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วนัน้ีอุโบสถนะ อุโบสถมนัเป็นวนัของสงฆ ์ สังฆกรรม มีสังฆกรรม เราทาํสังฆกรรมกนั 

เสมอกนั ทิฏฐิเสมอกนั ศีลเสมอกนั ความเสมอกนัมนัเป็นความสุขอยา่งยิง่ ทิฏฐิเสมอกนั 

ความเห็นเสมอกนั ถา้ความเห็นต่างกนั นานาสังวาสเกิดจากสิทธิต่างกนั 

สังฆกรรมมนัไม่เป็นโมฆียะ ไม่เป็นโมฆะ ส่ิงท่ีเป็นแขนงไมร้วมกนัมนัจะเขม้แขง็มาก 

สงัฆกรรม พดูถึงทาํความสะอาดของสงฆใ์หบ้ริสุทธ์ิ ใหส้ะอาดเหมือนกนั ใหเ้ป็นทิฏฐิ ใหเ้ป็น

ความเห็นเหมือนกนั ทิฏฐิความเห็น องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าบอกเลย “ในบรรดาสัตว์ ๒ 

เท้า เราตถาคตประเสริฐทีสุ่ด” การคบบัณฑติ การคบมติรด ีคอืคบองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจ้า องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าจะพาไปถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์ 

สงัฆกรรม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราเป็นสงฆ ์ เราเป็นสังฆะ เราเป็นสมมุติสงฆ ์

รวมกนั ๔ องคเ์ป็นสงฆข้ึ์นมา ความเป็นอยูข่องสงฆถ์า้มนัสะอาดบริสุทธ์ิในสังฆะ พระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์สังฆกรรม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

สาวกสาวกะผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้ง ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นสังฆะ สังฆะ ถา้เป็นสังฆะไดต้อ้งบรรลุ

ธรรม ถา้บรรลุธรรม “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” น่ีสงฆเ์กิดข้ึน 

รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ส่ิงท่ีเป็นสงฆ ์สังฆกรรมมนัจะรวมไปถึงท่ีนัน่ 

ความสะอาดบริสุทธ์ิอยา่งน้ีมนัสะอาดบริสุทธ์ิโดยสมมุติ น่ีสังฆกรรม ธรรมและวินยัเป็น

สมมุติอนัหน่ึง สมมุติน้ีเป็นบญัญติัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ แต่เราทาํความสะอาด
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จากภายนอกเขา้ไป ส่ิงท่ีทาํความสะอาดจากภายนอกเขา้ไป ถา้ส่ิงภายนอกสะอาดเขา้ไปได ้ มนั

สะอาดมาจากไหนล่ะ ธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ ส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติมนัสะอาดบริสุทธ์ิไดไ้หม อากาศ

ท่ีบริสุทธ์ิ อากาศท่ีเป็นสารพิษ อากาศท่ีมีพิษ ส่ิงท่ีออกซิเจนมนัเบา ออกซิเจนไม่มี คนตายไดน้ะ 

ธาตุ ๔ มนัสะอาดไม่ได ้ส่ิงท่ีธาตุ ๔ สะอาดไม่ได ้แลว้ใครสะอาดล่ะ ส่ิงท่ีมนัสะอาดไม่ได้

เพราะมนัเป็นธรรมชาติ มนัแปรปรวน ไม่มีส่ิงใดสะอาดได ้ ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ สะอาดไม่ได ้ จติ

ต่างหากมนัสะอาดได้ จติสะอาดได้ 

ดูสิ ถา้จิตสะอาด จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส ก็ไอต้วัจิตนัน่

แหละคือตวักิเลส แลว้มนัสะอาดไดอ้ยา่งไรล่ะ ส่ิงท่ีสะอาด จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส น่ีมนัเป็นสมมุติ 

ถา้เป็นสมมุติมนัเป็นเร่ืองโลกๆ มนัเป็นความสะอาดเขา้มา จิตผอ่งใสๆ อะไรมนัผอ่งใส ผอ่งใสคู่

กบัเศร้าหมอง มนัไม่มีอะไรผอ่งใสหรอก มนัผอ่งใสไม่ได ้แต่การกระทาํของเรานะ สพเฺพ ธมฺมา 

อนตฺตา10 สภาวธรรมท่ีเราประพฤติปฏิบติัข้ึนไปมนัจะทาํใหม้นัสะอาดเขา้ไป สะอาดเขา้ไป มนัก็

เหมือนกบัสะอาดโดยธาตุ ธาตุมนัสะอาด แต่ธาตุมนัเป็นธาตุอวิชชา ธาตุมนัไม่รู้ มนัสะอาดได้

อยา่งไร ถา้มนัทาํเขา้ไป มรรคญาณมนัจะเกิด น่ีส่ิงท่ีจะเกิด 

ความสะอาดจากภายนอก-ความสะอาดจากภายใน ส่ิงท่ีความสะอาดจากภายใน ส่ิงท่ี

สะอาด โลกเขาว่าสะอาด พิสูจน์แลว้ว่าเป็นความสะอาด ผอ่งใสๆ มนัสะอาด นัน่คืออวิชชา ส่ิงท่ี

อวิชชาจะเกิดอรหตัตมรรค มนัเขา้ไปจบัส่ิงท่ีเป็นอวิชชา อวิชชามนัคืออะไร ผอ่งใสๆ อะไรมนั

ผอ่งใส ส่ิงท่ีผอ่งใสมนัคู่กบัเศร้าหมอง ถา้มนัสะอาด มนัสะอาดเขา้มาจากขา้งใน มนัจะทาํเขา้ไป 

ถา้เป็นสังฆกรรม ถา้เราเห็นจริงเห็นจงัของมนั น่ีความจริงจงั เวลาครูบาอาจารยส์มยัหลวง

ปู่ มัน่ เวลาวนัอุโบสถข้ึนไป พระร่ืนเริงแจ่มใส พระไดล้งสังฆกรรม ไดฟั้งเทศน์ฟังธรรม มนัทาํ

ดว้ยความจริงจงั มนัทาํดว้ยความจริงใจ ถา้เรามีความจริงใจ ความจริงมนัเขา้ถึงใจ เพราะความจริง

มาจากไหน 

เพราะเราโลเล เราเป็นคนไม่จริง เพราะเราไม่จริง การกระทาํไม่จริง เลยสกัแต่ว่าทาํ ทาํ

เป็นพิธี ทาํเพราะกลวัโดนครูบาอาจารยเ์อด็ กลวัโดนท่านว่า ทาํเพราะมีคนบงัคบัใหท้าํ มนัไม่ได้

ทาํจากหวัใจไง 
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ถา้มนัทาํจากหวัใจมนัจะมีความเขม้แขง็ อยา่อ่อนแอ ความอ่อนแอของเราทาํใหเ้ราลม้ลุก

คลุกคลาน เราจะเป็นจะตายกนัเพราะความอ่อนแอของเรา เรามนัอ่อนแอกนัเอง แลว้พออ่อนแอ 

มนัขาอ่อน พอขาอ่อน มือไมจ้บัอะไรไม่ข้ึน ยกอะไรไม่ข้ึนเลย นัง่สมาธิภาวนากท็าํกนัไม่ได ้

เพราะเรามนัอ่อนแอ เรามนัไม่จริง ความไม่จริงมนัจะเอาความจริงมาจากไหนล่ะ 

10ธรรมะเป็นของจริง ถ้าธรรมะเป็นของจริง เราต้องเข้มแขง็ อย่าให้ส่ิงใดมนัมาเกาะกนิใจ

นะ 

เราอ่อนแอกนั แลว้ไม่มีจุดยนืกนั สนิมเกิดจากเหลก็ กิเลสมนัอยูก่บัใจ ไม่ตอ้งใหม้นัเกิด

หรอก มนัมีโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ แลว้มนัอ่อนแอ ทาํอะไรดว้ยเป็นพิธีกรรม ดว้ยสักแต่ว่าทาํ 

