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

 

อุโบสถนะ วนัน้ีวนัอุโบสถ อุโบสถมนัเป็นปักษ์ มนัเป็นกาลเป็นเวลา แต่เวลาเราเกิด
มาแลว้ เวลาหายใจไม่มีกาลไม่มีเวลานะ ถา้หายใจเขา้แลว้ไม่หายใจออกมนัก็ตาย หายใจออกแลว้
ไม่หายใจเขา้มนัก็ตาย มนัไม่มีเวลาเวน้วรรคนะ ท าความดีน้ีไม่มีเวลาเวน้วรรคหรอก มนัตอ้งท า
ตลอดเวลา น่ีก็เหมือนกนั ชีวิต ความรู้สึกน้ีมนัมีตลอดเวลา จิตน้ีไม่เคยตาย 

เวลามนัตายไป เวลาตายจากภพจากชาติ ดูสิ เราเป็นพระ สึกไปแลว้เป็นพระไหม สึกไป
เป็นคฤหสัถ ์สึกไปเป็นฆราวาส ฆราวาสถา้เอาบาตรไปขอเขากิน เขาเรียกว่า “ขอทาน” แต่เวลาเป็น
พระบิณฑบาตไป ท าไมเขาเรียกว่า “โปรดสัตว”์ ล่ะ เพราะมนัเป็นประเพณีของชาวพุทธ เขาเคารพ
ในองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศาสนทายาท วางไวใ้หเ้ราเป็นศาสนทายาท “ถา้ภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเราเขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้อีก ๓ เดือน
ขา้งหนา้ เราตถาคตจะปรินิพพาน” 

“ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาเขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได”้ แลว้
เราเขม้แขง็ไหม ถา้เราเขม้แขง็ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมไว ้ เวลาเราบิณฑบาต
ออกไป สะพายบาตรออกไป ชาวบา้นเขาศรัทธา อาหารน้ีเชิดชูไวเ้หนือหวัเลย อธิษฐานก่อนแลว้
ใส่บาตรมา ใส่บาตรมาใหเ้ราผูท้รงศีลทรงธรรมจะไดป้ระทงัชีวิต 

การหายใจเขา้หายใจออก ขาดออกซิเจนไม่ไดเ้ลยร่างกายน้ี การเล้ียงชีพของเราก็เหมือนกนั 

ไอน่ี้เหมือนกนั สติสัมปชญัญะ การกระท าของเรามนัตอ้งต่ืนตวัสิ ไม่ใช่เราบวชมาแลว้เป็นพระ 

กิเลสมนัยงัไม่ไดแ้กไ้ขเลย บวชมาแลว้เป็นพระนะ “แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน” มนัแก่
เพราะกินขา้วไม่ได ้ถา้แก่เพราะกินขา้ว อาวโุสมนัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ พรรษามากข้ึน เขาจะกราบจะไหว ้

เป็นหวัหนา้เขา เป็นผูน้ า ถา้หวัหนา้ยงัลงัเลสงสัยอยู ่ หวัหนา้ยงัไม่รู้จกัเขา้ใจอะไรเป็นอะไร 
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หวัหนา้จะเอาอะไรไปสอนเขา หวัรถจกัร ดูมนุษยสิ์ เวลาเขาศรัทธา ความเช่ือของเขา เขาดึงใหเ้ขา้
มาในศาสนาได ้

น่ีก็เหมือนกนั เราจะเอาตวัเราเองออกจากกิเลส กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน กิเลสมนัอยูบ่นฟ้าหรือ 

กิเลสมนัอยูข่า้งนอกหรือ กิเลสมนัอยูท่ี่ส่ิงเคร่ืองอาศยัหรือ? กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ กิเลสมนัอยูใ่น
คูหาของใจ แลว้เราไปมองอยูข่า้งนอกกนั เอาเคร่ืองอาศยัเป็นกิเลส 

รูป รส กลิน่ เสียงไม่ใช่กิเลส โลกสรรพส่ิงนีไ้ม่ใช่กิเลส ส่ิงที่เป็นกิเลสคือในหัวใจ
ของเรา ถา้ในหวัใจของเรา มนัตอ้งดดัแปลงกนัท่ีน่ี ถา้มนัดดัแปลงกนัท่ีน่ี เร่ืองขา้งนอก การ

เคล่ือนไหวไปมนัจะบอกถึงหวัใจ เวลาครูบาอาจารยท่์านว่า “ศพเดนิได้” พวกเราน่ีศพเดินได ้ไม่
มีสติสัมปชญัญะเลย เหมือนศพเคล่ือนท่ี ท าอะไรไม่มีสติ ท าอะไรไม่ส านึกถึงตวัเองเลย 

ถา้มนัท าอะไรแลว้ส านึกถึงตวัเอง ถา้เราไม่ใช่ศพเคล่ือนท่ี เราจะมีสติสัมปชญัญะตลอด ถา้
มีสติสัมปชญัญะตลอด การกระท าอะไรมนัจะมีสติ มนัจะเคล่ือนไหวได ้ มนัจะเป็นไปได ้ ถา้มนั

เป็นไปได ้ ตรงน้ีมนัต่ืนตวั การต่ืนตวั ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ตื่นตัวตลอดเวลา ไม่ให้
นอนจมกบัอะไรทั้งส้ิน 

การนอนจม นัน่กิเลสมนัข่ีหวัแลว้ ถา้เราต่ืนตวั มนัแสดงออกมาจากขา้งใน ถา้มนัแสดง
ออกมาจากขา้งใน การเคล่ือนไหวของเรา ความเป็นไปของเราเพื่ออะไร? เพื่อเอาชนะตวัเราเองนะ 

มนันอนเน่ืองอยูใ่นหวัใจ ความนอนเน่ืองอยูใ่นใจอนัน้ีส าคญัมาก เวลาเราบวชกนั บวช
ข้ึนมาเป็นนกัรบ ไม่ใช่นกัรบจากขา้งนอก ทหารเขาตอ้งฝึกวิชาการรบของเขา รบแบบกองโจร เขา
มีประกาศนียบตัรผา่นการฝึกมาจากหลกัสูตรใด จากขอ้มูลใด ส่ิงนั้นเขาจะมีใบประกาศของเขา 

แต่ของเราเวลารบ เรารบกบัตวัเราเอง ถา้รบกบัตวัเราเอง ถา้ความต่ืนตวัของเรา มนัมีความพร้อม 

กองทพัเคล่ือนดว้ยทอ้ง ส่ิงใดถา้ไม่มีเสบียงอาหาร กองทพัเขาก็ไปไม่ได ้

ไอข้องเราก็เหมือนกนั ความเคล่ือนของเราดว้ยศรัทธาของเรา ดว้ยความเช่ือของเรา ถา้มี
ความเช่ือของเรา เดินจงกรมจนถึงสว่างก็ได ้นัง่สมาธิ ๗ วนั ๗ คืน เขาท ากนัไดน้ะ ท ากนัมาแลว้ ครู
บาอาจารยท่์านท ามาแลว้ นัง่ ๗ วนั ๗ คืน เวลาเดินจงกรม ท าตลอดไป เวลาอดอาหารแลว้มุมานะ
ท าตลอดไป เพราะอะไรล่ะ เพราะมนัมีความเช่ือ กองทพัเคล่ือนดว้ยทอ้ง ก าลงัของเราเคล่ือนดว้ย
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ศรัทธาความเช่ือของเรา มนัจะยอ้นกลบัมาท่ีเรา ชนะเราเท่านั้นนะ เร่ืองของขา้งนอกเป็นเร่ืองของ
ขา้งนอก เร่ืองของสังคมเป็นเร่ืองของสังคม 

