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มืดบอด 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

เทศน์พระ วนัที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจ วนัน้ีอุโบสถ เรามาลงอุโบสถกนั หลวงปู่ มัน่ท่านจะเทศน์ต่อเม่ืออุโบสถจบแลว้ แต่
หลวงตาท่านเทศน์ก่อนอุโบสถ ตี ๔ เทศน์ เทศน์จนกว่าใกลอ้รุณ แลว้จะใหพ้ระสวดอุโบสถรับ
อรุณพอดีข้ึนวนัใหม่ ตอ้งอรุณข้ึนไง อรุณข้ึนเป็นวนัใหม่ วนัใหม่วนั ๑๕ ค ่า วนั ๑๔ ค ่าปักษข์าด 
เป็นการลงอุโบสถ เทศน์รับอรุณเลยล่ะ อุโบสถรับอรุณ เสร็จแลว้ท าขอ้วตัร 

แต่น่ีเราเทศน์ก่อน เทศน์ก่อนเพราะว่าถา้ลงอุโบสถ ๑ ชัว่โมง แลว้มาเทศน์ต่อ มนัไม่สด
ช่ืน สดช่ืนนะ เวลากีฬา เขาตอ้งการความสด ความสดมนับ้ี บ้ีผูท่ี้แก่เฒ่า เวลาหมาไล่เน้ือ นกักีฬา
หมาไล่เน้ือหมดความสด ผูท่ี้สดกว่าแลว้ดีกว่าจะมีก าลงัดีกวา่ นัน่คือการต่อสู้กนัทางโลก แต่น่ี
การต่อสู้กนัทางธรรม ต่อสู้กนัทางธรรมนะ ธรรมคืออะไร? ธรรมคือสัจจะความจริง สัจจะ 
อริยสัจจะ เราอยูใ่นท่ามกลางความสมมุติ ทั้งๆ ท่ีเรามีหวัใจ หวัใจเป็นภาชนะใส่ธรรม หวัใจถา้
เป็นธรรม ตวัหวัใจมนัเป็นความรู้สึก มนัแปรสภาพมาเป็นธรรมะ 

ธรรมอนัละเอียดไง ส่ิงท่ีเป็นสสารความรู้สึกทั้งหมด ไม่มีส่ิงใดคงท่ี แต่ธรรม โสดาบนั 
สกิทาคามี อนาคามี คงท่ี คงท่ีในระดบัสมมุติ เพราะยงัมีสมมุติอยู ่ยงัมีสมมุติอยูน่ะ พระอนาคามี
ยงัเกิดบนพรหม ตวัภพ ภวาสวะ ยงัเป็นสมมุติอยู ่ เพราะมนัมีการครอบง าของอวิชชา แต่ถา้เราท า
ความสะอาดของใจทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมแลว้คงท่ี ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม นามรูป ถา้มีรูปอยู ่ ท่ี
ไหนมีรูป ท่ีนัน่มีนาม ท่ีมีรูป รูปคือความรู้สึก รูปคือตวัภวาสวะ ตวัภพ ตวัความรู้สึก ตวันามคือ
ความรู้สึก นามคือความแปรสภาพ นามรูป ถา้ยงัมีนามรูปอยู ่ยงัมีการแปรสภาพอยู ่ส่ิงท่ีเป็นความ
คงท่ีท่ีสุด นิพพานมีอยู ่นิพพานคือส่ิงท่ีในหวัใจ 

ถา้ใจมนัเป็นธรรม ความสดมนัสดตลอดเวลา เร่ืองของร่างกาย เร่ืองของสภาวะทางสังคม 
เร่ืองของร่างกายของโลกมนัแปรสภาพอยูต่ลอดเวลา การเกิดมามนัแปรสภาพตลอดเวลา การเกิด
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มาแลว้มีความศรัทธามีความเช่ือถึงมาบวชเป็นพระ ความบวชเป็นพระ วนัเวลามนัยงัเกาะเก่ียว
เกาะกินใจนะ 

วนัเวลา วนัคืนล่วงไปๆ ความสด ถา้จิตมนัสดช่ืน จิตมนับวชใหม่ๆ การบวชเรามีศรัทธา 
คนบวชใหม่ๆ คนทุกขม์า อยากพน้ทุกข ์ มีความศรัทธามีความเช่ือมาก แต่เวลาเขา้มาจ าเจอยูก่บั
มนั ชินชาหนา้ดา้น เวลาไปชินชา ชินชากบักาลเวลา ชินชากบักิเลส กิเลสท าใหห้นา้ดา้น ถา้มนั
หนา้ดา้นข้ึนมามนัขวางโลก มนัขวางหมู่คณะ มนัดา้นมาจากขา้งใน ถา้ขา้งในมนัดา้น ขา้งนอกมนั
ไม่เห็นส่ิงต่างๆ เลย เพราะมนัมืดมาจากขา้งใน เพราะขา้งในมนัมืด มนัท าใหข้า้งนอกมืดไปดว้ย 

ถา้ขา้งนอกมนัมืด มนัขวางโลก มนัขวางโลก มนัไม่เห็นส่ิงใดเป็นสัจจะความจริงเลย ไม่
เห็นสัจจะความจริงนะ ทั้งๆ ท่ีเป็นสัจจะความจริง ตวัความรู้สึกมนัมีอยู ่ตวัความรู้สึกคือตวัความ
จริง แต่ในเม่ือมนัโดนครอบง าดว้ยอวิชชา ดว้ยความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่ิงน้ีมนัครอบอยู่ 
มนัเลยมืดบอด มืดบอดมนัก็แสดงตวัออกมาดว้ยความมืดบอด มนัแสดงออกมาดว้ยความมืดบอด
โดยตวัมนัเองไม่รู้ว่ามืดบอด แต่คนอยูข่า้งเคียงมนัมืดบอด 

ดูสิ เวลาร่างกายของเรามนัขบัส่ิงสกปรกออกมา ข้ีเหง่ือข้ีไคลมนัเป็นความเหมน็สาบ
เหมน็สาง แต่ถา้เราไปอยูก่บัมนั เราจะไม่มีความเหมน็สาบเหมน็สางเลย แต่คนใกลเ้รา คนอยู่
ขา้งเคียงเรา เขาเหมน็สาบเหมน็สางนะ พระเราถือธุดงค ์ถือสัจจะ ไม่ซกัผา้ ๓ เดือน เราเคยเห็นมา
กบัตาเลยนะ ไม่ซกัผา้ ๓ เดือน 

เขาอธิษฐานพรรษากนั อธิษฐานเร่งท าคุณงามความดีกนั มนัไปอธิษฐานไม่ซกัผา้ ๓ เดือน 
นึกว่าเป็นสัจจะไง บิณฑบาตไป กล่ินมนัเหมน็ เหมน็จนชาวบา้นเขาใส่ผงซกัฟอกให ้ คิดว่า
พระองคน้ี์ข้ีเกียจ ไม่ซกัผา้ แต่มนัถือสัจจะ น่ีการตั้งสัจจะไง 

เราว่าเราตั้งสัจจะเป็นความจริง สัจจะ อธิษฐานบารมี บารมี ๑๐ ทศัเป็นส่ิงท่ีเป็นความจริง 
แต่ไอค้วามมืดบอดมนัไปใหต้ั้งสัจจะอยา่งนั้นเสีย พอไปตั้งสัจจะข้ึนมาแลว้ ครูบาอาจารยบ์อกให้
ซกัผา้ ซกัผา้ ผา้มนัเหมน็ เหมน็มาก กล่ินมนัเหมน็ ก็บอกว่า “ตั้งสัจจะแลว้ มนัผดิสัจจะ มนัผดิ
สัจจะแลว้จะซกัผา้ไดอ้ยา่งไรล่ะ ก็เราตั้งสัจจะอธิษฐานแลว้ว่าในพรรษาน้ี ๓ เดือนจะไม่ซกัผา้” น่ี
ดูความมืดบอดของใจสิ ใจมนัมืดบอด มนัอธิษฐานข้ึนมาไดอ้ยา่งไร อธิษฐานไม่ซกัผา้ ๓ เดือน 
มนัก็เหมน็น่ะสิ 
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พอมนัเหมน็ มนัก็เหมน็กบัเรา เราเหมน็เอง มนัขยะแขยง มนัเหนอะหนะไปหมด ในเม่ือ
เราบิณฑบาต เหง่ือไหลไคลยอ้ยมา แลว้ ๓ เดือนไม่ซกั มนัจะเหมน็ขนาดไหน แต่ดว้ยอวิชชา ดว้ย
ความมืดบอดของใจ มนัก็อธิษฐานอยา่งนั้นเสีย มนัแกกิ้เลสไดไ้หม 

