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วนัน้ีอุโบสถ เดือนหนา้เขา้พรรษาแลว้ เพิ่งออกพรรษาไปเม่ือ ๒ วนัน้ี อีก ๒ วนั 

เขา้พรรษาอีกแลว้ ดูวนัเวลามนัเร็วขนาดไหน ชีวิตน้ีมนัจะยาวไกลขนาดไหน เด๋ียวก็ตายแลว้ แต่

เวลามนัอยูก่บัปัจจุบนัน้ีมนัลืมตวั วนัหน่ึงนานนกั วนัๆ หน่ึงก็ปรุงร้อยแปด เพอ้เจอ้เพอ้ฝัน จะไป

ธุดงค ์จะไปร้อยแปดพนัเกา้ แต่ปัจจุบนัน้ีไม่ไดคิ้ดเลย 

ในปัจจุบนัน้ีเราทาํอะไรอยู่ ถา้ในปัจจุบนัน้ีรู้จกัตวัเองอยู่ วนัคืนมนัก็เป็นวนัคืนนะ ถา้เป็น

ทุกข ์วนัคืนยาวไกลมาก เม่ือวานออกพรรษา กฐินเม่ือวานน้ี จะเขา้พรรษาพรุ่งน้ีอีกแลว้ วนัคืนมนั

ล่วงไปๆ ราตรีเดียว ราตรีเดียวมนัเป็นมืดกบัสว่างเท่านั้นเอง ถา้ใจมนัมีหลกัข้ึนมา อยู่โดยสอุปาทิ

เสสนิพพาน สะเลยนะ เศษส่วน เศษเท่านั้น ไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่ทรงธาตุทรงขนัธ์ไวเ้พื่อ

ประโยชน์ เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ใคร 

จะตายจะอยูมี่ค่าเท่ากนั มีค่าเท่ากนั เพราะตายอยูม่นัไม่มีอะไรหรอก มนัไม่มีอะไรเลย คาํ

ว่า “ไม่มี” ตอ้งใจเป็นธรรมนะ คาํว่า “ไม่มี” มนัเป็นสมมุติ ส่ิงท่ีเป็นสมมุติจะใหม้นัเป็นความจริง

ข้ึนมา มนัเป็นไปไดไ้หม ของท่ีเป็นสมมุติแลว้จะอาศยัมนัเป็นความจริง มนัเป็นไปไดไ้หม คาํว่า 

“ไม่มี” เพราะมนัสมมุติ แต่มนัมีในหวัใจ มีในธรรมดวงนั้น ใจท่ีเป็นธรรมมนัมีคุณค่าตรงนั้น 

เพราะตรงนั้นมนัเป็นธรรม ถา้ตรงนั้นเป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นอยูม่นัเป็นเหมือนของเดก็เล่น 

ของเดก็เล่นมนัตอ้งแปรสภาพเป็นธรรมดา แลว้ตอนน้ีส่ิงท่ีมนัยงัเหลืออยู่ กาลเวลา ชีวิตท่ียงั

เหลืออยูม่นัสอุปาทิเสสนิพพาน คือเศษ เศษเหลือทิง้ 

ถา้ไม่ใช่เศษเหลือทิง้ ดูสิ กายกบัจิต ถา้เป็นอายขุยั มนัจะเกิดมาพร้อมกนัแลว้ตายไปพร้อม

กนั ตายพร้อมกนั หมายถึงว่า มนัเหมือนกบัเทียนเล่มหน่ึงท่ีมนัเผาไหมไ้ปหมดเล่มนั้น แต่ถา้พดู

ถึงสอุปาทิเสสนิพพาน มนัเป็นเทียนเล่มหน่ึง แต่ผูรั้บรู้มนัไม่เก่ียว ผูรั้บรู้ไม่เก่ียว มนัถึงเหลือ

เศษส่วน เศษส่วนคือว่ามนัตอ้งเป็นไปตามอายขุยั ถา้อายขุยัแลว้มนัยงัมหศัจรรยข้ึ์นมาอีก เห็น

ไหม พระอรหนัตท่ี์มีอิทธิบาท ๔ จะอยูอี่กกปัหน่ึงก็อยูไ่ด ้ จะอยูอี่กก่ีกปัก็อยูไ่ด ้ จะอยูไ่ดเ้พราะ
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อะไร เพราะจิตท่ีมนัเป็นธรรมมนัไม่ออกจากร่าง มนัก็ไปไหนไม่ได ้แต่ร่างกายน้ีตอ้งแขง็แรง ส่ิง

ท่ีแขง็แรงเพราะมนัไม่เป็นภาระ ดูสิ ขนาดปกติมนัยงัเป็นภาระเลย พาขบัพาถ่ายน้ีเป็นภาระแลว้

นะ แลว้ถา้มนัเจบ็ไขไ้ดป่้วย มนัชราภาพไป ไปแบกไวท้าํไม มนัเป็นเร่ืองธรรมดา ทาํไมครูบา

อาจารยท่์านบริหารร่างกายของท่าน ส่ิงน้ีถึงว่าถา้มนัจะเป็นธรรมดาเพราะใจมนัเป็นธรรมก่อน ส่ิง

ท่ีเป็นสมมุติน้ีเป็นธรรมดา 

แต่ถา้เป็นเรา เป็นปุถุชน เป็นกิเลส มนัยดึหมด มนัเป็นไปหมด มนัเป็นภาระหมด มนัเป็น

อนัเดียวกนั มนัแยกออกจากกนัไม่ได ้ถา้มนัแยกออกจากกนัไม่ไดม้นัก็เป็นทุกข ์มนัไม่เป็นสมมุติ

หรอก มนัจริง จริงตามสมมุติ มนัจริง เราก็จริง ชีวิตก็จริง ทุกขก์็จริง เจบ็ก็จริง ปวดก็จริง แลว้ก็

ตอ้งตายจริงๆ เกิดก็เกิดจริงๆ 

“ไหนว่าเกิดตายมนัเป็นสมมุติไง” 

เกิดเป็นสมมุติ สมมุติเพราะอะไร เพราะมนัมีการวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณมนัจะเห็น

นะ การเกิดดบั อารมณ์ความรู้สึก อารมณ์หน่ึงก็คือชีวิตหน่ึง ความคิดหน่ึงก็ชีวิตหน่ึง อารมณ์

ความคิด คิดรอบหน่ึงก็เป็นชีวิตหน่ึง ชีวิตหน่ึง ปฏิจจสมุปบาท อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺ

ขารปจฺจยา ว�ิฺาณํ10 เห็นการเกิดดบัในชีวิต สวรรคใ์นอก นรกในใจ ส่ิงน้ีมนัเกิดดบั เกิดดบัเป็น

อาการของใจ ไม่ใช่ใจ ใจเป็นพลงังานเฉยๆ ส่ิงน้ีมนัเกิดดบั เกิดดบัมาจากใจ แลว้ถา้ส่ิงท่ีตวัใจมนั

ปฏิสนธิวิญญาณ มนัไปเกิดในวฏัฏะล่ะ มนัก็เกิดในวฏัฏะ น่ีโลกนอก-โลกใน โลกนอก-โลกใน

จากหวัใจก็มี โลกนอก-โลกในจากความจริงก็มี ส่ิงน้ีเป็นความจริงนะ 

ถา้มนัมีวุฒิภาวะ มนัจะไม่ใหก้าลเวลาล่วงไป การดาํรงชีวิตก็ดาํรงชีวิต ชีวิตมีความลุ่มๆ 

ดอนๆ ดูตน้ไมสิ้ หนา้ฝน สภาพมนัก็เป็นอีกอยา่งหน่ึง หนา้แลง้ สภาพมนัก็เป็นอีกอย่างหน่ึง การ

ประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ในการประพฤติปฏิบติั ขณะท่ีเราอยูใ่นพรรษา หนา้ฝน เราจาํพรรษา 

เราก็ตอ้งเร่งรัดของเรา แต่หนา้ร้อน หนา้แลง้ หนา้ต่างๆ เราออกธุดงค ์ออกธุดงค์ ธุดงคไ์ปท่ีไหน 

ธุดงคไ์ปท่ีมนัเป็นไปได ้ถา้มนัมีโอกาสไป มนัไป ทีน้ีมนัไปไม่ได ้มนัไปธุดงค์ ครูบาอาจารยท่์าน

บอกเลย ไปเอาอะไรมา เขาธุดงคก์นัเพื่อไปชาํระกิเลส แต่น่ีไปเอายาเสพติด ไปเอากิเลสมา ไปเอา

กิเลส มนัก็ไปเห็น ไปเห็น ไปตามสภาพ ไปเห็นต่างๆ ไม่มีส่ิงใดดีเลย 

ธุดงคเ์พื่อจะชาํระกิเลส มนักลบัธุดงคไ์ปเพื่อเอากิเลส ธุดงคไ์ปถึงท่ีสุดแลว้ มนัไปแลว้มนั

นอ้ยเน้ือตํ่าใจ มนัทาํใหอ่้อนแอ ทาํใหไ้ม่สู ้ทาํใหเ้ป็นไป เพราะไปเห็นสังคม สังคม เรามองไปขา้ง
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นอกสิ สังคมมีแต่เอารัดเอาเปรียบกนั สังคมมีแต่ฉอ้ฉล ส่ิงท่ีฉอ้ฉล สังคมฉอ้ฉล แลว้เราก็เป็นคน

