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เวลาเกิด  ไมรูใครเกิดมาจากไหน  เวลาเกิดแลวเหน็ไหม  เวลาบวชแลวมาจาก 
ตางๆ  กัน  มาอยูในสงัฆกรรมรวมกัน  ตางคนตางมา  แตเกิดแลวเปนภิกษุดวยกนั  เปน 
ศากยบุตรพุทธชิโนรส  ภิกษุเปนผูจรรโลงชีวิต  จรรโลงศาสนา  ถาเราจรรโลงศาสนาได 
เราจะมีหลักประกนัของตัวเอง เราจะมจีุดยืน แมแตความสงัดยงัยอมรบัไมไดเลย แลวเรา 
บอกเปนพระปากนันะ 

ในความสงัด ความวิเวก สิ่งที่เปนความสงัดอยูไมได อยูไมไดเพราะอะไร เพราะ 
ความเคยชินไง  ความเคยชินมันจะบอกถงึความเปนมาเลยนะ  ในปจจบุันนี้ถาเราอยูใน 
ความสงัดไมได จิตใจมนัคลุกเคลาขนาดไหน จนมนักลายเปนความเคยชิน จนกลายเปน 
ใจดาน ใจมนัดานแลวเหมอืนคนใจแตก 

ถาคนใจแตก  เด็กใจแตกมนัจะไปตามประสามัน  จะรูสึกตวัตอเมื่อตองหาเลี้ยง 
ชีพเอง  หาเลีย้งชีพเองกเ็ลี้ยงชีพเองไปไมรอด  เพราะอะไร  เพราะหาไมพอคุมจาย  ถาหา 
ไมพอคุมจายมันจะอยูไดอยางไรในโลกนี้ 

แตถาเราฝกฝนของเราขึ้นมานะ หวัใจมนัจะเรยีกรองขนาดไหน มันแสดงออกมา 
ขนาดไหน  มันตองเอาใหอยู  ถาเราเอาจิตของเราอยูนะ  มันจะรักมาก  ครูบาอาจารยของ 
เราจะรกัเรือ่งความสงบมาก  รักเรื่องความวิเวกมาก  สิ่งนีม้ันเปนการบอกถึงหลักของใจ 
ถาหลักของใจ ธรรมชาติเปนอยางนัน้ สิ่งตางๆ เปนอยางนัน้ 

ในปจจุบันนี้โลกเขาแสวงหากัน  กลับไปกินแตของที่เปนธรรมชาติ  นี่ชีวจิตๆ 
ตองกลบัไปกนิของเปนธรรมชาติ แตเดิมก็เขาเอง โลกก็วากนัไปเห็นไหม โลกตองเจริญ 
ตองแสวงหา  ตองทําใหสิ่งตางๆ  ตองใหปุยทางวทิยาศาสตร  เพื่อจะใหประชาชนพอ 
บริโภค  พอถึงที่สุดแลวนะ  ทําลายหมดเลย  ทําลายสิ่งแวดลอม  ทําลายทุกอยางเลย  แลว



เทศนพระเรื่อง ใจเปนสัปปายะ ๒ 

สุดทายตัวเองกอ็ยากใหชีวิตตัวเองมีคุณคา กลับไปตวัเองไมกลากนินะ สิ่งตางๆ ที่เอาไป 
ขายก็ไมกลากิน ตัวเองจะกนิตองปลกูไวตางหาก เอาไวกินตางหาก 

นี่หัวใจเอารัดเอาเปรียบโลก  คิดวาตัวเองจะอยูไดไง  สุดทายมันก็อยูไมไดหรอก 
เพราะสิ่งนี้มนัยอนกลับมา  อากาศ..  มันมาตามอากาศนะ  เราหายใจแลวอากาศเปนพิษ 
มันกระจายไปทั่ว นีก่็เหมือนกัน สังคมมันเปนพิษมนักระจายไปทัว่ 

เราเปนพระ ถาเราไมมีหลักของใจ ถาเราไมมีจุดยืนของหัวใจ ถาจุดยนืของหัวใจ 
แลวเราเอาอะไรเปนหลักเกณฑละ  เรากอ็ยูในวัด  อยูกับหมูคณะ  มนัก็ไปทําลายหมูคณะ 
ไปทําลายวัด เพราะหมูคณะเขามีหลกัเกณฑของเขา 

ในเมือ่มขีอวัตรปฏิบัติ  ครูบาอาจารยถึงสอนศีล  สมาธิ  ปญญา  ในเมื่อมีศลี 
อาจริยวัตร อาคันตุกวัตร วัตรตางๆ ผูที่มา ผูที่ไป มีธรรม มีวินยั เขามาแลวก็ใชของของ 
สงฆ  จะจากของของสงฆไปแลวก็ตองเก็บ  ถาไมเก็บตองบอกใหคนอื่นเก็บไว  สิ่งทีเ่รา 
เอามาใช เราเอาเตียง เอาตั่ง มาปมูานอน กอนจะไปตองเกบ็ 

ถาไมเกบ็ตองบอกใหใครคนใดคนหนึ่งมาเก็บ  บอกใครละ?  ก็ตองบอกหมูคณะ 
ไง บอกสังคม บอกสงัฆะดวยกัน บอกหมูคณะดวยกัน ถาไมเบียดเบียนธรรมวนิัย ในเมือ่ 
หมูคณะมีความจําเปนตองไป  ฝากสิ่งนีไ้วเราก็ตองทํา  เราทําสิ่งนี้เพราะอะไร?  เพราะได 
ฝกฝนมา มันรูไง กฎหมายขอเดียวกัน ธรรมวนิัยอนัเดียวกนั 

ขณะที่เวลาเราไป  ถาเรามีเวลาเราก็เก็บของเรา  ถาเราไมมีเวลาก็ไปไหววานหมู 
คณะเก็บให เพราะเราฝกฝนกันมาอยางนี้  เราอยูในสังคมอยางนี้ สังคมนี้มนัก็เปนไปตาม 
สังคมอยางนัน้  สังคมก็ดีขึน้เหน็ไหม  สังฆะก็เจริญ  ถาหัวใจมีหลักมเีกณฑ  สังคมก็เปน 
หลักเปนเกณฑ ถาหัวใจไมมีหลกัมเีกณฑ หมูคณะกอ็ยูกนัได แตเราอยูไมได เพราะอะไร 
เพราะมนัเดอืดรอนในหัวใจ  หัวใจมันดิน้รน  หัวใจมันสงัดไมได  สถานทีว่ิเวกแตใจไม 
วิเวก ใจมนัเคยคลุกคลี มนัใจแตก ใจมันดิน้รน มันสงัดไมได 

สงัด  สงัดออกมาจากภายใน  ถาสงัดมาจากภายใน  ความสงบออกมาจากภายใน 
สมาธิมันก็เกิดขึ้นมาได  มีความเปนอยู  ขณะที่มีธรรมเปนเครื่องอยู  ถามีธรรมเปนเครือ่ง 
อยูมนัจะไปเดอืดรอนอะไร  แตถามีกิเลสเปนเครื่องอยู  กิเลสทัง้นัน้  แลวก็อางกันนะวา
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เปนพระปฏบิัติ  เปนพระปาๆ  พระปาทําตัวกันอยางนั้นหรอื  พระปาฟุงเฟอไปในโลก 
หรือ 

เราอาศัยโลกอยูนะ  เกิดมาเปนโลก  พอแมกเ็ปนโลก  เราเกิดมาจากกาม  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเตือนพระโมคคัลลานะ  มีพวกคฤหัสถเขาจะถวายกาม  แลว 
พระโมคคัลลานะมฤีทธิ์  เพงไปทเีดียวเปนตัวหนอนออกทางทวารทุกทวารเลย  สงสาร 
มากไปแกแลว แตแกไมไดเพราะมนัเปนกรรมเขาแลว 

ไปถามองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  กามอันนี้ใหผลรายขนาดนี้  “โมคคลัลา 
นะเธอพูดอยางนั้นไมได  เราก็เกิดมาจากกาม”  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาเกิดมา 
จากพอจากแม มาจากกามไหมละ? มาจากกาม แลวกามมันคืออะไร? กามก็คือโลก แลว 
เราเกิดมาจากอะไร?  เรากเ็กิดมาจากกาม  เราจะดถููกพอแมเราหรอื?  เราจะดูถูกครูบา 
อาจารยเราหรอื?  เราดูถกูไมได  นี่เปนโลก  เราอยูกบัโลกเขา  แตเราอยูกับโลกโดยธรรม 
เราไมตืน่กระแสไปกับโลก 

เวลาศึกษากัน  เวลาเอาหลกัเอาเกณฑกัน  ครูบาอาจารยหรือผูที่ไมมีหลักเกณฑ 
สอนเหน็ไหม  โลกเจริญแลว พระเราจะอยูอยางนี้ไมได  ตองอยูกับโลก  ตองมองโลกเขา 
ตองแบบโลกเขา แลวถามันเปนธรรมละ นี่เหน็ไหม ไมเห็นแกธรรมเลย ไปเกาะกับโลก 
ไปกับโลกเขาหมดเลย ทําไมไมคิดถงึธรรมบางละ ถาคิดถึงธรรม ธรรมอยูที่ไหน? 

เดี๋ยวนี้ในพวกนักบริหาร  เวลาพักผอนเขาพักผอนทีไ่หน  เขาไปพักผอนชายทะเล 
เขาไปพักผอนตามแหลงธรรมชาติ  ตองการความสงบสงัด  เขาพักผอนของเขาอยางนั้น 
มันยอนกลับมาจิตของเรานั่นละ แลวเราเปนศากยบตุร เราเกิดมา เราไปขวางโลกที่ไหน 

เราไมไดขวางโลก  เราอยูกับโลก  เราตองเขาใจวาเราอยูกับโลก  แตอยูกับโลกกม็ี 
ธรรมวนิัย  เสขิยวัตรกม็ีพรอมอยูแลว  ถาเสขิยวัตรมีพรอมอยูแลว  เรากเ็อาเสขยิวัตรเปน 
เครื่องตัดสิน ผิดถูกวากันตามเสขิยวัตร เวนไวแตธาตุขันธ 

ธาตุขันธนะ  เปนทีอ่างของพระมาก  ธาตุมันไมพอใจอยางนั้น  อากาศที่นี่มนัอับ 
อากาศที่นี่มนัไมดี  ธาตุขันธไง  ธาตุขันธหมายถึงวามันเขาไปแลวมันไปโตแยงกับ 
ความรูสึกของเรา ความรูสึกของเราอยูอยางนี้ไมได มันจะเจบ็ไขไดปวย
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ธาตุขันธเห็นไหม  อากาศช้ืน  อากาศอับ  แลวทําใหเราเปนโรคภูมิแพ  เรามอีะไร 
เราก็เปลี่ยนแปลง  เราก็แกไขของเรา  เวนไวแตเวลาธาตุขันธมันรับไมไดจริงๆ  เห็นไหม 
เสขิยวัตรอนันัน้มนัก็แบบวามันเปนกฎหมาย  แลวเราไมไดทําผิดหรอก  เราไมไดทําให 
เปนอาบัติ แตถาทําอยางนี้แลวมันจะเปนโทษกับเรา เชน ในการอดอาหาร 

การอดอาหารมนักม็ีระดับของมัน  เวลาครูบาอาจารยทานสอนนะ  เราตองรูถึง 
รางกายของเราสิ  รางกายของเรารบัไดแคไหน  ถารับไดแคไหนนะ  แลวเวลาประพฤติ 
ปฏิบัติไปกเิลสมันจะอางตรงนี้  “ไมไดแลวนะ  พอแลวนะ”  อยางนี้เราก็ตองมีความ 
เขมแข็ง มคีวามเขมแขง็วาระดับไหนเราจะรบัได ระดับไหนกเิลสมันโดนตอนเขาจนมมุ 

การอดอาหารคือการตัดแขนตัดขากเิลส ไมใหกิเลสมันเขมแข็งขึ้นมา เราก็เขามมุ 
แลวถามนัเปนการตีกลับละ  กิเลสมันบังเงาเห็นไหม  ทําอยางโนนก็ไมได  ทําอยางนี้ก็ 
ไมได  ทําจนเกนิกวาเหตุก็มี  อยางเชน  หลวงปูมัน่ทานอดอาหาร  พิจารณาขาวจนเปนตัว 
หนอน  ขาวเปนตวัหนอนแบบในสวมเลย  เปนเม็ดตัวหนอนที่ดิน้กระดกุกระดิกได  เรา 
สามารถหยิบตัวหนอนใสปากไดไหม 

เวลากเิลสมนัตีกลับนะ กิเลสมันตีกลับจนมนัปฏเิสธ ปฏิเสธอาหาร ปฏิเสธตางๆ 
อยางนีน้ะ  กิเลสมันตกีลับอยางนี้มนัทําใหเราถงึที่สดุได  เวลามาร  เราพยายามจะชําระ 
กิเลส ถากเิลสตีกลับมันทําใหเราดํารงชีวิตไมไดเลย มันจะใหเราตายไป แตมารมันอยูใน 
หัวใจของเรา อยางนี้ก็ตองแกไขนะ 

ในพระไตรปฎกมี กรณอียางนีก้็มี องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกไมอยาก 
เทศนเลย  เพราะเทศนไปแลวพระจะเอาเรือ่งนี้มาเปนทางออก  “มันจะเกนิไป  มันจะเปน 
อยางนัน้” ..ไมเปนหรอก นอยคนนักที่ทําแลวมนัจะมีกิเลสตีกลับ 

กิเลสตีกลับแบบในปจจุบนันี้สวนใหญแลวไมตอสู  เหมือนปฏิบัติแลวยอมจํานน 
วาเราทําเต็มที่แลว เราทําแลวไมไดผล มันไปขาออนซะชินไง นี่กเิลสมันตีกลับอยางนี้ นี่ 
กรรมฐานมวนเสือ่ มนัไมมีความเขมแข็ง มันไมมคีวามเปนไป มันไมมีความตอสูเลย ถา 
มันมีความตอสู  ดูสิ  ชีวิตของเราเหน็ไหม  โลกเขาปากกัดตีนถีบนะ  เขาตองตอสูของเขา 
เราก็ตอสูของเรานะ
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เปนพระเดก็ๆ  เราก็ตองศึกษาใหไดนิสัย  ๕  ปนะไดนิสัย  ดูสิ  ดูเวลาหลวงปูมั่น 
ทานวางระบบระเบียบไว  เวลาอยูกบัหลวงปูมัน่  หลวงปูมั่นเวลาทานสอนนะ  บอกวา 
“พระทีม่ีพรรษาใหฝกพระเด็กๆ” เพราะอะไร? เพราะตอไปมันจะไมมีขอวัตรติดตัวมนั 