ดูสิ ดูทางโลก ถา้แบบว่า “เราเป็นคนมีเมตตา มีคุณธรรม เราจะไม่กินเน้ือสัตว ์ เราจะไม่
เบียดเบียนใคร” มนัเบียดเบียนทั้งนั้นน่ะในเร่ืองการกินอยู่ เพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีมีชีวิต พืช
พรรณธญัญาหารมนัก็มีชีวิต มีชีวิตแลว้เวลาเขาปลูก เขาดูแลรักษา มนัก็มีแมลง มีต่างๆ เขาฆ่ามนั 
เขาท าลายมนัทั้งนั้นล่ะ มนัหนีไม่พน้หรอก ในเม่ือเรายงัตอ้งมีการกิน เรายงัตอ้งมีการอยูอ่าศยั 
อยา่งน้ีมนัเป็นอาหาร อาหารเล้ียงร่างกายไง 

วตัถุ ดูสิ ผา้ผอ่นแพรพรรณมนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั แลว้เราไปถือสัจจะท่ีมนั ถือสัจจะท่ี
มนัแลว้เวลาท าไมธุดงควตัรถือผา้ ๓ ผนื ถือผา้บงัสุกุล ผา้บงัสุกุล ไปชกัผา้เอาไง คือว่าไม่เอาจาก
คหบดีจีวร มนัก็เป็นเร่ืองของวตัถุเหมือนกนั แลว้ท าไมมนัเป็นธุดงคล่์ะ มนัเป็นการขดัเกลากิเลส
ล่ะ 

มนัขดัเกลากิเลส เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นผูส้ว่างนอก-สว่างใน สว่าง
จากขา้งในมนัสวา่งอยูแ่ลว้ เวลาบญัญติัมา บญัญติัมาเป็นมชัฌิมาปฏิปทา มนัสมควรไง เราไปชกั
บงัสุกุลเอาส่ิงท่ีเขาทิง้แลว้ มนัไม่มีใครเห็นหรอก มนัเป็นเร่ืองส่วนตวัของเรา เป็นเร่ืองส่วนตวั
ของเรานะ เราไปชกัผา้บงัสุกุล ไปชกัผา้ ไปเอาผา้เศษท่ีเขาทิง้ เขาทิง้ เขาไม่เอาแลว้ เราไปชกัผา้
บงัสุกุลมา แลว้เรามาซกัมาลา้ง แลว้เรามาตดัมาเยบ็ มนัเป็นเร่ืองส่วนตวัของเรา ไม่มีใครเห็น
หรอก 

แต่ไอค้วามสกปรกของใจ ไอถื้ออธิษฐาน ๓ เดือนไม่ซกัผา้แลว้ไปบิณฑบาต กล่ินมนัไป
รบกวนคนอ่ืน กล่ินมนัไปรบกวนหมู่คณะ แลว้ไปรบกวนชาวบา้นญาติโยมเขา ไอช้กัผา้บงัสุกุล 
เราไปชกัผา้เอาท่ีขยะท่ีเขาทิง้ ท่ีไม่มีใครสนใจ เราไปดึงของเขามา ไปดึงในป่าชา้ท่ีเขาพนัศพ มนั
ไม่มีใครเขาเดือดร้อนไปกบัเรา เวน้ไวแ้ต่ ดูสิ เวลาถือธุดงควตัร ไปเท่ียวป่าชา้ เขาบอกใหบ้อก
สัปเหร่อเฝ้าก่อน ถา้ไม่บอกแลว้ข้ึนไป ถา้มีโจรมีภยัข้ึนมา...ท าไมตอ้งบอกก่อน บอกก่อนเพื่อถา้
เกิดมีเภทภยัข้ึนมา จะไดบ้อกว่าพระองคน้ี์ไดบ้อกกนัไวแ้ลว้ว่ามาเท่ียวในป่าชา้ ไม่ใช่โจรขโมย 
เห็นไหม เขากนัขโมย เขากนัคนจบัผดิ 
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แต่เวลาเราไป เราไปโดยสามญัส านึก เราไปชกัผา้บงัสุกุล ท่ีไหนมีเศษเขาทิง้ น่ีถือผา้
บงัสุกุลเป็นวตัร ถือผา้ ๓ ผนืเป็นวตัร ผา้ ๓ ผนื หมายถึงว่า ผา้ท่ีเราใชอ้ยูน่ี่ ถือผา้ ๓ ผนื ผา้จีวร ผา้
สังฆาฏิ ผา้สบง ๓ ผนื ไม่ใหมี้มากกว่านั้น ถา้มีมากกว่านั้นมนัโลเล มนัโลเล มนัใชผ้นืน้ี เอาผนื
นั้นเก็บ ผนืนั้นดูแลรักษา แลว้ใชม้ากกว่า ๓ ผนื มนัเป็นคนโลเลคนจบัจด แต่ถา้ถือผา้ ๓ ผนื มนั
ขาด ขาดในวนัน้ีก็ปะวนัน้ีสิ ท าไมมนัจะปะไม่ได ้มนัเยบ็ได ้บริขาร ๘ มนัก็มีเขม็มีดา้ย 

ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บญัญติัไวม้นัเป็นเร่ืองส่วนตน เร่ืองช าระกิเลส เร่ือง
ของเรา ไม่ใช่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน แต่เร่ืองสัจจะท่ีเราอธิษฐาน คือเร่ืองผา้เหมือนกนั เร่ืองวตัถุ
เหมือนกนั แต่วตัถุน่ีวตัถุอวดเขา วตัถุไปเบียดเบียนคนอ่ืน วตัถุไปกระทบกระเทือนเขา กิเลสมนั
เบียดเบียนตนแลว้มนัยงัไม่รู้จกัตวัอีก มนัยงัไปเบียดเบียนคนอ่ืน แลว้เวลามนัอา้ง มนัอา้งว่าท าไม
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัไวใ้นธุดงควตัร ผา้ ๓ ผนืเหมือนกนั มนัเป็นวตัถุ
เหมือนกนั น่ีวตัถุเป็นประโยชน์ 

วตัถุเป็นประโยชน์สิ เพราะเราใชข้องเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้หูตาสว่าง ครูบา
อาจารยข์องเราหูตาสวา่ง บญัญติัส่ิงต่างๆ แนะน าส่ิงต่างๆ มนัเป็นคุณกบัเราทั้งนั้นน่ะ เพราะมนั
ออกมาจากหวัใจท่ีสะอาดบริสุทธ์ิไง 

