เรากโ็ง่ 

แต่เวลามันปฏบัิติไปๆ พอมันเหน็จริงข้ึนมา เหน็ไหม เวลาครูบาอาจารย์ข้ึนไป เพราะ

มันเตม็ที่แล้ว ท่านบอกเลย ไอ้อย่างหยาบๆ มันสงบกห็ยาบๆ ทั้งน้ัน กลางๆ ยังมีเตม็เลย 

ละเอยีดในหัวใจอกีมหาศาลเลย เออกใ็ช่ มันกจ็ริงๆ น่ันแหละ แล้วทาํยังไงล่ะ  

ทาํยังไงมันกก็ลับมาทาํความสงบใจให้มากข้ึน ไม่เหน็ร่วมกบัมัน เหน็ตรงข้ามกบัมัน

ทั้งน้ัน มันจะเป็นยังไงกแ็ล้วแต่ เหน็ตรงข้าม ไม่เช่ือ เน่ียพยายามของเราๆ มันจะปล่อยมันจะ
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วาง เร่ืองของมึง มึงจะปล่อยวางกเ็ร่ืองของมึง กูไม่เช่ือ กูภาวนาของกูไป เหน็ไหม มีเป้าหมาย

ของเราไป ทาํของเราไป พิจารณาซํา้เข้าไปๆ มันกเ็หมือนกบัเราพยายามทาํอยู่กบังานอย่างน้ัน 

เราทาํต่อเน่ืองไปๆ มันจะเป็นยังไงให้มันเป็นไป มันจบแล้ว มันไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วกยั็งทาํได้อยู่

น่ี เวลาไม่มีแล้วทาํไมทาํได้ล่ะ ถ้าไม่มีแล้วมันต้องทาํไม่ได้ส ิถ้าไม่มีแล้วทาํไมยังจับได้ล่ะ ถ้าไม่

มีแล้วทาํไมยังพิจารณาได้ล่ะ ถ้าพิจารณาแสดงว่ามันมี มึงน่ะโง่ โง่บัดซบ เน่ียซํา้เข้าไปๆ เหน็

ไหม 

มันจะพูด มันจะพลิก ปล้ินปล้อนยังไง มันจะพลิกแพลงยังไง เน่ีย ไม่สน พยายาม

ประพฤติปฏบัิติของเราตรงต่อสจัจะความจริง ตรงต่อธรรมเข้าไป พิจารณาของเราเข้าไป ทาํ

ความสงบของเรามากข้ึน พิจารณามากข้ึน เพราะ เพราะมันโง่บัดซบ โดนเขาหลอกมาพอแรง

แล้ว มันตัดสนิใจแล้วว่าไม่เช่ือใดๆ ทั้งสิ้น เช่ือการปฏบัิติอย่างเดียว เช่ือการกระทาํอนัน้ี แล้ว

พยายามปฏบัิติของเราเข้าไป พิจารณาของเราซํา้เข้าไป พอมันปล่อยวางขนาดไหน ทรงไว้กบั

ความสขุน้ัน แล้วพอมันคลายตัว พิจารณาต่อไป พิจารณาต่อไป พิจารณาต่อไป พิจารณาไม่ได้ 

อยู่กบัความสงบน้ัน พิจารณาต่อไป พิจารณาต่อไป 

เพราะมันโง่บัดซบมาตลอด มันโง่บัดซบมาเน่ินนานแล้ว แล้วกอ็ยู่ในสงัคมปล้ินปล้อน

มาตลอด ถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่จริงแล้ว ใส่เข้าไป ทาํเข้าไป ครูบาอาจารย์ท่านกอ็ยู่กับเรา

น่ัน แล้วทาํข้ึนไปเพ่ือพิสจูน์กนั เหน็ไหม กอ็ยู่ร่วมกนัน่ันแหละ ภาวนาอยู่อย่างน้ัน ผู้ที่ช้ีนาํกน่ั็ง

รอเหตุว่าผลอยู่น่ี แล้วเรามันจะพลิกแพลงไปไหน เรามันจะเหลวไหลไปไหน มันเหลวไหลไป

ไหนไม่ได้ มันเหลวไหลไม่ได้เพราะมันมีครูบาอาจารย์ที่อ้างองิได้ ไม่ใช่ว่าโง่บัดซบ แล้วกส็งัคม

