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กเิลสตสีองหน้า 

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที9 ๒๙ กนัยายน ๒๕๖๔ 

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

 

ตั $งใจฟังธรรมะ ตั $งใจฟังธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมา-สมัพทุธเจ้านะ ถ้าเป็น

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กเิลสมันกลัว กเิลสแต่ดั @งเดมิมามันเป็น

เจ้าวัฏจกัร มันครอง ๓ โลกธาตุ เวลามีลทัธิศาสนาใดก็แล้วแตที่Dเขายกยอ่งสรรเสริญกนันั $น

มนัก็เป็นเรืDองของกิเลส กิเลสทั $งนั $น เป็นเรืDองของกิเลสๆ ไง  

เป็นเรืDองของกิเลส คือเรืDองการแสวงหาหนทางออก แล้วออกได้แคน่ั $นไง ออกด้วย

ความจํานนโดยอํานาจวาสนาและการประพฤตปิฏิบตัไิด้อยา่งนั $นไง มนัก็ไปยอมจํานนกบักิเลส 

เพราะ ไมมี่ความสามารถทีDจะมีความสามารถรู้เหน็กิเลสและชําระล้างกิเลสได้ตามความเป็น

จริง  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรม องค์-สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ตรัสรู้ธรรมตา่งหาก ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไง เวลากิเลสมนักลวัๆ มนักลวั

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไง ฟังธรรมๆ เป็นสจัธรรมอนันี $กิเลสมนัวิDงหนีเลยละ่

หางจกุตดูเลย หางจกุตดูเพราะมนัเป็นสิDงทีDมนัจะรู้เชน่เหน็ชาตใินกิริยาในการกระทําของมนั  

ถ้ารู้เชน่เหน็ชาตใินกิริยาการกระทําของกิเลสทีDมนัแฝงอยูใ่นหวัใจของสตัว์โลกแล้ว 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ตรัสรู้ธรรมๆ ถงึได้ชี $หน้ามนัไง เวลาชี $หน้ามนัคอตก เวลามาร 

เจ้าวฏัจกัรจนตรอก เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพ้นจาก มือของพญามาร เหน็ไหม 

คอตกๆ เรียกร้องให้ลกูสาวมาชว่ยเหลอื มาเกลี $ยกลอ่ม เพืDอทีDจะให้กลบัมายอมจํานนกบัตนอยู่

เหมือนเดมิ มนัเป็นไปไมไ่ด้ มนัเป็นไปไมไ่ด้เพราะอะไร  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธมัมจกัฯ แสดงธมัมจกัฯ ไง จกัรนั $นเคลืDอน

ไปแล้วไมมี่การหมนุกลบั ไมห่มนุกลบัทีDไหน ไมห่มนุกลบัในหวัใจขององค์สมเดจ็พระสมัมา-
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สมัพทุธเจ้า ไมใ่ชข่องคนอืDน ของคนอืDนองค์สมเดจ็พระสมัมา- สมัพทุธเจ้าไปพยายามเทศนาวา่

การ รื $อสตัว์ขนสตัว์ๆ จนผู้นั $นมี ดวงตาเหน็ธรรม ผู้นั $นสิ $นกิเลสไปเป็นแตล่ะบคุคลๆ  

เอตทคัคะ ๘๐ องค์ พระอรหนัต์ทั $งสิ $น แตพ่ระอรหนัต์ทั $งสิ $น เวลาพระอรหนัต์ทั $งสิ $น

ขึ $นมา เหน็ไหม ผู้ ทีDประพฤตปิฏิบตัติามสจัจะความจริงระหกระเหินมาก ความทกุข์ความยากนะ 

ความทกุข์ความยากๆ เพราะอะไร ความทกุข์ความยากเพราะอํานาจวาสนาเขาสร้างมาอยา่ง

นั $น  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย พระสารีบตุร พระ

โมคคลัลานะปรารถนาเป็น อคัรสาวกเบื $องซ้ายและเบื $องขวา เวลาเขาประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมา

ตามความเป็นจริงของเขา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาแตง่ตั $งให้เป็นอคัรสาวกเบื $อง

ซ้ายและเบื $องขวา เนีDยคณะสงฆ์ คณะสงฆ์ตเิตียนทั $งนั $น ตเิตียนมนัไมเ่ป็นธรรมๆ ถ้าเป็นธรรม

ต้องเป็นประชาธิปไตย เพราะอะไร เพราะต้องตั $งพระอญัญาโกณฑญัญะ เพราะพระอญัญา

โกณฑญัญะมีดวงตาเหน็ธรรม เป็นสงฆ์องค์แรกของโลก ประชาธิปไตย 

แตอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ไมใ่ช ่ เพราะวา่ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

พระพทุธศาสนาให้เชืDอกรรมๆ เราเชืDอกรรมนะ กรรมคือการกระทํา ใครทําดีทําชัDวมนัเป็นเวร 

เป็นกรรมของสตัว์โลกนั $นๆ พระสารีบตุร พระโมคคลัลานะเขา ทําของเขามา เขาสร้างด้วย

อํานาจวาสนาของเขามา เขาปรารถนาของเขามา เขาทําของเขามาสมบรูณ์แบบของเขา เขาถงึ

ได้มา เกิดเป็นพระสารีบตุร พระโมคคลัลานะ แล้วพร้อมกบัองค์สมเดจ็-พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ตรัสรู้ธรรมไง  

เวลาตรัสรู้ธรรมขึ $นมา เหน็ไหม สิDงทีDเกิดมาเป็นสจัจะ เป็นความจริง การกระทําของเขา

มนัสมบรูณ์แบบของเขา เป็นของเขา ไมใ่ชอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าถ้าตั $งวา่สหชาต ิ

ชาตนิั $นก็ถกูต้อง เพราะวา่เขาสร้างของเขามาๆ เขาทําของเขามา อดุมสมบรูณ์ของเขามา เป็น 

ถกูต้องชอบธรรมของเขา แล้วเวลาการประพฤตปิฏิบตัขิองเขา เขาก็ได้ชําระล้างกิเลสในใจของ

เขาตามอํานาจวาสนาของเขา ตามอํานาจวาสนาของเขา เป็นสจัจะเป็นความจริงไง  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมๆ ตรัสรู้ธรรมในใจขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะองค์สมเดจ็-พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นศาสดา รื $อค้นด้วย องค์

สมเดจ็พระ-สมัมาสมัพทุธเจ้าสยมัภตูรัสรู้เองโดยชอบ เพราะมนัไมมี่ มนัไมมี่ไง มนัไมมี่คือมนั

ไมมี่ในชาตทีิDองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเกิดเป็นเจ้าชายสทิธตัถะมนัยงัไมมี่  
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แตเ่วลามนัมี มนัมี มนัมีแล้วไง “ธรรมะมีอยู่โดยดั @งเดมิ ธรรมะมีอยู่โดยดั @งเดมิ” 

เดมิตรงไหน? เดมิตรงไหน? ตรงไหนเดมิ? มนัเป็นเพลงไทยเดมิไง เพลงไทยเดมิกบัเพลงไทย

สากลเป็นของดั $งเดมิถงึเป็นไทยเดมิ เขาก็ต้องมีการละเลน่ดนตรีมนัถงึมีเสยีง ถ้าเครืDองดนตรี

พาดไว้มนัก็ไมมี่เสยีง นีDไง มนัเก็บไว้มนัก็เป็นเครืDองดนตรีเทา่นั $น แตมี่การกระทําขึ $นมามนัถงึมี

เสยีงขึ $นมา มนัถงึเป็นดนตรีขบักลอ่มมวลชนไง ถ้ามนัเป็นของดั $งเดมิ ดั $งเดมิตรงไหน? ดั $งเดมิ

อยา่งไร? 

ถ้ามนัเป็นสจัจะเป็นความจริงนะ เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนานะ 

คนเกิดมาๆ เกิดมาด้วยเวรด้วยกรรมของสตัว์โลก ถ้าเวรกรรมมนัเกิดมา เหน็ไหม องค์สมเดจ็-

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนให้เชืDอกรรมๆ เชืDอกรรมยงัเชืDอไมไ่ด้เลย เวลาเชืDอกรรมๆ เชืDอกรรม 

กรรมคืออะไร แล้วพอเชืDอกรรมขึ $นมา แล้วมนัก็อยูที่DอํานาจวาสนาของคนสงูหรือตํDา ถ้าคนทีDมนั

ตํDาต้อยขึ $นมามนัก็เชืDอกรรมโดยการจะสะเดาะเคราะห์ตอ่ชะตา เพืDอชีวิตทีDดีงามของตน นัDนเวลา

คนทีDจิตใจของเขามนัเป็นจิตใจทีDตํDาต้อย  

จติใจของคนนะ ถ้ามีอาํนาจวาสนาขึ @นมา เหน็ไหม คาํว่า “มีอาํนาจวาสนา” เกดิ

ในประเทศอันสมควร ถ้าเกดิในประเทศอันสมควร เกดิมาพบครูบาอาจารย์ทีPดงีาม ครู

บาอาจารย์ ทีPเป็นธรรมๆ ไง การเหน็สมณะเป็นมงคล มงคลอย่างยิPง การเหน็สมณะๆ 

ไง  

ถ้าจิตใจเขาสงูสง่ของเขา เขาเหน็สมณะแล้วเขามีศรัทธาความเชืDอของเขา ศกึษา

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้าด้วยหลกัการไง เวลาศกึษาขึ $นมาตั $งแตศี่ล สมาธิ 

ปัญญา ศกึษาอริยสจั สจัธรรมความจริงตา่งๆ ขึ $นมา เวลาเข้าไปแล้วมนัก็เข้าไปสูอ่ริยสจั หวัใจ

ของมนั แก่นแท้ของมนันะ อริยสัจ ทกุข์ สมุทยั นิโรธ มรรค นีPคือแก่นแท้ของ

พระพุทธศาสนา 

เวลาจะล่วงพ้นได้ ล่วงพ้นได้ด้วยสตปัิฏฐาน ๔ การพจิารณากาย เวทนา จติ 

ธรรม ถ้ามันเป็นสัจจะเป็นความจริงนะ นีPคือหวัใจ ศกึษามาร้อยแปดพนัเก้า มันกเ็ข้า

มาสู่หวัใจอันนี @ สู่ข้อเทจ็จริงอันนี @ สู่ทีPว่ากเิลสตณัหาความทะยานอยากมันอยู่ทีPไหนนีPไง 

ถ้าคนทีPมีอาํนาจวาสนาเขาศกึษาอย่างนี @แล้วเขากเ็ชืPอผลของการประพฤตปิฏบิตัไิง 

เวลาการประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมาต้องรู้จําเพาะตน ต้องรู้ด้วย ตวัของตนเอง ถ้ามีศรัทธา

ความเชืDอก็กราบเคารพครูบาอาจารย์ เหน็ไหม เวลาในสมยัพทุธกาลองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
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พทุธเจ้าไปทีDไหนมีแตค่นเคารพบชูาๆ บชูามนัก็ได้บญุกศุลไง บญุกศุลของวฏัฏะ คนทีDได้ทําบญุ

ตกับาตรองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้ไปเกิดเป็นเทวดาภพนั $นชาตนิั $นเพราะเขามี

วาสนาแคน่ั $น คําวา่ “มีวาสนาแคน่ั $น” มนัก็ยงัดีไง มนัก็ยงัดีวา่เกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบกบั

พระพทุธศาสนา  

แตถ้่าคนไมมี่อํานาจวาสนา เกิดมาพบองค์สมเดจ็พระ-สมัมาสมัพทุธเจ้า มีถือลทัธิ

ตา่งๆ มากมายมหาศาล องค์สมเดจ็- พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปโปรดๆ ไง ชฎิล ๓ พีDน้องก็

พราหมณ์ดั $งเดมินีDแหละ เวลาบชูาไฟๆ เดีhยวนี $เขาก็ยงับชูาไฟกนัอยูอ่ยา่งนั $น แล้วเขาก็เชืDอของ

เขาอยูอ่ยา่งนั $น เชืDออยา่งนั $นคือผลของวฏัฏะไง มนัก็เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไง  

เพราะเขาก็เชืDอของเขาอยา่งนั $น เพราะเขาวา่เป็นอาตมนั มนัมีอยูด่ั $งเดมิ มนัจะเป็นอยู่

อยา่งนั $น เขาเคารพบชูาของเขาอยูอ่ยา่งนั $น แล้วเวลามาเกิดในประเทศของเขาไง มนัมีวรรณะ 