อนัน้ีมนัก็ดีอนัหน่ึง ดีอนัหน่ึงหมายถึงว่าเราถือนิสัย ครูบาอาจารยท่์านเป็นครูบาอาจารย์

ของเรา เราถือนิสัย ขอนิสัยแลว้ทาํตามท่าน มนัก็ยงัมีคนดูแลไง เหมือนนกัมวยเลย นกัมวยมนัมีพี่

เล้ียงอยู ่ เวลาข้ึนเวที โดนชกโดนต่อยมา กิเลสมนัถีบมา กิเลสมนัสอยปลายคางมาเลย นอนอยู่

กลางเวทีเลย มนักาํลงัมึนเลย พี่เล้ียงข้ึนมาประคอง ใหน้ํ้ าใหท่้า นวด ฟ้ืนสติมา แลว้ใหไ้ปสูม้นั

ใหม่ 

แต่ถา้ไม่มีพี่เล้ียง ไม่มีครูบาอาจารยเ์ลย พอกิเลสมนัถีบเอานะ ไปเลย “นิพพานก็ไม่มี 

มรรคผล บวชมาทาํไม ครูบาอาจารยท่์านก็พดูประสาแต่ท่านพดูหรอก เขียนเสือใหว้วักลวั นรกก็

ไม่มี สวรรคก์็ไม่มี ไม่มีอะไรหรอก เสพสุขไปวนัๆ หน่ึง” ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ไม่ไดถื้อนิสัย มนั

ก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ เวลามนัอ่อนแอ เวลามนัลม้ไปแลว้มนัลุกไม่ข้ึน มนัลุกไม่ข้ึนเลย เพราะมนัโดน

กิเลสถีบเอา นอนแผก่ลางเวทีนัน่น่ะ แลว้ยงัภมิูใจนะ “โอ!้ เป็นพระนะ เป็นพระ มีคนนบัหนา้ถือ

ตา”...กิเลสมนัเหยยีบหวัแลว้ยงัไม่รู้จกักิเลสมนัเหยยีบหวัเลย 

ถา้มีครูบาอาจารย ์ถา้เป็นธรรม น่ีไง สังฆกรรม ถา้เป็นธรรม การเขา้หมู่ หมู่เขาทาํอยา่งไร

กนั ขอ้วตัรปฏิบติัมนัรู้นะ ถา้เราไม่ไดท้าํมา เราไม่ไดท้าํส่ิงน้ีมา เวลาเขา้หมู่ไปมนัเคอะๆ เขินๆ แต่

ถา้มนัทาํมาเหมือนกนั เวลาเขา้หมู่แลว้มนัองอาจกลา้หาญ ศีลทาํใหเ้ราองอาจกลา้หาญ จะเขา้

สังคมไหนก็ได ้ สังคมท่ีเขาเป็นไป สังคมไหนเราก็รู้ เราก็ทาํได ้ เพราะเราก็มีศีลเหมือนกนั เรา

สะอาดบริสุทธ์ิเหมือนกนั 
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แต่ถา้มนัเน่าใน มือมนัเน่า มือมนัมีแผล มนัไม่กลา้หรอก มนัทาํอะไรมนัแหยงไปหมด ส่ิง

น้ีถา้เราไม่มีจุดยนื เราไม่เขม้แขง็ สนิมเกิดจากเหลก็ กิเลสมนัเกิดจากเรา เราไม่เขม้แขง็เอง ถา้เรา

เขม้แขง็ เราต่ืนตวัตลอดเวลา เราจะเคาะสนิมตลอดเวลา อยา่ใหส้นิมมนัยดึ อยา่ใหข้อ้มนัตาย เรา

ทาํของเรา เราจะมีความจงใจของเรา 

ถา้มีความจริงใจ ความจงใจของเรา แลว้เราจงใจ เราตั้งใจ สนิมมนัเกิดไม่ได ้มนัเกิดไม่ได ้

มนัขดัเกลา ธุดงควตัรมนัขดัเกลากิเลส มนัเป็นเคร่ืองมือชาํระกิเลส แต่มนัยงัชาํระไม่ได ้ มนัเป็น

เคร่ืองมือ ถา้มีเคร่ืองมือคอยเคาะมนั คอยทาํลาย คอยเคาะมนัไม่ใหม้นัยดึตาย เราทาํของเราได ้ถา้

เราทาํของเราได ้มนัทาํใหส้นิมไม่เกิดข้ึนมา 

“จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส”...ผอ่งใสมนัคืออวิชชา 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัทาํใหเ้ราสดช่ืน เราร่ืนเริง เราอาจหาญได ้ มนัตอ้งมีสติสัมปชญัญะ

คอยคน้ควา้ คอยดูแล คอยดูจิตของเรา ส่ิงใดท่ีมนัผดิพลาดมาแลว้ มนัควรจะมีสติสิ เรามี

สติสัมปชญัญะว่าส่ิงน้ีมนัผดิแลว้เราไม่ควรทาํซํ้ าทาํซาก ผดิแลว้ก็ทาํซํ้ าทาํซากนัน่น่ะ แลว้จะ

แกไ้ขๆ จะแกไ้ขอะไร ก็มนัทาํซํ้ า มนัแกไ้ขก็คือมนัไม่ทาํสิ มนัไม่ทาํส่ิงนั้นเลย ส่ิงนั้นไม่ควรทาํ 

ทาํไม่ไดอี้กแลว้ ส่ิงท่ีทาํมาแลว้มนัผดิพลาดแลว้มนัก็ไม่ควรทาํอีกแลว้ ไม่ควรทาํ ทาํอยา่งไร ทาํ

ขอ้วตัรไปแต่ไม่ทาํซํ้ าลงไป ทาํซํ้ าลงไปมนัก็ไอร้อยเดิมนัน่น่ะ มนัรอยเดิม สนิมมนัเกาะอยูแ่ลว้ 

แลว้ยงัใส่ส่ิงท่ีไปเร่งมนัอีก น่ีเร่งมนัอีก 

10หยุดมนัเลย เปลีย่นแปลงเลย เปลีย่นแปลงเลย ทาํอย่างนีไ้ม่ได้ ถ้าทาํอย่างนี ้ ไม่ทาํ ไม่ทาํ 

ไม่ควรทาํมนัอกีแล้ว ถ้าทาํอกีมนักเ็ข้ารอยเดมิ ร่องนํา้มนํีา้อยู่ ร่องนํา้จะลกึไปเร่ือยๆ สันดานมนั

เป็นอย่างนี ้เราถงึต้องเปลีย่นแปลง ขดัเกลา ในเมือ่เรายงัมีกเิลสในหัวใจอยู่ การกระทาํของเราต้อง

ฝืนตลอด น่ีการฝืนความรู้สึก 

ไอน่ี้มนัไม่ใช่อยา่งนั้นน่ะ “โอ๋ย! ทาํอยา่งน้ีเป็นอยา่งน้ี พอใจอยา่งน้ีแลว้ทาํซํ้ าทาํซากไป น่ี

คือธรรมวินยัๆ”...ทาํไมมนัซ่ือบ้ือขนาดนั้นน่ะ เขา้ไปทางน้ี มนัเหมือนมวย มนัเปิดช่องใหเ้ขาสวน

หมดัมา แลว้มนัก็ยงัเปิดใหเ้ขาสวนมา สวนแลว้ลม้อยูก่ลางถนน แลว้ก็ยงัเปิดใหเ้ขาสวนอีกๆ 

ทาํไมมนัซ่ือบ้ือขนาดนั้นน่ะ ปิดสิ ปิด ปิดก็คือไม่ทาํ ปิดทางท่ีเขาสวนหมดัมา ปิดใหอ้ยู่ๆ ๆ ถา้มนั

อยากทาํ ปิดมนัสิ ไม่ทาํ ไม่ทาํ ฝืนมนั มนัจะมีอะไรล่ะ 
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ไม่ทาํไปมนัก็มีใช่ไหม มนัมีความนอ้ยเน้ือตํ่าใจ มนัมีผลตอบสนองมา เพราะไม่ไดด้ัง่ใจ 