สัปปายะ ๔ หมู่คณะเป็นสัปปายะ ครูบาอาจารยเ์ป็นสัปปายะ อาหารเป็นสัปปายะ สถานท่ี
เป็นสัปปายะ 

ส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ ค าว่า “สัปปายะ” มนัเป็นเคร่ืองอาศยัเท่านั้นเอง ถา้สัปปายะไม่มี ดูสิ 

หลวงปู่ หลุย เวลาท่านถึงฤดูกาลของท่าน ท่านเดินจงกรมอยูใ่นกลดของท่าน สัปปายะไหม ในกลด
หลงัหน่ึง ในมุง้น้ีเดินจงกรมได ้ คนท่ีมนัมีความเพียร คนท่ีมนัมีความจงใจ มีศรัทธาความเช่ือ ท่ี
ไหนมนัก็ท  าได ้ท าไดเ้พราะอะไร เพราะมนัจะเอาชนะตนเองไง อาศยัปัจจยัเคร่ืองอาศยั 

แต่ทีน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในนกับวชของเรา ในนกัรบของเรา มนัก็มีตั้งแต่
กุฎุมพีข้ึนมา ตั้งแต่ยาจกเขญ็ใจ มนัอยูใ่นศาสนาน้ีมาก ถึงวางไวเ้ป็นกลางๆ สัปปายะ ๔ สถานท่ี
เป็นสัปปายะ เราก็ไปดูสัปปายะกนัแต่ขา้งนอก สัปปายะขา้งนอกมนัมีส่วนในความเป็นเคร่ือง
อาศยัจากขา้งนอกเท่านั้นแหละ แต่ถา้หวัใจมนัต่ืนตวันะ มนัเห็นภยั เรานัง่กนัอยูปั่จจุบนัน้ี หายใจ
อยูอ่ยา่งน้ีเห็นภยัไหม ถา้เห็นภยัท่ีน่ี เห็นภยัในปัจจุบนัน้ีมนัก็เห็นภยั ถา้ตรงน้ีไม่เห็นภยั มนัก็ไป
มองขา้งนอก 

รูป รส กล่ิน เสียงไม่ใช่กิเลส สถานท่ีกไ็ม่ใช่กิเลส สัปปายะก็ไม่ใช่กิเลส กิเลสมนัคือ
ความรู้สึก กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจของเรา ถา้กิเลสอยูใ่นหวัใจของเรา เราจะจงใจกบัมนัอยา่งไร เราจะ
สู้กบัมนัอยา่งไร เราจะสู้กบัตวัเราเองไดอ้ยา่งไร ถา้สูก้บัตวัเอง การเคล่ือนไหวออกมา มนัอยูท่ี่การ
กระท าของเรา 

การกระท าของเรา ดูสิ ศีล กล่ินของศีล กล่ินของธรรม แลว้ผูท้รงศีลทรงธรรม นัน่กล่ินของ
ศีล กล่ินท่ีพดัขจรขจายออกไป เพราะผูท่ี้ท  าคุณงามความดี ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาจากผูก้ระท า มนัถึงเป็น
กล่ินของศีลกล่ินของธรรม 

แลว้กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมนัจะมาจากไหนถา้ไม่มีตวัธรรม ตวัศีลตวัธรรมอยูท่ี่ไหน? 

ตวัศีลธรรมก็อยูท่ี่ความรู้สึกของเรา แลว้การแสดงออกไปล่ะ ถา้แสดงออกไป มนัซ่ือสัตยก์บัตวัเรา
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เองไหม ถา้เราซ่ือสัตยก์บัตวัเราเอง ส่ิงท่ีมนัซ่ือสัตยก์บัตวัเราเอง การแสดงธรรมมนัก็เป็นความ
ซ่ือสัตยใ์ช่ไหม 

ถา้เราไม่ซ่ือสัตยก์บัตวัเอง ศีลเอาไวก้บัคนอ่ืนหมดเลย ศีลเอาไวก้บัคนจากภายนอก คนจาก
สังคม คนจากสัปปายะส่ิงท่ีอาศยั แต่ศีลของเราไม่นบัถือ ศีลของเราไม่มีความจ าเป็น แต่ถา้ศีลของ
เรามีความจ าเป็น มือท่ีมนัสะอาด มือท่ีไม่มีแผล จะเขา้ไปท่ีไหนมนัก็ท  าได ้มนัเป็นไปไดท้ั้งนั้นน่ะ 

แต่มือท่ีมีบาดแผลล่ะ มือเรามีบาดแผล แต่อาศยัมือคนอ่ืนท่ีไม่มีบาดแผลใหท้  างานหรือ มือของคน
อ่ืนใช่ไหม แลว้มือของคนอ่ืนก็เป็นคุณธรรมของคนอ่ืนสิ เป็นศีลธรรมในหวัใจของผูอ่ื้นสิ ไม่ใช่
เป็นศีลธรรมของเรา 

ถา้ศีลธรรมของเรา ของไม่ใช่ของของเรา ถา้ไม่เป็นของของเรา เราจะใชป้ระโยชน์อยา่งไร
ได ้เราจะอาศยัเขาตลอดไปหรือ ชีวิตน้ีอาศยัเขาหรือ ใหค้นอ่ืนหายใจแทนเราไดไ้หม คนอ่ืนหายใจ
แทนใหเ้ราไม่ได ้ เราตอ้งหายใจของเราเอง ธรรมท่ีเกิดมาในหวัใจก็เป็นหวัใจของเราเองเหมือนกนั 

มาจากของคนอ่ืนไม่ได ้

ธรรม ดูสิ เราเกิดมา ศาสนทายาท เกิดมาบวชเป็นพระ อาศยัธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เล้ียงชีพอยูน่ี่ เล้ียงชีพนะ ดูสิ ถา้ไม่มีประเพณีวฒันธรรมของชาวพุทธ เราจะ
บิณฑบาตไดอ้ยา่งน้ีไหม เราจะมีคนมานบัหนา้ถือตา มีคนท่ีมาท าบุญกุศล เพื่อด ารงชีวิตของเรา
ไหม 

เราไม่ตอ้งแสวงหานะ เราแค่ท าอยูใ่นธรรมวินยัเท่าน้ีแหละ เขาก็แสวงหากนัหมดทุกคน 

เพราะทุกคนตอ้งดิ้นรน แมแ้ต่โลกเขาก็ดิ้นรนกนั ท าบุญกุศลเขาก็ตอ้งดิ้นรนกนั ท่ีไหนท่ีเขาลงใจ 

ท่ีไหนท่ีเขาพอใจ เขาจะท าบุญท่ีนัน่ เขาลงใจของเขา เขาถึงแสวงหามาเพื่อของของเขา น่ีไง บริษทั 

๔ เขาเป็นอุบาสก-อุบาสิกา เราเป็นภิกษุ-ภิกษุณี 

ภิกษุเป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร ไม่ใช่ภิกษุเป็นผูข้อ ถา้ผูข้อก็ขอธรรมวินยัสิ ขอธรรมขอ
วินยั ขอธรรมใหม้าสถิตในหวัใจ แลว้ถา้ขอ มนัเป็นไปไดไ้หม ขอใหธ้รรมมาสถิตในหวัใจ ขอเอา
มนัก็เป็นการออ้นวอนเอา ออ้นวอนมนัมาจากไหน เพราะออ้นวอนคืออาการของใจเป็นคนออ้น
วอนใช่ไหม ถา้คนไม่เขา้ใจมนัก็ออ้นวอนยาเสพติด ออ้นวอนส่ิงท่ีมนัพอใจ ออ้นวอนส่ิงนั้นมา 

