
เทศน์พระ เร่ือง ดเูบา ๑ 

 

©2016 www.sa-ngob.com 

ดูเบา 
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เทศนพ์ระ วนัท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

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

 

ตั้งใจนะ ตั้งใจใหส้งบ ทาํใจน่ิงๆ แลว้ฟังธรรมะ ฟังธรรมนะ ฟังธรรมๆ ฟังทุกอาทิตย ์

ฟังทุกอุโบสถไง ฟังอุโบสถ ฟังทุกอุโบสถนะ เวลาครูบาอาจารยน์ะ เวลาอยูก่บัครูบาอาจารยท่ี์

ท่านไม่ค่อยไดเ้ทศน์ ถา้ท่านไม่ค่อยไดเ้ทศน์มนักแ็สวงหา ขวนขวาย อยากไดย้นิ แต่เวลาไปเจอ

ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเทศนาวา่การ เทศน์บ่อยไง ท่านเทศน์ของท่านบ่อยมาก เทศน์บ่อยมาก จน

ชินชา พอชินชามนักห็นา้ดา้น หนา้ดา้นมนักเ็ลยมองไม่เห็นคุณค่าไง  

แต่ถา้มนัเห็นคุณค่านะ แลว้มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมๆ ถา้เป็นธรรม ส่ิงใดท่ีแสดง

ออกมานั้นมนัเขา้ไปสะกิดหวัใจนัน่ล่ะ ถา้สะกิดหวัใจอวิชชามนัอยูท่ี่นัน่ อวิชชา ตวัอวิชชา ตวั

ความไม่รู้ ไม่รู้จกัตวัมนัเอง ไม่รู้จกักาลเทศะ ไม่รู้จกัสจัธรรม มนัถึงตอ้งเวียนวา่ยตายเกิดใน

วฏัฏะน่ีไง เพราะมนัเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ แลว้มนัอยูท่ี่ภวาสวะ อยูท่ี่ภพ อยูท่ี่ใจนั้น มนัอยูท่ี่

ใจนั้นมนักซ่็อนตวัอยูใ่นนั้น เห็นไหม แลว้เวลาศึกษาเล่าเรียน ศึกษาเล่าเรียนขนาดไหน มนัก็

ศึกษามาจากอวิชชานัน่ล่ะ ศึกษามาจากจิต จากจิตนะ เพราะจิตมนัตอ้งส่งออก มนัตอ้งรับรู้ข้ึนมา 

ศึกษามาจากไหนมาศึกษาจากความไม่รู้อนันั้น พอศึกษามาแลว้มนัถึงไม่เขา้ใจไง  

เวลาศึกษาๆ ศึกษามาเขา้ใจกบัมนันะ เขา้ใจขณะท่ีเราศึกษา เขา้ใจในวิชาการนั้น แต่เรา

ยงัไม่ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็นความจริงในใจของเราไง ถา้มนัยงัไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัให้

เป็นความจริงในใจของเรา มนัยงัไม่ใช่ของเรา มนัเป็นความจาํๆๆ ความจาํคือการศึกษาคน้ควา้ 

การคน้ควา้มาคน้ควา้มาเพื่อจะประพฤติปฏิบติัใหไ้ดต้ามจริงอนันั้น ฉะนั้นเวลาฟังธรรมๆ ฟัง

ธรรมเขา้ไปจ้ีในหวัใจอนันั้น 

ถา้หวัใจอนันั้น ถา้คนมีอาํนาจวาสนานะ คนมีอาํนาจวาสนามนัจะคิดได ้พอมนัคิดไดม้นั

จะทบทวน มนัจะไปพยายามคน้ควา้ พยายามจะเขา้ไปสู่สจัธรรมอนันั้น แต่ถา้คนคิดไม่ได้ๆ  มนั
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ผลกัออก ผลกัไสไง ไม่ใช่วา่เราๆ วา่คนอ่ืนทั้งนั้น เวลาพดูวา่คนอ่ืนทั้งนั้นเลย แต่เวลาความไม่รู้

เป็นของเราคนเดียว แลว้วา่เป็นของเราเป็นของเรา เห็นไหม เพราะอะไร เพราะการดูเบาไง เราดู

เบากิเลสเกินไป เราดูเบาอวิชชาของเราเกินไป  

แต่เวลากิเลสมนัเสริมแต่งให ้ อนันั้นเป็นจริงเป็นจงันะ เวลาเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา เป็น

จริงเป็นจงัจากกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เป็นจริงเป็นจงัมาก เวลาเป็นจริงเป็นจงัมาก มนัมี

รสมีชาติ อยากทาํ อยากประพฤติปฏิบติั อยากเอาจริงเอาจงัแบบนั้น อยากเอาจริงเอาจงัแบบ

กิเลสตณัหาความทะยานอยากไง  

แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ เป็นสจัธรรม เป็นสจัธรรม เห็นไหม เราเห็นไม่มีคุณค่าเลย เรา

ไม่เห็นคุณค่าเลยเพราะอะไร เพราะเราไปดูเบากิเลส พอดูเบากิเลสกิเลสมนักเ็ส้ียมให ้ พอมนั

เส้ียมใหม้นักเ็ป็นจริงเป็นจงัไปตลอดเลย เราไปดูเบามนัเองไง แต่เวลาเป็นสจัธรรมๆ มนัยิง่ เห็น

ไหม เป็นขนนก มนัเบาหวิว มนัไม่มีส่ิงใดเป็นเน้ือหาสาระเลย เพราะเราไปดูเบามนั เราเลยเป็น

ข้ีขา้มนั เลยเป็นความจริงของมนัไง  

ถา้ความจริงของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เห็นไหม เราเกิดเป็นมนุษยน์ะ เกิดมาพบ

พทุธศาสนานะ มาบวชเป็นพระๆ บวชเป็นพระเป็นนกัรบ สมณะเป็นนกัรบรบกบักิเลสของตน 

ถา้รบกบักิเลสของตน ถา้ไม่ดูเบามนัจนเกินไป เห็นไหม ถา้ไม่ดูเบามนัจนเกินไปเราตอ้งต่อตา้น

มนัได ้เราตอ้งขีดขอบเขตใหม้นัอยูใ่นอาํนาจของเราได ้ถา้มนัขีดขอบเขตใหอ้ยูใ่นอาํนาจของเรา 

เห็นไหม ทาํความสงบใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มาแลว้น่ี เพราะใจมนัสงบเขา้มา ใจมนัสงบได ้

ถา้กิเลสมนัไม่ยอมนะ สงบลงไม่ไดห้รอก  

กิเลสเราถา้มนัไม่ยอม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาๆ เกิดข้ึนมาจากความไม่รู้ไง วา่งๆ วา่งๆ ไม่รู้ตวัตน

อะไรเลย มนัวา่งๆ ยงัไง มนัวา่งๆ อะไร เพราะความไม่รู้ อวิชชาคือความไม่รู้ วา่งๆ วา่งๆ นัน่คือ

อารมณ์ มนัไม่รู้มนักเ็ลยขาดสติไง สติควบคุมไม่ได ้ สติดูแลไม่ได ้ สติดูแลไม่ได ้ สติบงัคบั

บญัชาไม่ได ้บงัคบับญัชาไม่ไดม้นัจะเป็นสมัมาสมาธิไดย้งัไง  

ถา้เป็นสมัมาสมาธินะ เวลามนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา มนัมีสติสมัปชญัญะพร้อมข้ึนมา มนั

มหศัจรรยม์าก มนัละเอียดมาก ละเอียด แลว้ละเอียด คาํวา่ละเอียดข้ึนมาเรากต็อ้งจาํได ้ ใครจะรู้

