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 วฏัฏะน้ีไม่มีวนัท่ีส้ินสุด ไม่มีตน้ไม่มีปลาย หมุนไปอยา่งน้ี เกิดตาย เกิดตายอยูอ่ยา่งน้ี แต่
ลองเหยยีบป๊ับรู้เลย ธรรมะพระพทุธเจา้เดด็ขาดขนาดนั้นนะ รู้เลยอีกก่ีชาติ มนัอยูท่ี่วาสนาของ
บุคคลนั้น แลว้มีอยูต่ลอดเวลา ธรรมน้ีมีอยูต่ลอดเวลา ธรรมน้ีไม่เคยเส่ือม แมแ้ต่ศาสนาหมดไปก็
ยงัมีพระปัจเจกพทุธเจา้ตลอดไป  

“พระปัจเจกพทุธเจา้” หมายถึงวา่มาตรัสรู้เอง ไม่ไดส้อนใคร มีอยูใ่นหวัใจผูท่ี้สมควรแก่
ธรรม “มี” ถา้ใจถึงจุดแลว้มี ใจมืดๆ น่ีแหละ ใจบอดๆ น่ีแหละ ท่ีไหนมืดมนัเปิดไฟเขา้มนักส็วา่ง
นะ ท่ีไหนมืดตรงนั้นเปิดไฟเขา้กส็วา่ง ใจมืดอยูล่องเปิดข้ึนมาสิ จา้เลย ขนาดวา่ภพชาติสั้นมนัยงัรู้ 
หดเขา้ไปเร่ือย พิจารณาเขา้ไปเร่ือย หดเขา้ไปเร่ือย จนกวา่ไม่มีเลย คนเป็นหน้ีแลว้ใชห้น้ีหมด 
ท าไมจะไม่รู้ เป็นหน้ีมากๆ กใ็ชเ้ขาไปเร่ือยจนกวา่มนัหมด คนหมดจากหน้ีไง คนไม่เป็นหน้ีคน 
คนไม่เป็นหน้ีภพ ไม่เป็นหน้ีชาติ  

หวัใจมนัเป็นหน้ี ช าระไดน้ะ ช าระได ้ ถึงเป็นหน้ีเรากต็อ้งช าระ พอใจดว้ย คนรู้วา่เป็นหน้ี
มนัพอใจช าระ ดีกวา่คนท่ีไม่รู้วา่เป็นหน้ีนะ เป็นหน้ีโดยธรรมชาติแต่มนัปฏิเสธไม่ยอมรับความ
เป็นหน้ี เพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย ์ไม่มีพระพทุธเจา้บอกไง เกิดมากห็ลงระเริงไปชาติหน่ึง มนัไม่
รู้ตวัเลย ไม่รู้ตวัจริงๆ นะ กค็นปฏิเสธความเป็น แต่มนัเป็นโดยธรรมชาติแต่มนัปฏิเสธ อยา่งเราน่ีก็
เป็น ทุกคนกเ็ป็นแลว้ยอมรับ คนยอมรับ เห็นไหมวา่คนตาสวา่งแลว้ คนยอมรับมนักต็อ้งมีการ
แกไ้ข คนไม่ยอมรับมนักต็ายเปล่านะ เหมือนคนเป็นโรคแต่ไม่ยอมรับความเป็นโรค ไอน่ี้คนเป็น
โรคดว้ย ยากมี็ ยามี หมอมี ไขมี้ น่ีไขมี้ หมอกค็รูบาอาจารยมี์ แลว้ยากินไหม พอจะกินกข็าอ่อน  
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เวลาฟังข่าวนะ พระพทุธเจา้ เวลาสมยัหลวงปู่ มัน่ แลว้ครูบาอาจารยท์  าไมท่านท าช าระ
หวัใจของท่านได ้ ท่านกค็น เรากค็นนะ เรากต็อ้งช าระของเราไดสิ้ เราช าระได ้ ถา้คนพอใจกท็ า
ทนัที คนไม่พอใจ รอไปเม่ือนั้น รอไปเม่ือน้ีนะ มนัผดัผอ่น บางทีกผ็ดัผอ่น บางทีกไ็ม่เตม็ใจท า
เลย บางทีผดัผอ่นไปเร่ือย ยิง่ผดัผอ่นไปมนักห็นาไปเร่ือย กิเลสน่ะ พอมนัผดัผอ่นคร้ังแรกนะ 
ผดัผอ่นคร้ังท่ี ๒ ต่อไป ถา้เราไม่ใหค้ร้ังแรกมี คร้ังท่ี ๒ กไ็ม่มี 

ถา้เราแขง็ข้ึนมากิเลสกอ็่อนนะ ถา้หวัใจเขม้แขง็ข้ึนมา กิเลสมนัอ่อน มนัยอมอยูพ่กัเดียว 
แต่มนักค็อยจะสอยเราใหร่้วงไง แต่ถา้เราอ่อนน่ีกิเลสข่ีหวัเลย ถา้เราอ่อนนะ มนัใชส้บายเลย กอ็ยู่
ท่ีใจเรานัน่น่ะ ถา้เราคิดชนะมนั เรากช็นะ พอเราชนะ เรากท็  างานของเราได ้ ท างานของเรานะ 
ท างานของเรา ถา้เราแพ ้มนัท างานของมนั มนักไ็สใหเ้ราไปขา้งนอกไง ถา้เราชนะมนั ท าลายอยา่ง
น้ี แลว้มีคนไหมท่ีจะชนะมนับา้ง ถึงผูท่ี้จะปฏิบติัมนัมีมากหรือมีนอ้ย  