ขอวัตรติดตวัมนัทําใหเราไมวาเหวไง  มีขอวัตรติดตวั  ฝกฝนใหไดนิสัย  ถาเราได 
นิสัยมนัจะฝกความเปนอยูของเรา ถาเราฝกความเปนอยูของเรา เราอยูในโคนไม อยูในที่ 
สงบสงัดนะ  มันอยูได  ถาเราไมฝกของเรานะ  เราไปอยูที่ไหนตองมีความสะดวก  ตองมี 
การอํานวยความสะดวก  ตองหาเครื่องอํานวยความสะดวกมา  แลวมันออกปฏิบัติไมได 
นะ ตอไปนี้มนัจะไปไหนไมไดเลย 

วัดไหนถาไมมเีครือ่งอํานวยความสะดวก  มนัจะไปอยูกับเขาไมได  แตถาของเรา 
เราฝกฝนจนเปนนิสัย เราอยูติดกับธรรมวนิัย อยูกับขอเทจ็จรงิ จะไปอยูที่ไหนก็อยูได จะ 
ทําอยางไรก็ทําได อยูกบัหมูคณะก็อยูได แตอยูแลวมันยิง่จะหาทางออก 

อยูกับหมูคณะไง  เหมือนสัตวปา สัตวปาไปอยูในฝูง ดูสิ ในพระไตรปฎก แมแต 
ชาง  แมแตสัตวอาชาไนยไปอยูกันในฝูง  หากินก็ไปกินแตหญาที่แตกใบออน  ถาอยูตัว 
เดียวเห็นไหม  หญาแตกใบออนมีความสะดวกสบาย  เวลาลงน้ําก็ไมมีตัวไหนลงไปกอน 
ก็ใหน้ํามนัขุน  เวลาออกจากหมูมันกลับมีความสขุนะ  ถาเปนสัตวอาชาไนยมันจะมี 
ความสุขของมนัมาก 

แตถาเปนเรื่องของกิเลส  มันไปคลุกคลี  ความคลุกคลีอยางนั้นอยูไมไดเลย  ทํา 
อะไรกไ็มได จะทําอะไรกไ็มได เพราะวามันเหงา พอมันเหงามนัอะไร มันกอ็ยูใตอํานาจ 
ของมาร อยูใตอํานาจของมาร ทําลายตวัเองกอนนะ ทําลายโอกาสของเรากอน แลวก็ไป 
ทําลายคนอืน่  เวลาเหงาแลวไปอยูกับใครละ  มันกต็องหาเพื่อน  เพือ่นเขาตองการความ 
สงัด  เขาตองการความวิเวก  เขาตองการเวลาของเขา  ก็ไปชวนเขาคยุ  มันเปนการทําลาย 
เขา 

พอไปทําลายเขาอยางนี้หรอืการสงเสริม  อยางนี้หรอืคือหมูคณะ  อยางนี้หรือคือ 
ศากยบุตร  นี่มนัพระเทวทัต  มันเปนลูกศิษยเทวทัตตางหากละ  พยายามจะสรางหมูคณะ 
สรางอะไรขึ้นมาอยูในหมูวงของสงฆ
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สงฆ! สงฆโดยสังฆะ ความสะอาดบริสุทธิ์นี่มนัเหมือนน้ําทะเล ทะเลมหาสมุทร 
มันซัดซากศพซากสิ่งสกปรกเขาฝงอยูแลว  แลวสิง่นี้มนัเปนอยูเห็นไหม  ยิ่งปลาใหญยิ่ง 
ตัวใหญยิ่งอยูในน้ําลึก มนัยิ่งมีความสนุกสนานของมัน น้ําตื้นเราไปไมไดเตม็ทีน่ะ 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาศีลเราบริสุทธิ์  สังฆกรรมของเรามันนาเลื่อมใส  มนัมคีวามสุข 
ถามีความสุขอยางนี้มนัก็เปนประโยชนกับเรา  อยูกบัเรามนัก็ใหเราทําไดเต็มที่  ใหเราได 
แสดงออกเต็มที่  แสดงออกเต็มที่ใหธรรมวินัยในหวัใจเรามันกังวานขึ้นมาใหไดไง  เรามี 
โอกาสทํานะ 

เราเคยเปนพระเด็กๆ  มากอน  เราจะดูขอวัตร  ถาขอวัตรสิง่ไหนควรจะเปนของ 
สวนกลาง  เราจะทําทันทเีลย  ถาพนจากสวนกลางแลว  เวลาของเรามีขนาดไหน  เราตอง 
เอาเวลาของเรา  เราตองพยายามใหเวลาของเราควบคุมใจของเราตลอดเวลา  เพราะอะไร 
เพราะสุขทุกขมนัอยูที่เรานะ ใจเปนของเรา 

เราเกิดมา  แลวเรามาบวชเปนพระเปนภิกษุ  เปนเพศบรรพชิต  ผูหญิง  ผูชาย  เพศ 
สมณะ  เราไดอกีเพศหนึ่ง  เพศที่สงัคมเขายอมรับ  สงัคมเขายอมรับนะ  พระไปอยูที่ไหน 
สิ่งตางๆ จะไวใจหรอืไมไวใจก็ตองดไูปกอน เพราะเปนเพศของที่สงัคมยอมรับ 

แลวถาเปนพระที่ดี  มันเปนสิ่งที่ดี  เขาอบอุน  เขามีทีพ่ึ่งอาศัย  ภิกษุเห็นไหม  พระ 
พุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนแกวสารพัดนึกนะ  ทําดีกับผูที่มีศีลมันกไ็ดประโยชนกบั 
เขา ประโยชนกับเขากไ็ด ประโยชนกับเราก็ได 

ถาเราทําดีซะอยางเดียว สิ่งที่ตอบสนองเปนสิ่งที่ดี สิ่งตางๆ จะเกิดเปนความดีกบั 
เราหมดเลย เกิดเปนความดีกบัเรานะ เกิดความดีจากไหนละ ความดีเกิดจากไหน ความดี 
เกิดจากมือหรอื เกดิจากปากหรอื ทําดีๆ ทํากนัที่ปากหรือ ทําความดจีากมอืหรอื สิ่งนีเ้ปน 
เรื่องของโลกๆ 

เดี๋ยวนี้นะ  ดูสิ  ดูทางวิทยาศาสตรเขาสิ  เวลาเขาประชุมกัน  เขาประชุมกนัทาง 
คอมพวิเตอรของเขา  เขาประชุมกนัเขาทําไดหมดนะ  เขาสั่งการได นี่สิ่งตางๆ เขาอํานวย 
ความสะดวกได
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ดูบานสิ  บานเห็นไหม  ขนาดวากลับบานกอนมนัจะเปดไฟเอง  มนัจะบริหาร 
จัดการของมนัเอง คนเราแทบจะไมตองทําอะไรเลย ไมตองทําอะไรเลยนะ อยูเฉยๆ นะก็ 
อํานวยความสะดวก 

แลวถามสวิาใจมนัเปนอยางไร  ใจมนัเปนอยางไร  มันทกุขรอนไหม  มนัสุขไหม 
มันเปนไปไมได แลวเราจะมีความสุขอยางนัน้เปนไปไดไหม  เพราะอะไร เพราะมันเปน 
การหมักหมม  น้ําที่ไมมีการเคลื่อนไหว  น้ําที่ไมมีออกซิเจน  มนัจะเปนน้ําเนา  ใจก็ 
เหมือนกนั  เราไปในหางสรรพสินคา  ทุกอยางมันจะสั่งซื้อไดหมดเลย  เราสั่งมา  อาหาร 
อะไรก็สัง่ได แตหัวใจมันทุกขนะ 