จะเห็นอะไรกก็ลวัจาํไม่ได ้ กลวัจะออกไปพดูไม่ได ้ พอกลวัจาํไม่ได ้ กลวัออกไปพดูไม่ได ้
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นัน่น่ะตวัตนทั้งนั้น พอมนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมามนัเป็นโดยสจัจะ เป็นโดยขอ้เทจ็จริง มนัเป็น

ขอ้เทจ็จริงนะ น่ีไงความพอดี มชัฌิมาปฏิปทา ความสมดุลของมนั ความสมดุลของมนั  

น่ีไง อตัตกิลมถานุโยคมนัลาํบากทุกขย์ากไปทั้งนั้น กามสุขลัลิกานุโยค แหม มีความสุข

มาก มีความพอใจมาก กลวัจะจาํไม่ได ้ ตอ้งจาํใหไ้ด ้ จาํไม่ไดม้นักมี็สมุทยัเราเขา้ไปกีดขวางมนั

อยูแ่ลว้ มนัเป็นการกระทาํพร้อมกบักิเลสไง พร้อมกบัสมุทยัไง พร้อมกบัอวชิชา พร้อมกบัความ

ไม่รู้อนันั้นไง ทาํไมมนัวางไม่ไดล่้ะ เวลาทาํๆ เพราะไม่รู้จกัมนัไง ไปดูเบามนัเกินไปไง ดูวา่มนั

เป็นเรา ดูวา่มนัไม่มีพิษไม่มีภยัไง ทั้งๆ ท่ีมนัเป็นพิษเป็นภยัทั้งนั้นเลย เป็นพิษเป็นภยัตั้งแต่ไม่

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั ไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัเขากไ็ม่เช่ือถือศรัทธากนัอยูแ่ลว้ มนัเป็นจริงไปไดย้งัไงๆ 

ทุ่มเททั้งชีวิตจะทาํกนัไดย้งัไง 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราบวชมาตั้งแต่เป็นเณร บวชมาตั้งแต่สามเณรนอ้ยๆ ร้ือคน้มนั

ข้ึนมา ฝึกฝนมนัข้ึนมา เอาจริงเอาจงัมนัข้ึนมา เห็นไหม ทั้งชีวิตๆ ไม่ดูเบามนั จริงจงักบัมนั เวลา

จริงจงักบัมนั เห็นไหม ดูสิ เขาทาํไร่ไถนาข้ึนมาเขากท็าํมาตั้งแต่ปู่ยา่ตายาย ในปัจจุบนัน้ีเขากท็าํ

อยา่งน้ี ยิง่ในอนาคตเขากต็อ้งทาํลงท่ีดินน่ีแหละ ทาํไร่ไถนาข้ึนมากเ็พื่อเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั 

มนัเป็นอาหารดาํรงชีพ  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม ตั้งแต่สามเณรนอ้ย ตั้งแต่เวลา

ขวนขวายข้ึนมา เวลาทาํลงกท็าํลงท่ีใจแหละ ทาํลงท่ีใจ เห็นไหม แต่คนเรามนัอยู ่เกิดมามีกายกบั

ใจ กายกบัใจมนุษยข้ึ์นมากมี็ร่างกาย มีชีวติจิตใจ ส่ิงน้ีมนัเป็นคุณสมบติัของเรา เวลาสุขเวลาทุกข ์

เราสุขทุกขใ์นหวัใจน้ี แลว้สุขทุกขใ์นหวัใจน้ี เห็นไหม ถา้มนัสุขมนัทุกขใ์นหวัใจน้ี ถา้มนัเป็น

ธรรมๆ หน่อย มนักย็งัพอมีเคร่ืองอาศยั เห็นไหมเป็นเคร่ืองอาศยั ในขอ้ปฏิบติัเป็นเคร่ืองอาศยั

ทั้งนั้น คือเป็นเคร่ืองอาศยัเพือ่ใหจิ้ตใหม้นัอยูไ่ด ้ ไม่งั้นมนัจะอยูก่บัอะไร เรากอ็ยูก่บัขอ้วตัร อยู่

กบัปฏิบติั อยูก่บัขอ้วตัรปฏิบติัของเราเป็นเคร่ืองอยู่ๆ  เป็นเคร่ืองอยูข่องใจ ถา้เคร่ืองอยูข่องใจ ใจ

มนัมีเคร่ืองอยูข่องมนั ตั้งแต่สามเณรนอ้ยกป็ฏิบติัมา มนัมีเคร่ืองอยูข่องมนัมา  

ถา้มนัมีสติสมัปชญัญะบา้ง มีครูบาอาจารย ์ เห็นไหม เวลาผูท่ี้ปฏิบติัใหม่ไปอยูก่บัครูบา

อาจารยก์ไ็ปทาํขอ้วตัร กฟั็งท่าน ฟังท่าน ท่านกจ็ะเล่าประสบการณ์ท่านใหฟั้งนัน่น่ะ 

ประสบการณ์อนันั้นๆ มนัลม้ลุกคลุกคลานมาทั้งนั้น แลว้ครูบาอาจารยแ์ต่ละองค ์ ประสบการณ์
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ของแต่ละองคม์นักไ็ม่เหมือนกนั แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมา บางคนนะทีแรก เห็นไหม มามืดไป

สวา่ง มามืดกไ็ม่เช่ือไม่ฟังเหมือนกนั ด้ือดา้นเหมือนกนั แต่เวลาทาํไปๆ มนัสวา่งไป เห็นไหม 

มืดมาสวา่งไป ถา้มืดมาสวา่งไป ครูบาอาจารยท่์านสวา่งมา กวา่จะสวา่งไปได ้ ลม้ลุกคลุกคลาน

มาทั้งนั้น เวลาไปทาํขอ้วตัรข้ึนมากไ็ดย้นิไดฟั้งเร่ืองอยา่งน้ี พอเร่ืองอยา่งน้ีข้ึนมามนัแตกต่างกนั 

มนัแตกต่างเพราะจริตนิสยัคนไม่เหมือนกนั  

เราไปเอาสมบติัของคนอ่ืนมา แลว้จะทาํใหเ้ราชอบเราพอใจอยา่งน้ี ไม่จริง มนัไม่ใช่ของ

เรา ยงัไงถา้เป็นของเราๆ ทาํจากของเราข้ึนมา ส่ิงท่ีมนัชอบหรือไม่ชอบใหม้นัเป็นขอ้เทจ็จริงอนั

นั้น แลว้ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา มนัอยูท่ี่ศีล สมาธิ ปัญญา มนัจะเขา้ไปฟาดฟันกนั เขา้ไปต่อสู้กนั 

ต่อสู้กนัดว้ยสจัจะของเรา ดว้ยความเพียรของเรา ดว้ยความวิริยะอุตสาหะของเรา เราดูแลของเรา 

ถา้ของเราข้ึนมา นัน่มนักเ็ป็นจริตนิสยัของเรา เห็นไหม ถา้เราไม่ดูเบามนัจนเกินไป  

ถา้เราดูเบามนัจนเกินไป เห็นวา่มนัไม่เป็นพิษเป็นภยัไง แลว้ยงัอวิชชา ยงัมีความเห็นผดิ

อีกนะ เห็นวา่ส่ิงท่ีเราคิด ส่ิงท่ีเราทาํมนัถูกตอ้งๆ มนัถูกตอ้งยงัไง ถูกตอ้งมนัตอ้งเจริญกา้วหนา้

ไป เห็นไหม ดูสิ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้เหตุมนัดีเหตุงามข้ึนไป มนัทาํจริงจงัข้ึนมามนัตอ้งดี

ข้ึนๆ คาํวา่ดีข้ึน เห็นไหม ดีข้ึนเวลาเราประพฤติปฏิบติันะ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลา

ออกมาแลว้มาอ่านพระไตรปิฎก เวลาออกมาแลว้มาเทียบเคียงดู มนัใช่หรือไม่ใช่  

แต่อ่านแลว้ อ่านจากประวติัครูบาอาจารยม์า อ่านประวติัครูบาอาจารยม์าแลว้กส็าธุ วาง

ไวก่้อน เทิดไว ้ไม่ดูถูกดูแคลนอะไรทั้งส้ิน แลว้เราทาํใหเ้ป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา มนัเทียบไดท้ั้งนั้น 

ถา้มนัไม่จริง เวลาไม่จริงกบัเราไม่จริงมนัเป็นอนัเดียวกนั แต่ถา้มนัเป็นจริง พอเราเป็นจริงข้ึนมา 

มนัจริงมนัแตกต่างจากอนัท่ีเราศึกษามา ถา้มนัแตกต่างท่ีเราศึกษามา การศึกษามาอนันั้นไม่ใช่ 

แต่ถา้อนัน้ีใช่มนัใช่ยงัไง น่ีไง เวลาเราปฏิบติัแลว้ถา้จิตมนัลง จิตมนัไม่ลง เวลาออกมาแลว้มา

อ่านพระไตรปิฎก มาอ่านธรรมและวินยั มนัจะเทียบเคียงเขา้มา ถา้เทียบเคียงเขา้มากย็อ้นกลบัมา

ตรวจสอบๆ ถา้เราจะตรวจสอบ เราตรวจสอบอยา่งน้ี 

ถา้ตรวจสอบอยา่งน้ี เห็นไหม เราไม่ดูเบามนัทั้งส้ิน เราเกบ็เลก็ผสมนอ้ย เราตอ้งระวงัตวั

ตลอด ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์เราตอ้งใชป้ระโยชน์ส่ิงนั้น ส่ิงใดท่ีไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็น
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ประโยชน์แต่โลกเขาเช่ือถือกนั ถา้เช่ือถืออยา่งนั้นเรากต็รวจสอบได ้ เรากป็ฏิบติัได ้ เรากท็าํได ้

ถา้ทาํแลว้มนัไม่เป็นจริง ไม่เป็นจริงมนักแ็ค่นั้น 

เอาความท่ีเป็นจริงๆ สิ เอาความท่ีเป็นจริง เห็นไหม ถา้เรามัน่คงของเรา เราทาํของเรา 

มนัเป็นความจริง อริยสจัมนัมีหน่ึงเดียวเท่านั้น ศีล สมาธิ ปัญญา จะมาทางไหน จะมาวิธีการ

อยา่งใด จะมาสายไหน มนัเหมือนกนัทั้งนั้น คาํวา่เป็นกิริยา เป็นจริตนิสยั ใช่ มนัเป็นจริตนิสยั

เป็นกิริยาทั้งนั้น แต่ถา้ทาํแลว้มนัจริงหรือไม่จริงล่ะ ถา้มนัจริงมนัตอ้งเขา้ไปถึงจุดนั้นสิ ถา้มนัเขา้

ไปถึงจุดนั้นไม่ไดม้นักไ็ม่จริงน่ะสิ ถา้มนัไม่จริง ไม่จริงมนักไ็ม่มีรสชาติ ถา้ไม่มีรสชาติข้ึนมา 

เห็นไหม มนักเ็ร่ร่อนอยา่งน้ี  

ถา้มนัมีรสชาติ เห็นไหม เราเองเรากเ็ร่ร่อน ถา้มนัมีรสชาติข้ึนมา เห็นไหม คนท่ีประพฤติ

ปฏิบติัเขาดูกนัออก ดูออกท่ีวา่อะไร เพราะกิริยาของเขาเขาระมดัระวงั ระมดัระวงัส่ิงท่ีจะ

กระทบกบัอายตนะของเขา เวลามนักระทบข้ึนมา กระทบข้ึนมากต็อ้งเกิดปฏิกิริยาทั้งนั้น 

อายตนะ เห็นไหม ดูสิ เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติั ท่านระมดัระวงัของท่าน ฉะนั้น 

เวลากรรมฐานของเรา ถา้เป็นลูกศิษยลู์กหาครูบาอาจารยข์องเรานะ เขาจะมีสติของเขา เขาจะ

รักษาอายตนะของเรา รักษาผลกระทบของเขา ไม่ใหม้นักระทบรุนแรงข้ึนไป  

เพราะมนักระทบรุนแรงข้ึนไป เรารักษามาทั้งตลอดเวลา เวลาครูบาอาจารยท่์านสอน 

เห็นไหม จิตน้ีเหมือนกบัโค เห็นไหม โคเราผกูไว ้ กบัโคปล่อย โคปล่อยกบัโคท่ีเราผกูไว ้ น่ีก็

เหมือนกนั ถา้เรามีสติปัญญา เห็นไหม เรามีสติปัญญารักษาของเราไว ้เหมือนเราผกูโคเราไว ้ผกู

หวัใจเราไว ้ ผกูหวัใจเราไวแ้ลว้กพ็ทุโธ ผกูหวัใจเราไว ้ อานาปานสติ เรามีสติควบคุมดูแลไว ้

เวลาปฏิบติั 

เวลาปฏิบติัเขาเอาอยา่งนั้นจริงๆ แลว้ถึงสงัคม ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัท่านทาํอยา่ง

นั้นจริงๆ ถา้ทาํจริง คนท่ีทาํจริงๆ เราอยูใ่นสงัคมท่ีทาํจริง กบัไปอยูใ่นสงัคมท่ีทาํเล่น ทาํกนั

เล่นๆ ทาํเหมือนไม่ไดท้าํ เอาเวลาปฏิบติันั้นแขวนไวก่้อน เล่น ปล่อยไปทั้งวนัทั้งคืน 

อีลุ่ยฉุยแฉกกนัไปตลอด แลว้อวดวา่จะมาปฏิบติั มนัทาํเล่นๆ ทาํเล่นๆ แลว้กม็าเรียกร้องจะเอา

ความจริง กฉ็นัปฏิบติัแลว้ มนัตอ้งไดอ้ยา่งท่ีปฏิบติัมา ฉนัจะเอาจริง มนัแบบวา่ทุจริตมาตั้งแต่

ตน้ มนัดูเบาดูแคลน ดูแคลนธรรมะดว้ย  



เทศน์พระ เร่ือง ดเูบา ๖ 

 

©2016 www.sa-ngob.com 

ถา้มนัไม่ดูแคลนธรรมะ เห็นไหม ดูสิ เราไม่ดูแคลนมนั ไม่ดูแคลนมาจากไหน ศรัทธา 

อจลศรัทธา เรากบ่็นกนั ทุกคนกว็า่มีศรัทธากนัทั้งนั้น แลว้ศรัทธาในอะไร ศรัทธาในขมุทรัพย์

เหรอ ศรัทธาในเงินทองเหรอ ศรัทธาในช่ือเสียงเหรอ ศรัทธาอะไร ถา้มนัมีศรัทธา ศรัทธาคือ

ความเช่ือ ความเช่ือแกกิ้เลสไม่ได ้ แต่ถา้มนัไม่มีศรัทธามนักไ็ม่ไดค้น้ควา้ เพราะเรามีศรัทธามี

ความเช่ือของเรา เห็นไหม ถา้มีศรัทธาความเช่ือ มนัจริงเหรอ ทุกคนจะบอกวา่ภพชาติมีจริงเหรอ 

ทุกอยา่งมีจริงเหรอ นรกสวรรคมี์จริงเหรอ มรรคผลมีจริงเหรอ 

แลว้เวลาท่ีเอง็ครํ่ าครวญอยู ่ เอง็มีความทุกขใ์นหวัใจจริงเหรอ ทาํไมมนัจริงล่ะ ทาํไมมนั