หน่ึงในสังคม มนัก็ยิง่ฉอ้ฉล เราเห็นความฉอ้ฉลนั้น ใจเราก็อ่อนแอไปกบัเขา มนัอ่อนแอ เพราะ

มนัฉอ้ฉล สังคมเป็นอยา่งน้ี มนัเป็นท่ีพึ่งไม่ได ้ส่ิงต่างๆ พึ่งไม่ได ้

แต่ถา้มนัมีหลกัมีเกณฑ ์ ถา้เราธุดงค ์ ธุดงคเ์ราไปของเรา ในสภาพป่ามนัมีเราอยูค่นเดียว 

สังคมจะฉอ้ฉล เห็นไหม โลกน้ี ในสโมสรสันนิบาตทุกดวงใจวา้เหว่ ส่ิงท่ีทุกดวงใจวา้เหว่มนัก็หา

หลกัหาเกณฑก์นั หาหลกัเกณฑก์็หาไม่ได ้ ในเม่ือเราหาหลกัจากสังคมไม่ได ้ หาหลกัจากสังฆะ

ไม่ได ้หาจากหมู่คณะไม่ได ้เราก็ตอ้งหาในตวัของเราเอง 

ในเม่ือถา้ตวัของเราเอง สังคมภายใน สังคมน้ีมนัคิดเร่ืองอะไร มนัมีสติเร่ืองอะไร มนัจะ

ไปเกาะเก่ียวกบัเร่ืองอะไร ถา้มนัเกาะเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยั เกาะเก่ียวกบับริขาร เกาะเก่ียวแลว้มนัก็

เกาะเก่ียวออกไปขา้งนอก ถา้มนัเกาะเก่ียวกบัธรรม เกาะเก่ียวกบัการเกิดดบั การเกิดดบัถา้มีสติมนั

จะเห็นการเกิดดบั แลว้มนัจะมีความเป็นไป ถา้จิตมนัมีกาํลงั จิตมนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนั มนัจะ

เป็นหลกัของมนั ถา้จิตไม่มีหลกัมนัก็ออกไปขา้งนอก 

ดูสิ ดูในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ เดก็นอ้ยท่ีบวชเณร อายเุท่าไรถึงจะ

บวชได ้ไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เดก็อายเุท่าไรมนัถึงจะบวชได ้

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ตอบเร่ืองอายนุะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

บอกว่าเดก็ท่ีมนัไล่กาได ้ เดก็ท่ีมนัสามารถไล่นกท่ีจะมากินขา้วได ้ เดก็ไล่นกไดน้ัน่น่ะบวชเณรได ้

เดก็คนไหนท่ีมนัลุกข้ึนไปแลว้มนัเอามือโบกใหน้กหนีไปได ้

ทาํไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหเ้ดก็ขนาดนั้นบวชเณรได ้ ดูสิ สามเณร ๗ ขวบ

เป็นพระอรหนัต์ เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเพราะอะไร เพราะใจ อิสระของใจ ใจมีวุฒิภาวะ ใจมี

จุดยนื ใจมีการคน้ควา้หาธรรมได ้ คน้ควา้หาธรรมนะ แลว้เวลาภิกษุบวช บวชตั้งแต่อายเุท่าไร 

ภิกษุบวชตั้งแต่อาย ุ๒๐ ข้ึนไป ๒๐ ข้ึนไปบวชเป็นภิกษุได ้บวชเป็นภิกษุข้ึนมา ถา้ภิกษุข้ึนมามนั

ออกธุดงค ์ออกต่างๆ มนัเขม้แขง็ข้ึนมา 

ทาํไมสามเณรบวชตั้งแต่อายไุล่กาไดล่้ะ 

ไล่กา คนท่ีมนัมีความเห็นท่ีดี คนท่ีมนัมีหลกัมีเกณฑ ์ ไล่กาไดน่ี้เป็นประโยชน์ไดไ้ง เป็น

ประโยชน์กบัศาสนานะ เราบวชข้ึนมาเหมือนกนั ขอ้วตัรปฏิบติัจะเป็นประโยชน์กบัเราไหม ถา้ขอ้
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วตัรปฏิบติัเป็นประโยชน์กบัเรา เป็นประโยชน์กบัเรานะ ใครทาํ เวลาทาํขอ้วตัรข้ึนมามนัไดอ้ะไร

ล่ะ ไดแ้ต่ความเหน่ือยอ่อน ไดเ้ป็นงานข้ึนมา แต่งานอนันั้น ใครบา้งอยากทาํงาน กิจของสงฆ์ๆ  

ภตักิจ การกินก็เป็นงานอนัหน่ึง การตกัอาหารใส่ปากแลว้เค้ียวอาหารน่ีเป็นงานอนัหน่ึง งาน งาน

การบดอาหาร แต่เวลากินอยู ่ เราคิดว่าเป็นเร่ืองส่วนตวัของเรา แต่เราทาํขอ้วตัรน่ีเป็นเร่ืองเป็นการ

งาน ถา้มองอยา่งน้ีเป็นการงาน แลว้เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา งานของใคร 

นัง่สมาธิภาวนา เวลานัง่สมาธิภาวนา ถา้จะมีการมีงาน เอาแลว้ “งานนัง่สมาธิ เดินจงกรม 

มนัเป็นงาน เราเป็นพระกรรมฐาน น่ีคือความเพยีร แต่เวลาไปทาํงานมนัไม่ใช่ความเพียร” มนัก็

อา้ง กิเลสมนัจะอา้ง อา้งว่า “เราทาํงานท่ีละเอียด เราจะนัง่สมาธิ เราจะภาวนา งานนั้นเป็นงาน

หยาบๆ” 

งานหยาบๆ ถา้ใจมนัละเอียด งานนั้นมนัละเอียด ถา้ใจมนัหยาบ งานละเอียดขนาดไหนมนั

ก็หยาบ ใจหยาบๆ หยาบเพราะอะไร หยาบเพราะเล่ห์ มนัมีเล่ห์ของมนันะ “นัง่สมาธิภาวนาจะ

เป็นความเพียร” แลว้มนัเพียรจริงไหม มนัเพียรแบบหุ่นยนตไ์ง ครูบาอาจารยท่์านว่านะ หมามนั

เดินดีกว่าอีก หมา หมามนัวิ่งไปวิ่งมา หมามนัวิ่งไดม้ากกว่าอีก เดินแบบหมา แลว้เป็นความเพียร

ไหม 

เพราะใจมนัหยาบ ใจมนัหยาบ ขนาดนัง่สมาธิภาวนา มนัเป็นเร่ืองหยาบๆ เลย แต่ถา้ใจมนั

ละเอียด ขอ้วตัรปฏิบติั งานมนัก็ละเอียดข้ึนมา มนัมีสติของมนัข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นสติมนัเป็นสติ ถา้ใจ

มนัดีเสียอยา่ง ทุกอยา่งจะดีหมดเลย ถา้ใจมนัหยาบ ไม่มีส่ิงใดเป็นประโยชน์กบัอะไรเลย ถา้ติดใน

งานก็เอางาน ถา้ไม่ไดท้าํก็ราํคาญ ตอ้งมีโน่นทาํ มีน่ีทาํ พอทาํไปแลว้ ถา้ไม่ไดท้าํมนัก็รําคาญ 

รําคาญเพราะอะไร รําคาญเพราะติด 

แต่ถา้เป็นขอ้วตัร ขอ้วตัรน่ีงานโยธานะ งานโยธาน่ีงานกรรมกร งานกรรมกรนัน่มนัเป็น

อาชีพ เพราะเราแบ่งชนชั้น ในสังคมเขาแบ่งชนชั้น แต่ถา้ในศาสนามนัไม่มีชนชั้น มนัเป็นปัจจยั 

มนัเป็นสังคม มนัเป็นสังฆะ มนัเป็นธรรมวินยั มนัเป็นหนา้ท่ี หนา้ท่ีจากภายนอก-หนา้ท่ีจาก

ภายใน หนา้ท่ีภายนอก ถา้ขา้งนอกมนัสะอาด มนัเรียบร้อยหมด การนัง่ภาวนามนัจะมีอะไรไป

หลอกมนัไหม 

ถา้พดูถึงมนัมีขอ้วตัรแลว้เราใชเ้ล่ห์ แลว้เราหลบไป หลบไปนัง่สมาธิ เราหลบเขามาเม่ือก้ี 

แลว้ไอน้ัน่เขาจะทาํหรือยงั แลว้ออกไปส่ิงนั้นจะเสร็จหรือไม่ น่ีมนัหลบมาแลว้มนันึกว่าจะเป็น

©2015 www.sa-ngob.com 



เทศน์พระ วนัที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๑ ๕ 
 

ประโยชน์นะ แต่กลบัเป็นโทษ เป็นโทษเพราะอะไร เป็นโทษเพราะมนัตอ้งเอาความสะใจ เอา

ความเสียใจ เอาความดีใจไปทบัถมขณะท่ีนัง่สมาธิภาวนา 

แต่ถา้เราทาํเสร็จเรียบร้อยกลบัมาแลว้ มนัจะหลอกเราไม่ได ้ เพราะงานตรงนั้นมนัส้ินสุด

ไปแลว้ มนัจบไปแลว้ เก็บเรียบร้อยแลว้ มนัจะไม่มีอะไรมาหลอกเราไดอี้กเลย ฉะนั้น มนัไม่มี