แตของเราออกบิณฑบาตดวยปลีแขง  ถาเราไมไดออกไปบิณฑบาต  เวนไวแตเรา 
อดอาหาร แตถาเราไมอดอาหารเราตองออกไปบิณฑบาตดวยปลีแขง เพือ่อะไร เพราะไป 
เห็นความสุขความทุกขของโลก  โลกเขาไดหาไดสบิมา  เขาทํามาหากินมา  เขาทุกขยาก 
ของเขามา เขามีความศรัทธามีความเช่ือ แตเขาไมมีโอกาส เพราะเขาทกุขอยู เขาจมอยูใน 
กองทกุข เขาถึงอยากออกจากทุกข 

เราวาเปนนักรบจะออกจากทกุข  แลวเราออกไปบิณฑบาตไปเห็นความเปนไป 
ของเขา  ดูสิ  เขาหาอาหารมา  เขายกใสหัวนะ  เขาจะใสบาตรเราเขายกใสหวันะ  ขอใหได 
บุญกุศล ขอใหไดออกประพฤติปฏิบัติ 

เขาเห็นอยางเราเปนนักรบ  เปนชาตินักรบ  เปนศากยบุตร  เปนผูที่ทรงธรรม  เขา 
คิดของเขาอยางนั้นนะ แลวเราออกไปเลี้ยงชีพดวยปลีแขง เราไปเหน็การนบนอมของเขา 
มันสะเทือนใจเราไหม  เขากราบเขาไหวเรา  เรามีสิ่งใดจุนเจือเขาไหม มนัจะเปนบุญกุศล 
ไหม  ของที่เขาสละมา  เราใชสอยแลวมันจะเปนประโยชนกับเขาไหม มันสะเทอืนใจเรา 
เขามา  นี่หาเลี้ยงชีพดวยปลีแขง  หาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวติเรา  เลี้ยงชีวิตเราเพราะชีวิตเราตอง 
เลี้ยงไวเพื่อจะประพฤติปฏบิัติ เพื่อจะใหธรรมเกิดมาในหัวใจของเรา 

แลวนี่หาเลีย้งธรรม หาเลี้ยงธรรมเห็นไหม  เวลาเขาทุกขเขาสุขขึน้มา  เขาพยายาม 
แสวงหามา หามาเพื่ออะไร ก็หามาเพือ่ดํารงชีวิตของเขา แลวสิ่งนี้สิ่งทีเ่ปนคุณคาของเขา 
สิ่งที่เปนผลประโยชนของเขา เปนสิง่ที่เปนคุณคาของเขา
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เขาอุตสาหมาใสบาตรพระ  ใสบาตรพระเพือ่อะไร?  เพราะเขาปรารถนา  เขาไมมี 
โอกาส  เขาไมมโีอกาสไดประพฤติปฏิบัติของเขา นอกจากเขาปรารถนา  เขาจะถวายเปน 
ปจจัยเครือ่งอาศัยกบัเรา เพือ่ใหบุญกุศลตอบกบัเขาดวย 

เราเอาอาหารของเขามาเราพิจารณาไหม  เราไดปฏิสงัขาโยไหม  ฉนัอาหารเขาไป 
เห็นไหม ฉันเขาไปแลวนอนเปนหมู เพราะอะไร? เพราะมันไปสะสมในกระเพาะอาหาร 
ไง พลังงานมนัเหลอืใช เราจะฉนัแบบพอประมาณ 

ดูสิ  นี่วิเวก  กายวิเวก  จิตวเิวก นี่สัปปายะ อาหารเปนสัปปายะ สิ่งนี้เปนสัปปายะ 
แมแตอาหารยังตองเปนสัปปายะ  นักปฏิบัติมนัตองมีปญญา  ปญญาใครครวญชีวิตเรา 
แลวจะไปปฏิบัตเิปนนักปฏิบัติ ปฏิบัติกับอะไร 

“โอย  นักปฏิบัตนิะ  มันตองสรางหอคอยงาชางนะ  แลวจะไปนั่งปฏบิัติบน 
หอคอยงาชางใหเทวดาเขาอนุโมทนา” ไอนั่นมันความคิดของใคร ความคิดของมาร กวา 
จะไดทําอยางนั้นนะ แลวใครมันจะสรางหอคอยได กวาจะสรางหอคอยงาชางขึ้นมา กวา 
จะไดนัง่ปฏิบัติ ใหเขาสาธุกันทัว่ประเทศมนัไปอยูทีไ่หน 

การประพฤติปฏิบัติกก็ารบิณฑบาต  การออกบณิฑบาต  การปฏิบัติโคจร 
บิณฑบาตเห็นไหม  การปฏิสงัขาโย  นี่มนัประพฤตปิฏิบัติแลวนะ  เพราะจิตมนัออกแลว 
จิตมันออกรับรูแลว  ตั้งแตตื่นนอนขึ้นมากิเลสมนัเหยียบหัวแลว  กิเลสมนัเหยียบหัวแลว 
ตั้งแตตื่นนอน 

ตื่นนอนขึน้มา  นี่เหน็ไหมทําขอวัตร  จัดศาลา  แลวก็ออกบิณฑบาต  บิณฑบาต 
กลับมาแลวจะฉนัแบบหมเูลย  เสรจ็แลวก็จะนอน  แลวจะรอไปปฏิบัติ  จะรอไปปฏบิัติ 
ปฏิบัติตอนไหน  แตถามันเคลือ่นไหวตั้งแตตื่นนอน  ตั้งแตเคลื่อนไหว  ตั้งแตการกระทํา 
สิ่งนี้มนัเปนนิสัย แลวมันเปนการควบคุมจิต 

โคถูกผูกไว พุทโธๆๆ ตามรอยโค แลวจะไปเห็นถึงตัวโค แลวพอถงึเวลาก็จะมา 
พุทโธๆๆ  กันนะ  แตเวลาอยูกับชีวิตประจําวนัปลอยใหกิเลสมันเหยียบย่ําหัวใจเต็มที่เลย 
แลวถึงเวลาก็จะไปจับโค โคมนัอยูไหนละ
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การเคลือ่นไหว  การตั้งสติ  การลางบาป  การตางๆ  เราก็มีสติตลอดไป นีโ่คผูกไว 
มีสติพรอม  ถึงเวลาแลวเราก็สาวเชือกมา  เวลานั่งสมาธิเห็นไหม  พุทโธๆๆ  กําหนดลม 
หายใจ  ใชปญญาอบรมสมาธิ  อะไรก็แลวแต  นี่ตัวโคกับตัวจิตไง  เราจะยอนเขาไปหาจิต 
ใหความสงบของจิตใหจิตมันสงบมาได ถาจิตสงบมาได นี่พื้นฐาน ถาใครไมมีความสงบ 
ของใจนะ ใชปญญาขนาดไหน เปนโลกียปญญา โลกียปญญาคือปญญาอบรมสมาธิ 

จะเปนอยางไรก็แลวแต เราผูที่ประพฤติปฏิบัติใหมตองทําความสงบของใจเขามา 
ใหได  ถาใจมนัสงบกอนใหมนัเปนปจจัตตัง  ใหมนัสัมผัสกับความสงบอันนั้น  ถาความ 
สงบอนันัน้เปนความสงบของใจอยางหนึ่ง 

เวลาถารกัษา เราตองมีสตไิว มีสมัปชัญญะไว รักษาไว นี่ความสงบนี้มนัจะมั่นคง 
จนมนัเอกัคคตารมณ  แลวเวลามันคลายตัวออกมา  เห็นความคลายตัวออกมา  ถาไมมีครู 
บาอาจารย มันจะเขาใจวาสิ่งนีเ้ปนคุณธรรมนะ 