อยา่ไปนอ้ยเน้ือต ่าใจวา่พวกเรามีนอ้ย เขามีเยอะ มนัเป็นไปโดยธรรมชาติอยา่งน้ีอยูแ่ลว้ 
คนท่ีชนะกิเลสมนัมีนอ้ยน่ีเองต่างหาก คนท่ีใฝ่ใจจะท ามนัมีนอ้ย แลว้มีนอ้ยเพราะของดีมนักต็อ้ง
มีนอ้ย พออยา่งน้ีมนักไ็ม่ถึงกบันอ้ยเน้ือต ่าใจใช่ไหม มีนอ้ยดว้ยแลว้เรากจ็ะถอยไปอีกดว้ย มีนอ้ย
แลว้เราสู้ เราเป็นหน่ึง เพิ่มเขา้ไปเป็นหน่ึงไง เราเป็นหน่ึง นอ้ยกน็บัเราดว้ยเป็นหน่ึงคน ถา้นอ้ยใช้
เราออกไปมนักน็อ้ยไปเร่ือย  

เวลาลมพายมุา เรือในมหาสมุทรมีแต่คว  ่าหมดเลย เรากอ็ยากจะพน้ แต่เวลาพายใุนโลกมนั
ป่ันอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เรากอ็ยากจะลงไปเกล้ือกบัเขาอีกใช่ไหม เวลาพายมุาใครๆ กอ็ยากจะหนี ถา้
มองเห็นวา่เป็นพายมุนักจ็ะรู้วา่เป็นพาย ุมนัเป็นพายโุดยเน้ือหาของมนั แต่เรามองไม่ออกเอง  

หูตาของผูป้ฏิบติั หูตาครูบาอาจารย ์วา่โลกมนัร้อน โลกมนัร้อน แลว้เราท าอะไรกนัอยู ่ยงั
หวัเราะร่ืนเริงกนัอยูเ่หรอ เพราะโลกมนัร้อนท าไมไม่หาท่ีพึ่ง พอเราหาท่ีพึ่งกต็อ้งหาอยา่งน้ี ของ
มนัร้อนเอาความร้อนเขา้ไปจะพึ่งกนัไดอ้ยา่งไร ของมนัร้อนกต็อ้งเอาของเยน็มาพึ่ง ของมนัไหล
อยูก่ต็อ้งใหข้องมนัหยดุ หวัใจมนัหมุนไป มนัหยดุมนักเ็ยน็เอง  

“ของคู่กนั” มืดคู่กบัสวา่ง มี มีมืดคู่สวา่ง ท าไม่ไดคู้่กบัท าได ้ เกิดมากต็อ้งตาย ตายแลว้ก็
ตอ้งเกิด สู้หมด มนัแปลกใจท่ีวา่ท าไมเราท าแลว้ท าไมมนัถึงไม่ได ้เราท าไมถึงท าไม่ได.้..ได ้เราท า
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ตอ้งได ้อาศยัใหพ้ื้นฐานมาใหดี้ ศีลมาบา้ง นกัปฏิบติัส่วนใหญ่จะเป็นอยา่งนั้น คิดกนันะ ท าไมเรา
ท าไม่ไดอ้ยา่งนั้น  

ตอ้งท าไดสิ้ คนท าไดมี้ เรากท็  าได ้ปล่อยลงไปเลยนะ อยา่ลงัเล เวลาจิตมนัจะลง ปล่อยมนั
ลงไป ปล่อยมนัลงไป อยา่กลวั น่ีมนัมีกลวัมีวิตกกงัวลอยูภ่ายในทั้งนั้นน่ะ ปล่อยลงไปเลย ถึงไม่
ลงเรากเ็อาของดิบไง ยา่งใหม้นัสุกนะ กิริยามี กิริยาการปฏิบติัมี กิริยาไง การนัง่น่ีเป็นกิริยา ใหไ้ด้
ล้ิมรสหน่อยน่า เวลาเขาอุทานกนัขนาดไหน เวลาอุทานกนันะ  

มนัเป็นจงัหวะนะ มนัเป็นจงัหวะ มนัเป็นกาลเวลา สมยัพทุธกาล โอโ้ฮ! เป็นพื้นๆ เลยนะ 
ท่ีหวัใจของเขาไดส้มาธิกนัอยูแ่ลว้ เป็นพื้นๆ เลยเพราะสมยันั้นโลกมนักวา้งไง การคมนาคมยงัไม่
มีเม่ือ ๒,๐๐๐ ปีก่อนโนน้ การติดต่อส่ือสารกนัยากมาก ฉะนั้น เวลาคนเลยมีไง ต่างคนต่างอยูใ่น
ชีวิต ๘o ปี กค็วามเป็นอยูข่องเรามนักต็อ้งดูแลจิตใจกนั มีแต่คนดีนะ แลว้มนับ ารุงใจกนัจนแบบ
วา่ เพราะวา่เวลามีน่ีใช่ไหม กบ็  าเพญ็เพียรกนัอยูอ่ยา่งน้ี จิตเลยเป็นสมาธิอยู ่ พระพทุธเจา้เทศน์น่ี
ไปหมดเลย ไอส่้วนคนเกมนักมี็  