อะไรมาหลอกเราได ้ เรานัง่สมาธิภาวนา อะไรมนัจะหลอกเรา น่ีมนัเป็นประโยชน์กบัใคร เราทาํ

เอง เรารู้เอง ปัจจตัตงั ส่ิงท่ีเราทาํ เรารู้เราเขา้ใจทั้งหมด แลว้มนัจะหลอกเราไดไ้หม แต่ถา้เป็นเล่ห์ 

เล่ห์เพราะกิเลส 

จิตใจเขม้แขง็ จิตใจท่ีมีคุณธรรมจะไม่มีเล่ห์เหล่ียม ทาํอะไรจะทาํซ่ือตรงกบัตวัเอง ถา้ทาํ

ซ่ือตรงกบัตวัเองมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา ถา้เป็นประโยชน์กบัเรา การนัง่สมาธิ การภาวนา สัจ

ธรรมมนัจะเกิดข้ึนมากบัเรา 

แต่น่ีมนัไม่เป็นจริง กิเลสมนัร้ายกาจอยา่งน้ี มนัเป็นเล่ห์ มนัมีเล่ห์เหล่ียมอยูใ่นหวัใจของ

เรา เล่ห์เหล่ียมน้ีเล่ห์เหล่ียมเพราะอะไร เพราะความไม่รู้ เพราะใจมนัอ่อนแอ ใจอ่อนแอก็นึกว่า

เป็นประโยชน์ นึกว่าส่ิงน้ีเราทาํแลว้มนัเป็นประโยชน์กบัเรา เราไม่ยอมลง ใจมนัไม่ลงธรรม 

ถา้ใจมนัลงธรรมนะ นัน่มนัเร่ืองของเขา น่ีมนัเร่ืองของเรา ส่ิงน้ีมนัเป็นสังฆะเหมือนกนั 

เป็นหนา้ท่ีของสงฆ ์ เราเป็นสงฆไ์หม เราเป็นสงฆค์นหน่ึงใช่ไหม เราเป็นสงฆอ์งคห์น่ึงในศาสนา 

ถา้เป็นสงฆอ์งคห์น่ึง การกระทาํมนัเป็นหนา้ท่ีเราไหม ถา้เป็นหนา้ท่ีเรา ใครจะเห็นไม่เห็น เราทาํ

ใหม้นัจบส้ินไป ทาํใหม้นัจบส้ินไป 

ดูสิ เวลาพระธุดงคใ์นสมยัพุทธกาล เราไปในสาํนกัหน่ึง ในสาํนกัไหนก็แลว้แต่ เพราะ

สมยัก่อนไม่มีพระจาํพรรษา พระถึงเวลาออกพรรษาแลว้ถา้ไม่ธุดงค ์ ชาวบา้นเขาจะต่อตา้น 

ชาวบา้นเขาต่อตา้นเลยนะ ตอ้งใหพ้ระออกธุดงค ์ พระจะจาํท่ีไม่ได ้ เพราะพระจาํท่ีแลว้มนัจะเป็น

เจา้ท่ี มนัจะยดึของมนั มนัจะติดลาภสักการะ มนัจะไม่ยอม ทีน้ีพระเราเดินธุดงคไ์ป พอเราไปถึง

สาํนกัร้าง ถา้ท่ีไหนเป็นสาํนกัร้าง ภิกษุเอาเตียง เอาตัง่ เอาอาสนะ เอาของสงฆม์าใช ้หลีกจากนั้น

ไปแลว้ไม่เก็บ เป็นอาบติัปาจิตตีย ์

ของของสงฆเ์ราเก็บไว ้ เราตอ้งมดัตอ้งผกู สมยัก่อนมนัไม่มีเคร่ืองเก็บ เขาจะผกูไว ้ แขวน

ไวต้ามในกุฏิ แลว้ภิกษุมาใหม่เขาจะร้ือลงมาใช ้ เอาลงมาใชเ้สร็จก็อยูอ่าศยัแลว้แต่เราจะพอใจ 
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เพราะถา้เราจะรํ่ าลาไปจากท่ีนัน่ เราตอ้งเก็บ เตียงตัง่ตอ้งเก็บใหพ้น้จากปลวก ส่ิงท่ีเป็นตัง่ เป็นเส่ือ 

เป็นหมอน ตอ้งมดัแลว้ผกูกบักุฏิไว ้ ใหล้อยไว ้ เพื่อจะไม่ใหห้นู ไม่ใหส่ิ้งต่างๆ มนัมากดั ถา้ภิกษุ

ไม่ทาํ เป็นอาบติัปาจิตตีย ์ เป็นอาบติัปาจิตตีย ์ ถา้ใชข้องสงฆ ์ ของท่ีเอามาใช ้ ถา้ไม่เก็บ อาบติั

ปาจิตตีย ์

“แลว้อาบติัมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ ไม่เห็นมีอาบติัเลย ทิง้ส่งไปมนัสบายใจตายห่าเลย เราไม่ตอ้ง

ยุง่อะไรกบัใคร” 

เพราะอะไร เพราะใจมนัอ่อนแอไง ใจมนัอ่อนแอ คิดว่าส่ิงน้ีเป็นงานโยธา เป็นงานของ

โลก มนัไม่คิดว่าเป็นงานของเรา ถา้เป็นงานของเรา เราเก็บเรารักษาของเรา ส่ิงท่ีเราเก็บรักษาของ

เรา ถา้ทาํส่ิงน้ีเขา้มา เสขิยวตัรมนัเกิด ธรรมวินยัมนัเกิดกบัคนคนนั้น ถา้คนน้ีมีธรรมวินยั ถา้เรามี

ธรรมและวินยั จะเขา้สังคมไหน เราจะไปเกรงกลวัใคร สังคมไหนก็เขา้ได ้ มีศีล ศีลทาํใหอ้งอาจ

กลา้หาญ สังคมไหนก็เขา้ใจเขาไปหมด ถา้เราไดฝึ้กไดฝ้นของเรา แต่น่ีทาํไมมนัไม่มีศีล ไม่มีขอ้

วตัรปฏิบติั 

ขอ้วตัรปฏิบติั พระกรรมฐานเขาคุยกนัเร่ืองน้ีนะ เร่ืองขอ้วตัร เร่ืองปฏิบติั เร่ืองขอ้วตัร 

อะไรสมควรไม่สมควร ประชุมกนั เห็นควรเหมือนกนั น่ีทิฏฐิเสมอกนั ความเป็นอยูเ่สมอกนั 

สังคมนั้นมีความสุขอยา่งยิง่ ไอม้นัจะทิฏฐิ ประชุมกนัเสร็จแลว้ลบัหลงัพดูอีกอยา่งหน่ึง แลว้มนั

จะทิฏฐิเสมอกนัอยา่งไร ทิฏฐิมนัเสมอกนัตรงไหน เวลาประชุมเสร็จแลว้ตอ้งทาํอยา่งนั้นน่ะ แลว้

พลิกข้ึนมา พลิกข้ึนมาจะทาํอยา่งอ่ืนๆ ต่อไป แลว้สังคมจะอยูก่นัอยา่งไร ถา้สังคมนั้นทิฏฐิมนัไม่

เสมอกนั มนัก็ทาํใหเ้กิดนิวรณ์ ถา้เกิดนิวรณ์ข้ึนมา เราจะภาวนาอยา่งไร 

ถา้ภาวนา ความเห็นเสมอกนั ส่ิงใดถา้มนัขดัใจขดัแยง้กนัตอ้งคุยกนัใหจ้บ คุยกนัใหจ้บเลย 

แลว้ลงดว้ยธรรมวินยั ถา้จิตเป็นธรรมนะ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ10 การสนทนาธรรมเป็น

มงคลอยา่งยิง่ ธรรมและวินยัเราสนทนากนัได ้ เราคุยกนัได ้ไม่ลงใจอยา่งไร ส่ิงใดไม่ลงใจ ไม่ลง

ใจเพราะเหตุใด เพราะอะไร เพราะเราร้ือคน้ อรรถกถา ฎีกา พระไตรปิฎก เรารู้มาจากไหน ตน้ขั้ว

มนัมาอยา่งไร ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ส่ิงท่ีเป็นการกระทาํ ตน้ขั้วมนัมาจากไหน ใครเป็นคนพาทาํมา 

10ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ10 สาวไปหาเหตุไดห้มดล่ะ ส่ิงท่ีกระทาํมนัมาจากไหน แลว้มนัจะ

ไดป้ระโยชน์ส่ิงใด น่ีเราไม่เห็นประโยชน์ของมนั เราไม่เห็นประโยชน์ของมนั เราถึงไม่เขา้ใจมนั 
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โลกน้ีเจริญๆ ไม่เจริญหรอก ทรัพยากรจะหมดไป ไม่มีอะไรคงท่ีหรอก โลกน้ีมนัอนิจจงั 

มนัตอ้งแปรสภาพเป็นธรรมดา ไม่มีส่ิงใดคงท่ีหรอก อาศยัไม่ไดท้ั้งนั้น อาศยัใหม้นัเป็นส่ิงท่ีเป็น

ความปรารถนาของเราไม่ได ้แต่อาศยัเพื่อปัจจยัเคร่ืองอาศยัชัว่คราว เหมือนธุดงคเ์ลย ธุดงคท่ี์ว่าไป

ตามวดัต่างๆ ไปตามเรือนว่างท่ีเขาสร้างไว ้ เขาสร้างไวถ้วายสงฆ ์ สงฆก์็รับไว ้ อยูช่ัว่คราวแลว้ถึง