นี่ถาความสงบเหน็ไหม  รถปลดเกียรวาง  พอเวลาเราติดเครื่องแลวก็ปลดเกียรวาง 
ไว ฮื้มๆ อยูอยางนัน้นะ แหม รถนี้วิ่ง ..มนัวิ่งไปไหน มันไมไดวิปสสนาเลยไง ถารถติด 
เครื่องไมไดละ  รถติดเครื่องไมได  ดเูด็กมันเลนเห็นไหม  เด็กมันเลนอยูบนรถ  แลวรถก็ 
จอดไวที่บาน เด็กมนัเลนกนัแลวปดกระจก จนมันตายคารถนะ นี่ก็เหมือนกนั  เด็กๆ มัน 
เลนบนรถ มันก็เขาใจวารถมันวิ่งไป มันสนุกสนานในรถ 

นี่ก็เหมือนกัน จิตมนัสงบไหม จิตมันเปนไปไหม ถาจิตมันเปนไป  เวลามันเสื่อม 
มา จิตสงบแลวมันเสื่อม กับสิ่งตางๆ มันเปนคุณธรรมจรงิหรือเปลา สิ่งนี้มนัจะพิสจูนกับ 
เรามา  การประพฤติปฏิบัตจิากเก็บเลก็ผสมนอยนะ  การประพฤติปฏบิัติ  ปริยัติ  ปฏิบัติ 
ปฏิเวธ  อะไรคือการปฏิบัติ  ถาไมรูจรงินะปฏิบัติแคหมผาสีดําๆ  นี่ปฏิบัติแลว  หมผาสี 
เหลืองๆ เขาไมไดปฏิบัติ ใครหมผาสีกรักนี่เปนพระปฏิบัติ 

แลวโรงงานทอผามันมีมหาศาลเลย  นี่ความไมเขาใจขอวัตรปฏิปทาเครือ่งดําเนิน 
มันกป็ฏิบัติ ถาใจเปนธรรมจะยอนกลบัมาถึงตวัเราตลอดเวลา ถาใจไมเปนธรรมนะ สิ่งนี้ 
ทําอะไรแลวจะใหมีผูอุปฏฐาก  คนโนนตองมาอุปฏฐาก  คนนั้นตองมารับผิดชอบ  เรามี 
หนาที่เคลือ่นไปเคลื่อนมาใหเขากราบไหวบูชา
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..กราบไหวบูชา  ถามันเปนคุณธรรมนะ  แมแตเราไมเคยเห็นองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจากัน ทําไมเรากราบพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ เรากราบกนั เรากราบ 
กันเพราะวาอะไร ถาไมมพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ไมมีครูบาอาจารย สิ่งที่เรากําลงั 
แสวงหาอยูนีเ้ราหลับตานะ  หลับตาคลําชางนะ  คนหลับตา  คนที่ไมมีความสวางของ 
ดวงตา  มันจะไปเห็นอะไร  มนัจับตองอะไรทกุขมากนะ  มันมีพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ พระไตรปฎก มีครบูาอาจารย มีขอวัตรปฏบิัติ 

เราธุดงคไปเหน็ไหม  บางวัดทําอยางนี้  บางวัดทําอยางนี้  นี่มนัเปนสิ่งที่ใหเราใช 
ปญญานะ บางวัดทําอยางนี้ ถาเรามีสติปญญานะ เราเคยเปนพระเด็กมากอน ไปอยูที่ไหน 
ก็แลวแต  เขาทําอยางไร  จะทําไปกับเขา  แลวก็ศึกษา  ทําไมทําอยางนี้?  ครูบาอาจารยเรา 
แนะนําเพราะเหตุใด?  ที่ทําอยางนีม้ันเหตุใด?  แลวมนัตรงกับพระไตรปฎกอยางไร? 
พระไตรปฎกอยูหนาไหน? แลวออกมาเปนอยางไร? นี่จะศึกษาตลอด ถาเราจะศึกษาเลย 
ศึกษาความแตกตาง  ความแตกตางจริตนิสัยมันแตกตางอยูแลว  ความแตกตางตางๆ  เราก็ 
ศึกษามา 

ถาเราศึกษา  เราใครครวญมาอยางนี้  เราจะไดประโยชนมา  พระเด็กๆ  พระเล็กๆ 
ขึ้นมาเราก็ตองศึกษาอยางนี้ เพื่อใหเห็นความเปนจรงิ เราไปเราไมรูหรอก ดูสิ ดูอยางการ 
แสดง ละครชาตรีตางๆ เขาแสดง คณะนี้มีช่ือเสียง คณะนี้ไมมีช่ือเสียง คณะนีเ้ลนสมบท 
สมบาท 

นี่ก็เหมือนกัน  ขอวัตรอะไรมันจะสะทอนเขามาถงึใจบางละ  ถาขอวัตรอยาง 
ภายนอกทีค่ิดขึ้นมาเองก็มี  คิดกนัขึ้นมาเองนะ  อยางนี้ควรจะทําอยางนี้  อยางนี้ควรจะทํา 
..เถรสองบาตรไมเปนความจริงหรอก 

ถาจะเปนความจรงินะ อยางหลวงปูมัน่ อยางครูบาอาจารยเราทํามนัมมีา ทําอยาง 
นี้เพราะอะไร  ทําอยางนี้เพราะมาจากพระไตรปฎก  พระไตรปฎกนะมาจากบาลี  บาลีวา 
อยางไร เมื่อใด กาลใด ดูสิ ดูอยางรองเทาเห็นไหม พระมหากจัจานะขอใหพระโสณะมา 
ขอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากี่ชั้นๆ นี่มนัมทีีม่าที่ไปหมด 

สิ่งที่มีทีม่าที่ไป  มีตวั  มีตน  มีสถานที่ทัง้หมด  มนัพิสูจนได  ทางวิทยาศาสตรก็ 
พิสูจนได  ทางวัฒนธรรมก็พิสจูนได  แลวความเปนจรงิในหวัใจพิสจูนไดไหม?  ความ
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เปนจริงของหวัใจ หัวใจเรามนัติดของอะไร สงสัยไหม สงสัยไหม ทีเ่ขาทําอยูนีม่ันสงสัย 
ไหม แตมันมีหยาบ มีละเอียด มีตางๆ ในโลก 

ถาเราไมเขาใจ  เราไมเหน็ตางๆ  เราวาสิ่งนีจ้ะถูกตองไปหมด  ดปูระเพณี 
วัฒนธรรม  ผิดหมด  ประเพณีวัฒนธรรมที่ทําอยูนี่ผิดหมด  เพราะอะไร  เพราะเปนไทม 
มันไมมีหรอก แตเราตองไปกับเขา 

แตขอวัตรของเรา  ธุดงควัตรสิ่งนี้มนัมอียูในพระไตรปฎกเลย  ชัดเจนเลย  ชัดเจน 
แลวเขาทํากันไหมละ ไมทําเพราะอะไร เพราะมนัคนสวนนอย มนัไมเวิรค มันไมเปนไป 
ตามโลก โลกเขาตองการการสมัพันธกนั การสิ่งตางๆ โลกเขาตองมีการคลกุคลกีัน แลว 
ทําเปนประสาโลก  นี่โลกเจริญ  แลวศาสนาก็ถึงเจรญิ  เจริญอยางนั้นนะ  สรางวัดเปนที่ 
ทองเที่ยว อยางนีเ้จริญ 

