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ตั้งใจ ตั้งใจเพื่อชีวิตเราเองนะ ตั้งใจว่าเพื่อเราน่ีแหละ เราจะมีหลกัมีเกณฑก์็เพราะว่าเรา

เป็นคนจริง ถา้เราไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ เราเองไม่จริงเลย ถา้เราไม่จริง แต่ธรรมขององค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นของจริง ของจริงจะอยู่กบัคนจริงนะ ถา้เราจริงจงัของเรา เราทาํของเราได ้ถา้

เราไม่จริงไม่จงั เราอิงกบัศาสนา มนัก็อิงไปอยา่งนั้น เพราะเราไม่จริงเอง แลว้เราจะบ่นไดอ้ยา่งไร 

เวลาประพฤติปฏิบติัมาก็นบัวนันบัเวลานะ ๕ ปี ๖ ปี บวชมาก่ีพรรษา ปฏิบติัมาก่ีพรรษา แลว้มนั

ไม่เห็นไดม้รรคไดผ้ลอะไร...ก็เราไม่จริงเอง เราทาํไม่จริง เห็นไหม แลว้ของมนัจริงอยู ่

แบงก์ปลอมเวลาใช ้ ถา้ไม่มีคนรู้จกั โกงเขา เขาก็รับได ้ ใชไ้ดช้ัว่คร้ังชัว่คราว น่ีก็

เหมือนกนั เวลามนัมีผลในหวัใจมนัก็เป็นชัว่คร้ังชัว่คราว แต่ถา้เป็นแบงก์จริง ของเราเป็นของ

จริง ขนาดเขาเก็บเป็นของเก่าดึกดาํบรรพข์นาดไหนมนัก็มีคุณค่าของมนันะ มนัยงัไดใ้ช้

ประโยชน์ตลอดไป เพราะมนัเป็นแบงก์จริง แมแ้ต่ล่วงขา้มรัชกาลมา อยา่งสมยัรัชกาลท่ี ๕ ของ

ยงัมีราคามหาศาลเลย ถา้แบงก์จริงเก็บตอนไหนมนัก็จริง ขอใหเ้ราจริงเถิด...น่ีจริงในอะไร? จริง

ในสมมุติ 

“สมมุติสงฆ”์ เราเป็นสงฆ ์สงฆโ์ดยสมมุตินะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึน

มาแลว้วางธรรมไว ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใจเป็นธรรม แต่เวลาวางธรรมมาเป็นบญัญติั 

ธรรมวินยัน้ีเป็นบญัญติั บญัญติัน้ีเป็นสมมุติอนัหน่ึง สมมุติเกิดข้ึนมาจากใจขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเป็นตามความเป็นจริง แต่สมมุติข้ึนมา ทอดสะพานมาใหเ้รากา้วเดิน 
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แลว้เราเกิดมาในโลกน้ีเป็นสมมุติ สมมุติเพราะเราเกิดมา เกิดมาเพราะมีกรรมพาเกิด เราถึง

เกิดในครรภข์องมารดา ใชชี้วิตมาแลว้แต่จะออกบวชอายเุท่าไร นั้นชีวิตของคฤหสัถ ์ เห็นไหม 

ตายจากคฤหสัถม์าเกิดเป็นสมณะ เกิดเป็นภิกษุ เกิดตามความเป็นจริงนะ เพราะเราบวชจริงๆ เรา

เป็นสงฆโ์ดยสมบรูณ์ สมบรูณ์โดยธรรมวนิยั ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้

รับประกนัว่าเราเป็นสงฆ ์เราเป็นสมมุติสงฆ ์เห็นไหม สมมุติสงฆแ์ลว้บญัญติัก็เป็นสมมุติ 

ถา้สมมุติเราพลิกกลบัไป เราจริงของเรา จริงตามสมมุติข้ึนไป มนัจะพลิกกลบัไปเป็น

บญัญติั บญัญติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้คือภาวนามยปัญญา นั้นเป็นบญัญติัอนัหน่ึง 

เห็นไหม เหตุมนัเกิด ในเม่ือมนัเป็นภาวนามยปัญญาตามหลกัความจริง สมมุติอนัน้ีมนัเป็น สพเฺพ 

ธมฺมา อนตฺตา ธรรมน้ีเป็นของชัว่คราว สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา 

เหมือนกบักีฬา เวลาแข่งขนัเขามีเวลาของเขานะ ๙o นาที ๕ นาที แลว้แต่กีฬาประเภทใด 

พอหมดเวลา ถา้ไม่มีการแพช้นะกนั ใหร้วมคะแนน ถา้รวมคะแนนเสมอกนัก็ตดัสินใหเ้สมอกนั 

แลว้ถา้ในกีฬาประเภทนั้นมีการแข่งขนักนั แลว้มีการโกงกนั มีอุบติัเหตุในกีฬานั้น น่ียกเลิกก็ได ้น่ี

ก็เหมือนกนั เราประพฤติปฏิบติัน้ีเรายกเลิกหรือเปล่าล่ะ เวลาจิตเราจะเขา้ดา้ยเขา้เขม็ จิตเราจะ

เป็นไป เราทาํความเป็นจริงหรือเปล่าล่ะ น่ีมนัสมมุติไง สมมุติซอ้นสมมุติ จิตน้ีเป็นสมมุติอยูแ่ลว้ 

การเกิดและการตายน้ีเป็นสมมุติอยูแ่ลว้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประกาศว่า

ส่ิงน้ีเป็นของชัว่คราว เป็นสมมุติ แลว้เกิดข้ึนมา สมมุติเอาบญัญติัมาทาบไว ้ทาบใหเ้ป็นสะพาน