เวลาเราก็จากไปๆ แลว้ก็หมุนเวียนกนัไป เพราะอะไร เพราะมนัเหมือนกนัในวฏัฏะน้ี การเกิดและ

การตายก็เหมือนกนั แต่ละภพแต่ละชาติมนัก็เหมือนกนั น่ีก็เหมือนกนั มนัจะไปยดึอยูเ่ป็นของเรา

ไดอ้ยา่งไร มีอะไรเป็นของเราบา้ง มนัจะไม่เป็นของเรา เพราะอะไร เพราะมนัตอ้งพลดัพรากไป

เป็นธรรมดา น่ีมนัฝึกไว ้ ฝึกไว ้ ความเห็น ฝึกใหใ้จมนัรู้จกัของมนั มนัไม่ยดึของมนั มนัเป็นไป

ธรรมดา ธรรมดาข้ึนมา เวลามนัฝึกข้ึนมามนัเห็นโทษของมนัๆ มนัก็ยอ้นกลบัเขา้มาขา้งใน น่ีถา้

มนัยอ้นกลบัเขา้มาขา้งใน ถา้มนัไม่เห็นโทษขา้งนอก มนัจะไปรู้จกัโทษขา้งใน เป็นไปไม่ได ้

เวลาพดูถึงธรรมมนัเป็นสูตรสาํเร็จ มนัเป็นธรรมแลว้สาํเร็จ มนัเขา้ไม่ถึงใจหรอก ถ้ามนัจะ

เข้าถงึใจได้มนัต้องเกดิมาจากใจ มนัถงึต้องทวนกระแสเข้าไป10 ความคิดอยา่งของเรา มนัเป็นโลกีย

ปัญญา ปัญญาตรึกขนาดไหน รู้ขนาดไหน นํ้าตาไหลพรากขนาดไหนมนัก็ไม่เขา้ถึงใจ ถา้ไม่ทาํ

ความสงบของใจเขา้มามนัเขา้ไม่ถึงใจหรอก น่ีตรึกในธรรม “โอโ้ฮ! ซ้ึงมาก นํ้าตาเลด็ นํ้าตาไหล 

โอ๋ย! บรรลุธรรม” พอมนัเส่ือมหมด ตีกลบั “ธรรมะไม่มีแลว้ ถา้มี ทาํไมมนัเส่ือมอยา่งน้ีล่ะ ถา้

อยา่งน้ีแสดงว่าพระพุทธเจา้โกหก” น่ีจิตตวัเองเส่่ือมนะ จิตตวัเองทอ้ถอยนะ ยงัไปโจมตีธรรม

พระพุทธเจา้อีก ตวัเองทาํผดิ 

10เวลาประพฤติปฏบิัติธรรม ปฏบิัติธรรมโดยธรรม ผู้ใดปฏบิัติสมควรแก่ธรรม มนัจะ

คลาดเคลือ่นจากธรรมไปไหน ไอ้น่ีปฏบิัติธรรมด้วยกเิลส ปฏบิัติด้วยการคาดหมาย ปฏบิัติด้วย

ความรู้ของตัว ปฏบิัติด้วยทฏิฐิมานะ พอทฏิฐิมานะมนัเกดิขึน้มา พอมันเกดิสภาวะต่างๆ ขึน้

มาแล้วกเ็ข้าใจเอง น่ีปฏบิัติโดยกเิลส ทฏิฐิมานะมนัเป็นธรรมไหม ส่ิงทีค่วามรู้เห็นมนัเป็นธรรม

ไหม มนัเป็นกเิลสเราทั้งน้ันนะ น่ีถ้ามนัเป็นกเิลสของเรา 

แต่ธรรมของพระพุทธเจา้ เราศึกษามา ศึกษามากิเลสมนัก็หลอกข้ึนมา มนัสร้างภาพข้ึนมา 

อุปกิเลส กิเลสอยา่งละเอียดสร้างข้ึนมา ไม่เขา้ใจเลยว่าเป็นอุปกิเลส มนัปล่อยมนัวาง มนัมี

ความเห็น มนัซ้ึงใจ ดีใจ มีความสุข ก็เขา้ใจว่าเป็นธรรม...มนัเป็นโลกียธรรม โลกุตตรธรรม เห็น

ไหม 
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โลกียธรรมเพราะอะไร เพราะจิตมนัเป็นโลก ความคิดเห็นมนัเป็นโลก แลว้ส่ิงท่ีเกิดมาจาก

ใจ เกิดจากโลก มนัจะเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร แต่ถา้มนัเกิดข้ึนมาจากธรรม ศีลท่ีบริสุทธ์ิ ศีลท่ีไม่

บริสุทธ์ิทาํใหเ้กิดสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิ ศีลท่ีบริสุทธ์ิถา้เกิดสมาธิข้ึนมามนัก็เป็นสัมมาสมาธิ 

สัมมาสมาธิเพราะอะไร เพราะศีลมนัควบคุมอยูแ่ลว้ น่ีข้ึนตน้จากความสะอาด 

10ขึน้ต้นจากทุศีล ขึน้ต้นจากคดงอ ปลายมนักย็ิง่คดงอไปใหญ่ 

10ขึน้ต้นด้วยความเถรตรง ตรงกบัธรรมและวนัิย ศีลทีเ่ป็นปกติ ศีลทีเ่ป็นสัมมาทฏิฐิ พอเกดิ

สมาธิกเ็ป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิมนัมสีติมสัีมปชัญญะอย่างไร มนักเ็ข้าใจ มนักต่็างจากมจิฉา

สมาธิ 

มิจฉาสมาธิก ็ “ว่างๆ ว่างๆ” ว่างๆ แต่ไม่มีสติ ไม่มีสติคือเหมือนกบัรถยนต ์ เหมือนกบั

เคร่ืองยนตก์ลไก ไม่มีผูค้วบคุมมนั มนัจะไปตามคาํสั่งเราไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีเราควบคุมมนัได ้ เราสั่ง

การมนัได ้มนัถึงจะมีประโยชน์กบัเราใช่ไหม 

ดูสิ เขาส่งยานอวกาศ เอายานอวกาศไปถึงต่างดาว เขายงัส่งขอ้มูลมาไดเ้ลย เพราะอะไร 

เพราะมนัมีศูนยค์วบคุมใช่ไหม น่ีก็เหมือนกนั ถา้มีสติข้ึนมา สติมนัอยูก่บัเรา มนัควบคุมสมาธิ เรา

ควบคุมสมาธิได ้ สมาธิ ทาํไมไม่รู้จกัสมาธิ ทาํไมสมาธิตอ้งไปถามว่าสมาธิเป็นอยา่งไร “ว่างๆ 

ว่างๆ ทาํอยา่งไร จิตมนัว่าง ทาํอยา่งไรต่อไป ว่างแลว้ทาํอยา่งไรต่อไป” เพราะสติเราไม่มี เราไม่มี

ศูนยค์วบคุมมนั ถา้ไม่มีศูนยค์วบคุมมนัก็มิจฉาไง มิจฉาสมาธิเพราะไม่มีสติควบคุมมนั 

ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ส่ิงท่ีเป็นสมาธิข้ึนมาดว้ยศีลบริสุทธ์ิ ทาํใหส้มาธิ

เป็นสัมมาสมาธิ สมาธิท่ีดี สมาธิท่ีดียอ้นไปๆๆ ใหเ้กิดปัญญา ฐานสมาธิท่ีดีแลว้ สมาธิท่ีเป็นสัมมา

ท่ีควรแก่การงาน ถา้ออกไปใชปั้ญญามนัจะเกิดโลกุตตรปัญญา โลกุตตรปัญญาเพราะมนัไปเกิด

ปัญญาโดยธรรม ปัญญาโดยธรรมมนัเกิดข้ึนมา ไม่มีใครสามารถตบแต่งใหม้นัเป็นตามความ

ปรารถนาตามความตอ้งการของตวัเองได ้ มนัจะเป็นไปตามสภาวธรรม สภาวธรรมตามจริตตาม

นิสัย ตามกาํลงั กาํลงัของสติ กาํลงัของสมาธิ กาํลงัของปัญญา กาํลงัของส่ิงต่างๆ มนัจะเป็นไป

โดยอาํนาจวาสนาโดยพื้นฐานของจิตแต่ละดวงท่ีไม่เหมือนกนั เพราะจิตแต่ละดวง การสร้างสม

มาของจิตมนัไม่เท่ากนั มนัไม่เหมือนกนั แมแ้ต่ครูบาอาจารยอ์งคเ์ดียวกนั ผูป้ฏิบติัสํานกัเดียวกนั 

แต่ก็ไม่มีเหมือนกนัเลย 
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ถา้มีเหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ไม่ตอ้งตั้งเอตทคัคะ ๘๐ องคห์รอก องค์

เดียวมนัก็เหมือนกนัหมดแลว้ ทาํไมพระอรหนัตย์งัจะตอ้งมีเอตทคัคะถึง ๘๐ องค ์ ไม่เหมือนกนั

เลย แลว้ทาํไมพระอานนทไ์ดรั้บเอตทคัคะตั้ง ๔-๕ แนวทาง เพราะอะไร เพราะสร้างมาเป็นพหูสูต 

เป็นผูอุ้ปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีเอตทคัคะทั้งนั้นเลย เลิศในทางนั้นๆ องคเ์ดียว 