แต่หวัใจของเรามนัหมกัหมม มนัเหมน็เหง่ือเหมน็ไคล เหมน็ข้ี ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง มนั
เหมน็ทุกอยา่ง แลว้ก็แสดงออกไปโดยท่ีเราไม่รู้ตวั แต่คนอ่ืนเขารู้นะ คนอ่ืนเขารู้ พอมนัรู้ข้ึนมา 
เพราะเขามืดบอด มืดบอดจากขา้งใน ถา้มืดบอดจากขา้งในมนัก็ท  าลายคนอ่ืนหมดเลย น่ีท  าลายเรา
ก่อนนะ ท าลายเราก่อน เพราะเหมน็มาจากเรา กล่ินของศีลมนัหอมทวนลม น่ีมนักล่ินของข้ีมนั
เหมน็ทวนลม ถา้มนัหอมทวนลมมนัก็ไดป้ระโยชน์ใช่ไหม มนัไดป้ระโยชน์ มนัเป็นสังฆะ เป็น
สงฆม์นัก็แนบแน่น มนัก็ย ัง่ยนื ส่ิงน้ีมนัก็มัน่คง ศาสนามัน่คง แต่ถา้มนัเหมน็ ทุกคนก็จะวิ่งหนี
หมดล่ะ ไม่มีใครเอาหรอก สมณะข้ีขอ 

สมณะข้ีขอ ดูสิ ในพระไตรปิฎก มีภิกษุไปจ าพรรษาอยูใ่นป่า พญานาคเคยเป็นญาติมา มา
แผพ่งัพาน มาปกป้องใหค้วามอบอุ่น กลวัมาก กลวัพญานาคมาก ทั้งๆ ท่ีมีบุญกุศลมาดว้ยกนั ไป
เฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่ากลวัมากเลย กลวัมาก แต่สมยัพุทธกาล พระไม่โกหก 
กลวัก็บอกว่ากลวั ส่ิงต่างๆ ท่ีไปธุดงคไ์ปอยูใ่นป่า พญานาคมาแผพ่งัพานให ้ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้ บอกว่า “กลบัไปใหม่ ไปอยู่ท่ีเก่านัน่น่ะ 
แลว้ถา้มา ใหข้อ ขอสังวาลท่ีเขาคลอ้งอยู ่ขอเพชรนิลจินดาของเขาท่ีเขาประดบัตวัเขา” 

พอมาถึงก็ขอ ขอทีหน่ึงก็ไป “สมณะข้ีขอ เบ่ือมาก สมณะข้ีขอ” ทั้งๆ ท่ีมีสายบุญสายกรรม
ต่อกนัมา ถึงท่ีสุด ขอสังวาลท่ีหอ้ยอยูบ่นคอ ใหเ้ลย “สมณะข้ีขอ” กลวัมาก แลว้ไม่เขา้มาใกลอี้ก
เลย เห็นไหม แมแ้ต่สัตวม์นัยงัเกลียดนะ แมแ้ต่สัตวม์นัยงัรังเกียจเลย ส่ิงท่ีเราไปเบียดเบียนเขา ไม่
มีใครเขาชอบทั้งนั้นน่ะ สัตวม์นัยงัไม่ชอบเลย แลว้เรา เราเอาข้ีเราไปป้ายคนอ่ืน มนัจะดีตรงไหน 
ข้ีของเรามนัไปป้ายคนอ่ืน มนัไม่ดีเลย แลว้จะท าอยา่งไรใหข้ี้มนัหมดไปล่ะ ท าใหข้ี้มนัหมดไปมนั
ก็ตอ้งเขา้มาช าระลา้งมนัสิ 

หนา้ท่ีการงานของเราเป็นหนา้ท่ีการงานของเรา เราเป็นหมู่เป็นสงฆก์นั สังฆะเป็นสังฆ
กรรม สังฆกรรมเร่ืองของหมู่สงฆ ์ หมู่สงฆม์นัตอ้งพึ่งพาอาศยักนั ศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็น
สังคมสังคมหน่ึง สังคมโลกเขาเป็นสังคมของเขา สังคมของเราก็เป็นสังคมของเรา สังคมผูท่ี้
เสียสละ สังคมผูท่ี้เห็นโทษในวฏัสงสาร สังคมท่ีจะเอาตวัออกจากวฏัฏะ ถา้สังคมท่ีจะเอาตวัออก
จากวฏัฏะมนัตอ้งเห็นอกเห็นใจกนั 

ถา้เห็นอกเห็นใจกนั หลวงปู่ มัน่ เวลาท่านอยูท่างนั้น พระดว้ยกนัจะรู้นิสัยกนัเลยวา่องค์
ไหนฉนัอะไรไดห้รือไม่ได ้ เวลาไดส่ิ้งใดมา ส่ิงท่ีเราไดม้ามนัก็ตกอยูใ่นบาตรเรา แต่หมู่คณะเขา
ฉนัอยา่งน้ีได ้ บางอยา่งเขาฉนัไม่ได ้ ฉนัแลว้มนัเจบ็ไขไ้ดป่้วย มนัแพ ้ เราเห็นจริงๆ นะ แพน่ี้มนั
บวมหมดเลย แลว้ฉนัอะไรไม่ได ้ ฉนัแลว้มนับวม ถา้หมู่คณะรู้กนั เขาจะเจือจานกนั เขาจะดูแล
รักษากนั เพื่ออะไร? เพื่อไดค่้าน ้าใจ 

เราจะโตไปขา้งหนา้นะ สังคมสงฆเ์รามีเท่าน้ีแหละ หนัหนา้ไปก็รู้จกักนัแค่น้ี ไม่พน้จาก
ไหนไปหรอก แลว้มนัก็จะโตไปขา้งหนา้ ถา้โตไปขา้งหนา้ ถา้เราอยูใ่นสังคมของเราได ้ เราตั้ง
หลกัตั้งเกณฑข์องเราได ้หมู่คณะมนัมีท่ีพึ่งอาศยั ถา้มีท่ีพึ่งอาศยั มนัจะลา้งข้ีอยา่งน้ีไง ไอข้ี้หยาบๆ 
ข้ีการเสียสละ ใหอ้ภยักนั ใหดู้แลรักษากนั ส่ิงน้ีมนัเป็นไปได ้ แลว้ใหอ้ภยักนัแลว้มนัจริตนิสัย 
นิสัยของเรา เราตอ้งกดไวสิ้ นิสัยของเรานิสัยมนัโอ่อ่า นิสัยมนัจะออกนอกลู่นอกทาง มนัจะไป
เหยยีบคนอ่ืนตลอดเวลา ก็อยา่ใหม้นัไปท า อยา่ใหม้นัเป็นไป อยา่ใหเ้ป็นไป เราพยายามกดของเรา
ไว ้
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ถา้ตรงน้ีไดน้ะ เราเสียสละ มนัเป็นจริตนิสัยของคน ถา้คนมนัมีเมตตาธรรม มนัจะเสียสละ 
มนัจะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อกนั ถา้เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั ส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์กบัโลกนะ แลว้ผูเ้ป็น
หวัหนา้ ผูรั้บผดิชอบ ผูท่ี้รับผดิชอบมนัรับผดิชอบ การท่ีรับผดิชอบมนัเหมือนกระโถน ส่ิงใดๆ 
มนัอยูท่ี่ความรับผดิชอบหมดล่ะ ไอค้นท่ีรับผดิชอบก็รับผดิชอบจนหลงัแอ่น ไอค้นท่ีจะไปหน่วง
เหน่ียวเขาล่ะ ไอค้นท่ีไม่รับผดิชอบอะไรเลย แลว้สังฆะเป็นอยา่งน้ี เราก็เมตตาของเราอยูอ่ยา่งน้ี 
เราจะท าอะไรเราก็ไม่เห็นอะไรเลย เราท าตามความพอใจของเรา เราก็ท  าของเราไปบา้บอคอแตก
อยูค่นเดียวน่ะ มนัก็ขวางเขาไปหมด มนัสะเทือนไปหมด 