ทีน้ีของเรามนัไม่อยา่งนั้น ของเราไดส้ะดวกสบายไปหมด การส่ือสารยิง่คล่องแคล่วไป
ใหญ่เลย มนัยิง่ลงัเลใหญ่เลย ถา้พดูแลว้มนักเ็หมือนคนเป็นโรคมากข้ึน หวัใจมนัยิง่อ่อนแอมาก
ข้ึน มนัเลยจะตั้งข้ึนมาใหย้ากน่ีไง เราเกิดมากาลน้ี ไอส่ิ้งท่ีมนัยมุนัแหยเ่ร่ืองของเขานะ แต่ถา้เรา
ตั้งใจเราได ้เราท าใจของเราได ้มนัเขม้แขง็ข้ึนมาเอง วตัถุในโลกน้ีแทบไม่มีค่าเลย  

แต่น่ีหวัใจมนัอ่อนแอ มนัอาศยัพึ่งเขาหมดเลย อาศยัพึ่งจากขา้งนอกหมดเลย มนัเลย
กลายเป็นคนอ่อนแอ แลว้ปฏิบติักเ็ลยเป็นอยา่งน้ี แต่ผูเ้ขม้แขง็มี ผูเ้ขม้แขง็มี ใจน่ิมๆ น่ีมนัเขม้แขง็
ไดอ้ยา่งไร ใจท่ีเป็นกระแส เป็นนามธรรม วา่คนใจเพชรน่ียอดมากนะ ขา้งนอกจะแขง็หรือจะ
อ่อนกแ็ลว้แต่ แต่ถา้ขา้งในมนัเป็นเพชร คนขา้งนอกน่ิมนวล ขา้งในมนักเ็ขม้แขง็ คนขา้งนอกมนั
ด้ินรน ขา้งในกเ็ขม้แขง็ถา้ใจมนัดี ถา้ใจไม่ดีขา้งนอกกไ็ม่ดี ขา้งในกไ็ม่ดี  

พระพทุธศาสนาเราสอนลงท่ีใจ แกกิ้เลสกแ็กท่ี้ใจ แต่มนักรรมเอง กรรมมนัสร้างผลมา
เป็นอยา่งน้ี เกิดเป็นมนุษยมี์กายกบัใจ พวกเทวดาเขามีแต่วิญญาณ เขามีแต่ใจไง เขามาฟังเทศน์
พระพทุธเจา้ มาฟังเทศน์ครูบาอาจารยอ์ยูเ่หมือนกนั หลวงปู่ มัน่เทศน์สอนเทวดาเลย อาจารยบ์อก  
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แต่เราน่ีมนัแบบวา่มีหูเลยล่ะ มีหูเป็นมนุษย ์มนัเลยไดเ้ปรียบเทียบไง น้ีมนัเลยกลายเป็นคน
มี ๒ ความคิดไง จะเอากายหรือเอาใจ ห่วงไปหมดไง จบั ๒ มือ กายน่ีมนัเป็นผล มนัเหมือน
ถุงพลาสติกใส่น ้าไว ้ มีน ้ าในถุงพลาสติก น่ีมีหนงัหุม้อยูโ่ดยรอบไง มนัถุงน ้าเน่า กาย ถุงพลาสติก
น่ี ผวิหนงักเ็ป็นถุงพลาสติก แลว้กลางถุงมีหวัใจความรับรู้อีก  

แต่ถา้กายน่ีมนัท้ิงออกไปแลว้ ถุงพลาสติกท้ิงอยูเ่กล่ือนไปหมด มีค่าเท่านั้นนะร่างกาย แต่
ชีวิตสืบต่ออยูน่ี่มนักไ็ดป้ระโยชน ์ ชีวิตสืบต่ออยู ่ หวัใจยงัสืบต่ออยู ่ มนัเลยมีโอกาสไดป้ฏิบติัไง 
หวัใจยงัสืบต่ออยู ่ ธาตุยงัมีอยู ่ มนัเลยไดเ้ปรียบเขา ไดเ้ปรียบเทวดาตรงน้ี แต่เวลามนัถา้ปกติแลว้ 
ถึงวา่จบัปลา ๒ มือ มีกายกบัใจ แต่ถา้ไดเ้ปรียบเขา ไดเ้ปรียบท่ีวา่มนัมีส่ิงท่ีใหพ้ิจารณาให้
ใคร่ครวญไดง่้ายกวา่ เหมือนเรามีสินคา้มากกวา่อยา่งนั้นล่ะ หา้งร้านมีสินคา้ท่ีมากกวา่ สินคา้เขา
นอ้ยกวา่ เราจะจบัจ่ายอนัไหนล่ะ เพียงแต่เราไม่ฟ่ันเฟือนเท่านั้น  