เจบ็ปวดมนัจริงล่ะ ทาํไมส่ิงท่ีเหยยีบย ํา่หวัใจมนัจริงนกั เวลามนัจริงข้ึนมากเ็พราะวา่ความโง่ไง 

ความโง่คิดวา่จะไปสอยเอา ความสุขจะไปสอยเอาไง เพราะทาํแลว้ออ้นวอนอะไรกไ็ดม้าหมด 

มนักเ็ลยกลายเป็นคนอ่อนแอ มีอะไรกไ็ปเท่ียวออ้นวอนเท่ียวขอเอา อยากจะไดเ้อาโดยแบบชุบ

มือเปิบ น่ีบุญเป็นอยา่งนั้น ทุกอยา่งมนัจะลอยมาจากฟ้า แลว้มนักไ็ม่มีอะไรเลย กลายเป็นคน

หลกัลอย คนท่ีไม่มีส่ิงใดเป็นช้ินเป็นอนั  

ถา้มนัมีส่ิงใดเป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมา เห็นไหม เขาไม่ดูเบาดูแคลนอะไรทั้งส้ิน เวลาชีวิต

ของเราสาํคญัมาก เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะนะ กวา่จะเกิดมาเป็นมนุษยแ์สนยาก แลว้ความได้

เกิดเป็นมนุษย ์ ความไดเ้กิดเป็นมนุษยม์นัจะทาํเวรทาํกรรมมาขนาดไหน นัน่มนัเป็นเร่ืองอดีต 

มนัทาํเวรทาํกรรมมาขนาดไหน ในสมยัพทุธกาลทุคตะเขญ็ใจเกิดมาเป็นคนทุกขค์นยาก ไม่มีส่ิง

ใดเป็นสมบติัเลย อดๆ อยากๆ ทั้งนั้น แต่เวลามีศรัทธามีความเช่ือมาบวชในพทุธศาสนาเป็นพระ

อรหนัตน์ะ  

ดูสิ พระสิวลีๆ มีบุญมีวาสนามหาศาล มีอะไรทุกอยา่งสมบูรณ์พร้อม เวลาบวชไปแลว้

ลาภสกัการะมหาศาล ท่านกป็ฏิบติัของท่านจนถึงท่ีสุดแห่งทุกขเ์หมือนกนั คนมีเขากไ็ม่ติด คนมี

ไอเ้ร่ืองมีจิตใจท่ีมนัสูงมนัส่ง จิตใจท่ีไม่ดูเบาอะไรทั้งส้ิน ส่ิงท่ีมนัมีหรือมนัขาดแคลนมนัมาจาก

เวรจากกรรมของคน มนัมาจากการกระทาํทั้งนั้น กเ็อง็ทาํมาทั้งนั้น พระสิวลีท่านทาํของท่านมา 

ทุคตะเขญ็ใจตอนในอดีตชาติเป็นคนตระหน่ี อะไรตก อะไรของหาย ตอ้งตามไปเอามาคืน

ทั้งหมด ของของตนไม่ใหใ้ครใชท้ั้งส้ิน เกิดมาชาติน้ีเลยไม่มีจะกินนัน่น่ะ  
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พระสิวลีมีทาํบุญท่ีไหนเป็นหวัหนา้ ทาํบุญท่ีไหนไปทั้งนั้น เวลามาเกิดเป็นพระสิวลี 

เวลาเกิดแลว้ดว้ยอาํนาจวาสนา ไอต้ระหน่ีๆ นัน่ตระหน่ีไม่เคยใหใ้ครเลย มีแต่จะไปตามกลบัมา 

ของตกของหล่นท่ีไหน ใครเกบ็ไดก้จ็ะไปทวงเขาทั้งนั้น แต่มนัมีวาสนา มนัไดส้ร้างปัญญาของ

เขามาเหมือนกนั เวลามาเกิดเป็นทุคตะเข็ญใจ เวลามาบวชแลว้ บวชแลว้ เห็นไหม บวชแลว้ส่ิงท่ี

เวลาทุกข ์ ทุกขก์บี็บคั้นมาจนไม่มีจะกิน มีแต่ความทุกขค์วามยากนกั แต่กมี็จิตใจฝักใฝ่อยากจะ

บวช น่ีกม็าขอบวชกบัพระพทุธเจา้ พระสิวลีมัง่มีศรีสุขมาตั้งแต่ไหนทั้งส้ิน เขามัง่มีศรีสุข เขา

ทุกขจ์นเขญ็ใจ เขาไม่ติดของเขา มนัมีสจัจะมีความจริงอนัน้ีไง 

น่ีกเ็หมือนกนั เห็นไหม ถา้เราไม่ดูเบากิเลสตณัหาความทะยานอยาก ไม่ดูเบากิเลสไง ไม่

ดูเบามนั ไม่ดูเบา เห็นแก่ตวันะ ดูสิ ดูทุคตะเขญ็ใจกบัเศรษฐีเขาไม่ติดไม่ขอ้ง ไอเ้ราเน่ีย เรามี

สติปัญญาไหม เราจะคน้ควา้ความไม่รู้ในใจเราไหม เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราจะทุกขย์ากเท่า

ทุคตะเขญ็ใจเหรอ เราจนไม่มีจะกินใช่ไหม เราเคยตกระกาํลาํบากขนาดนั้นไหม มนักไ็ม่เห็น

ขนาดนั้น เรากไ็ม่ลาํบากทุกขจ์นขนาดนั้น เรากไ็ม่มัง่มีศรีสุขจนแบบวา่เงินทองมนัจะลอยมาจาก

ฟ้า เราเกิดมา เห็นไหม เกิดมาเราไม่ดูเบาดูแคลนอาํนาจวาสนา เราไม่ดูเบาดูแคลนกิเลสตณัหา

ความทะยานอยากในใจของตน เราตอ้งมีสติปัญญาสิ รู้เท่าทนัมนัสิ รู้เท่าทนัๆ ถา้รู้เท่าทนัแลว้

มนัเห็นไง น่ีไง เห็นถูกเห็นผดิ ส่ิงไหนควรหนกั ส่ิงไหนควรเบา 

ถา้ส่ิงไหนควรหนกัควรเบา เห็นไหม น่ีทางจงกรมเรากมี็ไง เวลาสร้างวดัมา ครูบา

อาจารยท่์านทาํเป็นตวัอยา่ง ถา้มีท่ีพกักต็อ้งมีทางจงกรม เวลาสร้างข้ึนมาจะมีทางจงกรมคู่กนัไป

ตลอด แลว้ทางจงกรมเคยใชไ้หม มีโอกาสไดภ้าวนาบา้งไหม ถา้เราไม่มีการภาวนา เรากไ็ม่

ไดม้าเช็คตรวจสอบใจของเรา เราไม่ไดค้น้ควา้หาใจของเรา เราวา่เราเป็นพระ เราเป็นนกัปฏิบติั 

พระป่าๆ พระป่าทาํอยา่งน้ีเรียกวา่พระป่าเหรอ ท่ีเขาศรัทธาพระป่าๆ เพราะพระป่ากต็ั้งใจตั้งแต่

บวชแลว้ไงจะเป็นพระป่า  

พระป่า เห็นไหม ไม่ใช่พระบา้น พระบา้นเขาเรียนปริยติักนั พระบา้นเขามีการศึกษา เห็น

ไหม บวชมาเพื่อศึกษาธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระป่าๆ การศึกษามา 

ศึกษามาเร่ือง เห็นไหม บวชกบัพระอุปัชฌายม์า เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ กรรมฐาน ๕ ไดม้า