มนัไม่ไดอ้ยา่งกิเลสหรอก น่ีถา้กิเลสไม่ไดด้ัง่ใจ พอไดด้ัง่ใจมนัก็ไม่มี เพราะนอ้ยเน้ือตํ่าใจ ดูสิ ถา้

มนัอยูใ่นหมู่คณะ “เกรงใจเขา เกรงใจ”...มนัจะไปเกรงใจทาํไม กิเลสน่ะ ไม่ตอ้งไปเกรงใจเขา

หรอก ถา้มนัทาํแลว้ผดิ อยา่ไปยุง่กบัเขา ถา้เขาจะทาํ ปล่อยใหเ้ขาทาํไป มนัมีครูมีอาจารย ์ เด๋ียวครู

บาอาจารยก์็จดัการเอง 

เพราะทิฏฐิ มนัเป็นจริตนิสัย จริตนิสัยของคนมนัก็ไม่เหมือนกนั ความเห็นของคนก็ไม่

เหมือนกนั ส่ิงท่ีไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนัก็เร่ืองของเขา แต่ถา้เขาทาํของเขา มนัเป็นสันดาน 

สันดานถา้มนัหนามนัก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ เพราะสนัดานมนัเป็นอยา่งนั้น แต่ถา้สันดานมนัดีข้ึนมา 

มนัก็แกไ้ขข้ึนมา เด๋ียวเขาปรับตวัข้ึนมา เขาตอ้งเห็นของเขาเอง 

ดูสิ ถา้เรากินแต่ของแสลงเขา้ไป มนัจะไม่เป็นโรคเป็นภยั มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร น่ีก็

เหมือนกนั ถา้มนัทาํผดิอยูบ่่อยคร้ังๆ เขา้ เด๋ียวความผดิมนัตอ้งเปิดออกมา ความลบัไม่มีในโลก

หรอก ถา้เขาทาํของเขา ไม่ตอ้งไปเกรงใจ เขาชวน เขาตอ้งการใหไ้ปทาํกบัเขา ไม่ตอ้งไปทาํกบัเขา 

มนัเป็นความดีและความเลวของเขาเอง ใครทาํคนนั้นจะไดค้วามดีความเลวของเขาเอง เรายนือยู่

ในธรรมวินยัของเรา แลว้เราทาํแต่คุณงามความดีของเรา ทาํดต้ีองได้ด ีทาํช่ัวต้องได้ช่ัว10 ชา้หรือเร็ว

เท่านั้นเอง ทาํดีตอ้งเป็นความดี ถา้เราทาํดีของเรา ความดีทาํยากไหม 

ก็มนัปลาเป็น ปลาเป็นก็ว่ายทวนนํ้า ไอป้ลาตายมนัตายแลว้ ปลาตายแลว้มนัลอยไปตามนํ้า 

น่ีเหมือนกนั ทาํสบายๆ เอาแต่สะดวกสบาย แลว้กล็อยเหมือนคนตาย ลอยไปตามนํ้า ใครมาก็

เกรงใจเขาๆ มนัไม่มีความหมายหรอก เร่ืองของโลก ไม่ตอ้งไปเกรงใจใคร มนัสะดวกสบายอยู่

แลว้ เพราะมนัมีขอ้วตัร มนัมีคาํสั่งอยูแ่ลว้ มนัเป็นวตัรปฏิบติัของพระป่าเรา 

ดูสิ สมยัพุทธกาล คหบดีเขาไปวดั ไปถึงก็เห็นพระไม่มีเลย ก็เคาะระฆงั ก็เห็นพระ ต่างคน

ต่างเดินมา ไปฟ้องพระพุทธเจา้เลยว่าพระทะเลาะกนั พระไม่พดูกนัเลย น่ีความเห็นของโลกเอามา

เป็นใหญ่ไม่ไดน้ะ 

ส่ิงท่ีเราไปสร้างวดัสร้างวากนั ท่ีเราไปทาํ เราเอง เราเป็นคนยนืยนัเองว่าเราตอ้งการอยา่ง

นั้นๆ ก็โยนมาท่ีเราสิ เราเป็นคนบงัคบั เราเป็นคนตั้งขอ้วตัรเอง ถา้เราตั้งขอ้วตัรเอง ผดิถูกมนัอยูท่ี่

เรา มนัสบายมาก สบายมาก โยนมาเลย บอกว่าอาจารยไ์ม่ใหท้าํ ก็เท่านั้น ง่ายๆ เลย ไม่ตอ้งใหใ้คร
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มาลูบหวัเล่นหรอก อยูดี่ๆ กม้หวัไปใหเ้ขาเหยยีบ แลว้ก็ใหเ้ขากระทืบดว้ย ใหกิ้เลสมนัสอยหงาย

ทอ้งเลย แลว้อวดเก่ง...ไม่ตอ้งอวดเก่งเลย มนัมีแบบอยา่งอยูแ่ลว้ไง 

เราเป็นมาก่อน เร่ืองอยา่งน้ีไม่ใช่ว่าอวดนะ มาอยูท่ี่โพธารามใหม่ๆ เขาร้อยแปด เพราะ

อะไร เพราะไม่มีใครรู้จกัเลย ๒๐ ปีท่ีแลว้ ใครมาก ็“มาจากไหน” 

“มาจากหลวงตามหาบวั” 

ไม่รู้จกัหรอก รู้จกัแต่พระพื้นท่ีของเขา แลว้ทาํอะไรไปก็เหมือนคนบา้ เหมือนคนบา้ จน

ชาวบา้นเขาพดู “วนัๆ ไม่เห็นมนัทาํงานอะไรเลย เดินไปก็เดินมา” น่ีเขาเห็นว่าการเดินจงกรมเป็น

การเสียเวลาเปล่า เขาคิดว่าเราไม่ไดท้าํอะไรเป็นประโยชน์กบัโลกเลย แต่มนัเป็นคุณงามความดี

ของเรา นัง่สมาธิภาวนา เดินจงกรมอยูน่ี่มนัสุดยอดของสมณะเลย เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัเป็น

วิธีการ 

ในเม่ือเรามีเหตุท่ีจะเขา้ไปเอามรรคผลนิพพาน เรามีเคร่ืองมือ เรามีปัจจยัเขา้ไปหยบิฉวย

ส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์กบัศาสนา แลว้เราปฏิเสธเคร่ืองมือท่ีจะเขา้ไปหยบิมรรคผล แลว้ไปทาํเร่ือง

โลกๆ ไปก่อสร้าง ไปทาํอะไรท่ีเป็นประโยชน์ “โอ!้ พระท่ีน่ีดีเนอะ ไดก่้อสร้าง ไดท้าํเป็น

สาธารณประโยชน์บา้ง ไดดู้หมอ ไดรั้กษาคนไข”้ 

มนับา้ น่ีพระ ไม่ใช่กรมประชาสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์เป็นเร่ืองของโลกเขา 

ติรัจฉานวิชา วิชาท่ีทาํใหเ้น่ินชา้ในการเขา้ถึงมรรคผลนิพพาน 

ในเม่ือมนัเดินจงกรมอยูน่ี่มนัไม่เป็นประโยชน์กบัใคร เขาไม่ไดป้ระโยชน์อะไรกบัเราเลย 

แต่เขาไดโ้ดยเขาไม่รู้ตวัเลย มนัจะเป็นประโยชน์มหาศาล ถา้เม่ือพระองคน์ั้น ผูท่ี้ประพฤติอยา่ง

นั้นเขา้ถึงธรรมวินยั ดูสิ มนัชาํระลา้ง คนเรามีกิเลสปักหวัใจอยู ่ แลว้กิเลสทาํใหมื้ดบอด ไม่เขา้ใจ

ส่ิงใดๆ ในโลกน้ีเลย แลว้มีพระองคห์น่ึงเปิดหวัใจข้ึนมาใหส้วา่งไสว ในเม่ือหวัใจน้ีมนัสว่างไสว

ข้ึนมาแลว้ ดวงใจของทุกดวงใจเป็นอยา่งนั้นหมด ถา้ดวงใจดวงน้ีสว่างไสว ดวงใจดวงน้ีเขา้ถึง