มนัมีสิDงตา่งๆ แล้วเขาก็ยอมรับกนัลกึๆ ในหวัใจนะ มนัเป็นวฒันธรรมไง 

แตเ่ราเกิดมาในประเทศอนัสมควร เกิดในเมืองพระพทุธ-ศาสนา พระพทุธศาสนาเวลา

คนเกิดเป็นอริยทรัพย์ ชีวิต เหน็ไหมเป็นอริยทรัพย์ เพราะมนษุย์ การเกิดเป็นมนษุย์เป็น

อริยทรัพย์ๆ อริยทรัพย์เลยนะ เพราะมนัมีคณุคา่ไง แล้วเวลาเกิดเป็นมนษุย์เป็นอริยทรัพย์ แต่

เวลาความเสมอภาค มนษุย์ไมใ่ชดี่เพราะ การเกิด เวลาเกิดเป็นอริยทรัพย์ เราจะสงูกวา่สตัว์ไง 

เราสงูกวา่คนโน้น สงูกวา่คนนี $เพราะอะไร เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้าอนาคตงัส

ญาณ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทะลปุรุโปร่งผลของวฏัฏะไง  

พระโพธิสตัว์เกิดเป็นสตัว์ก็มี พระโพธิสตัว์เวลาเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เกิดในภพ

ชาตติา่งๆ มากมายมหาศาล แล้ว ใครจะรู้วา่ใครจะใหญ่กวา่ใครละ่ นีDไง เวลาเกิดเป็นมนษุย์เป็น 

อริยทรัพย์ขึ $นมา เราเป็นมนษุย์ เราก็ยิDงใหญ่กวา่เขาไง นีDเป็นมนษุย์ไง  

ลา่! มนษุย์นกัลา่ สตัว์มนักลวัมนษุย์ กลวัทีDสดุเลยละ่ สิDงทีDเวลาเราวา่เป็นอริยทรัพย์ เรา

ก็ถือตวัถือตน เราก็วา่เรา เหนือกวา่คนอืDนไง แล้วเวลาเราเกิดเป็นมนษุย์แล้วเราวา่มนษุย์

ด้วยกนั เราก็ยิDงใหญ่กวา่เขาไง มนัจะยิDงใหญ่ไปกวา่ใครละ่ มนั มีแตดี่และชัDวเทา่นั $นละ่ มีแตทํ่า

คณุงามความดี เหน็ไหม ถ้าใครทําคณุงามความดี กลิDนของศีล กลิDนของธรรมมนัหอมทวนลมไง  

นีDพดูถงึวา่ ถ้าจิตใจของมนัไมอ่หงัการไมค่ดิไป เหน็ไหม การเกดิเป็นมนุษย์เป็น

อริยทรัพย์ แต่คนเราไม่ใช่ดเีพราะการเกดิ ดเีพราะการกระทาํ แตถ้่ามนัดีเพราะการ
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กระทํามนัมีอํานาจ วาสนามากน้อยแคไ่หน มนัจะกระทําเรืDองอะไรละ่ กระทําเรืDองบญุและบาป

ละ่ คนเราเกิดมานะ เกิดมาด้วยบาปด้วยกรรมของเขา เขามีความคดิของเขาโดยความขดัแย้ง

กนัไปตลอดชีวิตไง แล้วมนัมีแตค่วามทกุข์ความยากไปทั $งสิ $นไง  

แล้วถ้ามนัมีอํานาจวาสนาได้ศกึษาธรรมะๆ ศกึษาธรรมะ ธรรมะมนัเข้าไปอบรมบม่

เพาะขึ $นมามนัจะสงัเวช มนัไมมี่ภพใด ชาตใิด ๑ ไมมี่ชาตใิดภพใด ๑ ทีDได้สร้างบาปสร้างกรรม

มา อยา่งนั $น สิDงทีDเกิดขึ $นมามนัต้องมีทีDมาทีDไปทั $งสิ $นไง แล้วถ้ามีทีDมาทีDไปทั $งสิ $น เวลามนัมี

สตปัิญญาขึ $นมาแล้วมนัสาํนกึได้ มนั ธรรมสงัเวช มนัสงัเวชๆ สงัเวชถงึผลของการเวียนวา่ยตาย

เกิดในวฏัฏะ สงัเวชถงึกิเลสตณัหาความทะยานอยากทีDมนัปกครองหวัใจของสตัว์โลก มนัขบัไส

ให้ต้องดิ $นรนไปตามกําลงัของมนัไง  

นีDไง ทําไมองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขยละ่ คน

ทีDจะมีกําลงัมีสจัจะมีความจริงทีDจะตอ่ต้านมนั ทีDจะมีสามญัสาํนกึ ทีDมีการประพฤตปิฏิบตั ิมีการ

แสวงหาสจัจะความจริง ฟังธรรมๆ ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้าไง สิDงทีDไมเ่คยได้ยินได้

ฟัง สิDงทีDได้ยินได้ฟังแล้วตอกยํ $ามนั สิDงทีDลงัเลสงสยั มนัทําให้แก้ลงัเลสงสยัได้ แล้วเวลาฟังโดย

ธรรมข้อเทจ็จริงขึ $นมา จิตใจมนัผอ่งแผ้ว มนัสวา่ง สวา่งคือความเข้าใจทั $งหมดไง  

ถ้ามนัวางได้ ถ้ามนัวางกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจของมนั มนัวางได้ๆ มนั

ก็มีสามญัสาํนกึของความเป็นคน เหน็ไหม ถ้ามีสามญัสาํนกึของความเป็นคนแล้ว คนก็เทา่กนัๆ 

คนก็เทา่กบัคนนีDแหละ แตม่นัมีสงูมีตํDา มีสงูมีตํDาด้วย เหน็ไหม ด้วยยศถาบรรดาศกัดิk ด้วย

อํานาจวาสนา ด้วยทรัพย์สนิเงินทองมนัมีสงูมีตํDา  

มีสงูมีตํDาก็เรืDองธรรมดา มนัเป็นเรืDองธรรมดา เพราะคน ทีDทํามาเสมอกนั ทํามาเทา่กนั

มนัไมมี่ไง คนมนัไมไ่ด้ทํามาเสมอกนั ทํามาเทา่กนั แล้วถงึเวลาแล้วเวลาคนมาตกทกุข์ได้ยาก

ขึ $นมา มนัตกทกุข์ได้ยากขึ $นมา เวลาคนทีDเขาขวนขวาย เขามีการกระทําของเขา เขาก็เป็นคนทีDมี

ทรัพย์สนิเงินทองขึ $นมามากมายมหาศาลได้เหมือนกนั มนัอยูที่Dวาระเวลากรรมมนัให้ผลไง กรรม

ดีมนั ให้ผลมนัก็เป็นผลดีงามทั $งสิ $น เวลากรรมบาปอกศุลทีDมนัให้ผลไง มนัตกทกุข์ได้ยากมนัมี

ความทกุข์ยากทั $งนั $น  

นีDพดูถงึถ้ามีสตปัิญญามีสามญัสาํนกึนะ แล้วถ้ามนัเหน็ ถ้ามนัเหน็ขึ $นมา เราเกิดเป็น

มนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนาไง พระพทุธศาสนา เหน็ไหม เกิดมาสงัคมร่มเยน็เป็นสขุ เหน็

ไหม สงัคมทีDมีการให้อภยักนั สงัคมทีDเสมอกนัไง  



กิเลสตีสองหน้า ๖ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

แล้วเวลาเรามีสตมีิปัญญาของเรา เหน็ไหม เรามามองสงัคมส ิ เวลาคนทีDเขาเอารัดเอา

เปรียบกนั คนทีDเขาฉ้อโกง คนทีDเขาทําลายกนันะ มนัเศร้าใจ มนัเศร้าใจนะ มนัเศร้าใจวา่ทําไม

เขาทํากนัอยา่งนั $น แล้วทํากนัอยา่งนั $นนะ แล้วถ้ามนัถงึเวลาถ้า กฎหมายยงับงัคบัใช้ไมไ่ด้ 

เพราะคนทีDทําเขาก็มีเวรมีกรรมตอ่กนั เขาก็มีสตปัิญญาของเขาหลบหลกีของเขา เรารู้ เราเหน็ 

แตผ่ล ทางกฎหมายมนัไมมี่ไง ไมใ่ชไ่มมี่ ทําไมถ่งึ เข้าไมถ่งึไง เวลา เอารัดเอาเปรียบกนัมนั

สงัเวชไหม มนัสงัเวชเพราะเราเหน็ เราก็รู้ เราก็เหน็ มนัไมเ่ป็นธรรมๆ ถ้าไมเ่ป็นธรรมเราก็รู้เหน็

ของเขา  

สิDงทีDถ้าหวัใจเป็นธรรมนะ เราเกิดมาเป็นมนษุย์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ถ้ามีอํานาจ

วาสนาหวัใจมนัสงูมนัตํDาขึ $นมา ถ้าหวัใจมนัสงูมนัตํDาขึ $นมา เวลาเราศกึษาค้นคว้าแล้ว เวลา

ธรรมะ มนัเข้าถงึหวัใจไง ถ้าธรรมะมนัเข้าถงึหวัใจนะ เราจะแสวงหาแล้วละ่ ถ้าคนมีอํานาจ

วาสนาเขาก็จะออกประพฤตปิฏิบตั ิ แล้วถ้าคนทีDเขาเหน็ภยัในวฏัสงสารมาบวชเป็นพระๆ บวช

เป็นนกัรบ จะบวชเป็นนกัรบจะรบกบัใครละ่ เวลาจะบวชเป็นนกัรบๆ อยากจะรบกบักิเลสตณัหา

ความทะยานอยากของตนนีDไง เวลาจะรบกบักิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรานะ  

พระบวชใหม่ๆ  เวลาพระบวชใหมข่ึ $นมา พระบวชใหม ่ถ้าเป็นอํานาจวาสนานะ มนัจะมี

บญุมีกศุลนะ การบวช บวชออกจากโบสถ์มาใหม่ๆ  มนัจะสะอาดบริสทุธิkไง หงส์ในฝงูกา แล้ว

บวชออกมา บวชออกมาโดยสงัฆกรรมนะ บวชโดยความชอบธรรมนะ ญตัตจิตตุถกรรมออกมา

เป็นพระๆ ถ้าเป็นพระขึ $นมาเป็นหงส์เลยละ่  

จากฆราวาสๆ เหน็ไหม ฆราวาสมีศีล ๘ เวลามีศีล ๘ ขึ $นมาทําบญุกศุลมากน้อยขนาด

ไหนก็ได้บญุอยา่งนั $น เวลามา บวชเป็นพระศีล ๒๒๗ ศีล ๒๒๗ ขึ $นมา เหน็ไหม มาบวชเป็น พระ

ศากยบตุรพทุธชิโนรสไง เวลาบวชขึ $นมาแล้วหม่ผ้าไตรจีวร เหน็ไหม นีDธงชยัพระอรหนัต์ ธงชยั

พระอรหนัต์เลยนะ แตต่วัเอง ยงัมีกิเลสเตม็หวัใจเลย เพียงแตว่า่ เหน็ไหม สถานะของเพศ

นกับวช เหน็ภยัในวฏัสงสาร ถ้าคนมีอํานาจวาสนานีDไง  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าวางธรรมและวินยันี $ไว้ ฝากศาสนานี $ไว้กบับริษัท ๔ ไง 

ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสกิา ถ้าภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสกิานะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-

พทุธเจ้าจะปรินิพพาน เหน็ไหม “มารเอย เมืPอใดภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิาของเรา

เข้มแขง็ สามารถกล่าวแก้คาํจาบจ้วงของลัทธิต่างๆ ได้ เราถงึจะนิพพาน ถ้าบริษัท ๔ 
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ของเรายัง ไม่เข้มแขง็ เรายังไม่นิพพาน เพราะเราจะวางรากฐานพระ- พุทธศาสนา” เหน็

ไหม 

แล้วเทศนาวา่การขึ $นมา เหน็ไหม เทวดา อินทร์ พรหม สาํเร็จเป็นพระอรหนัต์มากมาย

มหาศาล เวลาแสดงธรรมๆ ขึ $นมา เหน็ไหม นกัรบ ภิกษุสาํเร็จเป็นห้าร้อยเป็นพนั เวลาสาํเร็จๆ 

พระอรหนัต์มากมายมหาศาล เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้าปรารถนารื $อสตัว์ขนสตัว์

มากมายมหาศาล แตก็่มากมายมหาศาลในชมพทูวีป ในทวีปตา่งๆ มากมายมหาศาลเขาถือ

ลทัธิอืDนของเขาไง  

ในปัจจบุนันี $ก็เหมือนกนั ดสู ิ ในโลกหกเจ็ดพนัล้านคน พระพทุธศาสนามีศกึษามี

ศรัทธาในพระพทุธศาสนามากน้อย แคไ่หน แล้วเวลาประพฤตปิฏิบตัเิอาจริงเอาจงัขึ $นมา มนัก็