ตั้งแต่วนับวช ถา้ไดบ้วชมากต็ั้งใจแลว้วา่บวชแลว้จะประพฤติปฏิบติั จะทาํตลอด กิเลสตณัหา

ความทะยานอยากของตน ไม่ดูเบามนัไง ไม่ดูเบามนั เห็นวา่กิเลสคือความไม่รู้ กิเลสคือความ
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ตระหน่ีเหนียว กิเลสคือความหนา้ดา้นในใจของเราเป็นศตัรู เป็นการท่ีตอ้งร้ือคน้กนั เป็นการท่ี

ตอ้งศึกษากนั ท่ีมาศึกษากม็าศึกษาไอกิ้เลสไอห้นา้ดา้นในใจเราเน่ีย อยา่งอ่ืนเราไม่ตอ้งศึกษา  

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ส่ิงท่ีธรรมวินยัๆ ท่ีท่านวางไว ้ นัน่ล่ะเป็น

กิริยา เป็นสจัจะความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ท่านรู้วา่จิตมนัเป็นอยา่งนั้น 

วิถีแห่งจิต ความคิดแห่งจิต กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัปิดบงัหวัใจอยา่งนั้น ท่านตีแผ ่ ตี

แผม่าเป็นทางวิชาการ แลว้เรากไ็ปศึกษามาแลว้กม็าตีแผ ่แผห่ลาเลย รู้หมด เขา้ใจหมด ธรรมะน่ี

เขา้ใจหมด ศึกษา เขา้ใจ น่ีเงินบาท เงินหา้บาท สิบบาท ร้อยบาท พนับาทกเ็ขา้ใจ แบงกใ์ครจะไม่

เขา้ใจ เขาใชก้นัในตลาด แบงกเ์ขากใ็ชก้นัในทอ้งตลาด ใครๆ กเ็ห็น แบงกซ้ื์อของแลกเปล่ียนได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั กิเลสเขา้ใจ ธรรมะน่ีเขา้ใจหมด เขา้ใจ มนัเงินในตลาด มนัเป็นธรรมะของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้ของเราล่ะ เวลามนัทุกขม์นัยากในใจล่ะ ท่ีเราบวชมาเป็น

นกัรบน่ีไง ถา้เราไม่ดูเบาดูแคลนมนัจนเกินไปไง ไอน่ี้เราดูเบาดูแคลนมนัเกินไปวา่มนักิเลส 

กิเลสมนัเป็นยกัษเ์ป็นมาร ตอนน้ีฉนับวชพระ เห็นไหม มีผา้เหลืองดว้ย มีสงัฆาฯ พาดดว้ย ถา้

เป็นพระแลว้ตอ้งเป็นผูป้ระเสริฐ กิเลสไม่มี ตอนน้ีกิเลสไม่มี กิเลสมนัตายหมดแลว้ ฉนัเป็น

นกัรบ ฉนัเป็นศากยบุตร แลว้มนัไม่มีแลว้มนัอยูไ่หนล่ะ ไม่มีแลว้ธรรมเราอยูไ่หนล่ะ คุณงาม

ความดีของเราอยูไ่หนล่ะ ส่ิงใดท่ีมนัเป็นคุณประโยชน์ในใจของเราล่ะ 

ส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์ในใจของเรา เห็นไหม ใจของเราจะมีคุณค่า มีคุณค่า มนัจะเห็น

หมด เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไป ถา้จิตสงบจะเห็นจิตของตนวา่เป็นยงัไง ถา้ยกข้ึนสู่วิปัสสนา 

เห็นไหม ครอบครัวของมาร พญามารท่ีมนัอยูก่บัจิต แลว้มนัคิดร้อยแปดพนัเกา้ออกไป เวลามนั

คิดร้อยแปดพนัเกา้ออกไป เห็นไหม ตั้งแต่หยาบๆ ไปเลย ตั้งแต่หยาบ ของหยาบ แลว้มนัของ

ละเอียดอยูใ่นใจ มนัคิดออกไปร้อยแปดพนัเกา้ ส่ิงท่ีมนัอยูม่นัแสดงตวัออกมายงัไง ถา้มนัไม่มี 

ถา้มนัไม่มี ถา้มนัไม่รู้ มนับวชเป็นพระแลว้ เราบวชเป็นพระแลว้ เรามีคุณสมบติัเป็นพระ เรามี

แต่คุณงามความดีในใจทั้งนั้น  

แลว้ไอค้วามคิดๆ อยา่งน้ี แลว้เวลาความคิดข้ึนมา เห็นไหม ดูมรรคแปด ใจดวงใดไม่มี

เหตุ ใจดวงนั้นจะไม่มีผล ถา้ใจดวงใดไม่มีมรรค ใจดวงนั้นจะไม่มีผล แลว้มนัเกิดมายงัไงล่ะ 

สถานท่ีเกิดยงัไม่รู้ เวลามนัเกิดข้ึนมามนัมีแต่ความทุกขค์วามร้อน แลว้ความทุกขค์วามร้อนกสุ็ม
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อยูใ่นใจนัน่ แลว้เวลามาเป็นพระแลว้ไดแ้ต่เปลือก ไดแ้ต่สถานะของพระน้ีมา แลว้เอาสถานะ

พระมาสถานะทางสงัคมไง สงัคมเขายอมรับ เห็นวา่เป็นพระๆ เขาใหอ้ภยักบัผูท่ี้เป็นพระ เป็น

พระจะทาํอะไรเขากไ็ม่ถือไม่สา แลว้ไอพ้วกเป็นพระไม่ถือไม่สา กก็ลายเป็นเสร่อไปเลย มีแต่

ความเห็นของตน จะเหยยีบย ํา่เขาไปหมด แลว้เอาสถานะมาเป็นสถานะทางสงัคม แต่ไปดูเบา

กิเลส กิเลสมนัครอบหวัอีกชั้นหน่ึง เวลาเป็นคนดว้ยกนั เป็นสถานะเท่ากนั เขากต็อ้งเสมอกนั ทาํ

ส่ิงใดกต็อ้งดว้ยเหตุดว้ยผล เวลาบวชเป็นพระข้ึนมาไม่มีเหตุมีผล เท่ียวจะไปครอบงาํเขา มนัจะ

เป็นไปไดย้งัไง คนเขามีปัญญา ปัญญาของคนเขามี ถา้ปัญญาของคนเขามี เขาเขา้ใจของเขา  

แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ ความจริงมนัเป็นความจริงในใจของเราไง เราไม่ดูเบามนั เราขีด

ขอบเขตมนัไว ้ แลว้ถา้ยงัสู้ไม่ได ้ เรากพ็ยายามตั้งใจจะสู้ ถา้สู้มนัไดน้ะขอดูหนา้มนัหน่อย เห็น

ไหม ทาํความสงบใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบแลว้มนักมี็ความสุขของมนั มีความสุขมนัมีโอกาสได้

กระทาํไง คนเรามนัอ่อนแอ คนเราไม่มีกาํลงัส่ิงใดเลยจะไปต่อสู้ส่ิงใดกล็ม้ลุกคลุกคลานทั้งนั้น 

แต่ถา้มนัมีกาํลงัข้ึนมา เห็นไหม มีกาํลงัๆ เกิดจากไหน ดูสิ คนท่ีเขามีการศึกษาของเขา ถา้เขามี

สติปัญญา เห็นไหม เขามีสติปัญญาเขาย ั้งคิดของเขาได ้ นัน่คือกาํลงั คนท่ีไม่มีสติปัญญาของเขา 

เขาย ั้งคิดของเขาไม่ได ้ เวลาคุยกนัเขามีปัญญามาก ส่ิงใดเขาก็รู้ไปหมด แต่เวลาทาํจริงแลว้ทาํ