ถา้ใจมนัไม่ฟ่ันเฟือนนะ ความรู้ความเห็นภายในมนักวา้งขวางนะ มนัพิลึกพิลัน่เลยล่ะ ดู
อยา่งเทวดา อยา่งพรหมสิ อยา่งพรหมขนัธ์ ๑ ผสัสะ ขนัธ์ ๑ นะ เทวดาน่ีขนัธ์ ๕ เขาวา่ขนัธ์ ๔ กว็า่
ได ้บอกขนัธ์ ๕ กรู็ปจิตไง เขาวา่รูปจิต ขนัธ์ ๕ มนุษยน่ี์กข็นัธ์ ๕ แลว้มีธาตุ ๔ อีกต่างหาก แลว้ไป
นรกกนัล่ะ แลว้วิญญาณตกอยูใ่นนรกนัน่ล่ะ หมุนเวียนอยูอ่ยา่งนั้น น่ีจิตมนัประหลาดอยา่งนั้น  

ความเห็นภายใน ความเห็นของผูป้ฏิบติั ความเห็นของครูบาอาจารย ์ พระพทุธเจา้สอนไว้
ในต าราหมดเลยล่ะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ วิชชา ๓ ผูใ้ดปฏิบติั เห็นไหม เห็นไปหมด รู้ไปหมด 
แลว้มนัถึงได ้โอ!้ รู้แจง้โลก โลกนอก-โลกใน รู้แจง้โลก  

โลกภายนอก โลก โลกคือหมู่สตัว ์แลว้กโ็ลกแท้ๆ   

แลว้รู้แจง้โลกภายใน โลกภายในคือโลกเราน่ีแหละ รู้แจง้โลก กิเลสเกิดดบัไง รู้แจง้หมด  

พระพทุธเจา้รู้แจง้โลกนอก-โลกในนะ แต่ผูป้ฏิบติัแลว้แต่วาสนาของคน กมี็บา้งรู้บา้ง บาง
ทีกรู้็เฉพาะโลกของเราเอง โลกเกิดดบัน่ีมนัช าระไดห้มดมนักห็มดกนั วาสนาบารมีถึงไม่
เหมือนกนั แต่บริสุทธ์ิแลว้เหมือนกนั เรากเ็ป้าหมายตอ้งเป็นอยา่งนั้นนะ ชาวพทุธเป้าหมายคือวา่
ดบัส้ิน เป้าหมายของชาวพทุธ แต่มนัยงัไม่ถึงน้ีเรากก็า้วเดินไป กา้วเดินไง ใหจิ้ตมนักา้วเดิน
ออกไป  
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พอกา้วเดินออกไป การกา้วเดินออกไปมนัสูงข้ึนๆ การสูงข้ึนมนัสูงท่ีใจนะ ไม่ใช่สูงตวั
ใหญ่ตวัลอยข้ึนไปหรอก ไม่ตอ้ง ใหใ้จมนัสูงข้ึนไง ใจมนัสูงข้ึนหมายถึงวา่มนัรู้ชดัเขา้ภายใน รู้ชดั
เขา้ รู้ถึงใจ คนรู้ชดัเขา้มนักป็ล่อยวางไดม้ากข้ึนๆๆ น่ีการกา้วเดินของใจสูงข้ึนอยา่งนั้น ตวัเท่าเก่า 
คนปฏิบติัเท่าเก่า คนเหมือนเดิมแต่หวัใจมนัสูงข้ึนเอง ใจพฒันาข้ึน แลว้มนัจะปล่อยความไม่ดีไป
เอง  

คนท่ีรู้ผดิรู้ถกูมนัจะปล่อยไปเร่ือยๆ มนัจะขยะแขยงไปเอง เขาดกูนัดอูยา่งนั้น ดูความพลิก
แพลงของใจไง ความคึกคะนอง ขา้งในมนัคึกคะนอง ขา้งนอกแสดงออกอยา่งนั้นเลย การ
แสดงออกของใจ ถา้ขา้งในมนัไม่คึกคะนอง ขา้งนอกกไ็ม่คึกคะนองออกมา ใจมนัสูงข้ึนอยา่งนั้น
นะ วา่สูงข้ึนๆ สูงไปไหน เท่าเก่า ร่างกายเท่าเก่า  

ดูอยา่งใจเป็นสมาธิ ยิง่ใจผูส้ิ้น เขาวา่ ๓ โลกธาตุน้ีมนัไปไดห้มดนะ มนัรู้แจง้ไปหมด การรู้
แจง้มนักไ็ม่สงสยัใช่ไหม เราเห็นตามเป็นจริงดว้ย เห็นขา้งในดว้ย ขนาดพดูขา้งนอกเรากย็งังง
ขนาดน้ีแลว้ แลว้พดูขา้งในวา่เป็นไปไม่ไดเ้ลย แลว้พดูไปพดูมาเลยกลายเป็นศาสนาท่ีเป็นศาสนา
หลอกเดก็ไปเลย หลอกลวงไง เขาเอามาหลอกกนันะ เอาศาสนามาหลอกกนั เป็นของหลอกเดก็
ไป  