เริDมต้น ก็จะเอาจริงๆ ไง บริษัท ๔ ไง เวลาเอาจริงเอาจงัขึ $นมานะ เริDมต้นก็ดีงาม พอประพฤติ

ปฏิบตัไิปๆ ล้มลกุคลกุคลานทั $งสิ $น ถ้าไมล้่มลกุคลกุคลานมนัต้องมีเพชรนํ $าหนึDงประดบัพระ

พทุธ-ศาสนามากมายมหาศาล มีเพชรนํ $าหนึDงๆ ประดบัพระพทุธ-ศาสนาไง นีDหายหมดเลย ไมรู้่

วา่หายไปไหน กิเลสมนักลนืกินไปหมดเลย เวลานกัรบไง จะรบกบักิเลสๆ แล้วกิเลสอยูไ่หนละ่  

เวลาศกึษาเราศกึษาได้ทั $งสิ $น เรามีกิเลสในหวัใจนะ กิเลสมนัตีสองหน้า กิเลสมนัร้าย

กาจนกั เวลาเราเป็นฆราวาส เราเป็นมนษุย์ เราอยูใ่นสงัคมไง เราก็ต้องการไง เราเกิดมาแล้ว 

เกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนากลอ่มเกลาจิตใจของสงัคมให้

อภยัทาน ให้อภยักนั ให้เสยีสละ ให้สร้างบญุกศุลไง  

แตข่ณะทีDวา่ เขาเป็นคนดีเป็นสตับรุุษ เขาก็มีกิเลสเหมือนกนั เวลาพาลชน เหน็ไหม เขา

เป็นโจร เขาเป็นนกัโทษ เขาเป็นคนทีDเหน็แก่ตวั ไอ้นัDนกิเลสชดัๆ เลย เวลากิเลสไง กิเลสเราก็เหน็

วา่มนักิเลสชดัๆ ไง เวลาคนดีๆ ก็กิเลสเหมือนกนัไง นีDพดูถงึเรืDองกิเลสโดยข้อเทจ็จริงไง  

กเิลส นีPไง ทีPเวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมๆ แล้ว เวลา

พญามาร ครอบครัวของมาร กเิลสตณัหา ความทะยานอยากในใจขององค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจ้านีP หกัสิ @น ทาํลายสิ @น สะอาด บริสุทธิ] ไม่มีการไปและไม่มีการมา องค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธัมมจกัฯ จกัรนี @เคลืPอน แล้วไม่มีวันย้อนกลับ ไม่มี

วันเคลืPอนถอยหลังในใจขององค์สมเดจ็-พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในใจของพระอรหนัต์

ในสมัยพุทธกาลทีPสาํเร็จมากมายมหาศาล 
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แตใ่นปัจจบุนันี $ในการศกึษาค้นคว้าๆ ไง เวลามนัคุ้นชิน ความคุ้นชินแล้วอยูที่Dอํานาจ

วาสนาของคนไง อํานาจวาสนาของคนมนัออ่นแอ อํานาจวาสนาของคนไมมี่อํานาจวาสนา

ตา่งๆ มนัไมเ่ข้มแข็ง ไมมี่หลกัการ ไมมี่วาสนาการค้นคว้าให้มีสจัจะความจริงขึ $นมาในใจของตน

ได้  

เวลาผู้มีวาสนาๆ ในประวัตหิลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัPนขึ @นมา ท่านประพฤตปิฏบิตัิ

ของท่านตามความเป็นจริงของท่าน ท่าน พยายามค้นคว้าของท่าน ด้วยอาํนาจวาสนา 

เพราะหลวงปู่  เสาร์กับหลวงปู่ มัPนท่านปรารถนา เหน็ไหม องค์หนึPงปรารถนาเป็นพระ

โพธิสัตว์คือปรารถนาเป็นองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปในอนาคต องค์หนึPง

ปรารถนาพระปัจเจกพุทธเจ้า ปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไปในอนาคต  

แตด้่วยอํานาจวาสนา ด้วยผลของวฏัฏะ ด้วยองค์สมเดจ็-พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

พยากรณ์ไว้ไง กึDงพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึDงๆ ก็ได้มาเจริญเพราะมีผู้ มีบญุมีกศุล เหน็

ไหม ได้สร้างสมบญุญาธิการมามากมายมหาศาลมาประพฤตปิฏิบตัไิง ประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมา

ด้วยสต ิ ด้วยปัญญา ด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญาของทา่น ทา่นมีการกระทําของทา่น ด้วย

ค้นคว้าของทา่น ด้วยสจัจะความจริงของทา่นนะ  

เวลามีการกระทํามนัเป็นชั $นเป็นตอนขึ $นไปนะ บคุคล ๔ คู ่ นีDไง โสดาปัตตมิรรค โสดา

ปัตตผิล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มนั

เป็นสจัจะเป็นความจริงขึ $นมา เวลาเจริญขึ $นมาวางข้อวตัรปฏิบตัเิอาไว้ให้เราประพฤตปิฏิบตัไิง 

เวลาประพฤตปิฏิบตัถ้ิาใครมีอํานาจวาสนาก็ปฏิบตัโิดยสจัจะ โดยตามความเป็นจริง โดย

ข้อเทจ็จริง  

ไมป่ฏิบตัไิปโดยกิเลสมนัตีสองหน้า หน้าหนึDงนะ เวลาเราเหน็ทําความผิด ทําความ

ผิดพลาด ตามความเหน็นัDนเป็นกิเลสแน่ๆ  เวลาประพฤตปิฏิบตัทํิาคณุงามความดีๆ ไอ้นัDนก็

กิเลสเหมือนกนั เวลาทางโลกคนตีสองหน้าๆ อยูใ่นสงัคมใดก็แล้วแต ่เหน็ไหม หน้าหนึDงเขาทําดี

กบัเรา หน้าหนึDงเขาทําทีไว้เนื $อเชืDอใจ แตอี่กหน้าหนึDงเผลอไมไ่ด้เลย มนัมีปัญหาตลอด นัDนกิเลส 

คนตีสองหน้า  

คนตีสองหน้าเวลาไปสงัคมใดสงัคมนั $นมีปัญหาไปทั $งสิ $น เพราะตีสองหน้า ไมจ่ริงใจกบั

ใคร ไมเ่ป็นทีDนา่ไว้วางใจของสงัคม นั $นเลย คนตีสองหน้าๆ เพราะคนตีสองหน้าไง เขาคดิวา่เขา
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เป็นคนฉลาด เขาคดิวา่เขาหาผลประโยชน์ของเขา เพราะอะไร เพราะคนมนัชั $นตํDาไง เพราะมนั

ไมมี่ศีลไง  

ถ้าคนมีศีลๆ มีศีล ๕ มีศีล ๘ มีศีล ๑๐ มีคณุงามความดีๆ ไง ถ้าคณุงามความดี เหน็

ไหม มนัก็ทําคณุงามความดี มนัก็เป็นความดีไง มนัก็เป็นคณุธรรมไง แต!่ แตก็่มีกิเลสไง มนัก็

เป็นกิเลสเหมือนกนั นีDพดูถงึวา่เวลาคนตีสองหน้า  

แตถ้่าวา่เวลากิเลสตีสองหน้าละ่ กิเลสมนัเป็นเรา เวลา คนตีสองหน้า คนตีสองหน้ามนั

เป็นบคุคล มนัเป็นสงัคม มนัเป็นเรืDองของวฏัฏะ นัDนนะ่คนตีสองหน้ามนัไมน่า่ไว้วางใจ มนั

ไว้วางใจไมไ่ด้เพราะคนทีDไมเ่ทา่ทนัไง คนออ่นแอ คนปัญญาน้อย ก็เป็นเหยืDอของเขาให้เขา

แสวงหาผลประโยชน์ แล้วแตค่นเขาฉลาด คนเขาฉลาดเขาเหน็คนตีสองหน้า เขาก็ออกอยูห่า่งๆ 

จากเขา ไมอ่ยูเ่ข้าใกล้เขา เพราะเขาเป็นคนทีDไว้วางใจไมไ่ด้ เพราะ เขาเป็นคนตีสองหน้า  

แตถ้่าเป็นกิเลสๆ กิเลสมนัเป็นเรา เวลากิเลสมนัตีสองหน้า เวลามนัทกุข์มนัยาก เรา

ทกุข์เรายาก เราอยากจะประพฤตปิฏิบตั ิ ขึ $นมา เหน็ไหม เพราะเราทกุข์เรายาก เพราะเราทกุข์

เรายาก ขึ $นมาแล้ว เหน็ไหม เราอยากจะมีความสขุ สขุอืDนใดเทา่กบั จิตสงบไมมี่ สขุอืDนใดเทา่กบั

สิ $นกิเลสไมมี่ เพราะกิเลสมนัขบัมนัไส มนัทําให้เราทกุข์เรายากอยูนี่D เพราะกิเลสตณัหาความ

ทะยานอยากของเราทั $งสิ $น ถ้าเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากของเราทั $งสิ $น เรามีอํานาจ

วาสนาเราจะทุม่เท เราจะประพฤตปิฏิบตั ิ เพราะการประพฤตปิฏิบตัธิรรมต้องมีศรัทธา ต้องมี

ความเชืDอ  

ความเชืDอ ศรัทธาความเชืDอของเรา เหน็ไหม แล้วเราจะประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมา เราจะ

ฝึกหดัดดัแปลงจิตใจของเรา ถ้าเราจะฝึกหดัดดัแปลงจิตใจของเรา แล้วจิตใจของเรามนัอยูที่D

ไหน เราจะฝึกหดัดดัแปลงอยา่งไร จิตใจของเราก็อยูใ่นร่างกายนี $แหละ แตโ่ดยธรรมชาตขิอง

มนษุย์ไง มนษุย์ เหน็ไหม สิDงตา่งๆ เรามี การศกึษา เรามีความรู้ มีความรู้ เรามีวิชาชีพอะไรตา่งๆ 

มนั ก็อยูก่บัโลกนี $ไง มนัก็เป็นข้อเทจ็จริงของการเกิดเป็นคน การเกิดเป็นมนษุย์  

การเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาแล้วก็มีกายกบัใจๆ แตม่นัก็มี อีกอนัหนึDงวา่มีอํานาจวาสนา

หรือไมมี่อํานาจวาสนาไง เพราะคําวา่ “ทีDไมมี่อํานาจวาสนา” เหน็ไหม ดชูาวพทุธทีDทะเบียนบ้าน 

เขาก็ ใช้ชีวิตของเขาโดยปกตขิองเขา เขาก็ใช้ชีวิตของเขาด้วยวา่เขาก็มีความสขุของเขา นัDนก็

ด้วยอํานาจวาสนา หรือไมมี่อํานาจวาสนาของเขา นัDนก็เป็นผลของธรรมทีDองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าไง  
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เกดิเป็นคน เกดิเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา ไม่ได้บวช ไม่ได้เป็น

นักรบ เหยียบแผ่นดนิผิด นีDธรรมะของ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ แต!่ แตเ่ราเกิด

เป็นคน เกิดเป็นคน เรามีศรัทธามีความเชืDอของเราไง เราอยากจะประพฤตปิฏิบตัไิง เวลาเราจะ

ประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมา เหน็ไหม เวลาความทกุข์ความยาก ความชัDวความร้าย กิเลสตณัหาความ

ทะยานอยาก เราก็รู้วา่นีDคือกิเลส นีDเป็นด้านหนึDงของกิเลสไง  

เวลาเราจะประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมา เราจะเอาจริงเอาจงัขึ $นมา เวลามนัสงบระงบั มนัมี

วฒันธรรม มนัมีความคดิทีDดีงาม อนันี $เป็นธรรมไหม มนัก็เป็นกิเลสอีกหน้าหนึDงไง นีDไง กิเลสมนั 

ตีสองหน้า กิเลสมนัตีสองหน้า พอกิเลสมนัตีสองหน้า เพราะ คนเราไมมี่สตปัิญญา ไมมี่

ความสามารถตรวจสอบกิเลสของตนเอง ได้ ถ้าไมมี่ความสามารถตรวจสอบกิเลสของตนเองได้ 

เราก็ไมรู้่วา่กิเลสมนัเป็นอยา่งไรไง ก็ไมเ่คยเหน็หน้ากิเลส ไมรู้่จกักิเลสเลยไง  

แตเ่ราศกึษาธรรมๆ จะประพฤตปิฏิบตัธิรรมนะ เวลาปฏิบตัธิรรมขึ $นมามนัจะเป็น

ธรรมๆ ความเป็นธรรมถ้ามนัเป็นสจัจะ เป็นความจริงนะ มนัเป็นศีล สมาธิ ปัญญา ถ้ามนัเป็นศีล 