แต่ไดต้ั้งหลายแขนง น่ีเพราะการกระทาํ มนัไดม้าเพราะการกระทาํ ความตั้งใจของแต่ละองค ์

น่ีก็เหมือนกนั ในเมือ่เราเช่ือมัน่ในธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า เราก็

ต้องย้อนกลบัมาเอาธรรมเป็นตัวตั้ง อย่าเอาเราเป็นตัวตั้ง ต้องทาํให้ตัวเรานีไ้ร้ค่าเลย10 ดูสิ ดูสารตั้ง

ตน้ท่ีเขาจะไปทาํงานสิ ถา้ค่ามนับริสุทธ์ิ มนัจะทาํอะไรก็ได ้ น่ีก็เหมือนกนั บวชข้ึนมาแลว้ทาํให้

ตวัเองไร้ค่าเลย ไร้ค่าแลว้ทาํใจใหม้นัเขา้กบัธรรมวินยั แต่ถา้ตวัเองมนัไปยดึมัน่ถือมัน่ นัน่ล่ะคือ

ตวัท่ีทาํใหเ้ขา้สมาธิไม่ได ้ ส่ิงท่ีมนัไม่เป็นสมาธิ ไม่เป็นสมาธิเพราะทิฏฐิมานะอนันั้นล่ะมนัไม่

เขา้สมาธิ 

ถา้มนัเขา้สมาธิ มนัจะเป็นสมาธิ มนัเป็นธรรมของมนั ธรรมของมนั ตั้งสติ แลว้เราทาํ

บริกรรม เราตั้งใจของเรา เราจะบริกรรมอยา่งไรก็แลว้แต่ เราบริกรรมหรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ 

ทาํไปตามขอ้เทจ็จริง ตั้งสติ ใชปั้ญญาก็ปัญญาหมุนไปเลย ถา้พดูถึงถา้กาํหนดพุทโธ พทุโธ ถา้มนั

มีปัญหาข้ึนมาก็พุทโธไวๆ ก็ได ้ ส่ิงใดๆ ก็ได ้ทาํใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมาเถอะ อยา่ไปห่วงว่ามนั

จะชา้หรือมนัจะเร็ว มนัจะชา้หรือมนัจะเร็ว ความสมดุลของใจมนัไม่เหมือนกนั จะเอาการปฏิบติั

ของคนอ่ืนมาเทียบเคียงมาวดัดวงใจเราไม่ได ้ ดวงใจของเรามนัเป็นท่ีเรา ดูสิ อาหารท่ีเรากิน เรา

พอใจ เราว่าอร่อย เรามีรสชาติของเรา แลว้เขาไปกิน เขาไม่อร่อย แลว้เขาตอ้งการเอาอาหารของ

เขาท่ีว่าอร่อยของเขามาใหเ้รากิน ท่ีเรากินไม่ได ้มนัจะมีรสชาติไปไดอ้ยา่งไร 

น่ีก็เหมือนกนั ในการประพฤติปฏิบติัมนัเป็นสมบติัของคนอ่ืน สมบติัของครูบาอาจารย ์

สมบติัของหมู่คณะ สมบติัของใคร มนัเร่ืองของเขา เราทาํของเรา เราฟังไวเ้ป็นประเด็น ฟังไวเ้ป็น

ทางวิชาการ เวลาของคนอ่ืนเป็นอยา่งไร มนัเป็นของคนอ่ืน แลว้ก็ดูจงัหวะ ดูเวลา เพราะขณะท่ีพดู

จากใจมนัเขา้ไปประสบ มนัเป็นอยา่งนั้น แต่กาลเวลามนัจะพิสูจน์เองว่ามนัเป็นจริงหรือไม่เป็น

จริง ถา้ไม่เป็นจริงมนัจะเส่ือมของมนัไป มนัจะอยูข่องมนัไม่ได ้ แต่ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา เป็นจริง

ข้ึนมาแลว้เราจะต่อยอดไหม เป็นจริงข้ึนมาแลว้เราจะทาํใหม้นัเกิดประโยชน์ข้ึนมาไหม ส่ิงท่ีเกิด

ข้ึนมา น่ีไง มนัถึงตอ้งตั้งสติของเรานะ 

©2015 www.sa-ngob.com 



เทศน์พระ วนัที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๑ ๑๐ 
 

ส่ิงใดท่ีมนัเป็นหนา้ท่ี เพราะอะไร เพราะน่ีมนัเป็นบุญนะ ดูสิ ดูอยา่งพระ เวลาพระท่ีส้ิน

กิเลสแลว้ ไม่มีงานแลว้ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นพระภตัตุเทสก์ เป็นต่างๆ ทาํ

ประโยชน์กบัสงฆ ์ทาํประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ส่วนรวมเพราะอะไร เพราะท่านใจเป็นธรรม 

ส่ิงท่ีบริหารจดัการมนัจะเป็นธรรม แลว้ผูท่ี้บวชเขา้มามนัมีหลายหลาก ส่ิงท่ีหลายหลากมาจากทุก

ทิศทุกทาง บวชแลว้เป็นนกพิราบสีขาวเหมือนกนัหมด บวชแลว้เป็นลูกศิษยต์ถาคต บวชแลว้ 

ธรรมวินยัมีศีลมีค่าเท่ากนั มีค่าเท่ากนัเพราะมีส่ิงท่ียดึเหน่ียวคือธรรมและวินยั ส่ิงท่ีควบคุม ส่ิงท่ี

เราเคารพบชูากนัดว้ยธรรมและวินยั แลว้ถา้มีคุณธรรมอีกชั้นหน่ึงข้ึนมา มนัเป็นส่ิงท่ียนืยนัว่า

ธรรมวินยัมนัมีมรรคมีผล เป็นส่ิงท่ีเราจะตกัตวงประโยชน์ของเราข้ึนมาได ้ น่ีส่ิงท่ีบริหารจดัการ

มนัเป็นอยา่งนั้น 

ถา้เราอยูใ่นหมู่ในคณะ เราจะไปดดัแปลงนะ ดูสิ ดูตน้ไม ้ ดูพนัธ์ุของพืชพรรณต่างๆ มนั

เหมือนกนัไหม มนัอยูใ่นป่าดว้ยกนั แต่มนัไม่เหมือนกนัเลย จริตคนก็ไม่เหมือนกนั ถา้เราไปหวงั

ใหใ้ครก็แลว้แต่ทาํใหเ้หมือนกบัท่ีเราพอใจ เราบา้ตาย ถา้เราไปหวงัใหค้นอ่ืนจะตอ้งทาํใหเ้หมือน

ท่ีเราปรารถนา เหมือนกบัท่ีเราตอ้งการนะ เราน่ีเป็นคนบา้ เพราะตน้ไมแ้ต่ละชนิดในป่ามนัไม่

เหมือนกนั มนัเป็นเผา่พนัธ์ุของมนั แต่ละชนิดมนัไม่เหมือนกนั มนัก็ตอ้งเป็นตามธรรมชาติของ

มนัท่ีมนัเป็นอยา่งนั้น ในเม่ือมนัเป็นอยา่งนั้น เราไม่พอใจ เราจะใหเ้ป็นเหมือนเรา เห็นไหม น่ีก็

เหมือนกนั ในหมู่คณะ ส่ิงท่ีเป็นไป เขาเป็นของเขาอยา่งนั้น แลว้ถา้ของเขาเป็นอยา่งนั้น ถา้มีครูมี

อาจารย ์มีหมู่คณะ เขาจะพฒันาของเขาข้ึนมานะ 

ไมช้นิดใดก็แลว้แต่ ถา้มนัมีราก มีอาหาร มีอากาศ มีนํ้ า มนัจะสดช่ืนของมนั มนัจะงอก

งาม ใบมนัจะเขียวขจีของมนั น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราทาํคุณงามความดีตรงจริตตรงนิสัยของเรา ถา้

จริตมนัเป็นอยา่งไร ใชปั้ญญาอบรมสมาธิหรือสมาธิอบรมปัญญา ตั้งใจทาํของเรา มนัจะได้

ผลประโยชน์ของเรา ส่ิงท่ีผลประโยชน์ของเรา ใหม้นัมีการเปล่ียนแปลงของใจ 

ใจถา้มนัมีการเปล่ียนแปลงนะ ดูรถท่ีเขม็ไมลม์นัจะข้ึน เพราะอะไร เพราะลอ้มนัตอ้งหมุน

ไปใช่ไหม จิตถา้มนัมีการเปล่ียนแปลงข้ึนมา มนัจะมีอาการของมนัข้ึนมา ใจมนัจะมีความรับรู้

ต่างๆ ข้ึนไป ถา้ใจมนัเปล่ียนแปลง ขณิกะ อุปจาระ อปัปนาสมาธิ ถา้มนัจะเห็นส่ิงต่างๆ เห็นอะไร 

ส่ิงท่ีเห็นเกิดข้ึนมาจากใจท่ีมนัเปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีใจท่ีเปล่ียนแปลง เห็นใหม่ๆ มนัก็ตอ้งต่ืนเตน้เป็น

ธรรมดา ใหมี้สติกบัจิต แลว้ส่ิงใดท่ีเห็น กลบัมาท่ีผูรู้้ ถา้เห็น อยากรู้ ก็ทดสอบ ก็ดูส่ิงท่ีรู้ไป ดูส่ิงท่ี
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รู้ จิตเป็นผูรู้้ ดูส่ิงท่ีรู้ ส่ิงท่ีเกิดนิมิต ส่ิงท่ีเห็น รู้ไป มนัไม่มีท่ีส้ินสุดหรอก มนัไม่มีท่ีส้ินสุด อาการ