ถาสรางวัดเปนทีป่ฏิบัติ โอโฮ มีแตพระ ทําไมกนันี่ ทะเลาะกนัหนาดําคร่ําเครียด 
ไมมองหากันเลย นี่ของทีเ่ปนคุณงามความดี ของที่เปนประโยชนกับโลก โลกไมเห็นเลย 
แตถาไปกับเขา  ถาขอวัตรปฏิบัติอยางนัน้เราไมเอา  เราไมเอากับเขา  นัน่เปนเรือ่งของ 
โลกๆ 

โลกคอือะไร  โลกคอืกิเลส  โลกคือสิง่ที่ยอมจํานนกับโลก  ยอมจํานนใหเขาเปน 
ใหญ  โลกเปนใหญเหยียบย่ําธรรม  แตถาธรรมเปนใหญนะ  เขาจะเช่ือ  เขาจะไมเช่ือ  มัน 
เรื่องของเขา เรือ่งของเรา เราทําถูกตองไหม ตรวจสอบได 

ตรวจสอบเหน็ไหม  ดูสิ  ศีลถามีบริสทุธิ์ขึ้นมาจะเขาสังคมไหน  ของเรามัน 
ตรวจสอบได  เขามาในหมูคณะอยางนี้  อยางเชนอุโบสถเราเขามาใครผิดใครถูกเหน็หมด 
นะ สวดมนตใครผิด มนัผิดอทังกรณ มนัจะขัดกันละ 

นี่ก็เหมือนกัน ในเรือ่งหมูสงฆเรา ถาเขามาถามนัถูกตองหมด อะไรผิด ผิดที่ไหน 
มันก็ตองสมฺมุขาวนิโย  ทาตพฺโพ  ตองมกีารตรวจสอบสมมฺุขา  ตองมีการตรวจสอบกนั 
โดยสมมฺุขาคือปาก คอืตรวจสอบกนั นี่อนันี้ถูกตองไหม  เรามาปรึกษากนัเห็นไหม  ธมมฺ 
สากจฺฉา  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ แสดงธรรม คุยธรรมะกนั  เขามาตรวจสอบอยางนี้ ศาสนาถึง 
เจริญ
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เจริญอยางนีม้ันเจริญเพราะอะไร  เพราะมนัถูกตองๆ  ถาผิดเพราะอะไร  เพราะ 
กิเลสมันอยูกับเรา  เราเห็นอะไร  เราก็วาสิ่งนีถู้กตอง  สิ่งนี้เปนคุณงามความดี  อยางปจจัต 
ตัง ใช เห็นหมดเลย ความเปนจริงของเราหมดเลย แตจริงของใคร จริงของกเิลสหรอืจรงิ 
ของธรรม 

ถาจริงของกเิลสมันก็เปนประสากเิลส  ถาจริงของธรรมกเิลสมันยุบยอบตัวลง 
กิเลสมันเบาตัวลง  สิ่งนี้มนัเปนประสบการณของจติ  นี่คือการปฏิบัติ  ปฏิบัติๆ  อยางนี้ 
ปฏิบัติไดทุกวินาที  ปฏิบัตไิดตลอดเวลา  ไมใชปฏิบัติตองไปอยูบนความคิดของกเิลส 
ปฏิบัติอยางนั้น สิ่งนั้นไมเปนความจริง 

การปฏิบัติไดเคลื่อนไหวทั้งหมด แลวเคลือ่นไหวแบบธรรมนะ ไมใชเคลือ่นไหว 
แบบโลก  ถาทําแบบนี้  ใช  อยูบานก็ทําได  อยูที่ไหนก็ทําได  แตทําอยางนั้นมันเปนจริง 
ไหม? เปนประโยชนกบัเราไหม? ไมเปนประโยชนกับเรา ไมเปนประโยชนนะ 

ประโยชนกับเราหมายถงึวาถูกตอง  “ผูใดปฏบิัติธรรม  สมควรแกธรรม”  เปน 
ประโยชนกับใจ มันเปนธรรม ปฏิบัติโดยกิเลส ผูปฏิบัติธรรมไมสมควรแกธรรม สมควร 
แกกิเลส สมควรแกโลก โลกชัดๆ 

ปฏิบัติไป  ปฏิบัตไิปเพือ่อะไร  ปฏบิัติไปใหเขายกยองนับถอื  ปฏิบัติไปใหเขา 
ยอมรับ  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  พรหมจรรย  ไมไดปฏบิัติไปเพื่อให 
ใครนับถือ  ไมไดปฏิบัตเิพื่อครูบาอาจารยของเรา  ไมไดปฏิบัตเิพื่ออะไร  ปฏบิัติเพือ่ 
พรหมจรรย ปฏบิัติเพือ่สิ้นกเิลส ไมไดปฏิบัตเิพื่อแกกิเลสของใครเลย ไมไดปฏิบัติเพือ่จะ 
ไปแกใคร ถาคิดจะแกเขาอยูตวันัน้คือกิเลส 

แตถามันถึงที่สุดแลวจิตมนัหมดจากกิเลส  เพื่อพรหมจรรย  เพือ่ความสะอาดของ 
จิตของเรา ถาจิตของเรามันสะอาดบริสทุธิ์แลว ถามอีํานาจวาสนา ถาเขาฟงเรา  เหน็ไหม 
เขาฟง มันเปนประโยชน ดูสิ ดูเวลาคนเจ็บคนปวยไปหาหมอสิ จะหาหมอที่ดี จะหาหมอ 
ที่ไมเลี้ยงไข จะหาหมอที่รักษาเรา เราไปหาหมออยางนั้น
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นี่ก็เหมือนกัน  ไปหาครูบาอาจารย  ครบูาอาจารยยงัพูดตามธรรม  ครูบาอาจารย 
ไหนอยูในธรรม  พูดตามธรรม  อยูในธรรม  เหมือนกับเปนยารักษาโรคที่ไมมเีช้ือพิษเจือ 
ปน 

แตถาเราไปหาครูบาอาจารยองคไหน พูดตามกิเลส พูดเพราะรกั พูดเพราะชัง พูด 
วาพวกเรา  คนนีค้นของเรา  คนนัน้ไมใชคนของเรา  มันไมเปนธรรมหรอก  มนัไมเปน 
ธรรม  มันเปนเรือ่งของการลําเอยีงแลว  ลําเอียงเพราะรัก  ลําเอยีงเพราะชัง  ยานั้นก็มี 
คุณภาพนอยลง ไมสะอาด ไมบริสทุธิ์ 

ถาสะอาดบริสุทธิ์เหน็ไหม  นี่เปนธรรม  ผิดเปนผิด  ถูกเปนถกู  มันคือธรรม  นี่ก็ 
เหมือนกนั  เราไปปฏิบัตอิยางนัน้เพือ่อะไร กเ็พื่อสจัจะความจริง  แลวเราปฏิบัติเพื่อความ 
จริง  เราไปกลวัอะไรกบัความจริง  เราปฏิบัติความจรงิเรากก็ลาเผชิญกับความจรงิ  ถา 
ความจรงิเปนอยางนัน้ เราก็ปฏิบัติเพือ่ความจรงิ ใหความจรงิมนัเกิดขึ้นมากับเรา 

สมาธิก็เปนสมาธิจริงๆ เปนสัมมาสมาธิ ปญญาเกิดกต็องเปนปญญาเกิดกับเรา ถา 
ปญญาอยางนี้เกิดขึ้นมา นี่ปญญาของเรา มันจะยอนกลับมาถงึขางในนะ มันจะเหน็ความ 
หยาบ  เห็นความละเอียด  ปญญาหยาบๆ  อยางนัน้เราไปเห็นปญญาหยาบๆ  อยางนัน้ 
เมื่อกอนเราวาปญญา  พอปญญาละเอียดเขามาๆ  มันถึงเห็นไง  เห็นความหยาบละเอียด 
เห็นไหม  โสดาปตติผล  สกิทาคามิผล  อนาคามิผล  ปญญาตางกัน  ทุกอยางตางกนั  สิ่ง 
ตางๆ ตางกันหมดเลย 