เป็นสมาธิ เป็นปัญญาไง กิเลสมนัตีสองหน้าๆ ไง กิเลสมนั ตีสองหน้าเพราะมนัเมา เมาในทาง

โลกไง เวลาตีวา่เป็นกิเลส อนันั $นเราวา่สิDงนี $เป็นสิDงทีDไมดี่งาม เพราะมนัเป็นกิเลสไง เราพยายาม

จะสละจะละทิ $งมนัไป สิDงนี $ไมดี่งาม อนันี $ทีDวา่มนัเป็นกิเลส นีDเป็นหน้าของความชัDว  

แล้วถ้าเป็นความดีๆ ละ่ ประพฤตปิฏิบตัธิรรม ประพฤตปิฏิบตัธิรรม แหม! มนัเป็นคณุ

งามความดีหรือ คนมีธรรม คนมีธรรมไง มนัก็เป็นกิเลสด้านดี  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธมัมจกัฯ นะ เทวฺเม ภกิขฺเว ทางสองสว่น

ทีDไมค่วรเสพ ทางสองสว่นทีDไมค่วรเสพ สขุกบัทกุข์นีDแหละ อตัตกิลมถานโุยค กามสขุลัลกิานโุยค 

เทวฺเม ภกิขฺเว เทวฺเม ภกิขฺเว ภิกษุทั $งหลายทางสองสว่นไมค่วรเสพ เพราะกิเลสมนัตีสองหน้า 

มนัตีสองหน้า สขุกบัทกุข์นีDไง  

ถ้ามนัสขุกบัทกุข์ขึ $นมา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เหน็ไหม แสดงธมัมจกัฯ ทาง

สายกลางๆ ทางสายกลางไมมี่หน้านะ ทางสายกลางไมมี่หน้า ทางสายกลางเป็นศีล เป็นสมาธิ 

เป็นปัญญา ศีลก็เป็นศีล สมาธิก็เป็นสมาธิ ปัญญามนัก็เป็นปัญญา มนัมีหน้ามีตาตรงไหนละ่  

แตนี่Dเพราะวา่เมาในกิเลสไง เมาในนกัปฏิบตัธิรรมไง ธรรมเมา เมาในคณุงามความดีไง 

วา่มนัเป็นความดี อวดดี ตดิดี วา่เรามีคณุธรรมๆ มีคณุธรรม คณุธรรมทีDไหน คณุธรรมอยา่งไร 
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ทําความสงบยงัไมเ่ป็นเลย ตดิดีๆ ตดิดีมนัก็จํามาไง จํามา จําธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้านะ ธรรมะขององค์-สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าใครแสดงก็ได้  

ในสมยัพทุธกาล เหน็ไหม ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนทองนัDนนะ่ ทีแรกก็สืDอธรรมะ

ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ-เจ้านะ เทศนาวา่การมีลกูศษิย์ลกูหา ๕๐๐ ไปทีDไหนมีแตค่น 

เชิดชบูชูา หลง หลงวา่ตวัเองเก่ง เอาความรู้ความเหน็เอา ประเดน็ของตนใสเ่ข้าไปไง มนั

แปลกปลอมแล้ว พอแปลกปลอม แปลกปลอมเพราะทิฏฐิมานะของตนไง กิเลสมนัตีสองหน้า 

สามหน้าไง  

ทีแรกก็พดูธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาพดูไปพดูมามนัก็เอา

ความเหน็ของมนัยดัเข้าไป พอยดัเข้าไปมนัเป็นความผิดทั $งสิ $น เวลาตายไปตกนรกอเวจีนูน่นะ่ 

กลา่วตูพ่ทุธพจน์ถ้าเป็นพระนะอาบตัสิงัฆาทิเสส กลา่วตูพ่ทุธพจน์เพราะไมรู้่จริงไง ศกึษา

ธรรมะ ศกึษาปริยตัิๆ  ศกึษามา มนัความจํา ทั $งสิ $น แล้วความจําทั $งสิ $นก็ตีความผิดถกู ตีความ

ตามความเหน็ของตนไง  

แตถ้่าเป็นกรรมฐานไมเ่ป็นอยา่งนั $น กรรมฐาน ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องมีตวัจริง ต้องมี

ศีล ต้องมีสมาธิ ต้องมีปัญญา มนั ไมมี่หน้านะ ไมมี่หน้า  

เพราะมีหน้าไง เพราะมนัมีหน้า กิเลสตีสองหน้า หน้าของปลาตะเพียนทองนัDน โอ้โฮ! 

มนัดีงามไปหมดเลย มนัสดุยอด ตายไปตกนรกอเวจีนูน่นะ่ เวลาพ้นจากนรกอเวจีเป็นชั $นๆ 

ขึ $นมา เวลามาเกิดเป็นปลา ปลาตะเพียนทองนะ ชาวประมงเขาไปจบัได้ปลาตะเพียนเกลด็มนั

เป็นทอง เขาไมก่ล้าไปทําร้ายมนั เพราะวา่สมยันั $นสงัคมมนัแคบไง ต้องไปถวายพระเจ้าพิม

พิสาร เวลาไปถงึท้องพระโรง เวลามนัอ้าปาก โอ้โฮ! มนัเหมน็คลุ้งไปหมดเลย  

กิเลสมนัตีสองหน้า หน้าหนึDงแหม! แสดงธรรมะของพระพทุธเจ้าคนเขาเชืDอ มีศรัทธา

ความเชืDอไง เวลายดัเยียดความเหน็ของตนเข้าไปไง นีDก็เหมือนกนั เวลามนัตดิดี ตดิธรรมะของ

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าวา่เป็นธรรมะขององค์สมเดจ็-พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไง กิเลส

มนัก็ตดิธรรมนั $นไง มนัตดิ มนั ตดิดี ตดิวา่มนัเป็นผลการประพฤตปิฏิบตัไิง กิเลสทั $งนั $น ผลของ

การประพฤตปิฏิบตั ิ 

เริPมต้นการปฏบิตัเิรานะ เวลาเราจะประพฤตปิฏบิตัเิริPมต้น เหน็ไหม หลวงปู่

เสาร์ หลวงปู่ มัPนท่านประพฤตปิฏบิตัขิองท่าน มาก่อน เวลาประพฤตปิฏบิตัขิองท่านมา

ก่อน ท่านให้ทาํความสงบของใจเข้ามาก่อน ทาํความสงบของใจเข้ามาก่อน การทาํ 
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ความสงบใจเข้ามาก่อนทาํสัมมาสมาธิๆ เวลาจติเป็นสัมมาสมาธิแล้วมันคัดมันเลือก

มันแยกของมันไง  

 เทวฺเม ภกิขฺเว ทางสองสว่นทีDไมค่วรเสพ ดีและชัDว บญุและบาป ธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทางสายกลาง คําวา่ “ทางสายกลางๆ” ทางสายกลางแสวงหาแสน

ยาก ทางสายกลางมนักลางของใคร เพราะคนมนัมีผิดชอบชัDวดีของคน ความรู้สกึนกึคดิของคน

มนัแตกตา่งกนัไง  

สมัมาสมาธิๆ พอสมัมาสมาธิ เหน็ไหม เราทําความสงบของใจเข้ามา คนทกุข์คนยากๆ 

คนทีDมีความทกุข์ความยากสะสมในหวัใจมากมายมหาศาล พอเราทําความสงบของใจเข้ามา 

มนัโลง่โถงเลยละ่ มนัปลอ่ยวางทั $งหมด เพราะการปลอ่ยวางนั $น มนัถงึจะเข้ามาเป็นสมัมาสมาธิ

ได้ แล้วการปลอ่ยวางเข้ามาทั $งหมดเป็นสมัมาสมาธิ การเข้ามาถงึสมัมาสมาธิ เหน็ไหม ศีล 

สมาธิ ปัญญา ทางสายกลางไง มนัไมมี่หน้า  

ถ้ามีหน้า นีDไง ทีDเราปฏิบตักินัอยูนี่Dไง หน้าใหญ่ อยากได้อยา่งนู้นอยากได้อยา่งนี $ 

คาดหมายอยา่งนู้นคาดหมายอยา่งนี $ เพราะมีหน้าไง ปฏิบตัธิรรมคราวนี $ แหม! มนัต้องสาํเร็จ

เป็น พระอรหนัต์เลยละ่ หน้ายิDงใหญ่ยิDงกดทบั ยิDงปฏิบตัแิล้วไมไ่ด้อะไรเลย ไมไ่ด้อะไรเลยเพราะ

อะไร เพราะหน้ามนัใหญ่ไง มนัตี สองหน้า สองหน้าสามหน้ามนัแบกมนัหามไมไ่หว  

แตถ้่าวางหมดไง เวลาเราเกิดเป็นมนษุย์เป็นอริยทรัพย์ แตค่นเราไมใ่ชดี่เพราะการเกิด 

ดีเพราะการกระทํา การกระทํา เป็นคนดีคนชัDวก็อยูที่Dพฤตกิรรม อยูที่Dการกระทําของเขา เราเป็น

นกัรบ เราจะประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมา เราจะรบกิเลสของเรา เราก็จะปฏิบตัธิรรมสมควรแก่ธรรม 

ปฏิบตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ศีล สมาธิ ปัญญาไง เรามีสตมีิปัญญาของเรา เราจะศกึษา ค้นคว้า

ของเราให้มนัเป็นสจัจะเป็นความจริงขึ $นมา  

ถ้าเป็นสจัจะเป็นความจริงขึ $นมา เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เหน็ไหม พระพทุธศาสนา แล้ว

เรามีครูบาอาจารย์หรือไมล่ะ่ ครูบาอาจารย์มากมายมหาศาล เวลาสอนไปแล้วมนัแตกออกไป 

เป็นหลายสาย แตกออกไปเป็นสิDงทีDวา่จบัต้นชนปลายไมถ่กูเลยละ่ แตเ่วลาครูบาอาจารย์ทีP

เป็นจริงๆ นะ อย่าทิ @งผู้รู้ อย่าทิ @งพุทโธ คาํว่า “อย่าทิ @งผู้รู้ อย่าทิ @งพุทโธ” เพราะใครเป็น

คนทีPประพฤตปิฏบิตัล่ิะ จติของเราจะต้องเป็นผู้ทีPประพฤตปิฏบิตั ิ จติทีPเวียนว่ายตาย

เกดิในวัฏฏะ จติตภาวนา  
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แตใ่นปัจจบุนันี $ เราในสถานะของมนษุย์ สถานะของ การเป็นมนษุย์ โลกียปัญญาๆ มนั

เกิดมากบัโลกมนัเป็นโลกไง ถ้าเกิดมากบัโลกมนัเป็นโลก ความรู้สกึนกึคดิทั $งหมดมนัเกิดจาก 

ภวาสวะ เกิดจากภพ เกิดจากความรู้สกึนกึคดิของเราทั $งสิ $น แล้วความรู้สกึของเรามนัเป็นปถุชุน

คนหนา พอเป็นปถุชุนคนหนา คดิอะไรแล้วคดิโดยกิเลส คดิโดยการคาดเดาทั $งสิ $น การคดิเอง

การคดิขึ $นมาคดิโดยกิเลสโดยการคาดเดา มนัก็ไปกว้านเอาทั $งหมดมา เข้ามาทบัถมเพราะอะไร  

เพราะนีDมนัวิชาชีพ คนเราเกิดมามีความรู้สกึนกึคดิ สตัว์มนัก็มีความรู้สกึนกึคดิ แล้ว

ความรู้สกึนกึคดิคือเรียนธรรมะขององค์สมเดจ็สมัมาสมัพทุธเจ้า มนัก็เป็นธรรมะขององค์

สมเดจ็สมัมา-สมัพทุธเจ้า มนัทรงจําธรรมวินยั ทรงจําแตม่นัไมไ่ด้อะไรเลย  

แล้วถ้ามนัจะได้อะไรเลยขึ $นมา กิเลสมนัยิDงใหญ่ ยิDงการประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมา มนัเป็นทีD

สงัคมยอมรับ เป็นสงัคมทีDเขาเชิดชบูชูา เวลาประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมามนัก็เมาในดีมนัไง เพราะเมา

มนัดี สงัคมปฏิบตัเิวลาไมเ่อาจริงเอาจงัไง เวลาสงัคมปฏิบตั ิขึ $นมา เวลาปฏิบตัขิึ $นมา เหน็ไหม 

จะต้องสมบรูณ์แบบ จะต้องสะดวกสบาย จะต้องพอใจทกุอยา่งเลย มนัไปเสริมมนัทั $งสิ $น เวลา