ออ้นวอนใหม้นัเสียคน เสียคนเพราะเป็นส่ิงเสพติดใช่ไหม มนัยิง่ท  าใหใ้จเสียหายออกไป 
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ถา้ออ้นวอนส่ิงท่ีเป็นคุณธรรม แลว้มนัออ้นวอนไดอ้ยา่งไร ในเม่ือกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ มนั
จะออ้นวอนส่ิงท่ีมนัขดัแยง้กบัมนัไดอ้ยา่งไร มนัก็ตอ้งออ้นวอนส่ิงท่ีสะดวกสบายนัน่แหละ ออ้น
วอนส่ิงท่ีใหม้นัลอยมาจากฟ้า 

เปลือกของผลไม ้ เขาไปตลาดกนั เขาซ้ือผลไมม้า เขาตอ้งเอาเปลือกมนัมาดว้ย แต่เปลือกน้ี
รักษาผลไมไ้วเ้พื่อเม่ือไรจะปอกมนัทิง้ ปอกเปลือกมนัทิง้เพื่อจะกินเน้ือมนั ปอกเปลือกมนัทิง้ไป 

เอามาเพื่อจะทิง้นะ ซ้ือผลไมม้าจากตลาด ซ้ือมาเพื่อจะไม่เอา 

น่ีก็เหมือนกนั ในธรรมวินยัของเรา ออ้นวอนมามนัก็เป็นเปลือก เป็นเปลือกขา้งนอก ส่ิงน้ี 

ดูสิ ส่ิงท่ีท  าใหเ้ราสงสัย เปลือก เปลือกสวยงามมากเลย แต่ในนั้นไม่มีเน้ือผลไมเ้ลย เป็นไปได้
อยา่งไร น่ีไง ในพระไตรปิฎก ธรรมทั้งนั้นเตม็ไปหมดเลย แต่กิเลสไปอ่านมนัมา ไปดูแต่เปลือกมนั
มา แต่ขา้งในไม่รู้จกัอะไรเลย ถา้ไม่รู้จกัข้ึนมา มนัตอ้งดดัแปลงท่ีเราสิ 

ถา้มนัดดัแปลงจากเน้ือในนั้น เปลือกอาศยัห่อหุม้มาเพื่อไม่ใหส่ิ้งน้ีมนัเสียหาย ใหธ้รรม

วินยัมนัยงัคงท่ีอยูอ่ยา่งน้ีตลอดไป แลว้ถา้เราท าข้ึนมามนัก็เป็นปัจจุบนั อกาลโิก ไม่มีกาลไม่มีเวลา 

แต่ในปัจจุบนัน้ีมนัมีแต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากเตม็หวัใจ แลว้อาศยัเปลือก เปลือกสวยงาม 

เปลือกสวยงามมาก ไม่มีแมลงเจาะไม่มีแมลงไชเลย เปลือกสวยงามมาก แต่เน้ือมนัไม่มี พอเน้ือมนั
ไม่มีมนัก็กลวง พอมนักลวงข้ึนมามนัก็เป็นทุกขก์บัเรา 

ถา้เป็นคุณงามความดี ผลไมม้นัมีทั้งใบ มนัมีหมด มนัมีทั้งเปลือก มีทั้งเน้ือ มีทุกอยา่งพร้อม
เลย ถา้เดินทางไปในทะเลทราย เดินทางไปในท่ีกนัดารขนาดไหน มนัตอ้งการจะใชส้อยข้ึนมา มนั
จะด่ืมกินไดท้นัทีเลย 

มีแต่เอาเปลือกไป กินก็กินไม่ได ้แลว้แบกหามไปใหม้นัทุกขน์ะ น่ีก็เหมือนกนั มีแต่เปลือก
กนั มีแต่เปลือกภายนอก แต่ขา้งในมนัไม่มีเน้ือหาสาระ ถา้มีเน้ือหาสาระ มนัจะเป็นความจริงกบัเรา
ข้ึนมา ส่ิงนั้นมนัเป็นเคร่ืองอาศยันะ ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองอาศยั ดูสิ ดูครูบาอาจารย ์ หลวงตาท่านพดู
ประจ า “อยา่ว่าแต่เอามาถ่ายรูปเลย เคร่ืองอาศยั โกโก ้กาแฟ น ้าตาลยงัไม่มีเลย ขอมาถ่ายรูปเก็บไว้
ใหเ้ป็นกระดาษ เก็บไวใ้หอุ่้นใจก็ยงัไม่มีเลย” 



 

 

©2015 www.sa-ngob.com 

เทศน์พระ วนัท่ี ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๐ ๖ 

มนัไม่มีหรอก มนัไม่มี ส่ิงท่ีมนัไม่มี เราอยูใ่นป่าอยูใ่นเขาด ารงชีวิตของเราอยา่งน้ี จะว่ามนั
อตัคดัขาดแคลนไหม มนัก็ไม่อตัคดัขาดแคลน เพราะอะไร เพราะโลกเขาไม่เป็นไป โลกเขาไม่
เช่ือถือ เขาไม่ศรัทธา เขาไม่รู้จกัพระป่า พระป่าเพิ่งมาไดรู้้จกัเช่ือถือไม่ก่ีสิบปีน้ีแหละ 

แลว้เช่ือถือศรัทธาข้ึนมาแลว้ก็ตอ้งวางกติกาว่าตอ้งด ารงชีวิตอยา่งน้ี ตอ้งสุขสบายอยา่งน้ี 

ตอ้งมีอยา่งน้ีจุนเจือตลอดไป มนัไม่ใช่หรอก มนัไม่ใช่ มนัคือส่ิงท่ีสังคมเขาเช่ือถือข้ึนมาแลว้มนัถึง
จะมีข้ึนมา มนัเช่ือถือมาจากใครถา้ไม่เช่ือถือข้ึนมาจากครูบาอาจารยท่ี์ท่านอยูใ่นศีลในธรรม ท่าน
อดท่านอยากนะ 

หลวงปู่ เจ๊ียะท่านพดูประจ า ถา้วนัไหนบิณฑบาตไดอ้าหารมา จะคิดถึงหลวงปู่ มัน่ตลอดไป 

หลวงปู่ มัน่เป็นผูบุ้กเบิก ไม่เคยไดเ้สพสุขอยา่งน้ีเลย ไม่เคยด ารงชีวิตมีความสุขอยา่งน้ี ทุกข ์ มอง
ทางโลกเป็นเศษคน เป็นส่ิงท่ีไม่มีคนเช่ือถือไม่มีคนศรัทธา เพราะเป็นส่ิงท่ีเขามองไม่เห็นเลย แต่
คุณธรรมในหวัใจท่าน ดูสิ เปลือกผลไมม้นัจะเน่า มนัจะไม่มีอะไร แต่รสในเน้ือผลไมน้ั้นมนัหวาน 

มนัชุ่มช่ืน อยูใ่นป่าในเขา อยูค่นเดียว แต่เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังธรรม 

ขา้งนอก เปลือกผลไมดู้ไม่ไดเ้ลย ชาวบา้นเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เช่ือถือ เขาเช่ือถือแต่พระท่ี
เขาอยูด่ว้ยกิตติศพัทกิ์ตติคุณ แต่ขา้งในมนักลวงมนัเน่า แต่น่ีขา้งนอกมนัดูไม่สวยงามเลย แต่ใน
หวัใจมนัเป็นธรรมทั้งนั้น เป็นธรรมทั้งแท่ง อยูใ่นป่า บรรลุคุณธรรมก็อยูใ่นป่า ด ารงชีวิตอยูใ่นป่า 