ร่างกายของคน ถา้มนัไปเหยยีบ ดูสิ มนัเจบ็ปวดท่ีไหนมนัก็สะเทือนกนัไปหมด ปากกิน
อะไรไม่ได ้ ร่างกายมนัก็หิวโหยไปหมด ถา้ปากกินอะไรได ้ ทุกอยา่งมนัก็มีสารอาหาร น่ีก็
เหมือนกนั อยูค่นเดียวก็ขวางโลกไปอยูค่นเดียว ท าอะไรท าแต่ตามความคิดของตวัเอง ไม่ศึกษา
ธรรมวินยัเลยว่าท าไดห้รือท าไม่ได ้ค าว่า “ท าไดห้รือท าไม่ได”้ มนัผดิวินยัหรือไม่ผดิวินยัไง โอ่อ่า 
นึกว่าตวัเองท าได ้ แลว้คนอ่ืนเขาท าไม่ไดก้็มีความรังเกียจ น่ีความรังเกียจ นานาสังวาสเกิดตรงน้ี
นะ นานาสังวาสเกิดจากการรังเกียจเดียดฉนัท ์ เร่ืองขอ้วตัรปฏิบติั เร่ืองการกระท า ถา้ท าแลว้ก็
ปรึกษากนัสิ อยา่งน้ีท าไดไ้หม ท าไม่ไดเ้พราะเหตุใด ท าไดเ้พราะเหตุใด ถา้ท าไดเ้พราะครูบา
อาจารยท์  ามา ครูบาอาจารยท์  ามามนัเป็นกาลเป็นเวลาไหม ถา้ครูบาอาจารยท่์านท ามามนัเป็นอะไร 

ดูสิ เวลาเขาไปอยูใ่นแอ่งน ้า เขาจะผกูแพข้ึนมา แลว้เป็นอุทกุกเขปสีมา สีมาน ้า ใหผ้กูแพ
ข้ึนมาแลว้สวดญตัติ สาดน ้าตกไปท่ีไหน บริเวณท่ีน ้าตกนั้นเป็นเขตสีมา เป็นเขตโบสถ ์ เป็นเขต
สีมา เป็นเขตลงสังฆกรรมกนั ในเม่ือเราอยูใ่นท่ีไหน ธรรมวินยัมนัอยูใ่นนิยาม นิยามตอ้งการมุ่ง
หมายว่าจะใหธ้รรมวินยัเพื่ออะไร? เพื่อช าระกิเลส เพื่อความเรียบง่าย เรียบง่ายทั้งนั้นน่ะ ผูท่ี้
รับผดิชอบก็ตอ้งรับผดิชอบ ตอ้งรู้จกัธรรมวินยัว่าควรหรือไม่ควร ไอผู้ท่ี้จะมาศึกษาเล่าเรียน ศึกษา
มาอยูก่นัมนัก็ตอ้งศึกษา ขอนิสัย มนัขอนิสัยเพื่ออะไร? ขอนิสัยก็เพื่อศึกษาว่ามนัถูกตอ้งหรือผดิ
อยา่งไร 

มนัผดิถูกอยา่งไรเราก็ดูแลของเราสิว่ามนัผดิถูกอยา่งไร มนัควรท าหรือไม่ควรท า ปรึกษา
กนัได ้ คุยกนัได ้ถา้คุยกนั เราเป็นหมู่คณะกนั สังฆะ หมู่คณะ ผูน้ า แลว้ผูน้ า เราก็นัง่น าอยูน่ี่ เราก็
น าอยูต่ลอดเวลา มีอะไรก็ปรึกษาเราสิ คุยกบัเราไดน่ี้หว่า เพราะเราเป็นผูน้ า ถา้ไม่อยา่งนั้นเราจะ
น าท าไม เราจะมาเป็นหวัหนา้ท าไมล่ะ เราก็เป็นสหธรรมิกหรือเป็นเพื่อนๆ กนัสิ น่ีเป็นเพื่อนใน
สถานะเป็นศาสนทายาทดว้ยกนั แต่ในเม่ือเราก็มีวุฒิภาวะเวย้! มีวุฒิภาวะจะน าได ้ถา้ไม่มีวุฒิภาวะ
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จะมาน าท าไม ถา้จะมาน า ถา้มีความขดัแยง้มีอะไรมนัก็ตอ้งมาปรึกษาเราสิ มนัมีผูใ้หญ่ มนัมี
ผูใ้หญ่มนัมีผูน้อ้ย ในสังคมทุกสังคมมนัมีผูใ้หญ่มีผูน้อ้ย 

ครูบาอาจารยท่์านบอกเลย ผูน้ าน้ีส าคญัมาก หวัหนา้น้ีส าคญัมาก ในเม่ือเราเป็นหวัหนา้อยู่ 
เราก็รักษาอยู ่ เราก็ดูแลอยูท่ ั้งหมด มีอะไรก็ปรึกษาเราได ้ ถา้ปรึกษาเราได ้ มนัจะควรหรือไม่ควร 
ถา้ปรึกษาเรา เราจดัการไดท้ั้งนั้นน่ะ มนัตอ้งจดัการได ้ถา้มนัจดัการไม่ได ้จะมาเป็นหัวหนา้ท าไม 
เราจะมาเป็นหวัหนา้ท าไมในเม่ือเราช่วยตวัเองไม่ได ้แลว้เราช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้เราจะไปน ามนั
ท าไม มนัก็ตอ้งช่วยเหลือตวัเองใหไ้ดก่้อน 

พรหมจรรยน้ี์อยูเ่พื่ออะไร พรหมจรรยน้ี์ไม่ไดอ้ยูเ่พื่อจะเป็นศาสดาของใคร ไม่ไดเ้พื่อไป
แกกิ้เลสของใคร ไม่ไดเ้พื่อใหค้นนบัถือ ไม่ไดเ้พื่อเป็นการตอ้งการใหค้นเขาเคารพนบนอบ ไม่
ตอ้งการใดๆ ทั้งส้ิน ไม่ตอ้งการทั้งส้ิน พรหมจรรยน้ี์เพื่อพรหมจรรย ์ พรหมจรรยน้ี์เพือ่หวัใจ ถา้
หวัใจเป็นพรหมจรรยแ์ลว้ หวัใจเป็นธรรมข้ึนมาแลว้ เป็นธรรมข้ึนมา ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมามนัเป็น
ของแถมทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นเศษทิง้ เศษทิง้ทั้งนั้นเลย 

เพราะเวลาในการประพฤติปฏิบติัจะฆ่ากิเลส ส่ิงท่ีฆ่ากิเลส ถา้ท าวิปัสสนาจนกิเลสมนัตาย
ไปแลว้ มนัจะมีงานอะไรเหนือการฆ่ากิเลส งานการฆ่ากิเลส งานน้ีส าคญัท่ีสุด ทีน้ีงานส าคญัท่ีสุด 
ถา้เราตอ้งวิปัสสนา เราตอ้งใชปั้ญญาของเราเขา้ไป ถา้ใชปั้ญญาของเราเขา้ไป เราท าความมืดบอด
ของใจออกมาใหไ้ด ้ถา้เปิดเผยความมืดบอดของใจออกมา ถา้เปิดเผยความมืดบอดของใจแลว้ มนั
จะมีงานอะไรล่ะ ทีน้ีงานอนัน้ีมนัจบส้ินไปแลว้ ชีวิตท่ีเหลือน้ีเป็นท่ีเหลือ ท่ีเหลือน้ีเป็นท่ีพึ่งอาศยั
ของหมู่คณะ ถา้เป็นท่ีพึ่งอาศยัของหมู่คณะ ในการน าอยา่งน้ีน ามาเพื่อสังฆะ น ามาเพื่อสงฆข์องเรา 

สงฆข์องเรามนัแตกสาขาแตกหน่วยออกไป แตกหน่วยแตกกอออกไปเพื่ออะไร? เพื่อ
ความมัน่คงของศาสนา ถา้เพื่อความมัน่คงของศาสนา มนัตอ้งเช่ือผูน้ า มนัมีอะไรมนัจะแอบงุบงิบ
กนัเอาไวข้า้งในไม่ได ้มนัตอ้งเอามาเปิดเผย เปิดเผยออกมาใหม้นัเป็นสัจจะความจริงแลว้มาแกไ้ข
กนั เพื่ออะไร? เพื่อความสะอาดบริสุทธ์ิ 