มนัไปเสริมกิเลสพอเป็นพิธี อยากปฏิบตัแิตป่ฏิบตักินัพอ เป็นพิธี พิธีปฏิบตัแิล้วปฏิบตัอิยา่งไร  

นีDไง กิเลสตีสองหน้า เวลาคนทกุข์คนจนคนแสวงหา ทํามาหากินกนั คนทกุข์คนยาก

เขาวา่มีกิเลส ไอ้เราขึ $นมา เหน็ไหม มานัDงพอเป็นพิธี หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกโธ อู้ย! ชุม่เยน็ 

ชุม่เยน็เลย กิเลสตีสองหน้า! พอกิเลสตีสองหน้าแล้วมนัได้อะไรขึ $นมา เพราะกิเลสในใจเรา

ทั $งสิ $น มนัเป็นเรืDองของกิเลสในหวัใจของเรานีDไง  

แล้วถ้าจะประพฤตปิฏิบตัติามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง เหน็

ไหม มนัทกุข์มนัยากๆ ศกึษา ธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมะนีD เหน็ไหม เข้า

ไปกลอ่มดแูลหวัใจของตนไง แล้วเวลาจะประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมา เราประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมาด้วย

ความสขุความสงบในหวัใจดวงนี $  

ถ้าความสขุความสงบในหวัใจดวงนี $ ปฏิบตัเิพืDอความสขุสงบในหวัใจของตน ถ้ามนัจิต

สงบๆ ถ้าจิตสงบมากน้อยขนาดไหน เวลาจะรักษามนัตอ่เนืDองไง ชํานาญในวส ี ชํานาญในวส ี

เพราะเวลามนัฟุง้มนัซา่น มนัทกุข์มนัยาก เราก็รับรู้มนัได้ เวลามนัสงบระงบัเข้ามา เราก็รับรู้ได้ 

แล้วเวลามนัฟุง้ซา่นไมต้่องใครไปย ุ ไปแหยม่นัหรอก มนัฟุง้มนัซา่นโดยกิเลสตณัหาความ

ทะยานอยากขึ $นมา ลกุเป็นไฟเลยอยูใ่นกลางหวัใจ แตเ่วลามนัจะสงบ สงบ ขึ $นมา เหน็ไหม เรา

ต้องมีสตปัิญญามากน้อยแคไ่หน  
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ถ้ากิเลสมนัตีสองหน้ามนัก็จบัพลดัจบัผล ูจบัผิดจบัถกูอยูอ่ยา่งนั $น เพราะมนัรักษาหน้า

มนั รักษาหน้ามนัแล้วรักษาหน้า ก็รักษากิเลสนัDนแหละ เพราะกิเลสมนัตีสองหน้าไง  

แตที่Dเราปฏิบตัขิึ $นมา เหน็ไหม ทีDกิเลสกลวัธรรมๆ กลวัธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าในภาคปฏิบตัไิง ปริยตัศิกึษามา ศกึษามาก็ศกึษามาก็ทอ่งจํากนัมาไง เวลา

ปฏิบตัขิึ $นมา เหน็ไหม เรามีสตปัิญญาควบคมุจิตของเรา ถ้าควบคมุจิตของเราแล้ว เรามีคํา

บริกรรม ถ้ามีคําบริกรรมก็มีนวกรรม นวกรรมนะจิตทีDเคยอิสระเคยมีกิเลสทีDมนัครอบงํา แล้วมนั

โหมใสใ่ห้มนัทกุข์มนัยากอยูน่ัDนนะ่ มีสตสิมัปชญัญะเพราะเรามีศรัทธาความเชืDอแล้ว มีศรัทธา

ความเชืDอแล้วเราฝึกประพฤตปิฏิบตัขิองเราไง เวลาเราเป็นนกัรบ นกัรบขึ $นมาไง นกัรบขึ $นมาเรา

ก็แสวงหาหวัใจดวงนี $ไง ถ้าแสวงหาหวัใจดวงนี $ เหน็ไหม เวลามีการกระทําๆ จิตอยูที่Dไหนๆ ไง  

เวลาครูบาอาจารย์ทา่นพดูนะ “ธรรมะอยูไ่หน ธรรมะอยูไ่หน” แสวงหา เราธดุงค์กนัอยู่

นีD พระกรรมฐาน พระกรรมฐานทีDไปธดุงค์กนัอยูนี่D ไปธดุงค์ ไปธดุงค์หาอะไร ไปธดุงค์ไง ธดุงค

วตัร มนัเป็นเครืDองมือ มนัเป็นขดัเกลากิเลส มนัเป็นเครืDองมือ แต ่ข้อเทจ็จริงคือศีล สมาธิ ปัญญา

ทีDมนัเกิดขึ $นตามความเป็นจริง  

เวลาธดุงค์ไป ธดุงค์ไปนะ แสวงหาไง นิพานมนัอยูใ่นป่า ในเขาหรือ หลวงตามหาบวัไป

หาหลวงปู่ มัDนไง “มหา มาหานิพพานใช่ไหม นิพพานไม่ได้อยู่ในป่าในเขา นิพพานไม่ได้

อยู่ในถํ @า นิพพานไม่ได้อยู่ในฟากฟ้า นิพพานไม่ได้อยู่ในตาํรับตาํรา นิพพานไม่ได้อยู่ใน

ทฤษฎีใดๆ ทั @งสิ @น นิพพานอยู่ในใจของคน นิพพานอยู่ในใจของคน”  

แล้วไปธดุงค์ในป่าในเขานะ ไปหานิพพานอยา่งไร? เขาไปเพืDอเป็นสปัปายะ เขาไปเพืDอ

ขีดวงไมใ่ห้กิเลสมนัฟ ูกิเลสมนั ไมช่อบใจหรอก กิเลสมนัชอบใจอยูที่Dสขุอยูที่Dสบาย อยูที่Dคนเชิดชู

บชูา คนสง่เสริมนะมนัชอบ ทีDนีDบรรยากาศดี โอ้! ปฏิบตัดีิมากเลย เพราะอาหารมนัถกูปาก  

หลวงปู่ หล้าทา่นไปบณิฑบาตไง อะไรทีDชอบ เคยชอบมา ตั $งแตเ่ดก็มนัก็ชอบฝังใจมาถงึ

ตอนเป็นพระ อะไรทีDมนัชอบใจ ทา่นจบัแล้วโยนทิ $งเข้าป่าเลย ทา่นดดักิเลสในใจของทา่นไง 

เพราะวา่หนองผือมนัอตัคดัขาดแคลนอยูแ่ล้ว เพราะมนัไมมี่ตลาดซื $อขาย ใครมีสิDงใดเขาก็ใส่

บาตรตามธรรมชาตขิองเขา เวลาได้ สิDงใดมาทีDมนัชอบใจยงัโยนเข้าป่าเลยละ่  

แตเ่วลากิเลสมนัตีสองหน้านะ มนัพอทําเป็นพิธี แล้วพอไปทีDไหนเขาเชิดชบูชูา แหม! 

ทีDนีDบรรยากาศดี อาหารมนัถกูจริต มนัตีสองหน้า แล้วปฏิบตักินัอยา่งนี $ แล้วอยา่งนี $คนทีDมี

อํานาจวาสนาแล้วทํา นีDมนัเป็นพิธีปฏิบตั ิ 
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เวลาเขาไปธดุงค์ๆ ไปธดุงค์มนัจะได้สิDงใด ไมไ่ด้สิDงใด ก็แล้วแต ่ ถ้ามนัได้มนัก็คือได้ 

ไมไ่ด้ก็คือไมไ่ด้ แต!่ แตเ่รามา ประพฤตปิฏิบตัเิพืDอเคารพบชูาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ไง ปฏิบตับิชูาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัไมเ่หน็แก่ปาก ไมเ่หน็แก่ท้อง ไมเ่หน็แก่

ชืDอเสยีงกิตตศิพัท์ กิตตคิณุไง เพราะ ชืDอเสยีงกิตตศิพัท์ กิตตคิณุ นัDนละ่กิเลสมนัตีสองหน้า แล้ว

มนัจะไปคลกุคล ีแล้วมนัจะไปสะสม นัDนเป็นการประพฤตปิฏิบตัหิรือ  

การประพฤตปิฏิบตัเิขาไมค่ลกุคล ี เขาไมส่มุหวั เขาจะ เป็นสปัปายะ เขาจะแยกตวั

ออกไปแล้วจะปฏิบตัเิพราะอะไร เพราะสมาธิมนัเกิดทีDไหน มนัเกิดทีDจิตของตน เวลากิเลส กิเลส

มนัก็เกิดบนจิตของตน เวลากิเลส เหน็ไหม เจ้าวฏัจกัรมนัครอบงําหวัใจของสตัว์โลกอยูแ่ล้ว 

หวัใจของสตัว์โลกอยูใ่ต้อํานาจของมนัทั $งสิ $น แล้วเวลามนักลวัธรรมๆ แล้วกลวัธรรม ธรรมอะไร 

กลวัธรรมภาคปฏิบตั ิเวลาตั $งสจัจะขึ $นมาแล้วไง นัDงตลอดรุ่งก็ตลอดรุ่ง เวลาเอาจริงเอาจงัขึ $นมา

ก็เอาจริงเอาจงัขึ $นมา  

เวลาเอาจริงเอาจงัขึ $นมาเพราะอะไร?  

เพราะการประพฤตปิฏิบตัมินัมีพื $นฐานมนัมีบาทฐาน ขึ $นมาก่อน ถ้ามีบาทฐานมีสตก็ิ

ควบคมุดแูลหวัใจของตน ทําความสงบใจเข้ามา ใจสงบระงบัเข้าไปแล้ว ถ้าใจสงบระงบัแล้ว ถ้า

มนั เหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงไง ถ้าเหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เวลาจบัต้อง

ขึ $นมาได้แล้ว ถ้ามนัพิจารณาของมนัขึ $นมา เหน็ไหม มนัไมมี่หน้านะ  

ทางสายกลาง ทางสายเอก ทางสายเอกยิPงมีมากขนาดไหน เขาเกบ็ไว้ในใจ เว้น

ไว้เวลามีครูบาอาจารย์ไง ธมมฺสากจฉฺา เอตมมฺงคฺลมุตตฺมไํง การสนทนาธรรมเป็นกาล 

เป็นมงคล การประพฤตปิฏบิตัไิง แล้วเวลาประพฤตปิฏบิตัขิึ @นไปถงึทีPสุด ให้ถงึทีPสิ @น

กเิลส การสิ @นกเิลสมันไม่มีหน้านะ  

ถ้ากิเลสมนัตีสองหน้าๆ กิเลสทั $งนั $น หน้าหนึDงคือบาปกรรม หน้าหนึDงคือความเลวทราม 

อีกหน้าหนึDงเป็นคนดี เป็นนกัปฏิบตั ิเป็นครูบาอาจารย์  

ปลาตะเพียนทองนัDนนะ่ อ้าปาก อ้าปากเพราะมนัไมจ่ริงไง ถ้ามนัจริงจะไปตกนรก

ทําไม ตกนรกอเวจีนะ กลา่วตูพ่ทุธพจน์นะ เพราะเวลาอบรมบม่เพาะลกูศษิย์ลกูหาก็อาศยั

ธรรมะขององค์-สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจนเขาเชืDอถือศรัทธา เพราะเขาเชืDอถือศรัทธาแล้ว

ล้อมหน้าล้อมหลงั ตวัเองก็หลงระเริงไง กิเลสในใจ ของตนมากมายมหาศาล ไมรู้่จกัเลยวา่

ธรรมะขององค์สมเดจ็- พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไมใ่ชข่องตน  
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แล้วธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัชดัเจนอยูแ่ล้ว อริยสจั ทกุข์ เหตใุห้

เกิดทกุข์ ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์ มนัเป็นสจัจะเป็นความจริง แตวิ่ธีการตา่งหากทําอยา่งไร เวลา

ทําอยา่งไรให้มนัเป็นสจัจะเป็นความจริงขึ $นมา  

เพราะ เพราะตนเองไมไ่ด้ปฏิบตั ิ หรือปฏิบตัแิล้วไมไ่ด้ ข้อเทจ็จริงขึ $นมา มนัถงึเอา

ความรู้สกึนกึคดิ กิเลสมนัพลกิมนัแพลงจนเอากิเลสทิDมตําเป็นบาปเป็นกรรมของตน ทั $งๆ ทีDวา่

เกิดมาเหน็ไหมเป็นพระ เกิดมาเป็นสาวกสาวกะ ผู้ ทีDทรงจําธรรมวินยั ผู้ ทีDเผยแผธ่รรมจนมีคน