ลูกศิษยล์ูกหาจะเขา้ไปฝึกฝน ลูกศิษยล์ูกหาตอ้งดิ้นรนเขา้ไปหา ไปศึกษามาเองนะ แลว้ศึกษาดิ้น
รนเขา้ไป เทวดา อินทร์ พรหมก็ไปฟังธรรมของท่าน ไม่มีใครรู้จกันะ ขณะท่ีท่านมีชีวิตอยู ่ ท่าน
ด ารงชีวิตของท่านอยูใ่นป่าตลอดไป แลว้ส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์กบัปัจจยั ๔ เคร่ืองอาศยัอยา่งน้ีไม่มี
หรอก อยา่งน้ีไม่มี แลว้คุณธรรมเตม็หวัใจ การด ารงชีพอยา่งน้ี การกระท าอยา่งน้ีข้ึนมา คนถึง

เช่ือถือศรัทธา เช่ือถือศรัทธาเพราะเป็นความจริง เป็นความจริงเพราะเขาเห็นจริง 

แต่ในปัจจุบนัเราเห็นจริงข้ึนมา มนัก็มีการเคารพศรัทธา แลว้จะเอาตวัน้ีเป็นตวัตั้งได้
อยา่งไร เอาโลกมาเป็นตวัตั้งไดอ้ยา่งไร เอาความเคารพศรัทธาของคฤหสัถเ์ป็นตวัตั้ง ชีวิตตอ้ง
ด ารงอยา่งนั้นหรือ ชีวิตมนัไม่ด ารงแบบครูบาอาจารยห์รือ 
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ชีวิตด ารงแบบครูบาอาจารย ์ หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ ท่านด ารงชีวิตกนัมาอยา่งไร ท่านท า
อยา่งไร แลว้ท่านมีคุณธรรมอยา่งไร ท่านมีสติสัมปชญัญะอยา่งไร ไอข้องเรามนัไม่มีคุณธรรม 

สติสัมปชญัญะอยา่งนั้นมนัด ารงชีวิตแบบโลกๆ 

โลกเป็นใหญ่ไม่ได้ ต้องเอาธรรมเป็นใหญ่ 

ถ้าเอาธรรมเป็นใหญ่ ธรรมวนิัย มองมาที่ธรรมวนิัย มองมาที่หัวใจ มองมาที่
ความรู้สึก มันถึงไม่ใช่แก่เพราะกนิข้าว เฒ่าเพราะอยู่นานหรอก มันแก่เพราะคุณธรรม 
มันจะต้องแก่เพราะคุณธรรม แก่เพราะการกระท าของเรา แก่เพราะเรามีหลกัมีเกณฑ์
ของเราขึน้มา 

ถา้เรามีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา ถา้เรามีจุดยนืของเราข้ึนมา เราเป็นคนกระท าข้ึนมา ไม่ตอ้งไป
ต่ืนเตน้กบัส่ิงใดๆ เลย ในโลกน้ีไม่ตอ้งไปต่ืนเตน้กบัส่ิงใดๆ โลกน้ีมีเพราะมีเรา โลกก็เป็นของเขา
อยา่งนั้น ใจของเรามีอยูแ่ลว้ ใจของเรามัน่คงอยูแ่ลว้ ถา้ใจเรามัน่คงอยูแ่ลว้ อยูท่ี่ไหนก็อยูไ่ด ้ท าก็ท  า
ได ้ถา้ท าอยา่งนั้นข้ึนมา น่ีโลกไม่เป็นใหญ่ ธรรมเป็นใหญ่ ธรรมเป็นใหญ่คืออะไร? ธรรมเป็นใหญ่
คือศีลธรรม คือความเป็นไป เป็นความยติุธรรมในหวัใจ ถา้ใจมนัยติุธรรมข้ึนมา มนัจบกนัท่ีน่ี เห็น
ไหม 

โลกน้ีเป็นไป เวียนตายเวียนเกิดไปกบัโลก โลกจะหมุนไปสภาวะแบบน้ี แลว้หมุนไป 

กิเลสมนัก็วาดภาพวาดฝันไปอดีตอนาคต ปัจจุบนัมนัลงมาไม่ได ้ถา้ปัจจุบนัลงมาไดน้ะ ไม่ต่ืนเตน้
ไปกบัส่ิงใดๆ ในโลกน้ี ส่ิงใดๆ ในโลกน้ีเป็นเคร่ืองอาศยั ความเป็นเคร่ืองอาศยัของเขา อาศยัมาเพื่อ
ด ารงชีวิต อาศยัมา เห็นไหม 

ดูสิ ครูบาอาจารยข์องเราอาศยัมาเพื่ออะไร? อาศยัมาเพื่อเป็นหลกัชยั อาศยัมาเพื่อเป็นร่ม
โพธ์ิร่มไทรใหพ้วกเราไดอ้าศยั ใหอ้าศยัข้ึนมา ใหเ้ราสร้างเน้ือสร้างตวัข้ึนมาใหไ้ด ้ถา้เราสร้างเน้ือ
สร้างตวัข้ึนมาได ้ คุณธรรมเกิดมาจากท่ีน่ีนะ ไม่ตอ้งไปออ้นวอนใคร ไม่ตอ้งไปสืบต่อใคร ไม่ตอ้ง
ไปหวงักบัใครทั้งส้ิน เพราะส่ิงนั้นเป็นเคร่ืองอาศยั ค าว่า “เคร่ืองอาศยั” มนัเป็นอนิจจงั ส่ิงท่ีเป็น
อนิจจงั มนัตอ้งใชส้อยไป มนัตอ้งบกพร่องไป มนัตอ้งสูญสลายไปเป็นธรรมดา แลว้คุณธรรมท่ีมนั
ไม่สูญสลายมนัอยูไ่หนล่ะ 
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ถา้เรามีคุณธรรมท่ีไม่สูญสลาย ส่ิงน้ีโลกเขาตอ้งการ ถา้เรามีความจริง ค าว่า “โลกตอ้งการ 

โลกแสวงหา” ไม่ใช่ธรรมไปแสวงหาโลก เราบวชเป็นนกัรบ เรามีคุณธรรมกนั ศากยบุตรพุทธ
ชิโนรส แลว้ไปแสวงหาโลกไดอ้ยา่งไร ส่ิงนั้นเป็นเร่ืองของโลก ถา้เอาโลกมาเป็นใหญ่ เราจะเป็นข้ี
ขา้มนัทนัที เราจะโดนกิเลสหลอกทนัที กิเลสบงัเงาทนัที แลว้ก็บอกว่า “น่ีเป็นนกัปฏิบติั เราเป็นนกั
ปฏิบติั เราเป็นนกัรบ เราเป็นพระป่า เป็นผูท่ี้ประชาชนคนนบัถือศรัทธา” 

ประชาชนนบัถือศรัทธามาจากครูบาอาจารยต่์างหากล่ะ แลว้เรามีอะไรใหเ้ขาศรัทธาไดจ้ริง
ล่ะ ถา้มีศรัทธาไดจ้ริง เรามีหลกัข้ึนมา มนัจะไม่ท าใหเ้สียหายไป 