วิธีการชาํระกิเลสแลว้ ทุกดวงใจเป็นอยา่งน้ี 

จากใจดวงหน่ึงใหใ้จดวงหน่ึง ดูสิ จกัรวาลมืดหมด แลว้มีโลกอยูโ่ลกหน่ึง มีดวงใจอยูด่วง

หน่ึงท่ีมนัสว่างข้ึนมา ดวงใจสว่างข้ึนมามนัจะเป็นประโยชน์กบัจกัรวาลน้ีไหม จกัรวาลถา้ไม่มี

ดวงอาทิตย ์ ยุง่ไปหมดเลย เพราะดวงอาทิตยเ์ป็นพลงังานทั้งหมดท่ีใหอ้ยูก่บัจกัรวาลน้ี แลว้ใจท่ี
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มนัสะอาดข้ึนมามนัเหมือนกบัดวงอาทิตยท่ี์สว่างข้ึนมาในโลกมืด มนัเป็นประโยชน์นะ ตั้งแต่

เทวดาลงมา เทวดา อินทร์ พรหม ทั้งคนท่ีมนัติดว้ยว่า “พระทาํอะไร วนัๆ หน่ึงเดินไปเดินมา วนั

หน่ึงเห็นเดินไปก็เดินมา ไม่เห็นทาํอะไรกนัเลย” 

ก็ไอเ้ดินไปเดินมามนัจะเขา้ไปถึงมรรคผลนิพพาน มนัจะเขา้ไปถึงสัจจะความจริง แต่โลก

เขาไม่รู้ โลกเขาไม่รู้เขาก็ติเตียนเป็นเร่ืองธรรมดา แลว้เราจะไปทุกขร้์อนอะไรกบัไอค้นบา้คนบอท่ี

มนัมาติมึงล่ะ แลว้เราไปสร้างวดัสร้างวากนัแลว้ แลว้เอาคนบา้คนบอเป็นเขม็ทิศ มนัจะเป็นวดัไป

ไดอ้ยา่งไร มนัก็เป็นโลกน่ะสิ 

ถา้เป็นโลกข้ึนมา ดูสิ กรมการศาสนาเผยแผธ่รรม วดั สาํนกัปฏิบติั สาํนกัปฏิบติั

ต่างจงัหวดัมนัจะปฏิบติัอะไร เด๋ียวน้ีเขาทาํหนงั เขาทาํไดดี้กว่าน้ีอีก ดูหนงัเร่ืองพระพุทธเจา้สิ เขา

สร้างมาเลย พระพุทธเจา้เกิดเม่ือไหร่ เขาสร้างไดดี้กว่าอีก แลว้ไอพ้ระหวัโลน้ๆ จะไปสร้างสาํนกั

ปฏิบติัข้ึนมาเป็นพิธีกรรมกนั มนัก็โรงงาน หุ่นยนต ์ โรงงานประกอบรถยนต์ แลว้รถยนตม์นัเอา

มาทาํเป็นเศษเหลก็ มนุษยน์ะเวย้! บวชพระดว้ย หวัโลน้ๆ ดว้ย มนัจะทาํเป็นหุ่นยนตไ์ดอ้ยา่งไร 

มนัมีศกัยภาพของการพน้จากกิเลสเวย้! 

ในเม่ือมีศกัยภาพของการพน้จากกิเลส มนัก็ตอ้งทาํจริงทาํจงัสิ เราทาํจริงทาํจงั มนัจะเอา

โลกเป็นใหญ่ไดอ้ยา่งไร มนัจะไปฟังเขาทาํไม ไม่ตอ้งฟังใครเลย ขอ้วตัรปฏิบติัของตวัทรงไวใ้ห้

ได ้ตอ้งเขม้แขง็ข้ึนมา ขอ้วตัรตอ้งยนืใหไ้ด ้ถา้ขอ้วตัรยนืใหไ้ด ้นัน่น่ะเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีเขา้ไป

ถึงมรรคผลนิพพาน 

เคร่ืองมือมรรคผลนิพพาน ทาํลายมนัก่อน ทาํลายเคร่ืองมือมนัแลว้บอก “กนูกัปฏิบติั กู

เป็นพระป่า กจูะเขา้สู่มรรคผลนิพพาน” มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไรในเม่ือเคร่ืองมือเขา้ไปทาํมนัไม่มี 

ธรรมและวินยัของพระพุทธเจา้มนัไม่มี ถา้มนัไม่มี มึงจะเอาอะไรเป็นเคร่ืองไปถึงธรรม ในเม่ือมึง

ทาํลายเคร่ืองมือกนัเอง เคร่ืองมือท่ีจะเขา้ไปถึงธรรม มึงทาํลายกนัเอง แลว้บอกว่า “กเูป็นนกั

ปฏิบติัๆ”...นกัปฏิบติัข้ีหมา 

นกัปฏิบติัมนัตอ้งเขา้มาท่ีน่ี เหมือนหมอเลย ดูสิ เขาเรียนหมอมา จะกินอาหารอะไร เขารู้

ว่าเป็นโทษ เขาจะไม่กินส่ิงท่ีเป็นโทษกบัร่างกายนะ แลว้การดาํรงชีวิต ไม่ฝืนมนั ตอ้งออกกาํลงั

กาย ตอ้งเคล่ือนไหวใหร่้างกายมนัแขง็แรงข้ึนมา หมอเขายงัรู้เลยว่าการดาํรงชีวิต ๑๐๐ ปีจะอยูไ่ด้

อยา่งไร ความเป็นไปของร่างกายน้ีมนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร น่ีทางหลกัวิชาการนะ 
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แลว้น่ีก็เหมือนกนั ธรรมและวินยัมนัเป็นสมมุติ ธรรมและวินยั สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 

สภาวธรรมทั้งหลายน้ีเป็นอนตัตา สภาวธรรมมนัเกิดข้ึน ตั้งอยู่ และดบัไป อนตัตาคือมีอยู ่ แต่มนั

ไม่เป็นรูปธรรมท่ีจะจบัตอ้งได ้

แต่ถา้มนั สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 ธรรมน้ีแปรสภาพหมด เขาว่า “นิพพานก็เป็นอนตัตา” 

ถา้เป็นอนตัตา มีนิพพานทาํไม นิพพานพน้จากอนตัตา สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 ศีล สมาธิ 

ปัญญา มนัเป็นอนตัตา มนัเกิดดบัอยูน่ี่ มนัเกิดข้ึนมาชัว่คราว ถา้เรามีความสามารถ เราจะสร้างมนั

ข้ึนมา สร้างมนัข้ึนมานะ สร้างสติข้ึนมา นึกข้ึนมา ฝึกข้ึนมา สติข้ึนมา ทาํสมาธิข้ึนมา แลว้ออก

คน้ควา้ปัญญาข้ึนมา สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 สภาวธรรมน้ีเป็นอนตัตา ความคิดก็เป็นอนตัตา สรรพ

ส่ิงมนัมีอยูแ่ลว้ แต่มนัเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา แลว้เราไม่มีความสามารถเอามาใชป้ระโยชน์ได ้

10ตั้งสติขึน้มา มสีติสัมปชัญญะขึน้มา ทาํจติให้สงบเข้ามา ส่ิงนีม้นัจะเกดิขึน้มา 

ของมีอยู่ แต่ใชไ้ม่เป็น ธรรมวินยัจากขา้งนอกก็ไปลบลา้งมนั เอาโลกเป็นใหญ่ ถา้เอาธรรม

เป็นใหญ่ ทิง้มนั ทิง้มนั โลกจะติเตียนหรือจะช่ืนชมนั้น คนโง่ติเตียน คนโง่ช่ืนชม ไม่มีความหมาย

เลย ดูสิ เราเล่นกบัหมา หมามนักระดิกหาง มนัเลียปาก มนัรักเจา้นายมนั มีประโยชน์อะไร มนัมี