เชืDอถือศรัทธาขนาดนั $น แตถ่งึเวลาก็ พลกิแพลงไปโดยกิเลสของตนไง  

ตกนรกๆ ผลของการตกนรก เหน็ไหม หมดเวรหมดกรรม มนัก็เลืDอนชั $นๆ ขึ $นมานะ อ้า

ปากนี $ปากเหมน็หมดเลย เวลา พระเจ้าพิมพิสาร สิDงนี $ไมมี่ใครรู้ได้ ต้องมีองค์สมเดจ็พระสมัมา- 

สมัพทุธเจ้าเทา่นั $น ถงึไปเฝา้องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไง องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจ้าพยากรณ์ให้ฟังไง วา่เขาเอง เขาเคยเป็นพระ เพราะความเป็นพระนั $นเวลาบวชแล้ว ธรรมะ

ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทรงจําธรรมวินยัๆ แล้วก็ ธรรมวินยัขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาแสดงธรรมๆ เพืDอปลกูศรัทธาประชาชนไง เขาก็ศรัทธาของเขา  

เวลาความเหน็ของตนในกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง กิเลสมนัฟขูึ $นมาไง ก็เอา

ความรู้ความเหน็ของตนเข้าไป นกึวา่ ตวัเองมีอํานาจวาสนาไง เวลาแสดงธรรมทีDมนักลา่วตูพ่ทุธ

พจน์ มนับดิมนัเบือนไง ตกนรกอเวจีขึ $นมา เวลาพ้นจากเวรจากกรรมขึ $นมา เหน็ไหม คนตกนรก

เอวจี ปากนรก เสาเหลก็เทา่ลาํตาล ผ้ากาสาวพสัตร์ ธงชยัพระอรหนัต์ ไปตกอยู ่ ไปพาดอยูจ่น

แอน่ ตกนรกอเวจี ตกนรกอเวจีไง 

เวลาหมดเวรหมดกรรม ผลเกิดเป็นชั $นๆ ขึ $นมาไง เวลา มาเกิดเป็นปลา ปลาทองคําๆ 

เพราะวา่ธงชยัพระอรหนัต์ไง บวชเป็นพระๆ บวชเป็นพระมนัก็กิเลสมนัตีสองหน้าไง หน้าหนึDงก็

เป็นคณุงามความดี ความดีทีDตวัเองทําไง หน้าหนึDง เหน็ไหม อีกหน้าหนึDงก็กลา่วตูพ่ทุธพจน์ 

เพราะเอาความทิฏฐิมานะของตน ใสเ่ข้าไปในการแสดงธรรมนั $นไง นีDปาก อ้าปากเหมน็หมดเลย 

แตเ่กลด็เป็นทองคํา 

นีD นีDพดูถงึเวลากิเลสมนัตีสองหน้านะ มนัทําลายไปทั $งสิ $น เพราะมนัไมใ่ชเ่ป็นธรรม ถ้า

เป็นธรรมๆ มนัไมมี่หน้า เพราะถ้ามนัไมมี่หน้า มนัไมมี่หน้ามนัก็ไมมี่มารยาสาไถยไง มนัไม่

ต้องการคนล้อมหน้าล้อมหลงัไง ไอ้นีDมนัเป็นกระแสสงัคมไง ถ้ามนัเป็นจริงๆ แล้วหวัใจของตนไม่

มีศีล ไมมี่สมาธิ ไมมี่ปัญญาอะไรเลยหรือ  
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แล้วไมมี่ศีล ไมมี่สมาธิ ไมมี่ปัญญาขึ $นมา เหน็ไหม ปถุชุน กลัยาณชน ปถุชุนคนหนาๆ 

ทําสมาธิก็ไมไ่ด้ มนัคือความทกุข์ความยากทั $งสิ $น เวลาเป็นกลัยาณชนๆ กลัยาณชนเพราะอะไร 

กลัยาณชนเพราะมีสต ิมีสตแิล้วมีสามญัสาํนกึ ตรวจสอบค้นคว้าไง ปถุชุนคนหนาๆ หนาเพราะ

อะไร หนาเพราะรูป รส กลิDน เสยีงเป็นบว่งของมาร เป็นพวงดอกไม้แหง่มาร 

ถ้ามีสตมีิปัญญานะ รูป รส กลิPน เสียงมันกเ็ป็นธรรมชาตอัินหนึPง รูป รส กลิPน 

เสียงอันวจิติรไม่ใช่กเิลส เพชรนิลจนิดา ในโลกนี @ ยศถาบรรดาศักดิ]ไม่ใช่กเิลส ตณัหา

ความทะยานอยาก ของคนต่างหากเป็นกเิลส ตณัหาความทะยานอยากของคน ตา่งหาก

เป็นกิเลส เพราะตณัหาความทะยานอยากของตนดิ $นรน เพราะกระทบกบัรูป รส กลิDน เสียง มนั

ถงึเป็นบว่งของมาร เป็นพวงดอกไม้แหง่มาร มนัทําลายหวัใจทั $งสิ $น ปถุชุนๆ ไง นีDกิเลสถ้ามนักลวั

ธรรมๆ กลวัธรรมเพราะกลวัสต ิกลวัสมาธิ กลวัปัญญานีDไง  

ถ้ามีสตธิรรม มีสต ิมีสมาธิ มีปัญญา ปัญญามนัก็ ใคร่ครวญ เหน็ไหม ควรทําทาน ทํา

ทานก็ต้องมีปัญญาวา่ควร ทําทานทีDใด คนทีDมีศีล รักษาศีล รักษาศีลก็ต้องมีปัญญาของเรา วา่

ศีล ศีลก็คือศีล ศีล เหน็ไหม ผู้ ทีDประพฤตปิฏิบตัศีิล ศีลเรา จะรักษาอยา่งใด ถ้าเกิดภาวนา 

ภาวนามนัต้องมีปัญญาทั $งสิ $นไง ถ้ามีปัญญาทั $งสิ $น เวลามีปัญญา ปัญญามนัพิจารณาของมนั 

เหน็ไหม รูป รส กลิDน เสียง เป็นบว่งของมาร เป็นพวงดอกไม้ แหง่มาร  

ถ้าเป็นปถุชุน เสียง โฮ้! มนัทิDมมนัแทง รสชาต ิ เหน็ไหม ทีDนีDอากาศดี อาหารถกูปาก 

เวลามนัรูป รส กลิDน เสยีงไง รูป รส กลิDน เสยีงเป็นบว่งของมาร เป็นพวงดอกไม้แหง่มาร ถ้ามี

สตปัิญญามนัเทา่ทนัตรงนี $ ทางสายกลางไมมี่หน้า  

กิเลสมนัตีสองหน้า กิเลสมนัตีสองหน้าแล้วมนัโหดร้าย แล้วมนัทําลายคนมามากมาย

มหาศาล เราบวชเป็นพระ เป็นนกัรบ เป็นผู้ ทีDประพฤตปิฏิบตั ิ มนัยงัตีสองหน้า มนัตีสองหน้า 

เพราะอะไร มนัตีสองหน้าเพราะมนัไมรู้่จกัรูป รส กลิDน เสียง เป็นบว่งของมาร เป็นพวงดอกไม้

แหง่มาร  

ถ้ามนัวางได้ วางได้ การวางได้มนัถงึทําสมัมาสมาธิไง สมัมาสมาธิคือจิตตั $งมัDน จิตไม่

เอนเอียง รูป รส กลิDน เสียง ไมส่ามารถกระทบความสงบของใจได้ ใจทีDมนัสงบระงบัแล้ว แหม! 

มนัมีความสขุเนาะ มนัมหศัจรรย์ 

เวลาครูบาอาจารย์ทีPท่านเดนิจงกรม นัP งสมาธิภาวนา เหน็ไหม มันเดนิจงกรม

เหมือนลอยไปลอยมา มันมีความสุขของมัน เพราะว่ามันเป็นอสิระไง เพราะมันเป็น
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อสิระนะ สิPงทีPว่ามันทาํสมาธิเป็นๆ คาํว่า “ทาํสมาธิเป็น” เพราะคนทีPทาํสมาธิเป็น ครูบา

อาจารย์ เหน็ไหม  

คนทีPภาวนาไม่เป็น คนทีPดื @อด้าน คนทีPทาํลายตวัเอง ไอ้กเิลสตสีองหน้า เวลาครู

บาอาจารย์ท่านว่านะ ซากศพเดนิได้ ซากศพเดนิได้เลยนะ เหมือนซากศพ คนเป็นๆ นีP 

ทาํข้อวัตรปฏบิตัอิยู่นีPเหมือนซากศพ เพราะอะไร เพราะกเิลสมันตสีองหน้าไง มันไม่ได้

ฟื@นฟูหวัใจขึ @นมาให้เป็นข้อเทจ็จริงขึ @นมาเลย  

ถ้ามนัฟื$นฟหูวัใจขึ $นมาเป็นข้อเทจ็จริง เหน็ไหม มนัไมต่ดิหน้าไง ไมต่ดิหน้าก็ไมมี่ทิฏฐิ

มานะ ไมเ่หยียบยํDาทําลายใคร ไม ่ตเิตียนใคร แล้วมนษุย์ก็เทา่กบัสตัว์มนษุย์ไง เวลาเทา่กบัสตัว์

มนษุย์แล้วรูป รส กลิDน เสียง มนัเป็นบว่งของมาร เป็นพวงดอกไม้ แหง่มาร ถ้าเรามีคําบริกรรม

ของเรา เรามีปัญญาอบรมสมาธิ ขึ $นมา มนัสงบเข้ามาได้ ถ้ามนัสงบเข้ามาได้เพราะอะไร เพราะ 

มนัสงบเข้ามาได้เพราะมีคําบริกรรม ไมทิ่ $งผู้ รู้ ไมทิ่ $งพทุโธนีDไง 

ถ้าไมทิ่ $งผู้ รู้ ไมทิ่ $งพทุโธ ถ้ามนัเป็นความจริงขึ $นมา ก็ให้เป็นความจริงขึ $นมา แล้วเป็น

ความจริงขึ $นมามนัเอาหน้าทีDไหนมา มนัไมมี่หน้า ถ้ามีหน้ามนัเข้าสมาธิไมไ่ด้เพราะอะไร เพราะ

มนัตดิทีDหน้า แตถ้่าเข้าสมาธิได้ ทางสายกลางไมมี่หน้า แล้วถ้ามนัยกขึ $นสูวิ่ปัสสนานะ ถ้ามนั

ยกขึ $นสูวิ่ปัสสนาเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริง ถ้ามนัเหน็จริงๆ นะ 

นีDมนัไมเ่คยเหน็ ถ้ามนัไมเ่หน็มนัถงึบอกวา่ “ปลอ่ยวางแล้ว ปลอ่ยวางแล้วไง ปลอ่ยวาง

แล้วมนัก็เป็นธรรมแล้วไง” ปลอ่ยวางอะไร? เอาอะไรมาปลอ่ยวาง? แล้วปลอ่ยวางอะไร?  