น่ีมาสังฆกรรมกนั สังฆกรรมเพื่ออะไร? เพื่อเขา้หมู่เขา้คณะกนั ถา้หมู่คณะจะเขา้เป็นเน้ือ
เดียวกนั มนัตอ้งมีทิฏฐิเสมอกนั ทิฏฐิเสมอกนั การประพฤติปฏิบติัตอ้งเสมอกนั ตอ้งความเห็น
เสมอกนัมนัถึงเป็นสัมมาสังวาส ถา้มนัมีความเห็นต่างกนั ความคิด ทิฏฐิต่างกนั การประพฤติ
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ปฏิบติัต่างกนั มนัเป็นนานาสังวาส นานาสังวาสคือการถือศีลต่างกนั ถือทิฏฐิมานะความเห็น
ต่างกนั ถา้ถือทิฏฐิมานะความเห็นต่างกนั ส่ิงน้ีมนัตอ้งแกไ้ข มนัตอ้งเจือจาน 

มนัเป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้ไง หวัหนา้จะตอ้งแกไ้ขส่ิงน้ี ส่ิงน้ีตอ้งเอามาแกไ้ขใหม้นั
เป็นสังฆะข้ึนมา ใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา ความจริงจากขา้งนอก ถา้ธรรม
วินยั ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติัมนัเป็นแม่แบบพิมพม์นัเป็นความจริงไม่ได ้ มนัจะไปพิมพอ์ะไรออกมา 
มนัจะไปพิมพส์ัจจะความจริง อริยสัจจะ สจัจะความจริงจากหวัใจมนัเอามาจากไหน 

ส่ิงท่ีเป็นสัจจะความจริงจากภายในมนัก็ตอ้งออกมาจากธรรมวินยั ธรรมวินยัท่ีองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีวางไว ้แลว้วางไว ้ ส่ิงใดท่ีเราตีความคลาดเคล่ือน เลินเล่อ เผอเรอไป มนัก็
เอามาวินิจฉยักนั เอามาวินิจฉยักนั เอามาปรึกษาหารือกนั ในสังฆะ ในสังคม ในสังฆะท่ีเราจะลง
อุโบสถกนั อุโบสถก็เพื่อมาท าความสะอาดบริสุทธ์ิอนัน้ี ถา้อนัน้ีมนัสะอาดบริสุทธ์ิข้ึนมามนัก็
เป็นแม่พิมพ ์ธรรมและวินยัเป็นแม่พิมพน์ะ 

เราบวชมาในธรรมวินยั บวชมาเหมือนเดก็อ่อนเลย เหมือนคนท่ีไม่รู้เร่ือง ไม่เขา้ใจส่ิงใดๆ 
เลย เกิดมาจากทอ้งพ่อทอ้งแม่ พ่อแม่ตอ้งเล้ียงดู น่ีก็เหมือนกนั เห็นภยัในวฏัสงสาร บวชมาใน
ศาสนา มีบริขาร ๘ บาตรเป็นส่ิงท่ีแสวงหาอาหาร ปัจจยั ๔ ธมกรกเป็นเร่ืองของน ้า ส่ิงท่ีเป็นยา น ้า
มูตรเน่า ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยั ๔ 

เราเติบโตข้ึนมาใหไ้ด ้ เราตอ้งวางหลกัเกณฑข์องเราข้ึนมาใหไ้ด ้ เราตอ้งท าศีล สมาธิ 
ปัญญาข้ึนมาจากใจของเราใหไ้ด ้ถา้ท าศีล สมาธิข้ึนมาจากใจของเรา น่ีไปเพิกความมืดบอดของใจ
นะ ถา้เพิกความมืดบอดของใจ สังคมจะมีความสุขมาก ในเม่ือหวัหนา้เป็นหวัหนา้ท่ีดี หวัหนา้ท่ีดี
จะท าใหส้ังฆะมีความร่มเยน็เป็นสุข แลว้ผูท่ี้มาอยูอ่าศยัร่วมกนัมนัก็ตอ้งเห็นอกเห็นใจกนั การเห็น
อกเห็นใจกนั เพราะหวัหนา้เป็นผูรั้บผดิชอบ ขบวนหวัรถจกัร ตอนน้ีขบวนรถจกัรเรา เราเป็น
หวัหนา้ เป็นหวัขบวน แลว้ขบวนต่อๆ ทา้ยเราไป เราเป็นคนชกัน าไปเอง ส่ิงใดเกิดข้ึนมาเรา
รับผดิชอบหมด ส่ิงท่ีรับผดิชอบ มนัควรจะใหผู้รั้บผดิชอบไดว้ินิจฉยัสิ บางอยา่งท่ีมนัถูกมนัผดิ 
มนัตอ้งใหผู้รั้บผดิชอบวินิจฉยัว่ามนัผดิหรือมนัถูก 

ถา้มนัถูก ถา้มนัมีความผดิไปดว้ยความพลาดพลั้ง ผดิดว้ยความพลั้งเผลอ ผดิดว้ยความไม่
ตั้งใจ เราจะแกไ้ขกนั แต่ถา้มนัผดิดว้ยความเจตนา มนัจะขวางโลก มนัจะตอ้งการเอาทิฏฐิมานะมา
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ชนะกนั ตอ้งใหม้นัออกไป ส่ิงน้ีตอ้งออกไป ใหอ้อกไปจากสังคม เพราะส่ิงท่ีเป็นสังคม ท าให้
สังคมนั้นเสียหาย 

เรามาสร้างกนั เรามาสร้างสถานะกนั เราเป็นศาสนทายาท เราท าเพื่อศาสนา ศาสนา เรา
เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ก่ึงพุทธกาล ถา้ไม่มีองคห์ลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ ศาสนามนัก็มีแต่ลอย
ลม ศาสนามนัก็มีแต่ข่าวเล่าลือ “ธรรมวินยั นิพพาน นิพพาน ท าใหถึ้งท่ีสุดอยา่งน้ี พระอรหนัตจ์ะ
ถึงท่ีสุดแห่งทุกข”์ ว่ากนัไปปากเปียกปากแฉะ 

แต่ครูบาอาจารยข์องเราเป็นผูร้ื้อคน้ข้ึนมา เป็นผูก้ระท าข้ึนมา ร้ือคน้ข้ึนมาเพื่อสัจจะความ
จริงอนัน้ี แลว้ถา้มนัไม่รู้จริงข้ึนมา ไม่รู้จริงจะเอาส่ิงใดออกมาตีแผ ่จะเอาความจริง เอาขอ้เทจ็จริง 
เอาวิธีการการประพฤติปฏิบติัท่ีไหนออกมาตีแผ ่การตีแผ ่ตีแผเ่พื่อใคร 