หมู่คณะ ในเม่ือโคน าฝงูมนัน าฝงูออกจากวงัน ้าวน ออกจากความยดึติดของใจ วงัน ้าวน วน
ในหวัใจ อวิชชามนัวนอยูใ่นหวัใจ เห็นไหม มนัดูดความรู้สึกของเรา แลว้มนักส็ร้างปัญหาข้ึนมา 

สร้างปัญหาความเป็นไป มนัจินตนาการของมนัไป “สภาวธรรมเป็นอยา่งนั้น ทุกอย่างเป็นอยา่ง
นั้น” มนัจินตนาการของมนัออกมาอยา่งนั้น ถา้มนัจินตนาการออกไปอยา่งนั้นมนัไปไหน? ออกไป
น ้าวน 

อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วญิฺ าณ  ความรู้ความเห็นเกิดจากอวิชชา ถา้
ความรู้ความเห็นเกิดจากอวิชชา มนัก็เป็นโลกียปัญญา มนัเป็นปัญญาท่ีโคน าฝงูมนัยอมจ านนกบั
วงัน ้าวนในหวัใจ แต่ถา้มนัเป็นวิชชา มนัจะพาออกจากวงัน ้าวน 

ดูสิ เราปฏิบติัข้ึนมา วนเขา้ไปในวงัน ้าวน โคน าฝงูท่ีดูดเขา้ไปในวงัน ้าวน อวิชชามนัดูดเขา้
ไปในภพในชาติ ดูดเขา้มาในหวัใจของเรา ดูดเขา้มาในภพในชาติ ในภวาสวะในภพ ในความรู้สึก
อนัน้ี ความรู้สึกอนัน้ีมนัเกิดอะไร? มนัเกิดอวิชชา อวิชชาคือความคิดท่ีเกิดจากความไม่รู้มนั
ออกไป เพราะมนัออกจากวงัน ้าวนใช่ไหม ออกจากวงัน ้าวนมนัก็วนออกไป วนออกไปแลว้หมุน
กลบัมา หมุนกลบัมาในภพในชาติ ในอวิชชานั้น ฉะนั้น เราจะใหม้นัเกิดสจัจะความจริงข้ึนมาใน
ความเป็นจริง น่ีปัญญามนัเกิด มนัก็เกิดโลกุตตรปัญญา โลกุตตรปัญญามนัเกิดมาจากไหนถา้ไม่มี
ศีล สมาธิ ปัญญา 

ศีล สมาธ ิ ปัญญา ศีลคือความปกติของใจ ถา้ใจมนัปกติ มนัเกิดปัญญา ปัญญามนัเกิดมา
จากอะไร? ปัญญามนัเกิดจากหวัใจ แลว้มนัวนกลบัมาท าลายอวิชชา ท าลายวงัน ้าวน ถา้ท าลายวงั
น ้าวน น่ีโลกุตตรธรรม มนัเกิดมาจากภายใน ถา้มนัเกิดจากภายใน มนัเกิดจากการตั้งสติ เกิดจาก
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การเคล่ือนไหว มนัไม่ใช่แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน มนัแก่เพราะวิชชา แก่เพราะโลกุตตร
ธรรม แก่เพราะธรรมมนัเกิด ธรรมมนัเกิดจากภายใน ธรรมมนัเกิดข้ึนมามนัจะท าลายอวิชชาวงั
น ้าวนอนัน้ี 

โลกธาตุเป็นโลกธาตุ สังคมเป็นสังคม หมู่คณะเป็นหมู่คณะ ถา้หมู่คณะเป็นหมู่คณะ การ
เขา้หมู่มนัจะมีการตรวจสอบกนั ศีลตอ้งเสมอกนั ทิฏฐิเสมอกนั หมู่คณะจะอยูสุ่ขสบาย ถา้ศีลไม่
เสมอกนั ธรรมไม่เสมอกนั ศีลไม่เสมอกนัตรงไหน บวชมา ศีล ๒๒๗ เหมือนกนั บวชมาเป็นภิกษุ 

บวชมาจากญตัติจตุตถกรรม ออกมาเป็นพระ น่ีพระเหมือนกนั ศีล ๒๒๗ เหมือนกนั แลว้มนั
ต่างกนัตรงไหนล่ะ? มนัเท่ากนั ส่ิงน้ีเท่ากนั 

แลว้ส่ิงท่ีอาวุโส-ภนัเต อาวุโส-ภนัเตท่ีไหน? อาวุโส-ภนัเตท่ีน่ีไง ท่ีความรู้ไง ท่ีความเป็นจริง
ในหวัใจไง อาวุโส-ภนัเตมนัอยูท่ี่น่ี อาวุโสไม่ใช่การนบัอายนุบัวนันบัคืนนะ 

ดูสิ รัตตญัญ ู ผูท่ี้รู้กาลรู้เวลา มีอายมุาก ผ่านโลกมามาก รัตตญัญูรู้เห็นโลกมามาก ความ
เป็นไป กิเลสมนัก็รู้ตาม แต่ถา้รู้ธรรมะล่ะ มนัเป็นรัตตญัญูไหม 

พระอรหันต์มีราตรีเดยีว เขาก็เขา้ใจวา่พระอรหนัตไ์ม่เคยนอน พระอรหนัตน์อนไม่ได ้

นอนไม่ไดก้็เอาไมม้าค ้าตาไวสิ้ มนัไม่ใช่ มนัมีหน่ึงเดียวไง วนัคืนล่วงไปๆ มนัเป็นวนัเดียวน่ีแหละ 

ไม่มีทุกๆ วนัหรอก มนัมีอยูว่นัเดียวน่ีแหละ มนัเป็นปัจจุบนัตลอด มนัจะมีรัตตญัญูมาจากไหน มนั
จะรู้ราตรีมาจากไหน มีราตรีเดียวคือมีปัจจุบนัน้ี เพราะปัจจุบนัน้ี ส่ิงท่ีเกิดมามนัเป็นประโยชน์กบั
ใคร ถา้มนัเป็นประโยชน์กบัเรา เป็นประโยชน์กบัเราเพราะเรารู้จริง ถา้รู้จริงข้ึนมา ส่ิงท่ีรู้จริงแลว้
มนัจะไปต่ืนเตน้กบัอะไร มนัไม่ต่ืนเตน้กบัอะไรเลย 

ส่ิงน้ีส่ิงต่างๆ เป็นเร่ืองของโลกนะ ถา้เอาโลกเป็นใหญ่ เราจะหมุนไปกบัโลก หมุนไปกบั
โลกแลว้โลกจะบดขยี้ไป ธรรมวินยัมนับดขยี้  เพราะธรรมวินยัท่องมาจ ามา แลว้เอามาจบัผดิกนัไง 

ธรรมวนิัยเขาเอาไว้เชือดกเิลสเรา ธรรมวนิัยเขาเอาไว้ให้ดูตัวเรา ดูใจเรา เพราะ
อะไร เพราะเรามีกิเลสไหม เรามีหนา้ท่ีอะไร ถา้เราไม่มีหนา้ท่ีช าระกิเลส ดูสิ ไอโ้คโง่ๆ ตวัน้ี ไอจิ้ต
ตวัน้ี ปฏิสนธิจิตมนัโง่ มนัโง่มนัก็อยูใ่นวงัน ้าวน แลว้ธรรมวินยัก็เอาไวจ้บัผดิคนอ่ืน ธรรมวินยั
เอาไวเ้ชือดเฉือนคนอ่ืนหรือ ธรรมวินยัเอาไวเ้หยยีบย  า่กนัใช่ไหม ธรรมวินยัเขาเอาไวท้  าอยา่งนั้น
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หรือ น่ีมนัท าลายเขานะ ทั้งท่ีมนัไม่รู้ตวัเลย มนัไม่รู้ตวัมนัเอง มนัเอาทิฏฐิมานะแลว้ไปท าลายคน
อ่ืน ท าลายคนอ่ืนแลว้มนัยงัว่ามนัเก่งมนัแน่อีกนะ 