ความอบอุ่นเท่านั้นเอง แลว้หมามนัสอนเราไดไ้หม หมามนัสอนคนไดไ้หม หมามนัรักษาคน 

รักษาเจา้นายมนั มนัใหค้วามปลอดภยักบัเจา้นายมนั แต่มนัสอนเราไดไ้หม 

โลกเขาเป็นอยา่งนั้นน่ะ มนัเลียปากมึง มนักระดิกหางใหมึ้ง แลว้มึงไปยุง่อะไรกบัมนั มนั

ก็เท่านั้นน่ะ โลกๆ โลกไม่มีความหมายเลย ถา้มนัมีจุดยนืข้ึนมา โลกไม่มีความหมายหรอก เราอยู่

กบัโลกโดยไม่ติดโลก เห็นไหม เราอยูก่บัหมา หมามนัใหค้วามปลอดภยั หมามนัใหค้วามอบอุ่น 

แต่หมามนัใหมึ้งพน้จากกิเลสไดไ้หม 

แต่ถา้เป็นธรรมวินยั เร่ืองของโลก เราตอ้งเอาธรรมวินยัเป็นท่ีตั้ง ส่ิงใดท่ีควรและไม่ควร 

มนัควรรู้ว่าอนัน้ีควรหรือไม่ควร ถา้ไม่ควร เราอยา่ไปยุง่กบัเขา อาศยัเขาอยู ่ บิณฑบาตกบัเขา 

ความเป็นอยูน่ี่อยูก่บัเขา ปัจจยัเคร่ืองอาศยัอยูก่บัเขา แต่เราเป็นอาจารยเ์ขา เราเป็นศากยบุตรพุทธ

ชิโนรส เราตอ้งมีจุดยนืของเราสิ เรามีจุดยนืของเรา ถา้มีจุดยนืของเรา มนัจะยอ้นกลบัมาท่ีธรรม 

10สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 ส่ิงท่ีมีอยู่ ถา้มนัเคล่ือนไหว มนัมีอยู่ พอมีอยู ่ ไปกบัเขา อยูก่บัเขา 

แลว้มนัเป็นประโยชน์อะไรกบัเรา เราโง่ขนาดนั้นหรือ 
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แต่ถา้เราเป็นลูกศิษยมี์ครูบาอาจารย ์ ส่ิงท่ีอาศยักบัเขา แต่เราก็มีจุดยนืของเรา แลว้จุดยนื

ของเรา ตั้งสติข้ึนมา ระลึกข้ึนมา ของมีอยู ่ ถา้มนัส่งออกไปเอาขา้งนอกมนัก็เป็นเร่ืองของโลกๆ 

หมด ถา้มนัทวนกระแสกลบัมา มนัก็เป็นเร่ืองของธรรมหมด เร่ืองของธรรม มนัจะมีสติข้ึนมา มี

สมาธิข้ึนมา ถา้มีสติสมาธิข้ึนมา มนัจะเป็นประโยชน์อะไร ประโยชน์กบัใคร? ก็ประโยชน์กบัไอ้

คนทาํน่ะสิ ใครทาํใครได ้น่ีคบธรรมวินยั คบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวแ้ลว้ “อานนท ์ถา้เราตายไปแลว้ ธรรมวินยัจะเป็น

ศาสดาของเธอ” 

เราเกิดทนัหรือไม่ทนัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เราเกิดทนัธรรมวินยั ธรรมวินยั

น้ีเป็นสมมุติ สมมุติ สมมุติเพราะมนัเป็นวชิาการ มนัยงัไม่เป็นสมบติัของเรา แต่ถา้มนัเป็นสมบติั

ของเรา มนัเป็นความจริง เพราะเราจบัตอ้งได ้เรารู้สึกได ้จบัตอ้งไดห้รือรู้สึกไดน่ี้มนัเป็นของใคร? 

ของคนท่ีทาํ ถา้ทาํข้ึนมามนัเป็นประโยชน์กบัเราหรือยงั ประโยชน์ของเรา สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 

เพราะอะไร เพราะมนัเป็นสมาธิ เด๋ียวมนักเ็ส่ือม เด๋ียวมนัก็เส่ือม ปัญญาเกิดข้ึนมา มีปัญญาข้ึนมา

ใคร่ครวญ เด๋ียวมนัก็หมดไป มนัเป็นของเราหรือยงั น่ีไง สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้บอก ธรรมท่ีเป็นอนตัตา ปฏิบติัเขา้ไปบ่อยคร้ังเขา้ๆ ถึงท่ีสุดมนัไม่เป็นอนตัตา

หรอก เป็นอกปุปธรรม10 ไม่ใช่กุปปธรรม กุปปธรรมเป็น สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา 

10สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 มนัเป็นกุปปธรรม คือเป็นสภาวธรรมท่ีมนัมีอยู่ ท่ีองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมาอยูน่ี่ แต่ประพฤติปฏิบติัข้ึนไปจนมีครูบาอาจารยช้ี์นาํ จากใจดวง

หน่ึง ใจดวงท่ีเคยผา่นข้ึนมา ถา้ใจคนท่ีไม่เคยผา่น พดูไม่ได ้ ไม่รู้วิธีการ เรียนมาจนตาย ตายแลว้

เรียนใหม่ก็อยูเ่ท่านั้นน่ะ เพราะเป็นเร่ืองของสมมุติ มนัเป็นไปไม่ได ้

แต่ถา้เป็นความจริงข้ึนมา มนัมีการกระทาํ มนัตอ้งทาํได ้ ทาํได ้ ถา้ทาํไม่ได ้ ทาํไดก้บัทาํ

ไม่ไดม้นัต่างกนัอยา่งไร ไอท่ี้ไม่ได ้ไม่ไดเ้พราะอะไร ไอท่ี้ได ้ไดเ้พราะอะไร ไดเ้พราะมนัมีจุดยนื 

ไดเ้พราะเป็นคนจริง จริงเพราะอะไร จริงเพราะเรายนือยูใ่นหลกัความจริงของเรา ถา้ยนือยูใ่นหลกั

ความจริงของเรา เรายนือยูใ่นหลกัความจริงของเรา มนัเขา้ไปถึงหลกัความจริงของเรา แต่ถา้มนั

เป็นกิเลส มนัก็หลกัความจริงของกิเลสไง 

ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา อะไรท่ีมนั สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 สภาวะท่ีมนัเป็นอนตัตา ท่ีมนั

เป็นไป ท่ีมนัหมุนเวียนไป แต่เราใชส้ติ เราใชส้มาธิเขา้ไป มนัก็มีศีล สมาธิ ปัญญา 
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สัมโพชฌงค ์ ตรึกในธรรม ธมัมวิจยะ มีสมัโพชฌงค ์ มีการตรึก มีวิจยัในธรรม มีส่ิงต่างๆ 

ธรรม สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 น้ีเอาวิจยัข้ึนมาเพราะของมนัมีอยู ่แต่มนัไม่ใช่ของท่ีสั่งข้ึนมาเป็นวตัถุ 

มนัเป็นของท่ีเกิดข้ึนจากภายใน 

ดูสิ เวลาเราเรียนหนงัสือ มนัตอ้งมีกระดานดาํ ครูเขาจะเลคเชอร์ เขาจะเขียนใหดู้ว่าเป็น

อยา่งไรๆ แต่เวลาประพฤติปฏิบติัมนัเป็นอยูใ่นหวัใจ ภวาสวะ ภพ สถานท่ีมนัเกิด สถานท่ีทุกขม์นั

เกิด สถานท่ีมนัเป็นไป สถานท่ีมนัเกิดสมาธิ น่ีไง ขอ้มูลไง ถา้เขา้ไป ใครเขา้ไปเห็น ใครเขา้ไปทาํ 

จิตมนัเห็น จิตมนัทาํ จิตมนัเป็นไปได ้ พอจิตมนัเห็น จิตมนัทาํ จิตมนัคล่ีคลายมนัไป มนัคล่ีคลาย

มนัไป ส่วนการคล่ีคลายออกไปนัน่น่ะ สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 มนัเป็นตทงัคปหาน ตทงัคปหานคือ