ไออ้ยา่งนั้นมนัเป็นหูทิพย ์ตาทิพย ์นัน่เป็นประโยชน์ของเขา แต่ความจริงๆ ในเร่ืองศาสนา
คือการช าระกิเลส “อาสวกัขยญาณ” ญาณท่ีประเสริฐท่ีสุดคือช าระความอาสวะขอ้งใจ อาสวะ
ความสกปรกภายในใจเป็นอาสวะ ญาณจะช าระลา้งมนั พระพทุธเจา้บอกเลยล่ะ “เป็นญาณท่ี
ประเสริฐท่ีสุด” เพราะคนท่ีช าระกิเลสแลว้มนักห็มดกนัใช่ไหม อยา่งอ่ืนมนักไ็ม่มีประโยชน์แลว้ 
แต่ไอพ้วกอภิญญานัน่เอาไวเ้ป็นเคร่ืองมือไง เป็นเคร่ืองมือเสริมต่อ ไดป้ระโยชน์มากข้ึนไปอีก  

ผูใ้ดช าระตน แกไ้ขตนไดม้นักเ็ป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืน พระพทุธเจา้บอกวา่ “ตนตอ้งใหเ้ป็นท่ี
พึ่งของตนแลว้จะไดเ้ป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนดว้ย” ตนยงัพึ่งตวัเองไม่ไดแ้ลว้จะไปช่วยเหลือใคร นัน่
แหละ มนัใหผ้ลตรงนั้น ถา้ตนช าระของตนไดแ้ลว้ ทีน้ีมนัมีเคร่ืองมือดว้ย มนักง่็ายไปน่ะสิ น่ี
ประโยชน์ภายในของคู่นั้น  
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เร่ืองของใจ มนักวา้งขวางมากนะ แต่เวลาพดูมนัพดูเป็นเร่ืองของใจลว้นๆ ไม่ได ้ มนัเป็น
นามธรรม ตอ้งอาศยัวตัถุท่ีอา้งข้ึนมาใหเ้ปรียบเทียบมาใหเ้ห็นไง วา่เป็นอยา่งนั้น เป็นอยา่งนั้นน่ะ 
กเ็ลยซ ้าๆ ซากๆ อยูน่ัน่ล่ะ กป็ระสาโลก ค าพดูมีเท่าน้ีเอง แลว้ตอ้งส่ือใหรู้้กนั  

ความซ ้ากนัมนักล็ะเอียดเขา้ไป อยา่งเช่น ผา้หยาบ ผา้อยา่งหยาบ ผา้เน้ือละเอียด กผ็า้
เหมือนกนั แต่มนัคนละชนิดใช่ไหม เวลาอา้งผา้กเ็หมือนกนั อา้งอะไรกเ็หมือนกนั มนัมีอา้งหยาบ 
อา้งละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ นะ กเ็หมือนกบัสูงข้ึนๆ น่ีแหละ ไม่ใช่วา่การซ ้าๆ นัน่เป็นอนัเดียวกนันะ  

การซ ้าๆ นั้นมนักมี็หยาบมีละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ แต่ค าพดูมีเท่านั้น เราจะส่ือกนัเท่าน้ีเอง 
ส่ือกส่ื็อเพื่อเขา้ไปตรงนั้นล่ะ ใหเ้ห็น ให้พลิกๆๆๆๆ ขณะจิตพลิกข้ึนๆๆ เวลาทุกขม์นัยงัมีทุกข์
อ่อน ทุกขแ์ก่เลย ทุกขแ์ก่คือทุกขห์นกัๆ ทุกขอ์่อนๆ กไ็ฟสุมขอนไง ความกงัวลใจ เวลาใจมนั
เดือดร้อน นัน่น่ะ ทุกขอ์่อนๆ เวลาแก่ข้ึนมามนัหนกัเป็นภูเขาเลย  

ความละเอียดภายในกเ็หมือนกนั ภูเขาขา้งนอกมนักใ็หผ้ลขา้งนอกนะ แต่ภูเขาในใจ “ภูเขา
ภูเรา” อาจารยว์า่ ฉะนั้น ท าลายไม่ได ้ ภูเขาขา้งนอกเขาระเบิดไดน้ะ แต่ภูเขาหวัใจระเบิดอยา่งไร 
ธรรมะมนัระเบิด  

ศาสนามนัเป็นประเพณี ศาสนาเราถือหวัเพราะอะไร เพราะมีท่ีสูงท่ีต ่า อยา่งท่ีสูงท่ีต ่า เรามี
อยา่งภพชาติของเรามนัมีเทวดา อยา่งทิศ พวกเราพวกไดบ้วช เพราะถือทิศ ทิศทั้ง ๘ ครูบาอาจารย ์
ครูบาอาจารยอ์ยูข่า้งบน พอ่แม่อยูข่า้งหนา้ใช่ไหม เพื่อน บ่าวไพร่ ครูบาอาจารยอ์ยูข่า้งบน “ทิศ” 
บริหารทิศ เรากเ็ลยถือหวักนั ถืออาวโุสไง ถืออาวโุสถืออะไรมา ประเพณีมนัเป็นแบบนั้น  