อะไรไม่ไดเ้ลย นัน่เขามีปัญญา แต่เขาไม่มีกาํลงัของเขา  

น่ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นความคิดๆ ในใจ เรามีกาํลงัไหม ถา้เรามีกาํลงั เรามีสติปัญญา

เท่ากบัยบัย ั้งมนัไดไ้หม ถา้มีสติปัญญายบัย ั้งได ้จบัมนั จบัความคิดเราเน่ีย ความคิดเน่ีย ความคิด

ของเราเน่ีย ท่ีมนัคิดคิดข้ึนมามนัผดิหรือมนัถูก แลว้มนัผดิมนัถูกมนัทาํมาแลว้กเ็ป็นเวรเป็นกรรม

ของตนเอง แลว้ทาํไปแลว้เป็นเวรเป็นกรรมของตนเอง ถา้มนัเป็นพระอยูใ่นสงัคมใด มนักท็าํให้

สงัคมนั้นเสียหายไปดว้ย เวลาเป็นพระ พระทาํมา เห็นไหม เขาถึงบอกวา่ ดูสิ ทางโลกเขาพดูกนั

ประจาํ บวชเสียผา้เหลืองๆ บวชมาแลว้ไดส้ถานะเป็นศากยบุตรพทุธชิโนรสแลว้ ไดห่้มผา้ธงชยั

ของพระอรหนัต ์ ผา้จีวรเป็นธงชยัของพระอรหนัต ์ เป็นธงชยั ธงชยัของพระอรหนัต ์ พระ

อรหนัตท่์านห่มจีวรอยา่งนั้น  

เราเป็นศากยบุตร เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นคน แลว้ไดม้าบวชมาเรียน แลว้

ไดม้าห่มผา้ ห่มผา้ข้ึนมาไดส้ถานะทางสงัคม เห็นไหม แลว้ไดส้ถานะทางสงัคมมาเฉยๆ ถา้มี

สถานะทางสงัคมข้ึนมาแลว้ เห็นไหม เรามีสติปัญญา อยา่ไปดูเบามนั กิเลสของเรา กิเลสของเรา
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น่ีร้ายนกั ความคิดของเรา กิเลสของเรา ของคนอ่ืนเป็นของคนอ่ืนเขา ใครทาํส่ิงใดคนนั้นไดมี้เวร

มีกรรม ใครทาํอยา่งใดคนนั้นเขาตอ้งได ้ เขาทาํของเขา แลว้ถา้เขาทาํดี ถา้เขามีสติปัญญาของเขา 

เห็นไหม เขามีความดีของเขา เขาสามารถตั้งสติ เขาสามารถมีคาํบริกรรม เขาสามารถรักษาใจ

ของเขาได ้เขาสามารถเอาใจของเขาใหส้งบได ้เขาสามารถ เขาสามารถเพราะเขามีใจของเขา เขา

มีสติปัญญาของเขา เขามีอาํนาจวาสนาของเขา เขาทาํของเขา 

เวลาบวชเป็นพระๆ ข้ึนมา ส่ิงท่ีสูงสุดในพทุธศาสนา เป็นอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็น

ท่ีพึ่งแห่งตน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนใหพ้ระน่ีเขม้แขง็ข้ึนมา องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้สอนใหพ้ระน่ีเป็นผูท่ี้มีสติมีปัญญาข้ึนมา เพือ่ร้ือคน้ใจของตน เพื่อประพฤติ

ปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็นความจริงของใจดวงนั้น ถา้มนัเป็นความจริงของใจดวงนั้น อตฺตา หิ อตฺตโน 

นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ถา้ตนรักษาตนได ้ ตนทาํตนข้ึนมาใหเ้จริญงอกงามข้ึนมาได ้ ศากย

บุตรพทุธชิโนรส น่ีจะเป็นศาสนทายาท จะเป็นทายาทโดยธรรม โดยธรรมเพราะอะไร โดย

ธรรมเพราะเขามีเหตุมีผลในใจของเขา  

ถา้มีเหตุมีผลในใจของเขา เขาทาํยงัไงเขาถึงมีสติ เขาทาํยงัไงจิตเขาถึงสงบ พอจิตเขาสงบ

แลว้ เขายกข้ึนสู่วิปัสสนายงัไง เวลาเขาวิปัสสนาข้ึนไปแลว้เน่ีย เขาจะใชส้ติปัญญาของเขาเพิก

ถอน ทาํลายอวิชชา ทาํลายกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเขา ถา้เขาไม่ไดฆ่้ากิเลส เขา

ยงัไม่ไดฆ่้ากิเลส เขาจะเป็นศากยบุตรไม่ได ้ ถา้เขายงัไม่ไดฆ่้ากิเลส เขาจะเป็นศาสนทายาท 

ทายาทยงัไง ทายาทโดยธรรมเหรอ ทายาทโดยธรรม ถา้ทายาทโดยธรรม เขากต็อ้งมีคุณธรรม 

เขาถึงเป็นทายาทโดยธรรม  

ไอน่ี้เป็นทายาทโดยกิเลสไง กิเลสมนัครอบงาํไง แลว้ยงัไปดูเบามนันะ ไปดูเบาคือ

ประมาท ประมาทในกิเลสของตน แลว้กอ็า้งอิงวา่ตนมีธรรมๆ ไง เพราะเราไปดูเบามนั เรา

อ่อนแอกบัมนัไง ใหกิ้เลสมนัครอบงาํเอาไง มนักเ็ลยไม่ไดเ้ป็นทายาทโดยธรรม เป็นทายาทโดย

กิเลส ถา้เป็นทายาทโดยกิเลสกเ็ทวทตัไง อยากไดอ้ยากดี อยากมีอาํนาจวาสนา อยากให้

พระพทุธเจา้ตั้งเป็นผูดู้แลสงฆ ์ อยากจะใหเ้ขาแต่งตั้ง ใครมนัจะไปแต่งตั้งใหไ้ด ้ ไม่มีคุณสมบติั

ใครจะไปแต่งตั้ง  
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ถา้มีคุณสมบติั พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ใครไปแต่งตั้ง น่ีไง เวลาพระโมคคลัลา

นะ พระสารีบุตรมาบวช เห็นไหม น่ีไง “อคัรสาวกเบ้ืองซา้ยเบ้ืองขวาเรามาแลว้” มนัมาแลว้

เพราะอะไรล่ะ มนัมาแลว้เพราะเขาสร้างอาํนาจวาสนาของเขา เวลาเขาทาํจริงทาํจงัข้ึนมา เห็น

ไหม มนัเกิดเป็นสจัธรรมข้ึนมา ดูสิ ขนาดพระสารีบุตรไปเห็นพระอสัสชิ เห็นกิริยาการกา้วเดิน

ของพระอสัสชิ มนัไม่ดูเบาในกิเลสของใครทั้งส้ิน กิริยาท่ีสาํรวมระวงัอยา่งนั้น มนัควรจะมีส่ิง

ใดท่ีลึกซ้ึงกวา่นั้น จึงเขา้ไปถามไง ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ให้

แกท่ี้เหตุนั้น  

เหตุๆๆ เหตุคือความไม่รู้ไง เหตุท่ีวา่ศึกษากบัสญัชยัมากไ็ม่รู้ๆๆ ไง แลว้เวลาเห็น

พระอสัสชิกา้วเดินไป ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ มาแต่เหตุ เหตุคือความสงสยั เหตุคือความอยากรู้ 

เหตุคือส่ิงท่ีมนัคน้ควา้น้ีอยู ่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหเ้ขา้ไปหาเหตุนั้น ถา้มนัแทงทะลุ

เขา้ไปในใจของตน ในอวิชชา ถา้ไม่ดูเบามนั เห็นไหม แลว้เรามีสติมีปัญญา เราคน้ควา้ คน้ควา้