มนัปล่อยวางๆๆ กนัชัว่คราว นัน่น่ะ สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา 

ในการฝึกฝน ในการทาํไร่ทาํนา ตั้งแต่ปู่ ยา่ตายายมาก็ทาํลงพื้นนา ทาํลงพื้นนาเม่ือไหร่มนั

ก็ไดข้า้วข้ึนมา น่ีเหมือนกนั ในการประพฤติปฏิบติัก็ทาํลงท่ีใจ ทาํลงท่ีภวาสวะ ทาํลงท่ีภพ 

น่ีภพก็ไม่รู้จกั สมาธิก็ไม่รู้จกั พระถา้ไม่ทรงธรรมทรงวินยั ธรรมวินยัจะใหใ้ครทรง จะให้

ใครรู้ ธรรมะก็อยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก ร้ือคน้กนั เปิดกนั พระไตรปิฎก ปลวกมนักินหมดทั้งเล่ม 

ปลวกกินเขา้ไปเลย พระไตรปิฎก แลว้มนัรู้อะไร ไม่ตอ้งอ่าน กินเขา้ไปยงัไม่รู้เลย เพราะอะไร 

เพราะมนัเป็นสมมุติ มนัเป็นธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

แต่ถา้เป็นของเรา เราเปิดคน้ข้ึนมาแลว้เราพิจารณา เหมือนกบัเท่ียวป่าชา้เลย ซากศพมนั

เป็นประโยชน์อะไร ซากศพมนัก็มีแต่จะยอ่ยสลายของมนัไป ซากศพทุกซากศพมนัจะยอ่ยสลาย

ของมนัไป มนัเป็นประโยชน์กบัใคร 

แต่เพราะมีบุคคล มีภิกษุ มีสมณะท่ีเขา้ไปเพ่ง เพ่งข้ึนมาแลว้ยอ้นกลบัมา ใครเป็นคนเพ่ง 

ถา้ไม่มีลูกตามนัจะเห็นไหม ถา้มีลูกตา ตาบอดมนัจะเห็นไหม มนัมีจิต จิตมนัเพ่ง เพ่ง เกิดสภาวะ

ข้ึนมามนัก็ถึงจิต พอจิตมนัเพ่งข้ึนมา มนัขยายส่วนแยกส่วน ขยายส่วนแยกส่วน ใครเป็นคนรู้ ใคร

เป็นคนรู้ ใครเป็นคนเห็น? จิตเป็นคนรู้เป็นคนเห็น 

พระไตรปิฎกก็เหมือนกนั ใครเป็นคนศึกษามนั ก็ไอพ้ระภิกษุ ก. ภิกษุ ข. ท่ีไปอ่านมนั 

อ่านมนัเฉยๆ อ่านมนัเขา้มา อ่านมนัเขา้มาแลว้ไดอ้ะไรข้ึนมา อ่านเขา้มาก็ใหเ้กิดความงง ความ

สนเท่ห์ ความเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 
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แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา สมาธิเป็นอย่างน้ีเวย้! ปัญญามนัเกิด มนัเกิดอยา่งไร ปัญญา

มนัเกิดข้ึนมา เกิดมาจากภายใน ภายในมนัแยกแยะของมนั มนัทาํของมนั สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 

มนัเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ อ๋อ! มนัเป็นอนตัตาอยา่งน้ีเอง เป็นอนตัตาเพราะความโง่ โง่เอง 

สมาธิก็รักษาไม่เป็น พอทาํสมาธิข้ึนมาได ้ พอเป็นสมาธิก็เส่ือมไป เส่ือมไปก็เขา้สมาธิไม่เป็น 

เขา้สมาธิไม่ได ้เพราะอะไร เพราะไม่ชาํนาญในวสี ไม่มีความชาํนาญ 

ฝึกฝนเขา้ไปจนชาํนาญข้ึนมา อา้ว! สมาธิกเ็ป็นของเรา ใหม้นัเส่ือมต่อหนา้สิ สมาธิใหม้นั

เส่ือมไป เส่ือมไปเลย ในเม่ือเราทาํเหตุได ้ ใครไปกลวัความเส่ือมของสมาธิ แต่เพราะทาํไม่เป็น 

พอมนัส้มหล่นข้ึนมา เป็นสมาธิหนสองหนก็ไปต่ืนเตน้ไปดีใจกบัมนั ไดส้มาธิ วิ่งตะครุบเงา 

สมาธิเป็นอยา่งนั้นๆๆ วิ่งตะครุบสมาธิ อีก ๑๐๐ ชาติก็ไม่มีทางไดส้มาธิ 

แต่ถา้อยูก่บัเหตุ ตั้งสติไว ้ กาํหนดคาํบริกรรมไว ้ ปัญญาอบรมสมาธิไว ้อยูท่ี่เหตุ สมาธิมนั

จะไปไหน ในเม่ือเราจุดไฟอยูน่ี่ ไฟมนัติดอยูน่ี่ ความร้อนมนัจะไปไหน เอาส่ิงน้ีตั้งไฟ มนัจะไม่

สุก เป็นไปไดอ้ยา่งไร ในเม่ือเราเป็นคนรักษาไฟน้ีอยู ่ สมาธิก็เหมือนกนั ถา้เรามีสติ เรามีเหตุมี

ปัจจยัของมนัอยู ่สมาธิมนัจะไปไหน มนัอยูใ่นการควบคุมของเราทั้งหมดเลย 

แต่น่ีเพราะอยากไดส้มาธิ “สมาธิ ว่าง สบาย” แลว้วิ่งไปไม่เคยเจอสมาธิเลย เพราะอะไร 

เพราะมนัเส่ือม มนัเส่ือมไปหมดแลว้ มนัจะเจริญแลว้เส่ือมๆ มนัเป็นสภาวะของมนั น่ี สพเฺพ ธมฺ

มา อนตฺตา10 มนัเป็นอนตัตา มนัควบคุมไม่ได ้ไม่มีส่ิงใดจะควบคุมมนัได ้มนัเป็นอนตัตา แต่ถา้มนั

เป็นความจริงของเราข้ึนมา ความจริงข้ึนมา มนัจะเป็นอนตัตาไม่เป็นอนตัตาเร่ืองของหวัมนั มนั

จะเป็นอยา่งไรมนัก็เป็นธรรมชาติของมนั เราสร้างเหตุของเราไว ้

ในเม่ือธรรมท่ีเป็นสมมุติมนัเป็นอยา่งน้ี มนัยงัเกิดดบั มนัยงัมีการกา้วเดิน มีการ

เคล่ือนไหว เราน่ีมาจากสกปรกนะ “อภิธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็น

ปรมตัถธรรม” มนัเหมือนกบัเราใชน้ํ้ ามนัสาํเร็จรูป เบนซินก็คือเบนซิน โซลาก็คือโซลา 

นํ้ามนัก๊าดคือนํ้ามนัก๊าด ทุกอยา่งมนัเป็นนํ้ามนัสาํเร็จรูปหมดเลย แลว้มนัมาจากไหนล่ะ มนัมาจาก

ท่ีเราไปเห็นท่ีป๊ัมไง เราไม่เห็นท่ีมาของมนันะ ท่ีมาของมนัมาจากนํ้ามนัดิบเวย้! นํ้ามนัดิบมนัมา

จากไหน นํ้ามนัดิบเขาตอ้งขุดข้ึนมาจากใตดิ้น 

น่ีก็เหมือนกนั ทุกขม์นัมาจากไหน อภิธรรมมนัมาจากไหน ความสะอาดบริสุทธ์ิมนั

สะอาดบริสุทธ์ิมาจากไหน ถา้มนัไม่มีความสกปรกมาก่อน ไม่มีตน้เหตุมาก่อน มนัสะอาดไดท่ี้
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ไหน เอาอะไรสะอาด เอาอากาศมาสะอาดหรือ เอาอากาศ เอาสรรพส่ิงในแร่ธาตุมาสะอาด มนัก็