แต่ศาสนาเขาไม่สอนอยา่งนั้นเพราะถา้พดูประสาเรานะ เพราะวา่เขาไม่สามารถเห็นตาม
ความเป็นจริงไง ศาสนาแบบวา่ อยา่งพวกเราคิดกนัเองข้ึนมา อยา่งพวกเราน่ีวา่อะไรดีข้ึนมากคิ็ด
ข้ึนมา วางแผนข้ึนมาเป็นความดี-ความไม่ดี แต่ไม่สามารถเห็นโลกซอ้นโลกไง เห็นโลกซอ้นโลก 
อยา่งจิตวิญญาณกบัโลกปกติมนัซอ้นกนัอยู ่ เห็นไหม อยา่งเช่น ในวินยัของเรานะ วินยัชาวพทุธ
เรา มีพระสมยัโบราณไง ไปตดัตน้ไมเ้อามาท ากฏิุ รุกขเทวดามาฟ้องพระพทุธเจา้เลย มาฟ้อง
พระพทุธเจา้วา่ “ท าไมพระไปรุกรานเขา” ไอพ้ระกไ็ม่เห็นน่ี เอาโยมไปใช่ไหม ไปตดัตน้ไมเ้พื่อ
จะท ากฏิุ เขาบอกวา่ “เวลาพระตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัรู้จกัหา แต่ท าไมมาท าลายท่ีอยูอ่าศยัของคนอ่ืน
เขาล่ะ” พระพทุธเจา้ถึงไดห้า้ม หา้มภิกษุพรากของเขียวไง  
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เพราะเราไปพรากของเขียวเท่ากบั ถา้เป็นตน้ไมใ้หญ่พวกรุกขเทวดาอยู ่ แลว้รุกขเทวดาอยู่
น่ีเราไปตดักเ็หมือนไปท าลายบา้นเขา จริงไหม มาฟ้องพระพทุธเจา้เลยนะ แลว้พระพทุธเจา้กรั็บรู้ 
น่ีวา่ “โลกซอ้นโลก” แต่คนตาบอดมองไม่เห็น คนตาดีมองเห็นกเ็ลยวางศาสนาไวอ้ยา่งน้ี ใหถื้อท่ี
สูงท่ีต ่า ใหไ้ม่เบียดเบียนกนั แต่ศาสนาอ่ืนเขามองเห็นอยา่งน้ีไหมล่ะ  

ถึงวา่ ศีลธรรมกเ็ป็นศีลธรรมไป เขาถึงวา่ “อยากจะมาดูคนถือหวั” เขาวา่ อยากจะมาดู
เมืองไทยวา่ ท าไมคนโบราณคนถือหวักนั มนัอยูท่ี่เรา ศาสนาเรา ครูบาอาจารยเ์ราหูตาสวา่ง คนหู
ตาสวา่ง ไอพ้วกนั้นพวกตาบอดกช่็างหวัมนั มนัพวกตาบอด แต่เวลาเขามาวิเคราะห์วิจยัแลว้วา่มนั
เป็นวิทยาศาสตร์แลว้มนัเป็นเร่ืองตลก  

กฎหมายขอ้บงัคบัมนักเ็ป็นกฎหมายขอ้บงัคบั เวลาคนเรามนัมีช่องไปได ้มนัพลิกแพลงไป
ไดต้ลอด จะขนาดไหนกพ็ลิกแพลงได ้ ไม่มีกฎหมายในโลกน้ีท่ีกฎหมายประเทศใดท่ีบงัคบัได ้
๑๐๐ เปอร์เซ็นตไ์ม่มี ไม่มีหรอก อเมริกากไ็ม่มี ถา้มีท าไมคนโกงไดข้นาดนั้น เด๋ียวล่มๆ กนั 
ธนาคารกล็ม้ไปอยูอ่ยา่งนั้น เพยีงแต่วา่ ใช่อยู ่ คุณภาพดีข้ึนถา้เขาศึกษามาก คุณภาพคนเขาเสมอ
กนั คุณภาพ ความเห็นไง ทีน้ีวา่ความเห็นมนัส่วนความเห็นสิ  

เรามองมุมกลบันะ ศาสนามองไป ๒ แง่นะ คนยิง่ฉลาดมากนะ เป็นผูป้กครองโกงมากเลย 
ถา้ฉลาดมากแลว้มีศีลธรรมดว้ยยอดเลย ถา้ฉลาดมากกย็ิง่แนบเนียนใหญ่ ไอโ้จรใส่สูทเด๋ียวน้ี 
แนบเนียนมาก แนบเนียนจริงๆ ไปดูสิ ไอเ้ต้ียมนัพดูใหฟั้งเม่ือวานวา่ท่ีโทรศพัทข์องใครโดนล่อ
ไป ๒-๓ แสนอยา่งน้ี เด๋ียวน้ีเทคโนโลยมีนัเจริญ โกงกนันะ โกงโทรศพัท ์ แลว้เราตอ้งจ่ายดว้ย
เพราะอะไร เพราะเราเป็นเจา้ของหมายเลข เห็นไหม โกงกนัง่ายๆ แลว้อีกคนไม่รู้เร่ืองเลย เลยยิง่
ฟังยิง่เห็นแลว้มนัยิง่อ้ือฮือนะ อ้ือฮือเลยนะ เผลอไม่ไดเ้ลย น่ีคนยิง่ฉลาด  