เขา้ไปท่ีตน้เหตุนั้น เห็นไหม เวลามนัแทงทะลุไป แทงทะลุเขา้ไปอยา่งนั้นเป็นพระโสดาบนั

ทนัที พอเป็นพระโสดาบนัข้ึนมา ไปบอกพระโมคคลัลานะกเ็ป็นพระโสดาบนัเหมือนกนั ไปเฝ้า

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ อคัรสาวกเบ้ืองซา้ยเบ้ืองขวาเรามาแลว้ แลว้สัง่สอนข้ึนไปจน

เป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด เห็นไหม เน่ียไม่ตอ้งขอ  

เทวทตัอยากใหข้อ อยากใหต้ั้ง อยากใหเ้ป็นไป พระพทุธเจา้ไม่ให ้ เวลาขอยงัขอดว้ยนะ 

ไม่ใหฉ้นัเน้ือสตัว ์ ใหอ้ยูโ่คนไม ้ เวลาขอยงัขอใหป้ฏิบติัเขม้งวดอีกต่างหาก แลว้เวลาขอ อวด 

อวดวา่ฉนัน่ีแน่กวา่ ฉนัน่ีสุดยอดกวา่ พระพทุธเจา้อ่อนดอ้ยกวา่ น่ีไง เวลาขอดว้ยน่ีมนัดูเบากิเลส 

กิเลสมนัข่ีหวั มนัยงัไม่รู้จกัวา่ส่ิงนั้นเป็นกิเลส  

เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะท่านมาดว้ยอ่อนนอ้มถ่อมตน ท่านขอมาศึกษา เวลา

ขอมาศึกษา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกนัน่ไง อคัรสาวกเบ้ืองซา้ยเบ้ืองขวาเรามาแลว้ 

คาํวา่เขาขอมาศึกษา ขอมาประพฤติปฏิบติั เวลาปฏิบติัข้ึนมาเขามีความจริงข้ึนมาในใจ ถา้มี

ความจริงข้ึนมาในใจ เห็นไหม น่ีไง ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เหตุท่ีมนักาํจดักิเลสตณัหาความ

ทะยานอยากในใจนั้นส้ินแลว้ พอกาํจดักิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจนั้นส้ินแลว้ ส่ิงนั้น

เป็นธรรม เป็นธรรมทายาท เป็นทายาทโดยธรรม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ไดแ้ต่งตั้ง 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ไดเ้ชิดชู เขากมี็อาํนาจวาสนาของเขา เขากมี็ความจริงในใจ
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ของเขา ถา้เขามีความจริงในใจของเขา ทาํไมเขาจะพดูจากความเป็นจริงในใจของเขาไม่ได ้

เพราะเขารู้จริงของเขา  

เรากต็อ้งทาํความจริงในใจเราข้ึนมาสิ ในใจเราความจริงในใจของเรา เราพยายาม

ขวนขวายของเราข้ึนมาสิ ถา้เราคิด อยา่ไปดูเบามนันะ อยา่ประมาทเลินเล่อไง อยา่ไปดูเบากิเลส

นะ กิเลสมนัร้ายกาจนะ มนัปิดหูปิดตาสตัวโ์ลก แลว้เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะจนมาป่านน้ี จน

มาป่านน้ี เห็นไหม แลว้เรากไ็ปดูแคลนมนั ฉนัมีอาํนาจวาสนาห่มผา้สีกรักนะ กิเลสมนัตอ้งกลวั

ฉนั ฉนัเป็นพระปฏิบติันะ โห มนัน่าเขม้แขง็นกั มนัน่าเช่ือถือ ดูสิ ใครๆ ยงัเคารพนบัถือเลย 

กิเลสมนัตอ้งอยูใ่ตอ้าํนาจฉนั  

มนัจะบา้ ไอน้ัน่มนัสีผา้ พระอยูท่ ัว่ประเทศไทยมนักเ็ป็นพระเหมือนกนัทั้งนั้น แต่มนัจะ

จริงจะจงัหรือไม่จริงไม่จงัข้ึนมา มนักอ็ยูจ่ากภายใน ภายในมนัรู้กนั ดูสิ เราจะรู้ไดว้า่ใครจริงไม่

จริง เห็นไหม ศีลใครดีไม่ดี อยูด่ว้ยกนัจะเห็นหมด ศีลจะรู้ไดต่้อเม่ือเราอยูใ่กลชิ้ดกนั ธรรมจะรู้

ไดต้อนพดูเน่ีย โง่หรือฉลาดมนัออกมาเน่ีย ถา้มนัโง่มนักป็ล่อยออกมาโง่ๆ ปล่อยมาโง่ๆ แลว้

ใครมนัจะฟัง  

ดูสิ เวลาหลวงตาท่านปฏิบติั เห็นไหม เวลาท่านจะออกประพฤติปฏิบติั เราแสวงหาครู

บาอาจารย ์ ท่านกแ็สวงหาของท่าน เวลาท่านลามาวิเวกกบัหลวงปู่มัน่ ท่านกแ็สวงหาของท่าน 

ท่านกแ็สวงหาท่านกป็ระพฤติปฏิบติั ท่านกไ็ม่ดูเบากิเลส ท่านจะต่อสู้กบัมนัอยูแ่ลว้ แต่คนเรา 

เห็นไหม เวลาชินในพื้นท่ีมนักห็าพื้นท่ีท่ีสดใหม่ ในการปฏิบติัข้ึนมาเพื่อจะต่อสู้กบัมนักห็า

สนาม หาท่ีเป็นชยัภูมิท่ีจะต่อสู้กบักิเลส ไปแวะหาครูบาอาจารยไ์ง ถา้ครูบาอาจารยอ์งคไ์หน 

เวลาไปถามธรรมะท่าน เวลาท่านตอบข้ึนมา ท่านพดูเอง “ความรู้เท่าน้ีเหรอจะมาสอนเรา ความรู้

อยา่งน้ี” โอ ้ท่านพดูมาเรารู้หมดแลว้ ท่านพดูออกมามนัพื้นฐานอยา่งน้ี มนัผา่นมาหมดแลว้ แลว้

ไอปั้ญหาท่ีมนัติดอยูท่าํไมไม่พดูล่ะ ไอส่ิ้งท่ีมนัติดขอ้งอยูใ่นใจ ไอท่ี้มนัแบบวา่ส่ิงท่ีมนัเวิง้วา้ง

มนัวา่งหมดมนัคืออะไร เพราะตอนนั้นท่านวา่งหมดเลย จิตมนัมองไปทะลุภูเขาเลากาไปทั้งนั้น 

แลว้มนัคืออะไรล่ะ  

ตวัเองยงัสาํคญัตนเองอยูไ่ง ยงัสาํคญัจิตวา่มนัมหศัจรรย์ๆ  ขนาดน้ี แลว้เวลาไปพดู 

พิจารณาอยา่งนั้นสิๆ ไอพ้ิจารณามนัผา่นมาหมดแลว้ มนัผา่นเขา้ไป มนัจะเขา้ไปเผชิญกบัจิตเดิม
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แท ้ มนัจะไปเผชิญกบัภวาสวะ เผชิญกบัภพ สถานท่ีอยูข่องอวิชชา มนัจะเขา้ไปเผชิญอยา่งนั้น 

แลว้ทาํยงัไง จะไปจบัตอ้งมนัยงัไง จะไปดูมนัยงัไง จะไปรู้เห็นยงัไง เราจะทาํยงัไงถึงจะรู้เห็น