เรานกัรบดว้ยกนันะ ทุกคนเป็นนกัรบ นกัรบกบักิเลส นกัรบกบัทิฏฐิมานะของตวั แลว้ส่ิง
ท่ีเร้นลบัลึกลบั ดูสิ เวลาเขาฝึกทหารกนั การเคล่ือนท่ีเร็ว การเคล่ือนท่ีเดินทางไกล การต่อสู้ใน
แนวหลงัของศตัรู มนัมีวิธีการ มนัมีการต่อสู้ มนัลึกลบัมหศัจรรยโ์ดยท่ีว่าตอ้งเขา้ไปใหแ้นบเนียน 
การเคล่ือนไหวไม่ใหข้า้ศึกรู้สึกตวัเลย น่ีเขายงัฝึกฝน เขายงักระท าได ้ แลว้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมาเพื่อต่อสู้กบักิเลสของตวั มนัไม่มีวิธีการเลยหรือ มนัไม่มีวิธีการเขา้ไปเอาชนะตวัเองเลยหรือ 
มนัไม่มีวิธีการท าใหจิ้ตสงบ ไม่มีวิธีการวิปัสสนาท าใหเ้กิดข้ึนมากบัดวงใจเลยหรือ 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา ใครเป็นคนตีแผอ่อกมา ถา้ไม่มีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เอาส่ิงน้ีตีแผอ่อกมา 
เราจะมีอะไรเป็นเคร่ืองมือต่อสู้กบักิเลสของเรา ในเม่ือส่ิงท่ีจะสู้กบักิเลสของเรา มนัมีครูบา
อาจารยเ์ป็นผูท่ี้น ามานะ มนัมีครูบาอาจารยเ์ป็นผูบุ้กเบิกมา บุกเบิกมา เห็นไหม ในปัจจุบนัเราเกิด
มาพบพระพุทธศาสนา เรามีศรัทธาความเช่ือ ส่ิงท่ีอาวุธก็พร้อม ทุกอยา่งก็พร้อม แต่เราเองเฉ่ือยชา
กนั เราเองกลบัไม่มองส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์คือมรรคญาณ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
คืออริยสัจ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เป็นความจริง ไอแ้ค่ของเคร่ืองอยู่อาศยั วตัถุ วดัก็เป็นวตัถุอนัหน่ึง 
วดั ส่ิงเสนาสนะต่างๆ วิหาร โรงธรรมต่างๆ ท่ีเราสร้างกนัมาเป็นศาลาโรงธรรม เป็นส้วมต่างๆ 
เราสร้างไวเ้พื่อด ารงชีวิตเท่านั้นเอง ส่ิงท่ีด  ารงชีวิตสร้างไวเ้พื่อจะใหเ้ราสร้างหวัใจ สร้างข้ึนมาเพื่อ
สมณะ เพื่อภิกษุ ภิกษุท่ีเห็นภยัในวฏัสงสาร แลว้เรามีท่ีอยูท่ี่ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเพื่อจะดดัแปลง
ใจของตวั ถา้ดดัแปลงใจของตวั เอาตวัเองรอดพน้จากกิเลสไป ส่ิงนั้นเป็นวตัถุเพื่อจะยอ้นกลบัมา
ท่ีใจ 
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แลว้เราจะไปเอาส่ิงท่ีเป็นวตัถุมาคะคานกนั ส่ิงนั้นควรเป็นอยา่งน้ี ส่ิงน้ีควรเป็นอยา่งนั้น 
มนัก็เป็นเคร่ืองท่ีอาศยัเท่านั้นเอง เอาทิฏฐิมานะมาเป็นปม เป็นปมเพื่อต่อสู้กนั คดังา้งกนั มนัไม่มี
ประโยชน์อะไรเลย 

ส่ิงท่ีอาศยั ถา้จิตเรามนัสว่างไสว จิตเราไม่ติดกบัส่ิงนั้น ส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองเคร่ืองอาศยั มนั
เป็นรวงรังท่ีเราจะอาศยันอนไปชัว่คร้ังชัว่คราวเท่านั้น ส่ิงชัว่คราว ของชัว่คราว แต่หวัใจ ส่ิงท่ีท  า
ข้ึนมา มนัตอ้งมองทะลุวตัถุเขา้ไป มองทะลุส่ิงอาศยัเขา้ไปถึงนามธรรม ถึงความรู้สึก ถึงหวัใจ ครู
บาอาจารยข์องเราถึงไม่ยดึติดเร่ืองอยา่งน้ีเลย 

หลวงปู่ มัน่ประพฤติปฏิบติัมาทั้งชีวิต อยูใ่นป่าในเขามาตลอดชีวิต ท าไมช่ือเสียงโด่งดงั
ขนาดนั้น เรามนัจบัจดนะ เหยยีบเรือสองแคม อยากจะเป็นพระป่า อยากจะต่อสู้ อยากจะต่อสู้กบั
กิเลส แต่ไม่มีความเขม้แขง็ ไม่มีความรู้สึกส่ิงใดเลยท่ีเป็นประโยชน์กบัตวัเอง ส่ิงใดใหกิ้เลสมนั
หลอกทั้งนั้น แลว้เอาเป็นทิฏฐิมานะของตวั แลว้เอาทิฏฐิมานะมาคดังา้งกนั มนัเป็นประเดน็ข้ึนมา 
เป็นปมข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นปมข้ึนมาคดังา้งกนัไปแลว้ มนัไม่เก่ียวกบัธรรมะเลย มนัเก่ียวกบัวินยั 
เก่ียวกบัวินยัคือขอ้บงัคบัของสงฆ์ 

ขอ้บงัคบัของสงฆ์ สังฆกรรม ส่ิงท่ีควรกระท า สังฆกรรม เป็นบุพกิจ ท าอยา่งไรใหม้นั
ถูกตอ้งตามบุพกิจนั้น ส่ิงน้ีเป็นบุพกิจ บุพกิจก็คือบุพกิจ ส่ิงท่ีเป็นบุพกิจ ทุกคนพร้อมกนัท าข้ึนมา
ดว้ยเจตนาใหดี้ มนัก็เป็นบุพกิจ สาธุ สาธุกนั สาธุ ภนัเต สาธุ ภนัเต รับตลอดไปเลย แลว้จิตใจมนั
ลงไหม แลว้ความรู้สึกมนัพอใจไหม ถา้ความรู้สึกมนัพอใจมนัก็เป็นธรรมข้ึนมา 

ส่ิงท่ีท  าจากบุพกิจข้ึนมา แลว้ก็ตั้งญตัติข้ึนมาเป็นอุโบสถ อุโบสถสังฆกรรมเป็นปาฏิโมกข ์
เป็นส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บญัญติัไวว้่า ภิกษุ ศีล ๒๒๗ ตอ้งถือรักษา ไม่ใหม้นัด่าง
พร้อยไปจากเรา เราก็สาธุ สาธุ มนัเป็นความสะอาดบริสุทธ์ิของใจ ความสะอาดบริสุทธ์ิของใจว่า
มนัไม่มีส่ิงใดตกคา้งในใจ แต่ถา้มนัตกคา้งในใจ เราเองจะร้อน เราเองจะเกิดนิวรณธรรม 

นิวรณธรรมปิดกั้นจิตนะ นิวรณธรรมท าใหส้มาธิเราลงไม่ได ้สมาธิปัญญาเราจะไม่เกิด ถา้
สมาธิปัญญาไม่เกิด ธรรมมนัอยูไ่หน 

ธรรมมนัเกดิขึน้มา มนัเกดิขึน้มาจากใจ ธรรมเกดิจากมรรคญาณ มรรคญาณย้อนกลบัเข้า
มาท าลายกเิลสในหัวใจของเรา ส่ิงนีม้นัเกดิขึน้มาด้วยเจตนานะ ส่ิงเคร่ืองอาศยัเป็นส่ิงท่ีอาศยัเฉยๆ 
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อาศยัข้ึนมาจะใหป้ระพฤติปฏิบติั อยา่ไปติดมนั ดูแลรักษาก็ดูแลรักษาไวเ้พื่อลูกหลาน ไม่ใช่ดูแล
รักษาไวก้บัเรา เราไม่พลดัพรากจากเขา เขาก็ตอ้งพลดัพรากจากเรา มนัตอ้งจากกนัไปในวนัหน่ึง
แน่นอน มนัอยูก่บัเราไม่ไดห้รอก แมแ้ต่ร่างกายกบัจิตใจมนัยงัพลดัพรากจากกนัเลย แลว้วตัถุขา้ง
นอก จะบอกว่ามนัเป็นเคร่ืองอาศยัเท่านั้นนะ เราสร้างไวใ้หม้นัเป็นสมบติักบัโลก สมบติักบัโลก 
แต่ในปัจจุบนัน้ีเรามีชีวิตอยู่ เราอาศยัมนัไป อาศยัมนัไปเฉยๆ เท่านั้น ไม่ตอ้งไปขอ้งติดมนั เรา
ดูแลมนั ถา้มนัจะเสียหายขนาดไหน ชาวบา้นเขามีหูมีตา เขารักษาของเขาได ้ เขาดูแลของเขาได ้
เขาท าของเขาได ้หนา้ท่ีของเรา ศีล สมาธิ ปัญญา 