โกงกนัในอากาศ ไอเ้จา้ตวัถือเบอร์อยูไ่ม่รู้เร่ืองเลยนะ จ่ายที ๒-๓ แสน ไม่จ่ายกไ็ม่ได ้
เพราะตามทะเบียนของตวั น่ีถือตามกฎหมายไง เวลาไอค้นซ่ือถือตามกฎหมายตอ้งไปจ่ายเงินเขา 
ไอค้นโกงโกงไปแลว้ ใชฟ้รี โทรเดือนหน่ึง ๒-๓ แสน โทรไปเมืองนอก น่ีความเจริญ ถึงวา่ถา้คน
เจริญแลว้ตอ้งมีศีลธรรมดว้ย ถา้คนฉลาดแลว้ไม่มีศีลธรรม โกงทั้งนั้นแหละ ถา้ไม่อยา่งนั้นจะโกง
ไดอ้ยา่งไรถา้มนัไม่ฉลาด มนัไม่รู้จกัเทคนิคมนัโกงไดอ้ยา่งไร  



เทศนอ์บรมในพรรษา ๑ ๘ 

 

©2011 www.sa-ngob.com 

ถึงวา่เวลาคนศึกษาแลว้มนัจะแบบวา่คนสูงข้ึน แต่จริงๆ แลว้ตอ้งแผน่ดินธรรมแผน่ดิน
ทอง คนเรามนัตอ้งมีศีลธรรมก่อน แลว้พอมนัเจริญข้ึนมามนัถึงเจริญ ถึงไม่น่าเสียใจ เราเป็นชาว
พทุธเราไม่น่าเสียใจ แต่เขาเวลาเขาพดูเราแกไ้ม่ไดไ้ง ถา้เราแกไ้ม่ได ้ วา่ศาสนาน้ีเป็นลกูตุม้ของ
สงัคมน้ี เราแกไ้ม่ได ้ศาสนาน้ีเป็นตวัถ่วงไม่ใหส้งัคมเจริญ  

“มกันอ้ยสนัโดษ” อาจารยม์หาบวักพ็ดู “ศีลธรรมของพระพทุธเจา้ไม่ไดห้มายถึงวา่ใหค้น
ข้ีเกียจ” มกันอ้ยสนัโดษหมายถึงมีครอบครัวเดียว มีบา้นเดียวไม่มี ๒ บา้น ๓ บา้น มกันอ้ยสนัโดษ
ตรงนั้น มกันอ้ยสนัโดษในการท าผดิ แต่ใหว้ิริยอุตสาหะในการท าความดี ใหมี้ความเพียรมีความ
อุตสาหะ แต่เวลาวา่มกันอ้ยสนัโดษกอ็ยา่งน้ี เวลาเป็นการเป็นงานกม็กันอ้ยสนัโดษ กเ็หมือนรถ 
รถมีแต่เบรกไม่มีคนัเร่งไดอ้ยา่งไร คนัเร่งรถกมี็ไวส้ าหรับเวลาเหยยีบใหเ้ร่งเคร่ืองมนัไปขา้งหนา้ 
เวลาประสบอุบติัเหตุกใ็หเ้บรก  

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั เวลาท าความดีกนั ใหว้ิริยอุตสาหะ ไอน้ัน่บอก “ฉนัปล่อยวาง” เวลาจะ
ท าความผดิกนั อุย้! เขาใหป้ล่อยวางกอ็ยากมากๆ แอบท า เราตีความหมายศาสนากนัผดิหมดเลย 
แลว้ขา้งนอกกตี็ผดิ แลว้กพ็ดูมาเราแกเ้ขาไม่ได ้ 

“พระหรือวา่นกับวชเป็นลกูตุม้สงัคม เอาเปรียบสงัคม ไม่ท าอะไรเลย”  

อยา่งเวลาไอค้นโง่ๆ มนัแกน้ะวา่ประสาเรา พระในกรุงเทพโง่ เขาแก ้ เขาบอกไม่อยา่งนั้น
หรอกเพราะพระใชน่ี้ภาษีมนัเกิดแลว้ไง ใชไ้อพ้วกสินคา้น่ี วา่รัฐบาลไม่เกบ็ภาษีแลว้ เขาวา่ “พระ
น่ีเป็นตวัเพิ่มภาษีใหรั้ฐบาล” โง่ขนาดนั้นนะ น่ีแกแ้บบโง่ๆ ไง แกแ้บบเขา  

แต่อาจารยเ์ราไม่วา่อยา่งนั้นเลยล่ะ “หมอทุกคนนะ พวกน้ีตอ้งลงไปไถนาหมดเลยได้
ไหม” ชาวนาใหไ้ถนา น่ีเป็นครูใหเ้ป็นครูไป หมอกเ็ป็นหมอไปใช่ไหม ช่างก่อสร้างเป็นช่าง
ก่อสร้างไป หนา้ท่ีใครหนา้ท่ีมนั แลว้อยา่งหมอน่ีเขาเป็นหมอใช่ไหม อยา่งพระปฏิบติัน่ีกเ็ป็น
หมอ เป็นจิตแพทยไ์ง  