มนั ทาํยงัไงกบ็อกมาสิ แลว้เวลาพดูออกมานะ ความรู้อยา่งน้ีจะมาสอนเรา  

น่ีไง ศีลจะรู้ไดต่้อเม่ือเราอยูด่ว้ยกนันะ อยูด่ว้ยกนันะศีลรู้หมด ดว้ยความเคยชิน เวลา

อยูด่ว้ยกนัมนัแสดงออกทั้งนั้น ธรรมจะรู้ไดต่้อเม่ือสนทนาธรรม ตอนแสดงธรรม มนัเป็นจริง

หรือเปล่า ถา้มนัเป็นจริง เวลาจะเทศน์ดว้ยกนัในหมู่ของกิเลสไง ตอ้งขออนุญาตกิเลสก่อนไง จะ

พดูอะไรเด๋ียวสะเทือนใจกนั จะพดูอยา่งน้ีกไ็ม่ได ้มนัไปขดัแยง้กบัจริตคนนั้น คนนั้นชอบไอน้ัน่ 

คนน้ีชอบไอน้ัน่ ตอ้งเชิดชูกนั ไอช้อบนัน่เป็นธรรม ไอท่ี้ไม่ชอบนัน่ไม่ใช่ธรรม มนัพดูมนั

ขดัแยง้กนัไปหมด ตอ้งขออนุญาตกิเลสก่อนนะ ขออนุญาตก่อน เราพดูแลว้เราจะไม่ผดิใจกนันะ 

เราพดูเพราะกิเลสไม่ไดพ้ดูเพราะคนนะ ไปขออนุญาตมนัก่อนไง ถา้ไปขออนุญาตมนัก่อน 

กิเลสมนักรู้็ตวัใช่ไหม กไ็ปบอกมนัก่อนไง ไปบอกกิเลสก่อน เฮย้ กจูะตบหวัมึงนะ โอโ้ฮ กิเลส

มนักก็ม้เลย ตบผา่นไปเลย ไม่โดน สบาย กข็ออนุญาตกิเลสก่อนไง  

ไม่ตอ้งไปขออนุญาตมนั คนท่ีมีคุณธรรมใส่มนัเขา้ไปเลยนะ เราไม่ดูเบามนั มนัโหดร้าย 

อวิชชา ตณัหาความทะยานอยากมนัโหดร้ายมาก มนัโหดร้าย มนัปิดหูปิดตาของสตัวโ์ลก เราถึง

เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไง เห็นไหม พรรษากผ็า่นไป วนัเวลากผ็า่นไป ทุกอยา่งผา่นไปนะ แลว้

อนาคตขา้งหนา้ ตายหมด เรานะ ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด สกัวนัหน่ึง สกัวนัหน่ึงท่ีนัง่กนั

อยูต่อ้งตายหมด สกัวนัหน่ึง แต่วนัใดเท่านั้นเอง จะเป็นของใครก่อน หนา้หรือหลงั ก่อนหรือชา้ 

วนัเวลากลืนกินสตัวโ์ลกไปทั้งหมด ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด สกัวนัหน่ึงตอ้งตายทั้งนั้น 

แลว้มนัจะตอ้งตายอยูข่า้งหนา้  

เราจะต่ืนเตน้ไปกบัอะไร เราจะไปต่ืนเตน้อะไรกบัชีวิตน้ี ชีวิตน้ีนะ อะไรบา้งท่ีไม่เคยรู้

ไม่เคยเห็น มนักรู้็กเ็ห็นมาทั้งนั้น สรรพส่ิงในโลกมนุษยส์ร้างข้ึนมา ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา เรา

ไปต่ืนเตน้อะไรกบัส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา เรากส็ร้างได ้ เราจะทาํใหม้นัมหศัจรรยก์วา่น้ีกท็าํได ้

เราจะทาํยงัไงกไ็ด ้เราจะปิดลบักไ็ด ้ไปเท่ียวสวนสนุก เห็นไหม ไปท่ีผเียอะๆ เขาปิดไว ้เวลาเขา้

ไปล่ะต่ืนเตน้ตกใจ กเ็ขาสร้างไว ้รอบหน่ึงเป็นยงัไง รอบสองเขา้ไปซ่ี น่ีสวนสนุก เขา้ไปในถํ้าผี

สิง ผทีั้งนั้น เขา้ไปแลว้กร๊ีดกร๊าด เสียตงัค์ๆ  ใหม้นัหวาดเสียว แลว้กไ็ปทาํกนัอยา่งนั้น แลว้ใจ

ของตนล่ะ ทาํไมไม่คน้ควา้ไม่ดูแล ใจของตนทาํไมไม่ศึกษา 
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ถา้ใจของตนมนัศึกษา เห็นไหม อยา่ไปดูเบามนันะ กิเลสในใจของเราสาํคญัท่ีสุด กิเลส

ของคนอ่ืนกเ็ป็นเร่ืองของเขา แต่ของครูบาอาจารยท่์านมีหรือไม่มีล่ะ ท่านทาํของท่านมาขนาด

ไหน ถา้ทาํเป็นจริง เป็นจริงข้ึนมามนัจะยอ้นกลบัมาท่ีน่ี ยอ้นกลบัมาในใจของเรา ยอ้นกลบัมา

ในใจของเรา เวลาเราวิเวกไปเราพยายามคน้ควา้หาใจของเรา ส่ิงท่ีทาํ ทาํส่ิงใดกแ็ลว้แต่ มนัก็

คน้ควา้เขา้มาท่ีใจของเรา พยายามจะคน้ควา้เขา้มาท่ีใจของเรา มนัเกิดท่ีน่ีไง เวลามนัเวียนวา่ย

ตายเกิดในวฏัฏะ กใ็จน่ีเป็นผูท่ี้เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวลาท่ีมนัจะสาํรอกมนัจะคาย มนัตอ้ง

คายลงท่ี แลว้คายลงท่ีน่ีเห็นไหม มนัหยาบละเอียด 

ทางโลกๆ เขา ทางวิชาการของเขา เขาศึกษาคน้ควา้ไปขนาดไหนแลว้แต่ นั้นเป็นทาง

วิชาการของเขา เพราะทางวิชาการเขาศึกษากนัน่ีโลกียปัญญา โลกทศัน ์ ใครเสนอส่ิงใด ใคร

เสนอแนวทางใด มนัน่าต่ืนเตน้ มนัน่าต่ืนเตน้ทั้งนั้น แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม เป็น

ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก เป็นปัจจตัตงัคือปรากฏข้ึนท่ีใจ เป็นปัจจตัตงั เป็นปัจจตัตงั เห็นไหม เป็น

ปัจจตัตงัเฉพาะตน สนัทิฏฐิโกๆ มนัปรากฏเฉพาะเราๆ ปัจจตัตงัสนัทิฏฐิโกเป็นความจริงๆ แลว้

เป็นความจริงเป็นปัจจตัตงัเป็นสนัทิฏฐิโก แลว้มนัส่ือกนัไดย้งัไง ส่ือกนัมา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่

มัน่ ครูบาอาจารยท่์านส่ือกนัมาอยูไ่ง คนเป็นๆ คือส่ือกนัทีเดียวเท่านั้น อา้ปากกรู้็แลว้  

เวลาสจัธรรมๆ มนัเกิดข้ึนอยา่งน้ี ถา้เกิดข้ึนอยา่งน้ีใช่ไหม อยา่ดูเบานะ อยา่ดูเบากิเลส

ของเรา ถา้สงัเกตคนอ่ืน เขาดูแลรักษายงัไง สาธุ ใครมีอาํนาจวาสนาขนาดไหนเร่ืองของเขา แต่

อยา่ดูเบากิเลสของตน กิเลสของตน วิธีการของตน มรรคของตน การกระทาํของตน อนัน้ีสาํคญั

ท่ีสุด เอวงั 