เร่ืองของเขา เห็นไหม เร่ืองของหวัใจ เร่ืองอวิชชาล่ะ มนัก็ตอ้งมาจากอวิชชาเวย้! ถา้มาจากอวิชชา 

มนัตอ้งทาํสมถะ ทาํความสงบเขา้ไป 

อภิธรรมจะมีต่อเม่ือจิตมนัสะอาด อภิธรรมไม่ผดิ นํ้ามนัสาํเร็จรูปมนัผลิตท่ีไหน นํ้ ามนั

สาํเร็จรูปท่ีเขาเอามาทาํเป็นธุรกิจของเขา เขาคา้ขายของเขา เราใชพ้ลงังานของเรา แต่เพราะเขาเป็น

บริษทัของเขา เขาฉลาดของเขา เขาซ้ือนํ้ามนัดิบมา นํ้ามนัดิบ อุปสรรคท่ีนํ้ามนัดิบเขาขุดข้ึนมา น่ีก็

เหมือนกนั จิตท่ีมนัสะอาด มนัจะเป็นอภิธรรม มนัก็มาจากจิตท่ีสกปรก จากจิตท่ีมีอวิชชา 

ธรรมในพระไตรปิฎกเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเป็นทฤษฎีทาง

วิชาการ การคน้ควา้นํ้ามนัมาใช ้ การคน้ควา้ทฤษฎีว่าการจะมีนํ้ามนัตอ้งมีนํ้ามนัดิบ ตอ้งขุดเจาะ

นํ้ามนัดิบข้ึนมา ตอ้งลาํเลียงนํ้ามนัดิบข้ึนมาโรงกลัน่ กลัน่เสร็จแลว้ถึงส่งมา ถึงเป็นนํ้ามนัสาํเร็จรูป 

แต่เราไปรู้กนัแค่นํ้ามนัสาํเร็จรูปไง เราไปรู้กนัแค่มนัเป็นนํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีเราเอามาใช ้ แลว้ก็เอา

นํ้ามนัสาํเร็จรูปมาวิจยักนั แลว้มนัมาจากไหนล่ะ มนัสืบต่อไม่ไดเ้ขา้ไปถึงอวิชชา มนัสืบต่อไม่ได้

ถึงตน้คนผลิต มนัคน้คนผลิตไม่ได ้ แต่พอกาํหนดพุทโธๆ ทาํกรรมฐานจะเขา้ไปถึงตน้ขั้ว เขาว่า 

“มนัเป็นสมถะ มนัแกกิ้เลสไม่ได”้...น่ีมนัไปตดัตอนกนั คนไม่เป็นคือคนไม่เป็น คนโง่ก็สอนคน

โง่ แลว้มนัก็เช่ือกนัโง่ๆ แลว้มนัก็โง่อยูใ่นใตอ้วิชชาน้ีไง 

แต่ถา้เราทาํของเราข้ึนมา มนัจะเห็นไปหมด มนัจะรู้ จิตสงบเป็นอยา่งน้ี จิตท่ีมนัฟุ้งซ่าน 

จิตท่ีเราควบคุมตวัเองไม่ได ้ เราถึงเป็นคนไม่จริงไม่จงั กิเลสมนัถีบหงายทอ้งๆ นอนแผก่ลางเวที

ตลอดเวลา ปฏิบติัไปอยา่งนั้นน่ะ โง่ๆ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่พอมนัจริงข้ึนมา มนัไล่ตอ้นเขา้มา มนัรู้

ถึงหมดัถึงเข่าของกิเลสท่ีมนัถีบมา ถา้มนัฉลาดข้ึนมา มนัจะรู้ว่ามนัถีบเราอยา่งไร มนัก็ปิดไป

เร่ือยๆๆ ต่อสู้กบักิเลสเร่ือยๆ พอต่อสู้มนัก็รู้ น่ีหานํ้ามนัดิบ ถา้ไปเจอนํ้ามนัดิบ จิตสงบข้ึนมา 

อา้ว! ทาํไมไม่เป็นอภิธรรมล่ะ ทาํไมไม่สะอาดบริสุทธ์ิ น่ีมาจากไหนล่ะ มนัสะอาด

บริสุทธ์ิจากฟ้าหรือ ไม่มี ไม่มี ถา้ไม่มีตน้ขั้ว ไม่รู้จกัวิธีการทาํ ไม่มี นํ้ามนัสาํเร็จรูปไม่มี นํ้ามนั

สาํเร็จรูปไม่มีหรอก มีแต่บริษทัท่ีเขาคา้นํ้ ามนั ไม่มีสาํหรับเราเพราะเราทาํของเราไม่ได ้

ถา้มนัเขา้ไปถึงตรงนั้นแลว้ พอจิตมนัสงบเขา้มา หดัคน้ควา้ เพราะมนัเจริญแลว้เส่ือม

ตลอดไป มนัจะเจริญแลว้เส่ือมอยูอ่ยา่งน้ี เจริญแลว้เส่ือมๆ มนัเป็นธรรมชาติของมนั ถา้เป็น

ธรรมชาติของมนั สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 ความว่ามนัเป็น สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 แลว้ผูค้น้ควา้ ผู ้
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ฝึกฝน ผูท่ี้มีการกระทาํ มนัจะเขา้ใจว่าอะไรเป็น สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 อะไรเป็นธรรมเหนือโลก 

เป็นธรรมธาตุ เป็นธรรมท่ีไม่มีการแปรสภาพ เป็นธรรมท่ีคงท่ี คงทีไ่ม่ใช่อนัตตา การเป็นอนัตตา

คอืมนัแปรสภาพ อนัตตาคอืเกดิขึน้ ตั้งอยู่ แล้วดบัไป นิพพานจะเป็นอนัตตาไม่ได้ นิพพานจะมี

การเปลีย่นแปลงไม่ได้ นิพพานนีเ้ป็นนิพพาน 

แลว้น่ีบอกว่า “เออ! นิพพานกผูดิ กเูปล่ียนนิพพานใหม่”...ไอน้ัน่มนันิพพานโกหก มนัเป็น

นิพพานของนิยายธรรม “นิพพานเป็นอยา่งนั้น วนัน้ีนิพพานแลว้มนัยงัไม่สะอาด ทาํซํ้ าใหนิ้พพาน

มนัสะอาดข้ึนไปอีก นิพพานมนัจะเจริญข้ึนไป นิพพานมนัจะมีขั้นตอน นิพพานหน่ึง นิพพาน

สอง”...นิพพานนรก มนัพาลงนรกกนัหมด นิพพานของสัตวโ์ลก มนัไม่ใช่นิพพานขององคส์มณะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “ในบรรดาสัตว ์ ๒ เทา้ เราประเสริฐท่ีสุด” การ

คบองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะพาถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ เห็น

ไหม นิพพานขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ใช่นิพพานอยา่งนั้น นิพพานอยา่งนั้นมนั

เป็นนิยายธรรม แลว้โลกมนัส่ือสารกนัดว้ยตรรกะ ดว้ยปรัชญา เพราะอะไร เพราะส่ือสารแลว้สัตว์

โลกมนัเขา้ใจได ้ ส่ือสารออกมาเป็นนิยายธรรม เป็นนิยายธรรมะ แลว้ส่ือสารนิยายธรรมะเป็น

ปรัชญา ใครขยายความ ใครแยกส่วนขยายส่วน “โอ๋ย! สุดยอดๆ”...นิพพานนรก “นิพพานสงบเยน็ 

นิพพานเป็นความว่าง”...นิพพานนรกทั้งนั้น 

นิพพานจริงมนัอยูท่ี่กลางหวัใจเราน่ี ไม่ตอ้งใหใ้ครมาพสูิจน์ว่านิพพานจริงหรือไม่จริง 

นิพพานจริงหรือไม่จริง ดูสิ เวลาหลวงปู่ มัน่บอก “แม้แต่องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ต่อ

หน้ากไ็ม่ถาม” ไม่ตอ้งถามใคร ถา้ถาม มึงยงัโง่ ถา้ถาม มึงยงัสงสัยอยูน่ะ มนัไม่ถามเพราะอะไร 