ศีล สมาธิ ปัญญา ย้อนกลบัมา ปัญญามนัเกดิไหม โลกตุตรปัญญานะ ไม่ใช่ปัญญาเล่ห์
เหลีย่ม ไม่ใช่ปัญญาโลกๆ ปัญญาโลกๆ มนัปัญญาการเมือง การเมืองทิฏฐิมานะ เอาชนะคะคานกนั 
มนัจะไม่เป็นประโยชน์กบัใครทั้งส้ิน มนัเป็นเร่ืองของกิเลส มนัสร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้นน่ะ 

ตอ้งพยายามบงัคบัใจของตวั ส่ิงน้ีมนัสร้างเวรสร้างกรรมมาพอแรงแลว้ โลกมนัเป็นโลก 
โลกคือหมู่สัตว ์หมู่สัตวคื์อสัตตะเป็นผูข้อ้ง เราก็เป็นผูข้อ้งคนหน่ึง เราขอ้งในวฏัฏะ เราเป็นผูข้อ้ง
ในวฏัฏะ เราถึงตอ้งมาเกิดมาตาย แต่ยงัมีวาสนา มีศรัทธาความเช่ือ คนท่ีมีศรัทธาความเช่ือคือ
โอกาส โอกาสท่ีเราจะหลุดรอดออกไปจากวฏัฏะ โอกาสท่ีเราจะชนะตนเอง โอกาสท่ีเราจะบงัคบั
มนัใหม้นัอยูใ่นอ านาจของเรา 

อ านาจของเรา จิตของเราแท้ๆ  เลย มนัอยู่กบัเราแลว้มืดบอด แลว้ก็มีก าลงัฟาดงวงฟาดงา
ใหตี้ในหวัอกเรา ใหเ้ราเจบ็ช ้าน ้ าใจ ใหเ้ราเศร้าหมอง ใหเ้รายอมจ านนกบัมนั เราตอ้งต่อสู้กบัมนั 
กิเลสร้ายกาจนกั กิเลสในหวัใจของเรานะ กิเลสของคนอ่ืน กิเลสของต่างๆ เร่ืองของเขา 

ในสถานะ ในสงฆเ์รา ใครเป็นหวัหนา้ก็ดูแลท่ีนัน่ แต่ถา้มีความขดัแยง้ เราเป็นผูดู้แล
ทั้งหมดอยู่ เราเป็นผูดู้แลส่วนใหญ่อยู ่ มนัตอ้งมาถึงเรา แลว้มาใหเ้ราจดัการ เราจะจดัการ
ประคบัประคองกนัไป ประคบัประคองนะ ต่อไปถา้เราอายมุากข้ึนไป ส่ิงน้ีมนัจะเป็น
ประสบการณ์ สังฆะมีเท่าน้ี สงฆใ์นโลกน้ี สงฆใ์นเถรวาทเรามนัจะมีก่ีแสนองคเ์ชียว ก่ีแสนองค ์
ถา้ก่ีแสนองค ์ไม่ใช่อยูต่ลอดไป ก่ีแสนองคเ์ป็นผูท่ี้บวชๆ สึกๆ อยู ่พรรษา ๑๐ พรรษา ๒๐ ข้ึนไป
มนัจะมีนอ้ยลงๆ ส่ิงน้ีมนัจะจรรโลงกนัไปไดข้นาดไหน แลว้ถา้มนัไม่มีหลกัมีเกณฑก์นัเลย มนัจะ
เหลืออะไรล่ะ มนัเหมือนกบัโลกๆ เหมือนกบัละครชาตรี เหมือนกบันกัแสดง แค่สมมุติกนั แค่
เล่นบทบาทกนั สงฆส์มมุติโลกเป็นเท่านั้นเอง แค่สมมุติวา่เป็นสงฆ ์
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ดูสิ เวลาเขาเล่นหนงัเล่นละครกนั เขาสมมุติกนัเป็นบทบาทของเขา เขาท าของเขาได ้แลว้
เราก็สมมุติหลอกกนั หลอกกนัอยูใ่นโลก ในโลกปัจจุบนัน้ีบวชเป็นพระ บวชถูกตอ้งตามกฎหมาย 
แต่มนัเป็นสมมุติไง สมมุติ สึกไปมนัก็เป็นฆราวาสอยา่งเก่า บวชมามนัก็เป็นพระ 

แล้วถ้ามนับวชทีใ่จล่ะ บวชทีใ่จ สึกหรือไม่สึกไม่ได้ สึกไม่ได้เลย มนัเป็นพระโดยความจริง 
มนัเป็นอกปุปธรรม มนัฝังอยู่ทีใ่จ อยู่เป็นพระมนักเ็ป็นพระภายใน ออกไปข้างนอกไม่ได้บวชเป็น
พระ เขากเ็ป็นพระอยู่ภายในของเขา เพราะใจมนัเป็นพระ มนัไม่ได้เป็นพระกนัทีเ่ปลอืก ไม่ได้เป็น
พระกนัทีห่่มจีวร มนัเป็นพระในหัวใจ หัวใจเป็นพระเลย น่ีหัวใจเป็นพระ 

แลว้เราท าของเราข้ึนมาอยา่งนั้น ถา้ในหวัใจเป็นพระ ส่ิงท่ีเราห่มจีวรกนัอยูน่ี่มนัเป็นเร่ือง
สมมุติทั้งนั้นล่ะ แต่หวัใจมนัเป็นพระ พระจากภายใน ถา้พระมาจากภายใน มนัจะเป็นประโยชน์
กบัเราไหม 

มนัเกิดจากความตั้งใจของเรานะ เกิดจากศรัทธา เกิดจากจริตนิสัย เกิดจากความมุมานะ ส่ิง
ท่ีมุมานะ เราตอ้งมุมานะของเรา ความจริงใจ ความตั้งใจ ถา้ไม่มีความมุมานะ ไม่มีสติ ไม่มีความ
ระลึกรู้อยูเ่ลย ส่ิงใดมนัจะเป็นคุณธรรมข้ึนมาล่ะ คุณธรรมมนัจะไปตั้งอยู่บนอะไร 

ชีวิตมนัตั้งอยู่บนอะไร ชีวิตมนัตั้งอยู่บนกาลเวลาท่ีมนัเคล่ือนไหว เวลาไดม้า ๑ วนั ๒ วนั 
วินาทีท่ีเคล่ือนไหวไป ชีวิตตั้งอยู่บนเวลา ไออุ่นตั้งอยู่บนกาลเวลา แลว้คุณธรรมมนัตั้งอยูบ่นอะไร 
ถา้ตั้งอยูบ่นใจ ใจเป็นภวาสวะ เป็นภพ ถา้เป็นภพ มนัเป็นโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี แลว้ถา้มนั
ถึงท่ีสุดแลว้มนัตั้งอยูบ่นอะไร ถา้มนัไม่มีคุณธรรมในหวัใจ มนังงไปหมดล่ะ ธรรมะคืออะไรก็ไม่
รู้ ธรรมะก็คือส่ิงท่ีอยูใ่นพระไตรปิฎก อ่านความหมายพระไตรปิฎกออก อ่านหนงัสือออก แต่ไม่รู้
ความหมายว่านิพพานคืออะไร อ่านนิพพานก็งงนิพพาน อ่านสมาธิ สมาธิคืออะไร ปัญญา ปัญญา
ก็กคิูดอยูน่ี่ไงคือปัญญา ปัญญาก็กคิูด กเูก่งอยูน่ี่ ปัญญา...ไอน่ี้มนัเป็นปัญญากิเลสทั้งนั้นน่ะ โลกีย
ปัญญา ปัญญาท่ีมีกอูยูน่ี่ ปัญญาหลอกหมด 