พระน่ีเป็นท่ีพึ่งของญาติโยมเขา ทุกขข์นาดไหนข้ึนมากแ็ลว้แต่นะ เวลามาคุยกบัพระนะ 
ส่วนใหญ่แลว้จะกลบัไปดว้ยความสบายใจ มีมากเลยท่ีเขา้มาพดูกบัเรานะ เราออกไปเขาไม่เคยคิด
เลยวา่พระจะพดูอยา่งน้ี ไม่มีหรอก ไปหาพระแลว้กต็อ้งแบบนัง่พบัเพียบเรียบร้อยใหม้นัทรมาน 
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แลว้กแ็บบวา่การจะทรมานไง ใหพ้ระพดูอะไรกแ็ลว้แต่ เราพนมมือไหวไ้ว ้ กลบัไปถือวา่อนันั้น
ไดฟั้งเทศน์แลว้ อนันั้นเป็นบุญ เพราะมนัเป็นถือตามกติกาไง  

“บุญ” การฟังเทศน์มีบุญมีกศุลไง  

๑. ส่ิงท่ีไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้งแลว้เลอะเลือนไปไดต้อบใหม้ัน่ใจ ส่ิงไดย้นิได้
ฟังแลว้นะ มนัไม่ไดย้นิไดฟั้งอยูแ่ลว้เพราะมนัไม่รู้ภายใน ไม่มีทางไดย้นิไดฟั้งหรอก สุดทา้ยแลว้
นะ ๖ ขอ้ ขอ้สุดทา้ยคือวา่หวัใจน้ีผอ่งใส การฟังการคุยกนั อยา่งเราแบกหินมาคนละกอ้น ทุกข์
มากๆ เลย มาคุยกบัพระ พระปลดหินออกจากหวัใจเลย หนา้ท่ีของพระมนัขนาดไหน แลว้วา่ 
“พระเป็นลกูตุม้สงัคม” แลว้กดึ็งใหพ้ระต ่า  

แลว้ถา้คนเรามนัโง่นะ เราโง่นะ เราเช่ือสงัคมนะ เราเช่ือคนโง่ เราตามคนโง่ไปสิ พระตอ้ง
ลงมาท ามาหากินเอง พระตอ้งมาคา้ขายแข่งกบัญาติโยม แลว้มนักเ็สมอกนั แลว้ใครจะสอนใคร 
อยา่งเช่นพอ่กบัลกู พอ่เป็นหวัหนา้เป็นผูฝึ้กสอนลกู พอ่กต็อ้งดีกวา่สิ แลว้มาสอนลกูได ้ ไอน่ี้พอ่
กบัลกูไปเท่ียวดว้ยกนั พอ่กบัลกูกก๊็งดว้ยกนั แลว้พอ่จะไปสอนลกู “ลกูอยา่ก๊งนะ” เอาแกว้มาชน
กนั ก๊ง “อยา่ก๊งนะ” แต่เอาแกว้ชนกนั  

น่ีเหมือนกนั พระจะสอนเขามนักต็อ้ง ออกมาจากสงัคม อยูเ่ป็นผูท่ี้ประกอบอาชีพภายใน
ไม่เอาอาชีพภายนอก มนักเ็ป็นอยา่งนั้นไป มนัตอ้งแบ่งออกไปสิ มนัถึงมีท่ีสูงท่ีต ่าไง มีท่ีฟัง แต่ถา้
เวลาเขาพดู เราแกไ้ม่ได ้ งงนะแกไ้ม่ได ้ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นอยา่งนั้น คนดีตอ้งประสบ
ความส าเร็จทางโลก คนดีตอ้งแบบวา่ประกอบธุรกิจแลว้มีเงิน ๕-๖ แสนลา้น ถึงเป็นคนดี  

ถา้คนๆ นั้นเป็นคนดีนะ กย็กวา่คนๆ นั้นเป็นคนดี ถา้คนๆ นั้นโกงมามนัจะดีไดอ้ยา่งไร มี
เงินมากแลว้เรากย็อมรับเขามีเงินมากเท่านั้นเอง แต่เงินนั้นเป็นประโยชน์ไหม แต่ถา้คนๆ นั้นเป็น
คนดีสิ แลว้คนดี ดีแบบโลกนะ มนัพลิกได ้วนัน้ีดีพรุ่งน้ีกคิ็ดไม่ดี คิดดี-คิดไม่ดี  

แต่ถา้พอศาสนาเราท าใหส้ าเร็จแลว้ มนัจะพลิกไปไหน มนัไม่พลิกไปหรอก พื้นฐานมนั
ส าเร็จแลว้ ใจมนัดีแลว้มนัดีไปตลอด ของมนัพอเส้ือผา้สะอาด ไวไ้หนมนักส็ะอาด เส้ือผา้สกปรก
ไวไ้หนมนักส็กปรก น่ีหวัใจภายในสิ หวัใจภายใน แลว้ศาสนาเราสอน ถึงวา่ถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์มนั
ตอ้งเทียบแลว้มนัมี พระพทุธเจา้พดูวา่สุภทัทะไง  
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“ศาสนาไหนไม่มีมรรค...” ศาสนาไม่มีมรรคคือวา่ศาสนานั้นไม่มีเคร่ืองมือ แลว้มนัจะท า
ส าเร็จประโยชน์ข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  

“ศาสนาไหนมีมรรค ศาสนานั้นตอ้งมีผล สุภทัทะอยา่ถามใหเ้สียประโยชน์ไปเลย”  

อนัน้ีมนัชดัมากเลยนะ มนัชดัมากเลย 

 (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี)  