ของใจไม่มีท่ีส้ินสุด ถา้ตามไป ไม่มีท่ีส้ินสุด 

แต่ถา้จิตมนัมีหลกัมีเกณฑ ์ผูท่ี้ชาํระ ครูบาอาจารยท่ี์จิตสะอาด มนัไม่มีตณัหาความทะยาน

อยาก ดูโดยตามความจริงมนัจะเป็นความจริง เห็นจริงๆ รู้จริงๆ ตามความเป็นจริง แต่ถา้จิตเรามี

กิเลส รู้ดว้ยความปรุงแต่ง รู้ดว้ยความคาดหมาย รู้ดว้ยความปรารถนา ส่ิงน้ีมนัก็ทาํใหส่ิ้งท่ีเห็นมนั

ไม่เป็นตามความเป็นจริงท่ีเราตอ้งการ 

แต่ถา้เราเห็นโทษของมนั เรากลบัมาท่ีผูรู้้ กลบัมาท่ีสมาธิ กลบัมาท่ีตั้งฐานของมนั แลว้ดู

จิตของเราเป็นธรรมดา ธรรมดาของเราไปเร่ือยๆ มนัสงบ มนัละเอียดเขา้มาขนาดไหน แลว้เรา

ออกวิปัสสนา 

10วปัิสสนาต้องฝึกนะ ปัญญาเกดิเองไม่ได้10 ปัญญาเกิดเองเป็นโลกียปัญญา เป็นปัญญาของ

มาร เป็นปัญญาของกิเลส เพราะกิเลสมนัมีกบัเรา กิเลสคืออะไร? กิเลสคือตณัหาความทะยาน

อยาก กิเลสคือสมุทยั ถา้จิตสงบขนาดไหนแลว้มนัมีสมุทยั มนัมีตณัหา ส่ิงท่ีความคิด ความรู้ท่ีเกิด

จากตณัหามนัเป็นธรรมไหม 

แต่ถา้ทาํความสงบของใจเขา้มา ส่ิงท่ีความสงบของใจแลว้ออกรู้ ออกรู้ถา้จิตมนัสงบอยู่ 

อนันั้นเป็นธรรม แต่ถา้จิตมนัคลายตวัออกมา มนัจะมีสมุทยัสอดเขา้มา สมุทยัคือตณัหา เพราะโดย

ตวัจิตมนัมีตณัหาโดยธรรมชาติของมนั เพราะเราเกิดมาจากอวิชชา อวิชชามนัมากบัจิต ขณะท่ี

ปัญญาเกิดมาจากจิต ถา้ไม่มีสมาธิ มนัเป็นกิเลสลว้นๆ เลย เพราะจิตคิดโดยอวิชชาทั้งหมด 

แต่ขณะท่ีจิตสงบเขา้มา สงบเพราะอะไร สงบเพราะกิเลสมนัสงบตวัลง พอสงบตวัลง มนั

ก็มีโอกาสชัว่คราว ถา้มนัคิดมนัพิจารณาของมนัไป พิจารณาของมนัไป ถา้มนัเป็นปัญญาข้ึนมา 

มนัจะรู้เห็นของมนั รู้เห็นของมนั แต่เพราะความไม่เขา้ใจมนัก็วา่ส่ิงนั้นเป็นธรรม 

ส่ิงนั้นมนัเป็นตทงัคปหาน เวลามนัเส่ือมไปนะ ไม่ไดช้าํระกิเลสส่ิงใดๆ เลย ไม่ไดช้าํระ

กิเลสส่ิงใดๆ เลย พอออกมาแลว้มนัก็เหมือนความรู้สึกธรรมดา มนัยงัมีโกรธ มีโลภ มีหลง มี

ความตอ้งการ มีความถวิลหา เอะ๊! แลว้ชาํระกิเลส ทาํไมกิเลสมนัไม่เห็นขาดออกไปจากใจเลย 

มนัไม่ขาดจากใจ ไม่ขาดธรรมดานะ มนัจะเกิดทิฏฐิมานะ ถา้จิตมนัเห็นแลว้ เห็นส่ิงต่างๆ 

แลว้มนัเส่ือมไป พอมนัเส่ือมไป มนัทุกขม์นัร้อน ส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ พอมนัเส่ือม มนัคลายไป 
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เหมือนกบัเรา เราเจบ็ไขไ้ดป่้วย ดูสิ ร่างกายปกติน้ีแขง็แรงไหม ร่างกายปกติทาํอะไรก็ทาํไดน้ะ 

เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย ยกอะไรก็ไม่ข้ึน แลว้มนัยงัทุกขร้์อนอีก 

จิตเส่ือมเหมือนกนั เวลามนัเส่ือมไปแลว้มนัทุกขม์นัร้อนของมนั แต่อาการอยา่งน้ีมนัก็เจอ

กนัทุกคน มนัเจอทุกคนเพราะอะไร เพราะดูสิ เราเกิดมา นอ้ยคนมากท่ีเกิดมาแลว้ไม่เคยเจบ็ไขไ้ด้

ป่วยเลย มนัตอ้งสร้างบุญญาธิการมาพอสมควร เพราะเกิดมาชาติหน่ึงไม่เคยป่วยเลย แต่คนเกิดมา

ก็มีไขมี้ป่วยเป็นธรรมดา น่ีก็เหมือนกนั ไอเ้ร่ืองจิตเส่ือมมนัเป็นธรรมดาเลย จะรักษา จะวิธีการ

อยา่งไรมนัก็ตอ้งเส่ือมไปเป็นธรรมดา 

เส่ือมหน่ึง เพราะกิเลสของเรามนัหาทางพลิกแพลงเพื่อจะเอาชนะเราอยูแ่ลว้ 

เส่ือมสอง เพราะความไม่รอบคอบ เพราะการกระทาํไม่เป็น เพราะการไม่รู้จกัรักษา 

ดูสิ เรามีเทคโนโลยใีหม่ๆ ข้ึนมา เราซ่อมไม่เป็นหรอก เราตอ้งส่งไปศูนย ์ เพราะเขาซ่อม

ของเขาเหมือนกนั น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเราเขา้ไปหาจิต เราไม่เคยรักษามนั เราไม่เคยบาํรุงรักษา 

มนัก็ตอ้งเส่ือมเป็นธรรมดา แลว้เรารักษาไม่เป็น เส่ือมเพราะกิเลส เส่ือมเพราะความไม่เป็น หน่ึง 

มนัมีหน่ึงมีสองท่ีจะทาํใหเ้ส่ือมเป็นธรรมดาเลย แลว้เราแกไ้ขของเรา เราต่อสู้ของเรา เราพลิก

แพลงของเรา จนถึงท่ีสุด เราแกไ้ขของเราข้ึนมา 

กว่ามนัจะหายจากอาการเส่ือมข้ึนมา เส่ือมข้ึนมาแลว้ แลว้กย็อ้นกลบัไป ยอ้นกลบัไป

อะไร? ส่ิงท่ีเคยเห็น ส่ิงท่ีเคยทาํ พอทาํส่ิงท่ีเคยทาํ ท่ีวิปัสสนาไปแลว้มนัปล่อยวาง มนัมีความสุข

มากเลย ส่ิงนั้นทาํซํ้ าทาํซาก ทาํซํ้ าทาํซาก ทาํซํ้ าทาํซากเพราะอะไร เพราะว่ามนัไม่มีการ

ตอบสนอง ถา้มีการตอบสนองข้ึนมาเป็นอกุปปธรรม มนัเห็นชดัเจนมากนะ เห็นชดัเจนว่ามนัถึง

ท่ีสุดแลว้มนัทาํอยา่งไรมนัก็ไม่เส่ือม แลว้มนัไม่มีโอกาสจะเส่ือม แลว้มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะเส่ือม

เลย ส่ิงน้ีมนัเกิดมาจากไหนล่ะ 

เวลามนัเส่ือม เวลามนัแปรสภาพไป เราก็เคยเป็นเคยรู้ มนัถึงไดทุ้กขใ์จมา แต่เวลาถึงท่ีสุด

แลว้มนัไม่เส่ือม มนัตอ้งมีครูก่อนไง มีเคยเส่ือม มีเคยทาํแลว้ไม่ไดด้ัง่ผล แลว้พอถึงท่ีไดด้ัง่ผล น่ี

ไง มนัเทียบเคียงกนัได ้ขาวกบัดาํ ดาํก็เคยเห็น ดาํก็เคยเป็น พอมาเป็นขาว ขาวก็รู้จกัว่าขาว 

แต่เทาๆ เทาๆ ไปอยูอ่ยา่งนั้น ขาวก็ไม่รู้ ดาํก็ไม่รู้ แลว้ตะบ้ีตะบนัจะเอาใหไ้ด ้แลว้มนัเอา

มาจากไหนล่ะ ทาํไมเราไม่พสูิจน์ เราปฏิบติั ทาํไมไม่มีอุบาย ทาํไมไม่มีวิธีการ ทาํไมโง่ขนาดนั้น 
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ท่ีจะใหกิ้เลสมนัเหยยีบหวัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ถา้กิเลสมนัเหยยีบหวัอยูอ่ยา่งนั้น การกระทาํของเรามนั