แลว้มรรคญาณเป็นอยา่งไร โลกุตตรปัญญาเป็นอยา่งไร อ่านปัญญาๆ ก็โดนปัญญามนัโง่ 
ปัญญามนัหลอกสองชั้นสามชั้น อ่านว่าปัญญาๆ ปัญญามนัยงัหลอกอีกอยูใ่นหวันัน่น่ะ เห็นไหม 
อ่านออก อ่านภาษาออก แต่อ่านความหมายไม่ออก เขา้ใจไม่ออกเลย 



เทศน์พระ เร่ือง มืดบอด ๑๓ 

 

©2015 www.sa-ngob.com 
 

ถา้เราประพฤติปฏิบติั เวลาสมาธิเกิด น่ีสมาธิเป็นอยา่งน้ี สมาธิเห็นชดัๆ เลย สมาธิ จิตสงบ
ขนาดน้ี รู้กนัไดม้ากนอ้ยขนาดน้ี แลว้ถา้มนัยอ้นออกไปปัญญา ออ้! ปัญญาอยา่งน้ีต่างหากมนัถึง
จะท าใหกิ้เลสมนัสงบตวัลง ท าใหกิ้เลสมนัเห็นโทษของเรา เห็นโทษของทิฏฐิมานะเราน่ีแหละ 
ไม่มีใครท าลายเราเลย ไอทิ้ฏฐิอยากรู้อยากดีอยากเด่น อยากทุกอยา่งมนัท าลายใหส้มาธิเราอยู่
ไม่ได ้ใหปั้ญญาเป็นโลกียปัญญา 

แต่ถา้มนัเป็นปัญญาจริงๆ มนัจะมาลบลา้ง มนัมาท าลายทิฏฐิมานะอนัน้ี ถา้ท าลายทิฏฐิ น่ี
ไง อุปาทานยดึมัน่ถือมัน่ ถา้อุปาทานยดึมัน่ถือมัน่โดนถอนออกไปจากจิต ถา้ถอนออกไป 
สังโยชน์มนัขาดออกไป มนัเห็นชดัเจนไง น่ีปัญญามนัหมุนเขา้มา มนัหมุนดว้ยทิฏฐิมานะ หมุน
ดว้ยปัญญาของเรา มนัไดถ้อนสังโยชน์ออกไปไหม สังโยชน์มนัขาดอยา่งไร สังโยชน์มนัหลุด
ออกไปอยา่งไร ถา้สังโยชน์มนัไม่หลุด มนัจะปลอดภยัไดอ้ยา่งไร 

น่ีอ่านออก แต่ไม่รู้ความหมาย ประพฤติปฏิบติักนัไปมนัจะเห็นความหมายไปหมดล่ะ มนั
เป็นอยา่งน้ี! มนัเป็นอยา่งน้ี! มนัเป็นอยา่งน้ีเอง! มนัเป็นอยา่งน้ี! เห็นชดัเจนอยา่งน้ี! มนัท าลาย
อยา่งน้ี! ท าลายๆ ออกไป มนัท าลายของมนัชดัเจนมาก ท าลายออกไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป 
ท าลายเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไปถึงท่ีสุด 

ธรรมะตั้งอยูใ่นอะไร ธรรมะน้ีตั้งอยู่บนอะไร ธรรมธาตุมนัอยูท่ี่ไหน แลว้ธรรมธาตุมนัอยู่
ท่ีไหน ถา้มนัรู้แจง้เห็นรอบทิศทางแลว้มนัจะไปลงัเลสงสัยอะไร อะไรมนัจะเป็นทิฏฐิมานะ อะไร
มนัจะเป็นการท าลาย เพียงแต่สัมมาทิฏฐิเป็นผูน้ า เป็นหวัรถจกัร เป็นส่ิงท่ียนืใหห้มู่คณะ เป็นธงชยั 
เป็นธงน า เป็นธงน าของพวกเรา เป็นธงน าของหมู่คณะ อนันั้นเป็นธงน าท่ีมนัเป็นความจริงนะ 
ไม่ใช่ธงน าของกิเลส ไม่ใช่ธงน าของการเมือง ธงน าของการเมือง น าเพื่อทิฏฐิมานะ น าเพื่อความ
เป็นใหญ่ น าเพื่อการข่ีหวัคน ธงน าอยา่งน้ีใชไ้ม่ได ้น่ีธงน าของกิเลส 

ถา้เป็นธงน าของธรรม ธงน าของธรรม ธงน าเพื่อประโยชน์ ประโยชน์ชีวิตของผูน้ าเอง 
ประโยชน์ชีวิตของเรา ชีวิตคืออะไร ชีวิตก็ตั้งอยูบ่นกาลเวลา แลว้กาลเวลามนัไดช้ าระลา้งกิเลส
ออกไปจากหวัใจแลว้ ส่ิงท่ีเหลือน้ีเป็นประโยชน์หมดเลย ประโยชน์เพราะอะไร เพราะมนัสะอาด
บริสุทธ์ิ สะอาดบริสุทธ์ิจากใจดวงนั้น แลว้มนัสะอาดบริสุทธ์ิกบัโลก เทวดา อินทร์ พรหมเขา
เคารพนบนอบนบัถือ เพราะใจสะอาดมนัมีคุณธรรม มนัสว่างครอบโลกธาตุ เทวดา อินทร์ พรหม
เขา้ใจ เทวดา อินทร์ พรหมจะศรัทธาใจดวงน้ีมาก เห็นไหม สว่างหมดครอบโลกธาตุ แลว้มนัเป็น
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ธงน าของวฏัฏะ ดวงตาของโลก โลกยงัอาศยัส่ิงน้ีเป็นการน าทาง แลว้มนัเป็นธงน าของเราไม่ได ้
ท าไมกิเลสทิฏฐิมานะเราถึงขนาดนั้น ทิฏฐิมานะของเรามนัเหนือฟ้าขนาดไหน ไม่ยอมรับธงน า
อยา่งน้ี ไม่ยอมรับสัจจะความจริง ถา้ไม่ยอมรับสัจจะความจริงมนัก็ด้ือ ด้ือดา้นกบักิเลส ด้ือดา้น
กบัความมืดบอด มืดบอดท าใหจิ้ตใจขุ่นมวั จิตใจขุ่นมวัน่ีกรรมทั้งนั้นน่ะ กรรมในหวัใจ เหยยีบย  า่
ตวัเอง เหยยีบย  า่หวัใจ เหยยีบย  า่ใหม้นัเศร้าหมอง เหยยีบย  า่ใหม้นัอยูใ่นอ านาจของกิเลส เราถึงตอ้ง
ทบทวนตวัเอง ทบทวนตวัเองใหเ้ขา้สู่สัจธรรม ทบทวนตวัเองนะ 

เราเป็นพระโดยสมมุติ ไม่ใช่คณะตลกท่ีเขาห่มผา้เพื่อแสดงตลกหาเงินกนั เราบวชดว้ย
ศรัทธาความเช่ือ เห็นภยัในวฏัสงสาร แลว้จะเอาชนะตวัเอง เอาชนะกิเลสใหไ้ด ้ชนะกิเลสไดน้ี้มนั
เป็นสมบติัของเรา สมบติัในหวัใจ สมบติัเป็นสันทิฏฐิโก สมบติัท่ีเป็นประโยชน์กบัเรา แลว้มนัจะ
เขา้ใจเองว่าธรรมะตั้งอยูบ่นอะไร ธรรมะอยูท่ี่ไหน ธรรมะจะเป็นธรรมะส่วนบุคคล เป็นสันทิฏฐิ
โก มนัจะเป็นธรรมะของเรา จะเป็นสมบติัของเราต่อเม่ือเราท าจริงแลว้ไดจ้ริง เป็นสมบติัจริงของ
เรา เอวงั 