แลวเหมอืนพอแมเลย  พอแมนีทุ่กขยากนะ  หาเงนิมาเลี้ยงลูก  เวลาลูกแบมือขอ 
ตังค  แบมือขอตังค  นี่ก็เหมือนกนั  เวลาไปแบมอืขอ  ปญญาเกิดอยางนี้ๆ  มนัเปนปญญา 
ไหม  แต!  แตพอแมคนไหน  ครูบาอาจารยคนไหนไมรักลูกศิษยบาง  อาว...เปนอยางนั้น 
ละๆ  แตถาเดี๋ยวรูขึ้นมาจากความจริงนะ  เดี๋ยวยอนกลับเลย  “ทําไมเราโงอยางนั้น  ทําไม 
เราไมเห็นสภาวะแบบนี้  สภาวะแบบนี้มนักม็ีกับเราอยูแลว  ทําไมเราไมเหน็  ทําไมเราไม 
รู” นี่มนัจะเปนสภาวะของมัน 

ถาเปนสภาวะของมันจิตเรามันจะพัฒนาขึน้  ถาเรารูวาเราผิดนะ  ถาเราไมยอมรับ 
วาเราผิด  เราวาเราถูก  เราดี  ความดีจะไมเกิดกับเราเลย แตถาอันนี้เปนความผิดพลาดของ



เทศนพระเรื่อง ใจเปนสัปปายะ ๑๔ 

เรา อันนี้เราแกไข มนัเปนความผิดพลาดนะ ความผิดพลาดหมายถึงความคิด หมายถงึสิ่ง 
ที่มันเกิดแลวดับไป ไมใชความผิดวา เราผิดตองจับเราติดคุก ไมใช 

ความผิดนี่  คิดอยางนีค้ิดอยางไร  ความคิดอยางนี้มนัคิดไมเปนประโยชน 
ความคิดอยางนีม้ันเปนโทษกับเรา  ความคิดอยางนี้จะทําใหนิสัยเราตอไปเราจะไม 
เขมแข็ง อะไรที่เปนขึ้นมาก็จะใหออนแอ ออนแอตลอดเวลา ความคิดอยางนี้หรือจะเปน 
นักปฏิบัติ  ความคิดมันก็จะดีขึน้  ความคิดจะดีขึน้  มันมีความคิดแยกแยะ  ความคิด 
แยกแยะมนัจะทําใหพัฒนาขึ้น สิ่งตางๆ พัฒนาขึน้มา นี่ความคิดจากขางนอกนะ 

เวลาเปนปญญาญาณไมเปนความคิดหรอก  มนัละเอียดลึกซึง้  เหมอืนความรูสึก 
เราคิดถึงปญญาความคิดในความคิดใชไหม  แตความรูสึก  ความรูสึกวาสุขวาทุกข  แลว 
ความรูสึกวาถูกวาผิด 

แตถาความรูสึกวาถูกวาผิดมนัก็เปนความวาเราตั้งฉาก  เราจัดฉากขึ้นมาใหเห็นวา 
เปนปญญาญาณเวลาเปนปญญาญาณ  แตจริงๆ  มันเหมอืนกับเปนความรูสกึ  แลวเปน 
ญาณ รับรูเขาไป รับรูเขาไปนะ เปนปญญาอันละเอยีดสุดที่เขาไปชําระอวิชชา 

ตั้งแตสติปญญา มหาสติ  มหาปญญา  แลวปญญาญาณ ปญญาญาณเกิดกับจิต  จิต 
เกิดขึ้นมา  ความละเอียดลึกซึ้ง  เวลาครูบาอาจารยจะสั่งสอนลูกศิษย  เพราะอะไร  เพราะ 
มันประสบการณของใจ ใจเคยผานอยางนี้มา เคยผานปญญาอยางหยาบมา 

เริ่มจากปญญาโลกยีปญญา  ปญญาโลกียปญญาที่พดูๆ  อยูนีโ่ลกียปญญา  เพราะ 
ขนาดที่ผูแสดงเปนสัจธรรม  เพราะอะไร  เพราะมันออกจากจิตที่ผูรู  แตเวลาออกไปแลว 
ผูฟง ถาจิตเราเปนโลก เปนโลกียปญญา โลกียปญญาเพราะอะไร เพราะมนัฟงมาจากขาง 
นอก  แตถาเวลาเกิดจากเรา  ถาเกิดจากความคิดของเรา  เกิดจากขันธ  ๕  ของเรา  ขันธ  ๕ 
ไมใชจิต จิตไมใชขนัธ ๕ มันเกิดจากภายนอก 

ถาเกิดจากภายนอก  เวลามันเกิดขึ้นมามนัโลกียปญญา  ถาโลกียปญญา  ถามนั 
ใครครวญธรรมะของพระพุทธเจาก็แลวแต  จะใครครวญอะไรก็แลวแต  สิ่งนี้มนัเปน 
ปญญาอบรมสมาธิ ถาปญญาอบรมสมาธิขึ้นมา มันยอนกลับมาเปนกัลยาณปุถุชน
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ถาปญญามันเกิดขึ้นมาอีกมนักเ็ปนปญญาจากขันธ  ๕  จากขันธ  ๕  มันมี 
สัมมาสมาธิรองรับ ไมมีตัวตน ปญญานี้ไมมีใครเปนเจาของ มันเกิดโดยสัญชาตญาณ คือ 
วามันเกิดโดยขันธ ๕ นี่แหละ แตมันมีสมาธิเขามารองรับ 

นี่ไงเพราะมีสมาธิอันนี้ มันถึงเปนสมัมาสมาธิ มันถงึเปนปญญา มันถึงเปนมรรค 
เปนโลกุตตรปญญา  ถาเปนมรรคเปนโลกุตตรปญญา  ปญญาอยางนี้เขามามนัก็หมุนเขา 
มา  ชําระลางเขามาบอยครั้งเขามนัก็เปนโสดาปตติมรรค  แลวก็ชําระเปนโสดาปตติผล 
เปนสกทิาคามิมรรคละเอยีดขึ้นไป เปนอนาคามิมรรคขึ้นไป 

พอมนัเปนปญญาญาณ  มันไมใชขันธ  ขันธไมใชจติ  จิตไมใชขันธ  ตัวจิตแทๆ 
เปนตวัจิต  ตัวจิตแทๆ   มันปลอยขันธเขามาชําระขันธขาดลงมา  ทําไมขนัธไมขาดใน 
ขอมูล  ขอมลูคือปฏิฆะ  ปฏิฆะคือกามราคะ  คือสเปค  คือความชอบของใจ  ใจชอบสิง่ใด 
มันกม็าเทียบกับใจ มันก็พอใจไป 

พอใจไปสิ่งนีม้ันทําลายกัน พอทําลายกันมันก็หมดไป ขันธก็ขาดออกจากจิต จิต 
เปนจิต จิตไมใชขันธ ขันธไมใชจิต แลวตัวจิตปญญาญาณที่ชําระตัวจิต เหมือนกบัปญญา 
ญาณไง ปญญาญาณที่มันละเอยีดลึกซึง้เขาไปทําลาย..เขาไปทําลาย.. 