จะไดป้ระโยชน์อะไรล่ะ น่ีทาํบูชากิเลส 

ปฏิบติัธรรมมนัยาก ปฏิบติัธรรมมนัยาก ยากเพราะอะไร ยากเพราะกิเลสมนัเป็นเรา ส่ิงท่ี

เป็นเรามนัก็ต่อตา้นตลอดเวลา ท่ีมนัยาก ยากเพราะกิเลสนะ ไม่ใช่ยากเพราะธรรมหรอก ธรรมไม่

เคยใหโ้ทษใครเลย ดูสิ คนมีศีลมีธรรมไปอยูท่ี่ไหนเขาก็ชมชอบว่าคนนั้นเป็นคนดี คนดีใคร

รังเกียจ มีใครรังเกียจคนดีไหม? ไม่มีใครรังเกียจคนดีเลย ธรรมมนัเป็นความจริงข้ึนมา ใครรังเกียจ

มนั ไม่มีใครรังเกียจเลย แลว้เวลาใหผ้ลข้ึนมา ใหผ้ลเป็นอะไร? ใหผ้ลดีหมดเลย 

แต่ขณะท่ีมนัอยูก่บัเรา มนัไม่เป็นธรรมจริงน่ี มนัเป็นธรรมท่ีว่าเราอยากสร้างธรรม แต่

กิเลสมนับงัเงา กิเลสมนัอา้ง แลว้กิเลสมนัเป็นกิเลสทั้งหมด แลว้เราทาํไป เวลากิเลสมนัสอดเขา้มา 

สมุทยั สมุทยัมนัสอดเขา้มา ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขค์วรกาํหนด สมุทยัควรละ นิโรธคือมนั

ละได ้ละไดด้ว้ยมรรค มนัเป็นคู่โตแ้ยง้กนัระหว่างมรรคกบัสมุทยั 

ทุกขก์บันิโรธ มนัเป็นคู่ท่ีโตแ้ยง้กนั ส่ิงท่ีคู่ ระหว่างโลกกบัธรรมท่ีมนัเป็นอริยสัจ ท่ีมนั

เป็นความจริง ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ10 มีแต่เหตุกบัปัจจยัท่ีมนัเกิดข้ึนมาจากใจ แลว้เราตอ้งทาํให้

มนัเป็นสัจจะความจริงข้ึนมากบัเรา ไม่ใช่ทาํข้ึนมาดว้ยการทาํวิจยั ไม่ใช่ทาํข้ึนมาดว้ยการศึกษา 

มนัทาํข้ึนมาจากหวัใจท่ีมนัทาํงานต่อกนั ท่ีมนัทาํลายต่อกนัเป็นอริยสัจข้ึนมาจากภายใน 

แลว้ถา้มนัปล่อยวาง แลว้มนัขาดข้ึนมา มนัเห็นจริงข้ึนมา ดาํก็รู้ว่าดาํ ขาวกรู้็ว่าขาว ทุกขก์็รู้

ว่าทุกข ์สุขก็รู้ว่าสุข ไม่ขาดกรู้็ว่าไม่ขาด แลว้เด๋ียวน้ีมนัขาดแลว้มนัก็รู้วา่ขาด มนัขาดแลว้มนัมีเหตุ

มีผลของมนัตามความเป็นจริงของมนั มนัขาดของมนั มนัเห็นอยา่งน้ี แลว้มนัจะเส่ือมอีกไหม มนั

จะเส่ือมอีกไหม มนัจะหมุนกลบัไปอีกไหม มนัไม่หมุนกลบัไปก็เป็นเพราะความจริงของเราใช่

ไหม เพราะเราทาํจริงของเรา เราเอาสัจจะความจริงของเรา 

วนัคืนล่วงไปๆ สามเณร ๗ ขวบ บวชไดต้ั้งแต่อายเุท่าไร อายไุม่สาํคญัเลย เห็นไหม องค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ไดบ้อกอายไุวเ้ลย แต่ทาํไมบอกว่าพระตอ้ง ๒๐ ปีข้ึนไปล่ะ พระ

ตอ้ง ๒๐ ปีข้ึนไปเพราะอะไร เพราะพระมนัเป็นระดบั มนัเป็นระดบัระหว่างจากเณรข้ึนไปถึงพระ 

แลว้อาย ุ ๕๐ จะบวชสามเณรก็ได ้ อายก่ีุร้อยปีบวชสามเณรก็ได ้ เพราะไม่ไดจ้าํกดั เพราะคนท่ี

ปรารถนา น่ีอาํนาจวาสนาของเขา 
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เปิดกวา้ง พระพุทธเจา้เปิดกวา้งหมดเลย แต่ถา้บวชพระตอ้ง ๒๐ ปีข้ึนไป ถา้บวชเณรตั้งแต่

ไล่กาได ้ ไล่นกได ้ เดก็ไล่นกได ้บวชไดแ้ลว้ เพราะมนัเป็นคุณธรรมจากภายใน มนัเป็นคุณธรรม 

มนัเป็นวุฒิภาวะของใจ มนัไม่ใช่เอาอายเุอากาลเวลามาเทียบเคียงกนั ไม่ใช่แก่อ่อน เอาส่ิงท่ีเป็น

วตัถุ ส่ิงท่ีเป็นอายขุยัสถิติมานบักนั มนัอยูท่ี่คุณธรรมในใจ มนัอยูท่ี่วุฒิภาวะท่ีเราจะรับผดิชอบ

มากหรือรับผดิชอบนอ้ย 

ความรับผดิชอบ คนท่ีมีจริตนิสัยท่ีรับผดิชอบคือผูท่ี้รับผดิชอบมาก ก็รับผดิชอบของเราไป 

แต่รับผดิชอบโดยธรรมนะ ไม่ใช่รับผดิชอบโดยกิเลส รับผดิชอบโดยกิเลส เอาส่ิงน้ีมาอา้ง อา้ง ทาํ

ใหส้ังคมป่ันป่วนเลย “ตอ้งเป็นอยา่งน้ีๆ” น่ีมนัไม่ใช่รับผดิชอบ มนัเอาส่ิงนั้นมาฟาดหวัเขา เพราะ

ส่ิงใดเป็นธรรม ประชุมสิ มนัจบแลว้มนัก็ตอ้งจบ ถา้จบแลว้ควรทาํใหเ้ป็นมชัฌิมาปฏิปทา สมควร

ไหม แลว้เขาทาํไดไ้หม 

น่ีมนัเป็น ยงัไม่ไดเ้ท่ียวไปนะ ถา้คนเท่ียวธุดงคไ์ปมากๆ จะเห็นมากเลยว่าสังคมสงฆ ์เวลา

สูงส่ง บางสาํนกัสูงส่ง สูงส่งมาก คุณธรรม ไปแลว้ช่ืนใจมากเลย แต่ไปบางสาํนกั ดูไม่ไดเ้ลยนะ 

ดูไม่ไดเ้ลย เขาทิง้ของกนัอีเหละเขะขะจนดูไม่ไดจ้ริงๆ นะ ไปเห็นแลว้จะรู้ 

“ไหนว่าเป็นพระดว้ยกนั เป็นผูป้ฏิบติัดว้ยกนั ทาํไมทาํไม่เหมือนกนั” 

ทาํไม่เหมือนกนัเพราะวุฒิภาวะความรับผดิชอบของใจน่ีแหละมนัไม่เหมือนกนั มนัไม่

เหมือนกนัมนัก็ไม่รับผดิชอบ มนัทาํอะไรมนัก็ทิง้ๆ ขวา้งๆ แลว้ก็ดูถกูเยาะเยย้ถากถางว่า “ไอพ้วก

ท่ีมนัทาํมนัติดในธรรมวินยั ติดในขอ้วตัร ติดในการโอก้ารอวด จะไปอวดตวัว่าเป็นคนดี สู้ฉนั

ไม่ได ้ฉนัไม่ติดอะไรเลย” ใชอ้ะไรเสร็จก็โยนทิง้ๆๆ เลย แลว้ยงัอวดอยูน่ัน่ “น่ีธรรม ไม่ติดอะไร

เลย ทิง้ไดห้มดเลย” 

ลองออกไปมนัจะเห็นไปหมด ส่ิงท่ีเห็น พนัธ์ุไมแ้ตกต่างกนัในป่าในเขา มนัแตกต่างกนั

ไปนะ เราก็เห็นใช่ไหม ดอกหญา้ ฝนตกข้ึนมา ดอกมนัก็ออกสวยงาม ดอกกลว้ยไม ้ ดอกต่างๆ 

กว่ามนัจะออก แลว้พอออกแลว้มนัจะมีอายขุองมนั น่ีก็เหมือนกนั หวัใจของเรา เราจะทาํอะไรมนั

เป็นประโยชน์กบัเรา สังคมโลกก็เป็นสังคมโลก ส่ิงท่ีมนัจะเป็นไป สังคมโลกเราตอ้งดู เห็นไหม 

ดูหนงัดูละครแลว้ยอ้นดูตวั ไปสังคมใดๆ ก็แลว้แต่ ยอ้นกลบัมาท่ีจิตของตวั ยอ้นกลบัมาดูใจนะ 

จะเอาอยา่งน้ีไหม 

©2015 www.sa-ngob.com 



เทศน์พระ วนัที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๑ ๑๕ 
 

ครูบาอาจารยท่์านพดู เราก็ฟังมานะ ถา้ไปเห็นส่ิงใดผดิ ท่านจะบอกเลย “อยา่งน้ีเราจะทาํ

ไม่ไดเ้ดด็ขาด” 