ธรรมวนิัยนีเ้ขาเอาไว้ท าลายกิเลสเรา ธรรมาวุธเอาไว้ช าระกิเลส ธรรมาวุธไม่ใช่
เอาไว้ท าลายคนอืน่นะ 

คนอ่ืนคือคนอ่ืน ไม่ใช่หนา้ท่ีของเรา มนัเป็นหนา้ท่ีของครูบาอาจารยใ์ช่ไหม มนัเป็นหนา้ท่ี 

ดูสิ เขาขอนิสัยใคร เขายอมรับใคร ถา้เขายอมรับคนไหน คนนั้นก็มีหนา้ท่ีสอนใช่ไหม เขาไม่ได้
ยอมรับเรา น่ีเป็นหมู่เป็นคณะกนั สัปปายะ เรามีความเห็นเหมือนกนัไหม เรามีความเห็นตรงกนั ถา้
ตรงกนั เราก็ท  าในส่ิงท่ีดีๆ ท าส่ิงท่ีดีๆ แลว้มนัยอ้นกลบัมาในหวัใจของเรา ถา้ยอ้นกลบัมา น่ีไง มนั
ท าลายกนัท่ีน่ี มนัท าลายความรู้สึกจากความเป็นจริงอนัน้ี น่ีท  าลายภพ 

ชาติเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง การเกดิเป็นความทุกข์อย่างยิง่ ภวาสวะ ภพ การเกิดนี้
เป็นทุกข์อย่างยิ่ง 

ดูสิ ทางโลกเขาเล่นกีฬากนั ปิดตาตีหมอ้ มนัตีผดิตีถูก มนัไม่รู้จกัหรอก วางไวต้รงน้ี หมอ้
อยูน่ี่ แลว้ปิดตาไว ้แลว้ยกหมอ้หนีไป มนัตีไปไม่มีวนัถูกหรอก น่ีก็เหมือนกนั ฆ่ากิเลสๆๆ แลว้มนั
จะไปฆ่ากนัท่ีไหน ถา้มนัไม่เขา้ไปท่ีภพนั้น มนัไม่เขา้ไปท่ีหวัใจนั้น ถา้มนัเขา้ไปท่ีหวัใจนั้น กิเลส
มนัอยูท่ี่ในใจนั้น มนัเขา้ไปท าลายกิเลสตรงนั้น ถา้เขา้ไปท าลายตรงนั้น น่ีไง 

หลบัตาตีหมอ้มนัเป็นเร่ืองของโลก เพราะมนัหลบัตาตีหมอ้ เขาเล่นกีฬากนั กีฬาพื้นบา้น 

หลบัตา เอาผา้ผกูตาเสีย แลว้เอาไมตี้หมอ้ เพราะมนัตีโดยไม่เห็น ถา้มนัตีโดนมนัก็สนุกสนานกนั 

ครึกคร้ืนกนั มนัเป็นการบงัเอิญ ตีโดนโดยบงัเอิญ เพราะมนัไม่มีส่ิงใดๆ ท่ีรู้ไดเ้ลยว่าอยูท่ี่ไหน 

แต่ถ้าเป็นปัญญา เป็นมรรคญาณ มันต้องรู้ต้องเห็น มันเห็นสภาวะความเป็นไป 

ดูสิ เวลาเราจะจมน ้าตาย น ้าเขา้ปอด เราจะทะล่ึงไหม เราจะมีความทุกขไ์หม เราจะมีความ
วิตกกงัวลวา่ชีวิตน้ีตอ้งดบัไหม มนัจะตกใจขนาดไหน ขณะท่ีเราเอาตวัรอดข้ึนมาจากการจมน ้า เรา
ทะล่ึงข้ึนมาอยา่งไร แลว้ท าตวัอยา่งไรใหพ้น้ไป น่ีเป็นเร่ืองของการจมน ้า เป็นเร่ืองของการสุดวสิัย 

แต่ถา้เป็นการฆ่ากิเลสไม่เป็นอยา่งน้ีหรอก มนัจะเป็นความจริงของมนัข้ึนมา ถา้มนัทรงตวัของมนั
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ได ้สมาธิมนัทรงตวัของมนัไดข้ึ้นมา น่ีสัมมาสมาธิ แลว้มนัจะรู้ในขั้นของสมาธิ แต่มนัก็โง่ โง่ว่าน่ี
คือนิพพานๆ มนัติดในสมาธิจนคิดว่าน่ีเป็นนิพพาน เพราะอะไร เพราะมนัหลบัตาตีหมอ้ เพราะมนั
ไม่รู้จกัวิธีการ ไม่มีความเห็นแลว้มนัเป็นไป 

แต่ถา้มนัเป็นสัมมาสมาธิเขา้มา มนัเคยเจริญแลว้เส่ือมๆ มนัดดัสันดาน ดดัสันดานจนรู้เห็น
ว่าเจริญแลว้เส่ือมๆ เพราะมนัเจริญข้ึนมาแลว้เส่ือมไป พลงังานมนัเกิดข้ึนมาแลว้กป็ล่อยใหม้นั
หลุดมือไปๆ หลุดมือไปมนัก็ตอ้งหาข้ึนมาใหม่ใช่ไหม พอหาข้ึนมาใหม่ น่ีเป็นสมาธิเฉยๆ 

ถา้เป็นสมาธิข้ึนมา หดัยอ้นออกไปใหม้นัออกร าพึงไปเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม ส่ิงท่ีเห็น
นะ เห็นโดยอ านาจวาสนา เห็นโดยความเป็นไปของแต่ละจิตแต่ละดวงใจ ถา้เห็นสภาวะแบบน้ี มนั
เห็นความเป็นไป เห็นการจบัตอ้ง เห็นการแยกขยาย อุคคหนิมิต วิภาคะ การขยายส่วนแยกส่วน
ออกไป ส่ิงท่ีมนัเห็นโดยสัจจะความจริง เห็นโดยตาของใจดว้ย ไม่ใช่เห็นโดยตาเน้ือ 

ทางวิชาการทางโลก เขาตอ้งเห็น เขาตอ้งจบัตอ้งได ้เขาพิสูจน์ได ้เขาว่าส่ิงนั้นเขาเห็น น่ีเป็น
สมมุติทั้งหมด เป็นส่ิงท่ีไร้สาระ เป็นส่ิงท่ีไร้สาระมากๆ 

แต่ถา้เป็นการเห็นของใจ จิตมนัเขา้ไปเห็นสภาวะของมนั ส่ิงน้ีมนัเป็นสันทิฏฐิโก มนัเป็น
การฝังใจดวงท่ีเห็นนั้น ถา้ไดเ้ห็นกายข้ึนมาแลว้หลุดมือไปเพราะวิปัสสนาไม่เป็น เหมือนเราไป
เห็นสินคา้ เขาเดินผา่นไปในหา้งสรรพสินคา้ เห็นเพชรเมด็ใหญ่ๆ เลย เห็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก เรา
หมายตาไวเ้ลยว่าอยากไดเ้พชรเมด็น้ี แลว้เราก็เดินผา่นไป กลบัมาก็ไม่เห็น กลบัมา เพชรนั้นไปอยู่
ไหนก็ไม่รู้ แลว้ไปถามกบัใครก็ไม่รู้ 