นีDไง เวลามนัทกุข์มนัยาก เวลาคนมนัทกุข์มนัยากนะ เวลาคนมนัทกุข์มนัยากก็ศกึษา

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมา-สมัพทุธเจ้าบอกนีDมนัเป็นกิเลส มนัเป็นกิเลสนะ มนัจรมา สิDงทีD

มนัจรมานะ ถ้ามีศรัทธามีความเชืDอ เรามีสตปัิญญาเดีhยวมนัก็เบาบางลง เบาบางลงไปแล้วถ้า

ไมรั่กษา ไมมี่สต ิไมมี่สมาธิปัญญา เดีhยวมนัก็กระทบอีก กระทบอีกมนัก็เกิดอีก ถ้ามนัเกิด เวลา

เกิดมนัเกิดดบั เกิดดบัไง แล้ววาง วางอะไร? เอาอะไรวาง? แล้ววางอะไร? มนัไมมี่ มนัไมมี่  

อารมณ์ อารมณ์ก็เกิดดบัอยูแ่ล้ว ความรู้สกึนกึคดิมนัก็เป็นธรรมชาตขิองมนั แล้วมนั

จบัต้องสิDงใดได้ไง เพราะมนัไมรู้่จริงไง มนัไมเ่หน็วา่อะไรเป็นกิเลส แล้วอะไรเป็นธรรม มนัเป็น

กิเลส ตีสองหน้า หน้าหนึDงก็วา่มนัเป็นกิเลส หน้าหนึDงวา่เป็นธรรม มนัเป็นกิเลสทั $งคู ่เพราะอะไร  
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เพราะธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้ามพ้นทั @งดแีละชัPว บุญ

และบาป ข้ามพ้นด้วยอะไร ข้ามพ้นนีPไง เพราะถ้าทาํความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมัน

สงบระงบัขึ @นมา เหน็ไหม ถ้ามีอาํนาจวาสนาขึ @นมามันน้อมไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็

จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจริง  

แตเ่วลาพดูเป็นปถุชุน เราก็พิจารณาได้ กาย เวทนา จิต ธรรม เราก็นกึได้ เราก็รู้ เราก็

เหน็กาย เวทนา จิต ธรรม เวลาคนทีD ประพฤตปิฏิบตัใิหม ่ เวลาไปไหน สิDงทีDเป็นศตัรู สิDงทีDเป็น

ภาระหน้าทีD คือระหวา่งเพศตรงข้าม เหน็แล้วมนัดีมนังามไปหมด  

“เออ! จะพิจารณาอสภุะๆ ให้เป็นของทีDไมน่า่สวยงาม” ของมนัสวยงามแตจ่ะพิจารณา

ให้เป็นของไมส่วยงาม ก็พยายามๆ ไง เวลาถ้ามนัสวยงามมนัก็หน้าหนึDง กิเลสตีสองหน้า ถ้ามนั

ไม ่สวยงามมนัก็เป็นอีกหน้าหนึDง ถ้ามนัถกูใจมนัก็เป็นอีกหน้าหนึDง มนัมีหน้ามีตาทั $งนั $น  

กลบัมาทําความสงบของใจซะ ให้เป็นคําบริกรรมได้นะ เวลากําหนดพทุโธๆ เหน็ไหม นีD

ก็กําหนดพทุโธ เวลาครูบา- อาจารย์บางสาํนกัทา่นสอน เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ เกสา โลมา 

นขา ทนัตา ตโจ เหน็ไหม โลงศพทีDมีลายเทพพนมไง ข้างนอกเป็นลายเทพพนม ข้างในมีซากศพ 

ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั มนัเป็นเครืDองหุ้มหอ่ หุ้มหอ่เนื $อหนงัมงัสาอยูใ่นร่างกายนี $  

ร่างกายคนเหมือนกนัทั $งสิ $น แตม่นัมีลายเทพพนมอยูน่ะ โลงศพมนัมีลายเทพพนมอยู ่

ถ้าเราใช้สตใิช้ปัญญา สตปัิญญา ถ้ามนัมีกําลงั มีสต ิมีกําลงันะ มนัก็จะคดิเหน็ตามจริงตามนั $น 

แตถ้่าไมมี่กําลงันะ ก็คดิได้เหมือนกนั แตเ่ลืDอนลอยไง แล้วทีDวา่ สิDงทีDมนัสวยมนังาม มนัพอใจ มนั

แก้ไมไ่ด้ไง เวลามนัเป็นอปุสรรค มนัเป็นเรืDองธรรมชาต ิเป็นเรืDองธรรมชาตเิลย  

แตเ่วลาเราประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมา ธรรมะเหนือธรรมชาตไิง เขาบอกวา่ “ถ้ามนัมีศีลมี

ธรรมกนัหมดไปแล้ว แล้วโลกนี $มนัจะไมมี่มนษุย์เลย” ให้มนัไมมี่จริงๆ เถอะ มนัเป็นไปไมไ่ด้  

ถ้ามนัเป็นไปได้ เหน็ไหม ทางสายกลาง ทางสายกลางเป็นทางสายกลางใน

พระพทุธศาสนา ถ้าในพระพทุธศาสนา โดยธรรมชาตขิองมนักิเลสมนัก็ดิ $นรนอยา่งนี $แหละ แต่

ถ้ากิเลสมนัดิ $นรนอยา่งนี $เรามีศรัทธามีความเชืDอ เราพยายามประพฤตปิฏิบตัใิห้ตามความเป็น

จริง แล้วเราประพฤตปิฏิบตัติามแบบครูบา-อาจารย์ทีDหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัDน ทา่นวางข้อวตัร

ปฏิบตัไิว้เป็นเครืDองอยูข่องใจ เหน็ไหม 
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คําวา่ “เครืDองอยูข่องใจ” คนเราพระบวชใหม่ๆ  ขึ $นมา มนัคดิถงึบ้านทั $งนั $นนะ พระบวช

ใหมม่นัก็เป็นฆราวาส เราเตบิโต มานะ อยูบ้่านอยูเ่รือนมา ๒๐ ปี แล้วถงึวนัหนึDงเราไปบวชพระ 

บวชพระต้องไปอยูว่ดัอยูว่า มนัเพศพรหมจรรย์ พอเพศพรหมจรรย์แล้วมนัไมค่ดิถงึบ้านถงึเรือน 

ไมค่ดิเรืDองทางเพศฆราวาส มนัเป็นไปไมไ่ด้หรอก เราลบความคดิเราออกหมดไมไ่ด้ เวลาเราอยู่

ทางโลกมา ๒๐ ปี เราก็มีการศกึษามีความรู้มาตลอด ๒๐ ปี มาบวชเป็นพระแล้วลบหมดเลย 

ขึ $นต้นใหม ่ขึ $นต้นใหมม่นัก็เป็นสจัจะ เป็นความจริง ทีDเราจะตั $งกบัเรา แต!่ แตจ่ะบงัคบัวา่ให้ไมมี่

ความรู้สกึมีความนกึคดิถงึเพศถงึการเป็นฆราวาสเลย มนัเป็นไปไมไ่ด้ นีDไง พอเป็นไปไมไ่ด้ มนัก็

คดิถงึ คดิตา่งๆ เหน็ไหม ถ้าคนทีDมีอํานาจวาสนาน้อยมนัก็คดิมาก มนัก็ทกุข์มาก  

ฉะนั $น เวลาครูบาอาจารย์ เหน็ไหม จะบอก “เป็น เครืPองอยู่ของใจ ข้อวัตรปฏบิตัิ

เป็นเครืPองอยู่ของใจ” เราก็อยู ่วตัรปฏิบตัขิองเรา เช้าขึ $นมาเราทําสิDงใด เรามีครูบาอาจารย์เป็น

ร่มโพธิkร่มไทร เป็นทีDพึDงอาศยัเป็นทีDยดึเหนีDยวจิตใจไง พอยดึเหนีDยว จิตใจของเราแล้วนะ แล้วเรา

พยายามกระทําของเรา พยายามบริกรรมของเรา เหน็ไหม จากทีDเป็นเครืDองอยูม่นัก็จะสงบระงบั

แล้วเป็นความจริงในใจของตน  

แล้วถ้ามนัเป็นความจริงในใจของตน นีDทางสายกลาง สมาธินี $รักษาได้ยาก หวัใจของ

คนรักษาได้ยาก ถ้าหวัใจของคนรักษาได้ยากแล้วทําไมต้องมาปฏิบตัลิะ่ เพราะวา่กิเลสมนั

ยิDงใหญ่ไง  

นีDไง ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาชําระล้างกิเลสแล้ว กิเลสกลวั

ธรรมๆ กลวัธรรมขององค์สมเดจ็-พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ไมก่ลวัอะไรเลย เพราะธรรมขององค์-

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เหน็ไหม มีสจัจะ มีขนัต ิมีมรรค ๘ มีอาวธุทีDจะเข้าไปตอ่กรกบักิเลส

ไง ถ้ามนัจะเข้าไปตอ่กร แล้วตอ่กรอยา่งไรละ่  

นีDไง ถ้าไมเ่ป็นทางสายกลาง มนัก็เป็นกิเลสตีสองหน้า หน้าหนึDงก็ทกุข์ก็ยาก ก็ไมมี่สิDง

ใดเป็นชิ $นเป็นอนั เวลาประพฤตปิฏิบตัขิึ $นไปแล้วก็ไปมวัเมากบัพิธีกรรม พิธีกรรมการกระทําไง 

แล้วข้อวตัรปฏิบตัไิมใ่ชพิ่ธีกรรมหรือ?  

ข้อวตัรปฏิบตัก็ิเป็นพิธีกรรมเหมือนกนั แตพิ่ธีกรรมนี $มนัเป็นพิธีกรรมทีDเรากระทําให้มนั

เป็นความจริงขึ $นมา มนัไมใ่ชกิ่เลสตีสองหน้า นี $เป็นธรรม ทางสายกลาง ทางสายกลางทีDเราไม่

ตดิ ในสขุ แล้วเราไมต่ดิในทกุข์ ในสขุในทกุข์ขึ $นมามนัเป็นข้อเทจ็จริง อยูแ่ล้ว ทางสายกลางๆ 
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คือ เพศพรหมจรรย์ เพศทีDจะเข้าไปแสวงหา เข้าไปค้นคว้า เข้าไปสูจิ่ตของตน แล้วจิตตภาวนาๆ 

นีDภาคปฏิบตั ิภาคภาวนา ถ้าจิตตภาวนา เหน็ไหม มนัไมเ่มาไง มนัไมม่วั มนัไมเ่มา  

ถ้ามนัเมาไง นีDธรรมเมาๆ ไง เมาในพิธีกรรมของตน เมาในพิธีนะ ไมใ่ชเ่มาในธรรม

หรอก เพราะมนัไมมี่ธรรมให้เมา มนัเมาในพิธีๆ เพราะตั $งพิธีไง ศาสนพิธี ศาสนพิธีมนัเป็นการ

บญัญตัขิึ $นของคณะสงฆ์นะ เพราะวา่คณะสงฆ์ พระพทุธศาสนานีDเราจะประพฤตปิฏิบตักินั

อยา่งใด ศาสนพิธี พิธีทีDเขากระทํากนัในการทําบญุกศุล นัDนนะ่ถกูต้องชอบธรรม เพราะคําวา่ 

“ถกูต้องชอบธรรม” เพราะมนัมาจากโลกไง  

ชาวพทุธๆ เหน็ไหม วดั วดัหนึDง เหน็ไหม วดักรรมฐานก็มีพระพทุธรูป พระพทุธรูปก็เป็น

สญัลกัษณ์แทนองค์สมเดจ็พระ- สมัมาสมัพทุธเจ้าโดยสมมตุ ิ สมมตุิๆ  ขึ $นมา คนทีDเขายงัเป็น 

ชาวพทุธในทะเบียนบ้าน เขาไมเ่ข้าใจในพระพทุธศาสนา ไปวดัๆ เขาก็ต้องเหน็พระพทุธรูป ใน

ประเพณีวฒันธรรมเขา พระพทุธรูป เป็นตวัแทนพระพทุธเจ้า ก็กราบพระพทุธรูป เป็นพิธีกรรม 

พิธีกรรมเวลาสวดมนต์ทําวตัรตา่งๆ เป็นพิธีกรรมๆ เป็นศาสนพิธีๆ  

ถ้าศาสนพิธีขึ $นมา เวลาเรามีศรัทธามีความเชืDอ เราจะประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมา การนัDง

สมาธิ การบริกรรมพทุโธๆ ก็เป็นพิธี แตพิ่ธีมนัเป็นพิธีสู้ ด้วยสจัจะด้วยความจริงของตน จากพิธีๆ 

ไง ก็พิธีถ้าปฏิบตัใิห้มนัเป็นความจริงแล้ว เขาพ้นจากการเป็นวิธีปฏิบตั ิ เพราะปฏิบตัเิป็น เอา

หลกัความจริง ไมต่ดิในพิธี ไมใ่ห้กิเลสมนัตีสองหน้า ไปยดึสิDงนั $นวา่เป็นพิธีกรรม ปฏิบตัพิอเป็น

พิธี คือการปฏิบตัธิรรมทีDถกูต้องดีงามแล้วเป็นธรรมยงัไมถ่งึ  

แล้วถ้าเวลาประพฤตปิฏิบตั ิเหน็ไหม เวลาทางโลกๆ เหน็ไหม ถ้าเราไปสงัคมๆ เหน็ไหม 

สงัคมถ้ามนษุย์เพืDอนฝงูหรือคนในชมุชนตีสองหน้า ตีสองหน้ามนัไว้ใจกนัไมไ่ด้ มนัทําสิDงใด แล้ว 

เหน็ไหม มนัเป็นทีDเราต้องระมดัระวงัตวั มนัระแวงไปหมดละ่ เพราะเขาเป็นคนตีสองหน้า เขา

แสวงหาเอาแตป่ระโยชน์ของเขา เขาเอาแตที่Dเป็นสมบตัขิองเขาเทา่นั $น อยา่งอืDนเขาไมส่นใจ นัDน

คือคนตีสองหน้า  

เวลาเราจะมาประพฤตปิฏิบตั ิ เวลาเราปฏิบตัขิึ $นมา เวลาถ้าเราเป็นคนของเรา เราจะ

ค้นคว้าหากิเลสหรือหาธรรมในหวัใจของตน เหน็ไหม กิเลสมนัก็เลยตีสองหน้าเหมือนกนั แล้ว