ส่ิงใดท่ีถูก “อยา่งน้ีเราควรเก็บเป็นคติตวัอย่าง ส่ิงใดท่ีมนัผดิพลาด เขาทาํแลว้เราเห็นชดัๆ 

เลยว่าส่ิงน้ีไม่ดี เราจะไม่ยอมทาํอยา่งน้ีอีก” น่ีคนท่ีมีวุฒิภาวะ 

น่ีหลวงตาท่านพดูเอง “ถา้ไปสาํนกัไหน หวัหนา้ทาํตวัไม่ดี หรือตระหน่ีถ่ีเหนียว ใจมนัจะ

ปฏิเสธ ใจมนัจะไม่ยอมรับ” แต่ขณะท่ีเราไปสังคมนั้น เราก็ตอ้งกลมกลืนไปกบัเขา 

ธรรมและวินยั วินยัคือกฎหมาย ธรรมคือการกระทบกระเทือนกนั เขาจะทาํดีทาํชัว่ก็เร่ือง

ของเขา เพราะมนัเป็นสาํนกัของเขา เขาดูแลของเขา เราไปอาศยัเขาอยูช่ ัว่คราว เราดูเป็นคติดูเป็น

ตวัอยา่ง แลว้มนักส็ะทอ้นจากภายใน อย่างน้ีไม่ทาํเดด็ขาด เพราะมนัเป็นตวัอยา่งชัว่ มนัเป็น

ตวัอยา่งของกิเลส มนัเป็นเร่ืองของกิเลส แต่ไอค้นท่ีทาํมนัยงัอหังการนะ “ฉนัทาํได้ๆ ” ไอค้นท่ีมนั

เห็นมนัเศร้าใจ 

น่ีก็เหมือนกนั เห็นสภาวะนั้นแลว้ยอ้นกลบัมาดูเรา เท่ียวไปเห็นไป มนัจะเห็นสภาวะแบบ

นั้น ถา้เห็นสภาวะแบบนั้น ตวัอยา่งท่ีดี มนัจะเป็นตวัอยา่งท่ีดี แลว้เราเก็บไว ้ เขาควรทาํ เดก็ขนาด

ไหน สามเณรมนัทาํดี เรายงัตอ้งสะเทือนใจเราเลย แลว้ผูใ้หญ่ทาํไม่ดี เราจะเอามาเป็นตวัอยา่ง

ทาํไม ส่ิงท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี เราเห็นแลว้เราตอ้งเก็บ เราตอ้งดู แลว้ถา้เปิดไปดูในพระไตรปิฎก มนั

มาจากไหน ยิง่ไปเจอในพระไตรปิฎก มนัซ้ึงใจมาก น่ีถอดแบบมาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้ ไม่เหยยีบหวัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไป เคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

ดว้ยหวัใจ ไม่ใช่เคารพดว้ยฐานะว่าเราเป็นลูกศิษยพ์ระพุทธเจา้ แลว้โออ้วดว่าเราเป็นภิกษุ เป็น

พระป่า เป็นนกัปฏิบติั 

แต่ถา้เราเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้งเคารพธรรมวินยั ทาํได ้ ทาํไดท้ั้งหมด 

จะสูงจะตํ่าขนาดไหน ทาํได ้ หนา้ท่ีมนัทาํได ้ ไม่ใช่เราสูงแลว้จะทาํอะไรไม่ไดเ้ลย ถา้อาวุโสมาก

จนทาํอะไรไม่ไดก้็อยา่กินขา้วสิ ขา้วน่ีกินตั้งแต่หวัแถวยนัทา้ยแถวเลย เวลาทาํงาน หวัแถวทาํ

ไม่ได ้ อาวุโสทาํไม่ได.้..ไม่ใช่หรอก มีค่าเท่ากนั แต่เขาเคารพ เขาบชูา ถา้ในเม่ือมนัมีการเคารพ

บชูา อนันั้นมนัเป็นการแสดงออกของนํ้าใจ ค่านํ้ าใจไม่มีส่ิงใดเสมอเหมือนเลย แต่ถา้มนัเป็นภาระ 

มนัเป็นเร่ืองหนกัหนาสากรรจส์าํหรับเขา เราทาํเองดีกว่า 
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ส่ิงท่ีเขาทาํนะ สติไม่เหมือนกนั ปัญญาคนไม่เหมือนกนั ถา้จะไม่ใหก้ระทบกระเทือนกนั 

ทาํเองเสียดีกว่า แต่ถา้เป็นการท่ีเขาช่วยเหลือดว้ยนํ้าใจก็โอเคเป็นคร้ังเป็นคราว ถึงท่ีสุด เรา อตฺตา 

หิ อตฺตโน นาโถ10 ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนได ้ จะไม่มีส่ิงใดๆ จะมีอาํนาจเหนือเราไดเ้ลย เพราะเรา

ควบคุมได ้ เราทาํของเราได ้ ส่ิงท่ีทาํ แลว้หมู่คณะก็ไม่เดือดร้อนไปกบัเรา ใครจะมาอาศยัไม่มา

อาศยัมนัเร่ืองของเขา เราตอ้งทาํหนา้ท่ีของเรา เราตอ้งอยูข่องเรา น่ีหนา้ท่ีแค่ดาํรงชีวิตนะ แค่ปัจจยั

เคร่ืองอาศยันะ 

ภิกษุเรา ดูสิ วินยั เร่ืองผา้ เร่ืองความเป็นอยู่ วจักุฎีวตัร การเขา้หอ้งนํ้า การเขา้หอ้งส้วม มนั

มีกฎกติกาหมดเลย แค่เคร่ืองอยูอ่าศยั เร่ืองธรรมวินยั วินยับงัคบัตรงน้ีหมดเลย แลว้เร่ืองหวัใจล่ะ 

เร่ืองของปัญญาล่ะ เร่ืองของความเห็นล่ะ น่ีเร่ืองของธรรมแลว้ แลว้เร่ืองของธรรมน้ีบงัคบักนั

ไม่ได ้

เร่ืองของวินยัตอ้งทาํใหเ้หมือนกนั เพราะไม่ใช่นานาสังวาส เราสมานสังวาส เราลง

อุโบสถสามคัคีน้ีมนัเป็นธรรม ถา้มนัเป็นความเห็นต่าง มนัจะเป็นนานาสังวาส เป็นโมฆียะ เป็น

โมฆะ มนัเป็นไปไม่ได ้เร่ืองวินยัตอ้งเหมือนกนั 

เร่ืองธรรม เร่ืองความเห็น เร่ืองความเป็นไป มนัอยูท่ี่ใจของคนแต่ละคน แลว้เราทาํของเรา

ได ้จะเป็นประโยชน์กบัเรา ใหมี้ตรงน้ีข้ึนมา สังคมเราจะร่มเยน็เป็นสุขนะ ในการประพฤติปฏิบติั

มนัจะมีคุณธรรม มีคุณธรรมจากขา้งนอก คือหนา้ท่ีการงานท่ีรับผดิชอบ รับผดิชอบจากขา้งนอก 

ขา้งในมนัจะไม่มีอะไรต่อตา้น มนัไม่มีหลุมพราง ไม่มีอะไรทาํใหเ้ราตอ้งเขา้ไปจาํนนกบัมนั 

หนา้ท่ีขา้งนอกมนัอา้งไม่ได ้ กิเลสจะอา้งขา้งนอกมาเหยยีบย ํา่เราไม่ได ้ แลว้เรา หนา้ท่ีขา้งนอก

แลว้ก็หนา้ท่ีขา้งใน ดูสติ ใหมี้สติใหมี้ปัญญา แล้วถ้ามคุีณธรรมขึน้มานะ เงนิซ้ือไม่ได้ ไม่มส่ิีงใดๆ 

ในโลกนีม้ีคุณค่าเท่ากบัหัวใจเป็นธรรม 

หวัใจท่ีเขาเป็นปุถุชน หวัใจท่ีเขาเป็นคนดี เขายงัมีค่านํ้าใจ เขายงัเจือจานกนั เขายงั

รับผดิชอบสังคมขนาดนั้น แลว้ใจท่ีเป็นธรรมมนัจะมีคุณค่าขนาดไหน แลว้ถา้ใจเราเป็นธรรม

ข้ึนมา เกิดมาไม่เสียชาติเกิด เกิดมาทั้งที พบพระพุทธศาสนา แลว้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนใจเรา

เป็นธรรม เกิดในธรรมมนัจะมีประโยชน์ เป็นอริยทรัพยจ์ากภายใน เรา จากใจดวงหน่ึงใหก้บัใจ

ดวงหน่ึง ใจดวงน้ีจะมีคุณค่ามาก มีคุณค่าจนวางต่างๆ ได ้

10รสของธรรมย่อมชนะซ่ึงรสทั้งปวง 
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ดูสิ รสของโลกเขา เขามีรสชาติของเขา แลว้รสของธรรมมนัชนะเขาไดอ้ยา่งไร ใจท่ีมนัมี

สุข สุขมากขนาดไหนท่ีมนัจะมากกว่ารสของกาม โลกน้ี รสของกามเขามีคุณค่า แลว้รสของเรา

มนัจะมีคุณค่าขนาดไหนกบัเรา จะเป็นประโยชน์กบัเรา ใหม้นัเกิดท่ีน่ี ไม่ตอ้งฟังใครเลย สันทิฏฐิ

โกจะเป็นสมบติัของเรา เอวงั 
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