ความเปนไปของครูบาอาจารยจะเหมือนกับพอแม  กอรางสรางตัวหาเงนิหาทอง 
ลูกเกิดมาแตละคน  ดูสิ  ดูลูกเล็กขึน้มากนิอาหารออน  ตองอยูตองนอน  กินแลวกน็อน 
นอนแลวกก็ิน เพราะเดก็เลก็จะนอนเกือบทัง้วนัเลย พอโตขึน้มาตองหัดใหเปนผูใหญ โต 
ขึ้นมาหนอยตองรูตองรบัผิดชอบตัวเอง ตองชวยตัวเอง 

นี่ก็เหมือนกัน  จิตของเรา  เราจะเปนตัวออนอยางนี้ตลอดไปหรอื  เราจะไม 
เขมแข็งขึ้นมาเลยหรือ เราจะไมทําใหจิตเราดีขึ้นมา ถาจิตเราพัฒนาขึน้มา เราเปนพระนะ 
เราบวชโดยอุปชฌาย  เปนสมมุติสงฆ  แลวถาเราปฏบิัติขึ้นมานะ  มนัจะเปนพระที่ใจ  ถา 
ใจเราขึ้นมาเปนพระนีน่ะ มันเปนหลักใจของเรากอน แลวมันจะเปนหลักใจของหมูคณะ 
เราจะเปนผูใหญไปขางหนา 

ครูบาอาจารยนะ อยางครูบาอาจารยทานมีอายุขยัขึ้นมานะ ทานหวงมาก หวงเห็น 
ไหม  ดูสิ  เวลาเด็กเณรนอย  เวลามาบวชเราก็วาเณรนอย  เณรนอยตอไปเขาจะเปนผูใหญ
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ขึ้นมา ถาเราติดปญญาวุฒิ ติดธรรมาวุฒิใหกบัหัวใจของเขา เขาจะพัฒนาขึ้นมา ตอไปเขา 
จะเปนผูนํา

นี่ไง ศาสนาสงตอกนัมาเปนช้ันเปนตอน เราจะเปนผูใหญขึ้นไป เราตองใหใจเรา 
เขมแข็ง  ใหใจเรามีปญญา แลวใหใจเราจับตองแยกแยะ สิ่งใดเปนบวก สิ่งใดเปนลบ ใน 
สังคมของเรา สังคมของสงฆ ใหอยูกันรมเย็นเปนสขุ รมเยน็เปนสุขโดยธรรมนะ 

แมแตอาหารก็ไมมจีะกนิ  น้ําทาก็ลําบากอัตคัดขาดแคลน  แตถามันถูกตองตาม 
ธรรมวนิัยมนัเปนสุขนะ แตถาเราบอกเลยวา เราตองอุดมสมบูรณไปทุกอยาง รมเยน็เปน 
สุขอยางนัน้กเิลสมันอยูในหวัใจนะ  ทําไมสังคมอยางนั้นพระทะเลาะเบาะแวงกนั  ทําไม 
พระของเขามปีญหาขัดแยงกนั  เขาขัดแยงทัง้ๆ  ที่ทกุอยางสมบูรณนะ  สมบรูณหมดเลย 
แตทําไมความเปนอยูของเขาไมมคีวามสุขละ 

ของเราถามันอยูปาอยูเขา  มนัจะอัตคัดขาดแคลนเราก็พอใจ  อัตคัดขาดแคลน 
เพราะอะไร  เพราะไมอัตคัดขาดแคลนเรายงัอดอาหารเลย  เรายังอดอาหาร  เรายงัอดนอน 
เรายังจะพยายามใหหวัใจสดช่ืน  ใหหัวใจรื่นเริงในธรรม  ถาเราปฏบิัติธรรมอยางนั้น 
ความเปนสุขเราเกิดจากตรงนี้ไง 

นี่สัปปายะ ๔ เห็นไหม แมแตความสงบสงัดเรายงัแสวงหาโหยหานะ โลกยงัโหย 
หากันเลย  แลวเราปฏิบัติวาเราเปนพระปา  ถามันสงบสงัดอยางนั้น  ทําไมเราไมกลาสูกับ 
ความสงัดในหัวใจของเราละ ทําไมเราไมกลาสูกับความเปนจริงละ 

เวลาเขาไปอยูในความสงัดเราก็กลวัผี กลัวความมดื กลัวไปตางๆ ความกลัวมันก็ 
ปดกั้นไมใหจิตสงบได  ถาเรามปีญญาขึ้นมาสิ่งนี้เราไมใหเกิดขึ้นมากับเราเลย  เราจะ 
ไมใหเกิดมาไดดวยอะไร ดวยสติ สตินะ ถามีสตจิับ จับทุกอยางทีเ่ขามาในความรูสกึ 

ที่กลัวๆ นั้นกลัวอะไร  เราเองไมเปนอยางนั้นเลย  เราตองเปนอยางนั้นทุกๆ อยาง 
แลวเราไปกลวัอะไร นีก่ิเลสมันสอดแทรกเขามา ถาไมมีสตจิับนะ ถามีสติจบัแลวปญญา 
ใครครวญจบหมด จบหมด! 

“สรรพสิ่งในโลกนีเ้ปนอนิจจงั สิ่งใดสิ่งหนึง่เปนอนจิจัง สิ่งนัน้เปนความทุกข สิ่ง 
ใดสิ่งหนึ่งเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา”
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มันแปรปรวนตลอด  นาสลดสังเวชมาก  ในความรูสึกทีม่ันเปลีย่นแปลง 
ตลอดเวลานี้  แลวถาเราพิจารณาไปถงึที่สุดแลว  จิตนี้ดับหมด  แลวจิตนีไ้มมีการ 
เปลี่ยนแปลงอีกเลย มันเปนวิมุตติสุข มหัศจรรยหวัใจอยางนี้ นาสนใจมาก 

แลวถาครูบาอาจารยทานไมมีสิง่นี้ ทานเอาอะไรมาสอนเรา สิ่งนี้มนัตรวจสอบได 
นะ ถาครูบาอาจารยขี้เทอนะก็อวดสอนไปอยางนัน้นะ เวลาลูกศิษยถามปญหาขึ้นมาตอบ 
ไมไดหรอก แลวมันไมมจีรงิเอาความขี้เทอมาสอนเรา มันเปนไปไมได 

แตถาสิ่งนี้มนัมอียู  แลวเราประสบการณอยูในสังคม  ในหมูคณะ  ในสังคมสงฆที่ 
กําลังรืน่เรงิอาจหาญในธรรมอยางนี้  ทําไมเราไมรีบคนควา  ทําไมเราไมรีบขวนขวายขึ้น 
มาแลวเอาใจของเราขึน้มา เหมอืนคนไขเลย หมออยูตรงหนาเรา ทําไมเราไมรีบรักษาให 
อาการไขเราหาย 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาอาการไขเราหายเรากเ็ริม่ตนจากตรงนี้  เริม่ตนจากวาเราปฏิบัติ 
ทุกวนิาที  ทุกเวลา  ในการเคลือ่นไหวเราจะมีสติพรอม  แมแตพูดเลนพูดหวั  แมแตการ 
เคลื่อนไหวอยูสตกิ็พรอม  โคผูกไวแลวเอาจริงเอาจงัขึ้นมา  เราก็จับได  แลวจบัได  โคคือ 
ใจ  แลวแยกแยะ  เนือ้โค ปอดโค หนังโคก็ขายได  เขาโคก็ขายได  กระดูกโคก็ขายได  โค 
ทั้งตัวขายไดหมดเลย 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาเราจบัใจของเราไดนะ  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  ทําใหเราเปน 
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต จนถงึที่สุดแหงทุกข เอวัง 
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