กิเลสตีสองหน้าเพราะมนัเป็นกิเลส กิเลสมนัยิDงใหญ่ กิเลสมนัเอาแตค่วบคมุหวัใจของสตัว์โลก 

เจ้าวฏัจกัรมนัควบคมุทั $งสิ $น แล้วถ้าอํานาจวาสนาของคนมนัออ่นแอ อํานาจวาสนาของคนมนั

ไมมี่วาสนามนัไมเ่หน็สจัจะความจริงไง มนัเข้าถงึธรรมไมไ่ด้  
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ถ้าเข้าถงึธรรมไมไ่ด้ มนัก็เป็นเรืDองของพิธีปฏิบตัธิรรมไง เพราะเป็นพิธีเอาพิธีนี $เทา่นั $น 

ถ้าพิธีก็คือพิธี พิธีเราก็ทํากนัได้ เหน็ไหม ประเพณีวฒันธรรมเกิดจากมนษุย์ มนษุย์มีความเชืDอ 

มนษุย์มีวฒันธรรม เวลามีวฒันธรรมแล้วแสดงออกมามนัก็เป็นวฒันธรรม วฒันธรรม เหน็ไหม 

การร้อง การรํา การตา่งๆ เป็นวฒันธรรมของชมุชน  

นีDก็เหมือนกนั วิธีปฏิบตั ิ วิธีปฏิบตัใินพระพทุธศาสนาไง ศาสนพิธี ศาสนพิธีมนัเป็นพิธี

การทําบญุทํากศุลของ ของชาวพทุธ ชาวพทุธตามชมุชนตา่งๆ เขาก็มีพิธีกรรมของเขา ความเชืDอ

ของเขานัDนเป็นพิธี ศาสนพิธี แตเ่วลาปฏิบตัิๆ  ปฏิบตัพิอเป็นพิธีมนัก็เป็นพิธี มนัไมเ่ข้าถงึศีล 

สมาธิ ปัญญาทีDเป็นทางสายกลาง เพราะเป็นศาสนพิธีเป็นชมุเป็นชนขึ $นมามนัก็แบง่วา่สิDงใดถกู

สิDงใดผิดไง มนัก็จะยิDงรักษาหน้าของตน เอาหน้าเอาตาของตนไปแบง่การปฏิบตัเิป็นฝักเป็นฝ่าย 

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกดิเป็นมนุษย์เหมือนกัน มีสทิธิ

เสรีภาพเหมือนกัน การเกดิเป็นมนุษย์เป็น อริยทรัพย์ แต่! แต่มนุษย์ไม่ใช่ดเีพราะการ

เกดิ มนุษย์ดเีพราะการ กระทาํ การกระทาํขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหน็

ไหม บุพเพนิวาสานุสสตญิาณ จุตปูปาตญาณ อาสวักขยญาณ  

พระสารีบตุร พระโมคคลัลานะ เหน็ไหม การกระทํา การกระทําในใจของตน เหน็ไหม 

ธรรมทั @งหลายมาแต่เหตุ ธรรมทั @งหลายมาแต่เหตุ องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สอนให้ไปดบัทีPเหตุนั @น เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนพระสารีบตุร เหน็ไหม ถ้า

เธอไมพ่อใจสิDงตา่งๆ อารมณ์ความรู้สกึ เหน็ไหม อตัตานทิุฏฐิ ทิฏฐิมานะตวัตนในใจสาํคญัทีDสดุ 

ไอ้ตวัตน นะ ไอ้ทีDอืDนทีDอยา่งอืDนไมดี่ๆ นะ ไอ้ตวัไมดี่นัDนนะ่!  

ถ้ามนัเข้าถงึ เหน็ไหม ธรรมมนัไมมี่หน้า ถ้าเป็นธรรมไมมี่หน้า แล้วถ้าไมมี่หน้าแล้วมนั

ชดัมนัเจนของมนันะ เวลาครูบา-อาจารย์ทา่นประพฤตปิฏิบตัขิึ $นมา ถ้ามนัเป็นธรรมๆ เหน็ไหม 

ธมมฺสากจฉฺา เอตมมฺงคฺลมุตตฺม ํมนัเป็นธรรม  

ถ้ามนัไมเ่ป็นธรรม มนัเป็นกิเลส แล้วเวลากิเลสมนัตีสองหน้านะ โจรและมหาโจร ทาง

โลกนะ เวลาเขาเป็นโจรเขาปล้นชิงวิDงราว เขาเป็นโจร แตถ้่ากิเลสมนัตีสองหน้ามนัเป็นมหาโจร! 

มนัเป็นมหาโจรเพราะมนัคดิวา่สิDงนั $นเป็นธรรมๆ ไง พอสิDงนั $นเป็นธรรมมนัเป็นมหาโจร มหาโจร

เพราะอะไร เพราะไมต้่องปล้น มนัปล้นศรัทธา ปล้นหวัใจของคน ปล้นคือวา่มนัเอาความเชืDอไง 

กิเลสมนัตีสองหน้า หน้าทางคณุงามความดี ความดีทางโลกมนัเข้ากนัได้ไง มนัเป็นตรรกะ มนั

เป็นสิDงทีDสมัผสัได้ เวลาธรรมะ ธรรมะทีDเป็นนวนิยายธรรมอา่นแล้วซาบซึ $ง  
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หลวงตาพระมหาบวั ท่านบอกไว้ไอ้พวกนี @ฟังธรรมเป็น ฟังธรรมเป็นมันจะฟัง

เข้าสู่อริยสัจ มันจะเข้าสู่ความจริง แล้วความจริงมันจะสะท้อนกลับเข้ามาทิPมจติใต้

สาํนึกของผู้ฟังธรรมนั@น ผู้ฟังธรรมนั@นนะขนพองสยองเกล้า ผู้ฟังธรรมนั@นถ้ามีสิPงใดค้าง

คาหวัใจ แล้วสัจธรรมอันนี @มันไปสะดุดหวัใจดวงนั@น มันจะเป็นคุณธรรมทีPเคารพบชูา

กันสูงสุดเลยล่ะ เวลาครูบาอาจารย์ ทีPแก้จติๆ ท่านแก้กันอย่างนั@นไง ถ้ามันเป็นสัจจะ

มันเป็นความจริงนะ  

แตถ้่ามนัเป็นมหาโจรๆ มนัปล้นศรัทธา การปล้นศรัทธาคือบอกนูน่ก็วางแล้ว นีDก็วาง

แล้ว มนัเป็นธรรม กิเลสตีสองหน้า เวลาความชัDววา่มนัเป็นกิเลส เวลาวางแล้วๆ เป็นธรรมแล้วๆ 

คือมนัเออออหอ่หมกวา่จะเป็นธรรมไง แตม่นัไมมี่เหตมีุผล มนัไมมี่ ศีล สมาธิ ปัญญา ตามทาง

สายกลางในพระพทุธศาสนา ทาง สายกลางในพระพทุธศาสนา ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ ทกุข์ 

สมทุยัไง ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ ทกุข์ก็ไมเ่หน็ ทกุข์ก็ไมรู้่จกั ไมเ่หน็กิเลส  

ถ้ารู้จกัทกุข์ เหน็ทกุข์ ทกุข์เกดิจากสมุทยั สมุทยัมันตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา แล้วเวลาครูบาอาจารย์ท่าน อบรมบ่มเพาะ ท่านสัPงสอนนะ ทางสายกลาง 

ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้ามันพจิารณาโดยมรรค ๘ ไง ดาํริชอบ งานชอบ เพยีรชอบไง โดย

มรรค เวลามรรคสามัคคีสมุจเฉทปหาน ขณะจติ นิโรธ ดบัทกุข์  

“ไมต้่องนิโรธ ขณะไมต้่อง ขณะของเขาก็เป็นขณะของ เขา เราไมต้่องมีขณะก็ได้” กิเลส

ตีสองหน้า เพราะทางสายกลางไมมี่หน้า “ไมมี่ขณะก็ได้ ไมมี่ขณะก็ได้” ไมมี่  

มันเป็นการดบัทกุข์ ทกุข์ สมุทยั นิโรธ มรรค มันต้องนิโรธ ดบั! สิPงใดสิPงหนึPงมี

การเกดิขึ @นเป็นธรรมดา สิPงใดสิPงหนึPงคือการประพฤตปิฏบิตั ิ สิPงใดสิPงหนึPงคือการ

แสวงหา สิPงใดสิPงหนึPงคือเดนิสายกลาง สิPงใดสิPงหนึPงคือการประพฤตปิฏบิตั ิ สิPงใด สิPง

หนึPงถ้ามันเป็นจริงมันกจิจญาณ สัจจญาณ  

แตม่นัไมมี่ไง มนัไมมี่สิDงใดสิDงหนึDงเลย พอไมมี่สิDงใดสิDงหนึDงมนัก็เป็นกิเลสหมด กิเลสมนั

ตีสองหน้า พอตีสองหน้าขึ $นมาแล้วมนัก็ตดิในพิธีปฏิบตัธิรรม พอตดิพิธีในการปฏิบตัธิรรมพอ

เป็นพิธี พอเป็นพิธีขึ $นมาจะเอามรรคเอาผลขึ $นมา “ขณะไมต้่อง ขณะไมเ่กีDยว” ไมเ่กีDยวแล้วมนัก็

เลยไปตดิหน้าตาไง โอย๋! มีหน้ามีตา แสวงหา พยายาม... มนัเป็นเรืDองของกิเลสแสดงออก 

เพราะกิเลส มนัสองหน้า ตวัเองไมรู้่ ตวัเองทําโดยกิเลสมนัครอบงํา ถ้ากิเลสครอบงํานะ อวิชชา 

ไมรู้่ตวันะทีDทําออกไปนัDนนะ่  
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แตค่รูบาอาจารย์ทีDเป็นธรรมทา่นรู้และทา่นเหน็ พอทา่นรู้และทา่นเหน็เพราะมนัมีทีDมา

ไง มนัมีทีDมาจากไมต้่องมีขณะ ไมต้่องประพฤตปิฏิบตัใิห้มนักระเสอืกกระสน ให้มนัเป็นการ

ทรมานตน เอาตามแตค่วามพอใจของตนไง พิธีปฏิบตั ิ คําวา่ “พิธี” เราจะจดัอยา่งไรก็ได้ พิธี

ปฏิบตั ิแล้วจดัอยา่งไรมนัเป็นเรืDองกิเลสนะ แล้วกิเลสมนัตดิดีไง เมาคณุงามความดีไง แล้วไมใ่ช่

เมาธรรมดา ด้วยนะ เมาวา่เป็นคณุธรรมด้วย  

ถ้าเป็นคุณธรรมนะ โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามิ

ผล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มันตดัสังโยชน์เป็นชั @นเป็น

ตอนนะ สักกายทฏิฐิ วจิกิจิฉา สีลัพพตปรามาส พระโสดาบนัเท่านั @น สักกายทฏิฐิ

ความเหน็ผิดในธรรมและวนัิยนี @ไม่มีเลย เพยีงแต่กเิลสอย่างละเอียดไม่รู้ไม่เหน็เท่านั @น 

แล้วกเิลสอย่างละเอียดมันจะขวนขวายมีจุดมุ่งหมาย มีการกระทาํด้วยกาํลังใจฮกึเหมิ

เตม็หวัใจ เพราะมีขณะดบัทกุข์ ดบัสังโยชน์ ๓ เพราะขณะ สักกายทฏิฐิ วจิกิจิฉา 

สีลัพพตปรามาส มันมีขณะมันดบั มันขาด มันมีความฮกึความเหมิความทะเยอทะยาน

อยากได้มากมาย  

อันนี @เป็นกเิลสไหม เป็นมรรค เป็นมรรคเพราะอะไร เพราะมันการประพฤติ

ปฏบิตัติามทางสายกลาง ทางสายกลางของพระพุทธศาสนา องค์สมเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจ้าแสดง ธัมมจกัฯ ทางสองส่วน ดแีละชัPว บุญและบาป นีPทางสองส่วน ไม่ควรเสพ 

เสพ เสพทางสายกลาง ทางสายกลางทีPการประพฤตปิฏบิตัขิึ @นมา มันไม่มีหน้าไม่มีตา  

ถ้ากิเลสมนัตีสองหน้า มนัรักษาหน้า มนัแสวงหาหน้า มนัจะเพิDมหน้าของมนั มนัก็เลย

เป็นกิเลสเฟืD องฟ ู แต!่ แตส่งัคมเป็นเหยืDอ มองไมอ่อก ครูบาอาจารย์นะ ไมต้่องมองหรอก มนั

ขวางห ูขวางตา มนัเป็นเรืDองมารยาสาไถย มนัไมมี่ธรรมอะไรเล้ยย มนัเป็นกิเลสล้วนๆ เอวงั 