ปล้ินปล้อน เน่ียพยายามเชิดชูกนั สอพลอตอแหลอยู่อย่างน้ัน  

เวลาเอาจริงเอาจังข้ึนมา เหน็ไหม ครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงกน่ั็งรออยู่เน่ีย ปฏบัิติจริงๆ 

ต่อสู้จริงๆ ทาํจริงๆ เน่ีย เวลาครูบาอาจารย์จะยอมรับไม่ยอมรับ มันกเ็ป็นการส่งเสริม ถ้าเป็น

จริงๆ มันเป็นจริงจากการปฏบัิติ มันเป็นจริงกบัปัจจัตตัง เป็นความจริงกบัสนัทิฐิโกที่จะเกดิข้ึน

กลางหัวใจ มันถงึพยายามกระทาํเข้าไปในหัวใจน้ัน เหน็ไหม เหน็ต่างๆ เหน็ต่างกบักเิลส เหน็

ต่างกบัความมักง่าย เหน็ต่างกบัความสอพลอ เหน็ต่างทั้งหมด แล้วทาํจริงทาํจังเข้าไปให้มัน

พิสจูน์กนัๆๆ พิสจูน์ความจริงอนัน้ี ความจริงในหัวใจที่มันเป็นจริงๆ หรือไม่เป็นจริง  

ทาํซํา้ทาํซาก ทาํซํา้ทาํซาก อยู่กบัความจริงน้ัน ถงึเวลาแล้วความจริงกจ็ะเป็นความจริง

วันยังคํ่า เวลาความจริงมันเกดิข้ึน มันเกดิข้ึนมาจากไหน มันเกดิข้ึนมาจากสจัจะความจริงไง 

มันเกดิข้ึนจากหัวใจที่สงบแล้วยกข้ึนสู่วิปัสสนา วิปัสสนาแล้วด้วยภาวนามยปัญญา ปัญญามาก
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น้อยขนาดไหน เหน็ไหม ฝึกหัด พิจารณาวิปัสสนาอ่อนๆ จนพิจารณาได้เข้มแขง็ข้ึน เข้มแขง็

จนศีลสมาธิปัญญาจะเป็นมรรคเป็นผลข้ึนมา เวลามันเป็นมรรคเป็นผลข้ึนมา สจัธรรมมัน

เกดิข้ึน เหน็ไหม มันเป็นสจัจะเป็นความจริงกลางหัวใจน้ัน มันปล่อยมันวางของมันขนาดไหน 

มันกพ็ยายามทาํให้ละเอยีดลึกซ้ึงมากข้ึนๆๆ ความละเอยีดลึกซ้ึงข้ึนไป พยายามทาํของเราด้วย

ความสขุุม ด้วยความรอบคอบ  

จงต้ังใจ ต้ังใจกระทาํอย่างน้ัน ไม่เช่ือใดๆ ทั้งสิ้น โลกน้ีปล้ินปล้อนทั้งน้ัน สงัคม

หลอกลวง ไม่มีอะไรเป็นที่พ่ึง ครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงๆ ท่านเกบ็เน้ือเกบ็ตัวของท่าน ไอ้ที่

ออกมาตอแหลกบัสงัคม ตอแหลทั้งน้ัน สิ่งจริงๆ เกบ็เน้ือเกบ็ตัวอยู่กบัคุณธรรมในใจของท่าน 

เป็นแต่ว่าเรามีหูมีตามากน้อยแค่ไหน เรามีหูมีตา ถงึมีหูมีตา เราถงึจะเข้าถงึครูบาอาจารย์ที่

เป็นจริงได้ ถ้าถงึครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงได้ ท่านช้ีได้จริงๆ ท่านช้ีในหัวใจเราเลย เราทาํได้มาก

น้อยขนาดไหน ท่านช้ีมาเน่ีย ตรงสจัจะความจริงเลย 

แล้วเราจะมีความสามารถแค่ไหน เราจะมีสจัจะแค่ไหน ทาํของเราข้ึนมา พิจารณาของ

เราซํา้แล้วซํา้เล่าด้วยความรอบคอบ ด้วยความละเอยีดของเราข้ึนไป เหน็ไหม เหน็ตรงข้ามกบั

กเิลสตลอด แล้วเราบอกว่าเหน็ตรงข้ามกบักเิลสตลอด มันเป็นเร่ืองความทุกข์ความยากตลอด 

มันเป็นเร่ืองสจัจะ มันเป็นอริยสจัจะ มันเป็นเร่ืองอริยประเพณี มันเป็นประเพณีของอริยเจ้า 