น่ีก็เหมือนกนั จิตพอไปเห็นอุคคหนิมิต แลว้มนัจะตั้งใหภ้าพมนัเห็นข้ึนมาอีก มนัเห็นอีก
ไม่ได ้เพราะจิตมนัไม่สงบ มนัไม่มีหลกัเกณฑพ์อ มนัก็ตอ้งกลบัมาท่ีสัมมาสมาธิ กลบัมาตั้งสภาวะ
แบบน้ี ถา้ตั้งสภาวะแบบน้ี เห็นอยา่งนั้นแลว้จบั เหมือนกบัไปเดินหา้งสรรพสินคา้ เพชรเมด็น้ีไป
เห็นอีกแลว้ จะซ้ือเพชรเมด็น้ี ตอ้งการเพชรเมด็น้ี น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือมนัเห็นสภาวะกายอยา่งนั้น
แลว้เราตั้งกลบัมาท่ีสมาธิ กลบัมาท่ีตั้งฐานของใจ จบัสภาวะอยา่งน้ีแลว้แยกส่วนขยายส่วนเป็นวิภา
คะ วิภาคะคือวิปัสสนา แยกส่วนขยายส่วนออกไป จบัตอ้งใหม้นัอยูไ่ด ้แลว้แยกส่วนขยายส่วนจน
มีความเป็นจริง มีความเป็นไป 
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เราไปเจอเพชรเมด็นั้น ตอ้งการจะซ้ือเพชรเมด็นั้น ราคามนัเท่าไร ก่ีแสนก่ีลา้น เรามีเงินก่ี
บาท น่ีก็เหมือนกนั วิปัสสนาไป ถา้ก าลงัมนัไม่พอ ปัญญามนัเป็นไปไม่ได ้ ราคากบัของส่ิงนั้น 

ราคาไม่สมดุลกนั ใครเขาจะให ้ วิปัสสนาแลว้มนัปล่อย มนัปล่อยโดยใคร? มนัปล่อยโดยสัญญา 

มนัปล่อยโดยความเป็นไป มนัปล่อยโดยอ านาจวาสนา มนัปล่อย เห็นไหม 

ดูสิ ดูการกระท าสิ โลกุตตรธรรม ปัญญามนัเกิดอยา่งน้ี มนัไม่ไดเ้กิดปัญญาแบบท่องจ าท่ีว่า 

“ส่ิงนั้นเป็นปัญญา ส่ิงนั้นเป็นปัญญา” น่ีส่ิงท่ีไร้สาระ 

ส่ิงอ่ืนนอกจากน้ีไร้สาระมาก ถา้ปัญญาเกิดข้ึนมาเป็นโลกุตตรปัญญา ปัญญามนัจะเกิดจาก
ภายใน ปัญญาท่ีแยกส่วนขยายส่วนมนัท าอยา่งไร แลว้มนัจบกระบวนการ มนัส้ินของมนัอยา่งไร 

แลว้พอมนัปล่อยข้ึนมา มนัเป็นตทงัคปหาน มนัปล่อยชัว่คราวๆ มนัเป็นการชัว่คราวโดย
สัจจะความจริง แต่ความคิดของเราก็ว่าส่ิงน้ีเป็นความจริง ความจริงน้ีความจริงชัว่คราวไง ดูสิ 

สมมุติบญัญติั แลว้มนัยงัมีวิมุตติ ความจริงท่ีเป็นวิมุตติ ความจริงท่ีพน้จากโลกไป มนัไม่ใช่ความ
จริงอยา่งน้ีหรอก ความจริงอยา่งน้ีมนัเป็นความจริงของเรา เป็นความจริงของกิเลสท่ีเขา้มามีส่วน
แบ่งดว้ย กิเลสมนัเขา้มามีส่วนเจือจานส่ิงน้ี เวลามนัปล่อยวางข้ึนมามนัก็ปล่อยวางโดยมีกิเลสอยู ่
มนัไม่บริสุทธ์ิผดุผอ่ง มนัไม่มชัฌิมา ไม่มรรคสามคัคี 

มรรคสามัคค ี การมรรคสามัคคแีต่ละคร้ังแต่ละคราวมันจะมีหนเดยีวเท่านั้นน่ะ 
เวลากิเลสขาด กเิลสขาดหนเดยีว โสดาบัน สกทิาคามี อนาคามี อรหันต์ มันขาดหน
เดยีวๆๆ แต่ก่อนท่ีจะเป็นหนเดียว ดูสิ ดูการศึกษา สอบทีเดียวผา่นมีไหม มนัจะตอ้งมีสอบซอ้ม 

สอบไล่ มนัตอ้งมีสอบ ถา้มนัไม่ผา่นมนัตอ้งมีการซ่อม มนัมีหลายวิชาหลายความรู้กวา่จะจบแต่ละ
แขนงแตกต่างกนัไป 

น่ีก็เหมือนกนั ในการวิปัสสนา เวลามนัปล่อย มนัเป็นตทงัคปหาน เวน้ไวแ้ต่ขิปปาภิญญาท่ี
นัง่อาสนะเดียวแลว้ตรัสรู้ไป มนัมี มนัมีส่วนน้ีข้ึนมาเพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีเขาสร้างอ านาจวาสนา
ของเขามา เขาไดส้ร้างบุญกุศลของเขามา เขาสร้างสมข้ึนมาจนสมดุลในใจของเขา การกระท าไป
มนัจะสมดุลของมนัตลอดไป เพราะส่ิงน้ีคือการสร้างมา 
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เราสร้างอะไรกนัมา สร้างมาน้ีสร้างดว้ยศรัทธาความเช่ือ ในศากยบุตร บวชมาเพราะมี
ศรัทธาความเช่ือ แลว้มีแรงใจอยากจะประพฤติปฏิบติั มีแรงใจแสวงหา ดูสิ โลกเขาแสวงหาแหล่ง
น ้ากนั น ้าท่ีเขาจะใชด่ื้มกินตอ้งเป็นน ้าสะอาด เขาตอ้งกินน ้าสะอาด ส่ิงท่ีจืดสนิทเยน็ดี ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์กบัเขา น ้าสะอาดแต่เจือไปดว้ยสารพิษ เจือดว้ยสารตะกัว่ กินเขา้ไปมนัเกิดแต่โรคภยัไข้
เจบ็ 

เราแสวงหากนัเพื่อส่ิงน้ี เพื่อส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมของหวัใจ 

ในการประพฤติปฏิบติัมนัมีกิเลส สารตะกัว่มนัเป็นรังสีนิวเคลียร์ มนัผสมอยูใ่นน ้า ใจเรา
มนัเจือไปดว้ยกิเลส แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัไป ส่ิงน้ีมนัจะไวใ้จส่ิงใดๆ ได ้มนัถึงจะตอ้งยอ้นกลบั
มาหาครูบาอาจารยท่ี์เป็นผูน้ า เพราะอะไร เพราะเวลาเราท าข้ึนไปมนัใหค่้าบวกหมด เราจะใหค่้า
บวกๆๆ คูณไปหมดเลย น่ีส่ิงท่ีเป็นไปของกิเลสมนัเป็นอยา่งนั้น 