เพราะมนัเป็นของจริง ของจริงไม่แคร์ ไม่ตอ้งใหใ้ครยอมรับ ไม่ตอ้งใหใ้ครเห็นดว้ย ไอเ้ร่ืองโลกๆ 

อยา่มาเห็นดว้ย ไม่จาํเป็น เราถึงอยูข่องเราได ้เห็นไหม เหนือโลก อยูก่บัโลก 

โลกเหมือนหมา ใหม้นัเลียปาก ใหม้นักระดิกหาง มนัมีประโยชน์อะไรกบัเรา มนักระดิก

หาง มนัเลียปากก็เป็นความสุขของมนั เป็นการแสดงออกของมนั แต่ความเป็นจริงของเรา เราตอ้ง

ใหม้นักระดิกหาง ใหม้นัชมเราหรือ ถา้มนักระดิกหางข้ึนมาถึงว่า “เออ! น่ีเป็นความจริง” มีคน

กระดิกหางเยอะๆ เราพอใจหรือ มนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่หรอก มึงกระดิกหางมนัก็เร่ืองของมึง ถา้ใคร

กระดิกหาง ใครพอใจ ใครช่ืนชม อนันั้นมนัก็เป็นบุญกุศลของเขา ถา้ใครมนัจะเห่ามนัจะหอนมนั

ก็เร่ืองของเขา เร่ืองของเขาทั้งนั้นน่ะ 



เทศน์พระ เร่ือง พระกบัหมา ๑๔ 

เร่ืองของเรามนัอยูใ่นหวัใจ มนัคงท่ีของมนั มนัพอใจอยูแ่ลว้ถา้มนัคงท่ี มนัไม่เปล่ียนแปลง 

มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัอยูต่ามธรรมชาติของมนั น่ีมนัเห็นสภาวะ คนท่ีจะเขา้มาถึงตรงน้ีไดม้นัตอ้ง

ลม้ลุกคลุกคลานมาก่อน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๖ ปี พิสูจน์แลว้พิสูจน์เล่า ลม้ลุก

คลุกคลานมาทั้งนั้นนะ แลว้เราประพฤติปฏิบติั สาวกสาวกะ บารมีมนัอ่อนกว่าองค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ขนาดไหน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 

อสงไขย สร้างมาขนาดนั้นยงัร้ือคน้ทาํลายกิเลส 

ไออ้ยา่งเราสาวกสาวกะ บารมีมนัไม่ถึงอยา่งนั้น ถา้ไม่ถึงอยา่งนั้น การกระทาํมนักต็อ้ง

ลม้ลุกคลุกคลาน คนท่ีจะเขา้ถึงหลกัความจริงตอ้งลม้ลุกคลุกคลานมาเกือบทั้งนั้นเลย ว่าเกือบ

ทั้งนั้นเลย จะมีส่วนบา้งก็ขิปปาภิญญา นอ้ยมากท่ีสร้างบุญญาธิการมาถึงนัง่อาสนะเดียวแลว้บรรลุ

ธรรมไปเลย มี แต่นอ้ยมาก คาํว่า “นอ้ยมาก” เพราะตอ้งสร้างมามาก สร้างมามาก น่ีพนัธุกรรม ส่ิง

ท่ีเขาไดส้ร้างของเขามา พนัธ์ุของเขาดี ทุกอยา่งเขาดี เขาจะไปไดดี้ แต่พนัธ์ุของเรามนัพนัธ์ุท่ีไป

ได ้แต่มนัไม่ถึงกบัว่ามนัจะเจริญงอกงามดว้ยธรรมชาติของมนั 

10มนัเจริญงอกงามด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยการรักษา ด้วยการทะนุถนอม ด้วยการมคีรูบา

อาจารย์ทีป่ระกอบมนัขึน้มา ส่ิงทีป่ระกอบขึน้มาต้องล้มลกุคลุกคลานขึน้มา มนัถงึจะเห็นว่าส่ิงใด

ผดิส่ิงใดถูก 

มนัไม่มีอะไรถูกมาจากฟ้าหรอก เพราะมนัมีอวิชชาความไม่รู้จริงในหวัใจ ความไม่รู้จริง

ในหวัใจมนัพยายามเปรียบเทียบ แลว้เสียอนัหน่ึง เสียท่ีชอบใหค้ะแนนตวัเองสูงกว่าความเป็นจริง 

เวลาประพฤติปฏิบติั พอมนัเขา้ไปเจอความสงบหรือความว่าง มนัก็ว่านิพพานๆ ทั้งนั้น เพราะส่ิง

ท่ีไม่เคยเห็น ส่ิงท่ีไม่เคยมี มีครูบาอาจารยท่์านจะติด ท่านจะเคยผา่นอยา่งน้ีมา ถา้ผา่นอยา่งน้ีมา 

เจอส่ิงใด รับรู้แลว้ปล่อยวาง รับรู้แลว้ปล่อยวาง สร้างเหตุของเราไปเร่ือยๆ พอสร้างเหตุของเราไป

เร่ือยๆ เหมือนกบัเราขุดดิน เราขุด ความลึก ลึกลงไป ความลึกต่างระดบั มนัมีความรู้สึกต่างๆ กนั 

จิตมนัลงลึกเขา้ไปในใจ ลึกเขา้ไปต่างระดบั มนัจะเห็นเองว่าความต้ืนอนันั้นกบัความลึกอนัน้ีมนั

เทียบเคียงกนัแลว้มนัเห็นความต่าง มนัก็จะปล่อยส่ิงท่ีต้ืนเขา้มา ใหม้นัลึกเขา้ไปๆ แต่ถา้เราขุดเขา้

ไปถึงระดบัหน่ึงแลว้เราเขา้ใจว่าส่ิงนั้นเป็นปลายทางแลว้ เรายงัไม่ไดขุ้ดแนวลึกลงไป เราจะไม่รู้

หรอกว่าส่ิงนั้นถูกหรือผดิ 



เทศน์พระ เร่ือง พระกบัหมา ๑๕ 

แต่ถา้เรารู้แลว้ปล่อยวาง รู้แลว้ปล่อยวาง ตั้งสติไวก้บัความรู้สึกเขา้ไปบ่อยๆ มนัจะลึกเขา้

ไปๆ มนัจะรู้เอง แต่ขณะท่ีไม่รู้ มีครูบาอาจารยค์อยช้ีนาํ คอยบอก อนัน้ีก็เป็นครูบาอาจารยช้ี์นาํ 

เพราะอะไร เพราะเรามีครูมีอาจารย ์ ไม่ใหเ้สียเวลาไง เราไม่ตอ้งเสียเวลา เราไม่ตอ้งพิสูจน์เอง ส่ิง

น้ีมนัเกิดข้ึนมานะ เราทาํของเราแลว้จะเป็นประโยชน์กบัเรา 

สงัฆกรรม อุโบสถศีล ในการทาํอุโบสถสงัฆกรรมเพื่อความสะอาดจากภายนอก แลว้มนั

จะสะอาดจากภายใน ถา้มนัสะอาดจากภายใน ประพฤติปฏิบติัไปมนัจะเขา้ถึงขอ้เทจ็จริง ถึงความ

เป็นจริง 

ถา้เราทาํจริง เราจะร่ืนเริงอาจหาญ มนัจะทาํดว้ยความชุ่มช่ืน ทาํดว้ยความเตม็ใจ ทาํดว้ย

ความชุ่มช่ืน ความเตม็ใจ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ดว้ยความมัน่คง มนัจะเขา้ถึงภวาสวะ แต่ถา้ทาํ ๕๐ 

เปอร์เซ็นต ์๒๕ เปอร์เซ็นต ์มนัก็สักแต่ว่า ผวิๆ ลูบๆ มนัถึงเขา้ไม่ถึงความเป็นจริง มนัน่าเสียดาย 

ของมีอยู่ ในความรู้สึกมนัมีอยู ่สัจธรรมมนัมีอยู ่ถา้เราจริงเสียอยา่งเดียว มนัพิสูจน์ไดจ้ากใจของ

เราเลย เอวงั 