เป็นประเพณี เป็นประเพณีไง แล้วครูบาอาจารย์ท่านทรงธรรมทรงวินัย ข้อวัตรปฏิบัติมันทรงๆ 

ไว้ให้เป็นอริยประเพณีไง มันเป็นอริยประเพณี แต่มันยังไม่เป็นอริยจิตไง  

เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนไปเป็นสจัจะความจริงๆ ข้ึนไป เวลามันขาด อริยจิต จิตที่โง่งม

งาย โง่บัดซบ โง่จนให้เขาหลอก เวลามันฝึกหัดในตัวมันเอง มันปฏบัิติของตัวมันเอง มันมีครู

บาอาจารย์คอยช้ีนาํ แล้วมันมีความเพียร มีความวิริยะ มีความอตุสาหะ มีการกระทาํ การ

กระทาํอนัน้ันมันเป็นมรรคเป็นผล การกระทาํอนัน้ันเป็นเหตุ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถ้าดีแต่

ฟัง ดีแต่การตรึก ดีแต่การนึกคิด มันไม่ใช่การกระทาํโดยสจัจะโดยความจริง เวลามีสจัจะมี

ความจริง เราทาํด้วยสจัจะด้วยความจริง มันกเ็ป็นการทดสอบทฤษฎีของครูบาอาจารย์ที่ท่าน

คอยช้ีนาํ ทฤษฏน้ัีนคอยช้ีคอยนาํคอยบอก เหน็ไหม ไอ้เรากเ็ป็นผู้ที่ปฏบัิติ เป็นผู้ที่การกระทาํ

ให้มันเกดิข้ึนจริงจากกลางหัวใจไง  

เวลามันโง่มันโง่บัดซบเลยนะ โง่จนให้เขาหลอกให้เขาลวง ให้เขาปล้ินปล้อนหลอกลวง

ไง เวลามันเป็นจริงๆ ข้ึนมา มันเป็นจริงในหัวใจของเราข้ึนมา เวลาเป็นจริงในใจดวงน้ี เหน็

ไหม พอใจดวงน้ีเป็นจริงข้ึนมาแล้ว สงัคมเป็นสงัคม มันบัดซบกใ็ห้มันบัดซบของมัน เพราะ
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อะไร เพราะมันด้วยอาํนาจวาสนาของบุคคลอย่างน้ัน มันด้วยอาํนาจวาสนาของกเิลสตัณหา

ความทะยานอยาก เขาเหน็ร่วมกบักเิลส เหน็ร่วมกบัความอยากดังอยากใหญ่ เขาเหน็ร่วมกบั

เร่ืองในใจของเขา  

แต่ของเรา เราเป็นสตัว์อาชาไนย เราจะหลีกออก หัวใจเราพยายามจะหลีกออก ไม่เข้า

ไปร่วมกบัเขา เราจะหลีกเข้าสู่ธรรมสู่วินัย พยายามกระทาํของเรา ฝึกหัดของเรา ทาํของเรา

ข้ึนมาเป็นความจริงของเรา มันถงึเป็นสจัจะของเราไง  

ถ้าเป็นสจัจะของเรา เหน็ไหม ฟังธรรมๆ เพ่ือเหตุน้ี ฟังธรรมๆ ให้หัวใจของเราเน่ียมัน

มีเพ่ือน มีผู้กระทาํ ไม่ใช่ว้าเหว่ ไม่ใช่อยู่คนเดียว ไม่ใช่หัวใจกาํพร้า ไม่มีพ่อไม่มีแม่ ธรรมวินัย

เป็นศาสดา มีอยู่แล้ว แต่เราไปเหน็ร่วมกบักเิลสไง กเิลสมันเลยผูกมัดไง ว่าเรากบักเิลสเป็น

เพ่ือนกนัไง เรากบักเิลสเป็นร่วมกนัไง ไม่เหน็ร่วมกบัธรรมไง ไม่เหน็ร่วมกบัธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง ถ้าเราประพฤติปฏบัิติข้ึนมา การกระทาํของเรามันเป็นจริง

ข้ึนมาในใจของเรา เหน็ไหม เราเหน็ร่วมกบัธรรมจนมันเป็นเหตุเป็นผลข้ึนมา เหตุน้ันทาํให้เรา

ปฏบัิติจนได้ผลไง ถ้าได้ผลข้ึนมา น่ันน่ะๆ อริยจิต เอวัง  