แต่ถ้าคนที่มีอ านาจวาสนามันจะเฉลยีวใจ “มันจะเป็นจริงอย่างนีไ้หม” ถ้ามกีาร
วเิคราะห์วจิัย มีการลงัเลอยู่นี ้ มันเป็นสมมุติทั้งหมด มันมีกเิลสทั้งหมด แต่ถ้ามันเป็น
ความจริง มันจะเป็นความจริงในปัจจุบันนั้น มันจะสมุจเฉทปหาน พบั! ขาดหมดเลย 
ถ้าขาดแล้วมีอะไรเหลอื? ไม่มีส่ิงใดเหลอืในหัวใจเลย ส่ิงนีไ้ม่เหลือในขั้นของใคร ไม่
เหลอืในขั้นของโสดาบัน สกทิาคามี อนาคามี มันเป็นขั้นๆ ของมันขึน้ไปนะ ส่ิงที่มันเป็น
ขั้นๆ ของมันขึน้ไป มันเป็นความเป็นไปของใจ นี่ไง โลกตุตรธรรม ส่ิงนีม้ันจะท าลาย
ความเป็นไป ส่ิงนีม้ันจะท าลายโอฆะ ท าลายวงัน ้าวนในใจ ถ้ามันท าลายวงัน ้าวนออกไป 
ส่ิงนีจ้ะเป็นประโยชน์กบัเรา ประโยชน์จะเกดิขึน้มากต่็อเมื่อหัวใจเราเข้มแข็ง ต่อเมื่อเรา
มีความจงใจ ต่อเมื่อเรามีความคดิทางบวก 

ถา้มนัท าข้ึนไปแลว้ ส่ิงต่างๆ มนัท าจนถึงท่ีสุดแลว้ พอกิเลสมนัข้ึนมาข่ีหวั มนัจะนอ้ยเน้ือ
ต ่าใจ มนัจะทดทอ้ ทอ้ถอย มนัจะเป็นกรรมฐานมว้นเส่ือนะ 

ต่อเม่ือเรามีก าลงัใจ หน่ึง ต่อเม่ือเราท าแลว้มนัสมดุลเป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นความเห็น เป็น
ความจริง เป็นส่ิงท่ีความจริงเกิดข้ึนมาจากเรา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา ส่ิงน้ีมนัเป็นโลกุตตรธรรม 

โลกุตตรธรรมเกิดจากภายใน 
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ตูพ้ระไตรปิฎก ส่ิงน้ี สัจจะน้ีเป็นโลกุตตรธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ถูกตอ้ง แต่เวลาเราท า ตอ้งวางใหห้มด แลว้ท าใหม้นัเกิดข้ึนเป็นความจริงของเรา 

ปริยตัิแลว้ตอ้งปฏิบัติ ถึงจะปฏิเวธ 

ปริยติัศึกษาขนาดไหน ทางวิชาการหรือความรู้ต่างๆ ขณะท่ีก าลงัปฏิบติัน้ีตอ้งวางให้หมด

เพราะมนัเป็นสัญญา แต่ถ้าเป็นความจริงขึน้มามันไม่ใช่สัญญา มันเป็นความขุดคุ้ยขึน้มา
จากโลกตุตรปัญญา มันเป็นความขุดคุ้ยขึน้มาจากใจ ใจมันขุดคุ้ยส่ิงนีข้ึน้มา มันฟาดฟัน
ส่ิงนีข้ึน้มา เราจะเป็นผู้ที่องอาจกล้าหาญในอริยสัจมาก เพราะอริยสัจมันเกิดขึน้มาจาก
ใจ เราเป็นผู้รู้ผู้เห็น แล้วเราจะไปเคอะๆ เขินๆ กบัใคร แต่ในเม่ือมนัเป็นธรรมเหนือโลก ถา้เรา
ส่ือความหมายส่ิงน้ีไม่ได ้ ปฏิภาณไหวพริบของทางโลกเขา เขามีปฏิภาณไหวพริบในการฝึก ฝึก
พดู ฝึกต่างๆ เขาช านาญของเขามา นัน่มนัคือกรรมของสัตว ์

ในเม่ือเราไปเจอคนท่ีมนัแถ มนัออกขา้งๆ คูๆ มนัไปตามปฏิภาณของเขา เราก็จบัได ้ เราก็
ไม่ตอ้งไปยุง่กบัเขา ไม่ตอ้งไปยุง่กบัเขาหรอก เพราะส่ิงนั้นมนัเป็นกรรมของสัตว ์ ในเม่ือสัตวม์นั
กินเปลือก มนักินเปลือกผลไม ้มนักินเปลือกไข่ เราจะเอาเน้ือไข่ เขากินเปลือกผลไม ้ เราจะกินเน้ือ
ผลไม ้ เราไม่ใช่สัตวโ์ง่อยา่งนั้น สัตวโ์ง่อยา่งนั้นมนัก็เร่ืองของสัตว ์ มนัเป็นเร่ืองของวฏัฏะ เร่ือง
กรรมของสัตว ์มนัเป็นเร่ืองของเขา 

ถ้าเร่ืองของเรา ปริยตัิ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปฏิบตัิมันถึงส าคญัตรงนี ้ปฏิบัติมันส าคญั
ตรงความรู้จริง แล้วการแก้กเิลสได้จริง ถ้าการแก้กเิลสได้จริง มันไม่เป็นแก่เพราะกนิ
ข้าว เฒ่าเพราะอยู่นานหรอก อาวุโส-ภนัเตมันอยู่ที่คุณธรรม มันอยู่ที่การเคารพกนัด้วย
ความชอบธรรม มันไม่ได้เคารพกนัด้วยอายุพรรษา ไม่ได้เคารพกนัด้วยอายุเวลา มัน
เคารพกนัด้วยความจริงในหัวใจนะ ความจริงในหัวใจ ความถูกต้องในหัวใจ ส่ิงนีม้ันจะ
เคารพกนั การเคารพอย่างนีม้ันจะเชิดชูมาก อยู่ในสังคมของพระเรา เขาเคารพกนัตรงนี ้
เขามองเห็นกนัตรงนี ้เขาเห็นกนัที่คุณธรรมนี ้เขาไม่ได้เห็นกนัที่อายุพรรษา 
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อายพุรรษามนัเป็นสมมุติ สมมุติบญัญติั ธรรมวินยัน้ีสมมุติบญัญติัมาเพื่อใหส้ังคมเราอยูไ่ด ้

อยา่งเช่นวนัน้ีเราจะมาลงอุโบสถกนั เราท าอุโบสถเพราะอะไร เราท าอุโบสถเพราะว่าจะใหส้ังคม
ของเราอยูก่นัดว้ยความสมาน เรามาต่างทิศกนั เรามาต่างสถานท่ีกนั แต่เรามีเป้าหมายอนัเดียวกนั 

เป้าหมายของเราคือการพน้ทุกข ์

ส่ิงใดท่ีมนักีดขวาง ทิฏฐิมานะความเห็นท่ีมนักีดขวาง เราจะมาลงอุโบสถ เราจะมาประชุม
กนัเพื่อเราจะมาแทะ เราจะมาท าใหส่ิ้งท่ีกีดขวางน้ีหลุดออกไป ใหห้วัใจ ใหค้วามเห็นมนัมี
เป้าหมาย มนัมีการเคล่ือนไหวไป ตรงเขา้ไป ทวนกระแสเขา้ไป ท าลายวงัน ้าวน ท าลายภวาสวะ 

ท าลายภพน้ี แลว้ถา้ท าลายไดเ้ม่ือไหร่ข้ึนมา อาวุโส-ภนัเตเกิดท่ีน่ี ความจริงของเราเกิดท่ีน่ี มนัจะ
เป็นประโยชน์กบัเรา เอวงั 