ขา้มไปไง 

เราบวชเป็นพระกนั เป็นพระภาพลกัษณ์ไง เราเป็นพระเป็นเจา้ เราบวชแลว้เราเป็นสงฆ ์

ศีล ๒๒๗ ก็ว่ากนัไป ศีล ๒๒๗ แลว้เราประพฤติปฏิบติัตามนั้นไหมล่ะ ถา้เราประพฤติปฏิบติั

ตามนั้นนะ มนัไม่มีท่ีลบัท่ีแจง้ไง เราจะอยูท่ี่ไหน ศีลของเรา เราก็ตอ้งรักษาศีลของเรา เพราะเรา

เป็นพระตั้งแต่ญตัติจตุตถกรรมสาํเร็จ น่ีเราเป็นพระมาตลอด เราจะไม่มีช่องว่างของการไม่ได้

เป็นพระท่ีเราจะไปทาํส่ิงใดใหม้นัผดิพลาดไดเ้ลย 

ถา้ทาํผดิพลาดส่ิงใด ส่ิงนั้นก็เป็นอาบติั ถา้เป็นอาบติัเบา เราก็ปลงได ้ถา้เป็นอาบติัหนกั 

เราก็ตอ้งอยูก่รรม เห็นไหม ถึงท่ีสุด ตาลยอดดว้น ส่ิงน้ีเป็นไปไม่ได ้ ถา้ตาลยอดดว้นแลว้มนัจะ

เกิดอีกไม่ได ้ถา้เราทาํอาบติัหนกั ถึงกบัว่าตาลยอดดว้นจากภายใน มนัจะเป็นภายในของใจดวงนั้น

ไง ส่ิงนั้นเป็นผูรู้้นะ 
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“สมมุติสงฆ”์ เราเป็นสมมุติอยูแ่ลว้ แลว้เรายงัใชกิ้เลสตณัหาความทะยานอยากของเรา 

ใชธ้รรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาทาํลายตวัเองใหเ้ป็นตาลยอดดว้น ถา้เป็นตาล

ยอดดว้น ประพฤติปฏิบติัขนาดไหนมนัก็จะไม่ไดผ้ล ไม่ไดผ้ลหรอก มนัขาดจากสงฆ ์ เห็นไหม 

ชีวิตน้ีตายไปทั้งๆ ท่ีมีลมหายใจอยูน่ะ 

เราเป็นพระ เรามีชีวิต มีลมหายใจอยู ่ เรามีลมหายใจเพราะเรายงัไม่ตายจากสมมุติ แต่ใน

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สมมุติสงฆม์นัขาดไป มนัเหลือแต่กาก เหลือแต่ส่ิงท่ี

เป็นกากเป็นเดน หวัใจดวงน้ีอยูใ่นร่างกายของโมฆะต่างหากล่ะ มนัไม่ใช่ของพระ แต่ภาพลกัษณ์ก็

คือสงฆเ์หมือนกนั เราจะไปรู้ไดอ้ยา่งไรว่า ส่ิงน้ีเป็นอาบติัของใคร ส่ิงน้ีความเป็นไปของใคร 

แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สมยัคร้ังพุทธกาลนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้เป็นผูเ้ทศน์ปาฏิโมกขเ์อง ถึงคราวหน่ึงมีพระท่ีไม่บริสุทธ์ิอยูใ่นสงฆน์ั้น องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ยอมแสดงธรรมนะ จนพระอานนทนิ์มนตถึ์ง ๓ หน ตั้งแต่ปฐมยาม มชัฌิม

ยาม จนถึงกาลสุดทา้ย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สลดใจมากวา่ “ท่ามกลางสงฆน้ี์มีผูท่ี้ไม่

สะอาดอยู ่ถา้เราแสดงธรรมไป องคน์ั้นจะตกนรก จะมีอาการเป็นไป เราสลดใจมาก เราถึงไม่ยอม

แสดงธรรม” 

พระโมคคลัลานะกาํหนดจิตด ูเห็นนะ เขา้ไปจบัมือจูงพระองคน์ั้นออกไปจากท่ามกลาง

สงฆน์ั้น “ปัจจุบนัน้ี สังฆะน้ีสะอาดบริสุทธ์ิแลว้ นิมนตอ์งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดง

ธรรมเถิด” 

ดว้ยความสลดใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถึงบอกต่อไปว่า “ต่อไปน้ีองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะไม่แสดงปาฏิโมกข ์ใหพ้ระเราแสดงปาฏิโมกขก์นัเอง” 

แสดงปาฏิโมกขก์นัเอง ส่ิงน้ีก็เป็นสังฆกรรม การกระทาํมนัเป็นจริง มนัเป็นจริงแต่จริง

โดยสมมุติ มนัมีผลนะ ความเป็นจริงท่ีมีผล เพราะอะไร เพราะผูท่ี้สวดปาฏิโมกขน้ี์ทาํการแทนองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ น่ีธรรมวินยัไง ธรรมวินยัท่ีตอ้งบงัคบัพระ พระตอ้งตรวจสอบ

ธรรมวินยัในทุกๆ ปักษ ์ทุกๆ ๑๕ วนั ตรวจสอบว่าศีลของตวัเองบริสุทธ์ิไหม ความเป็นไป ความ

เห็นทิฏฐิมานะของเราถูกไหม ถา้ทิฏฐิมนัไม่เห็นดว้ย มนัจะคา้นศีล คา้นธรรมวินยัขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ว่าส่ิงน้ีไม่มีผลๆ 

©2015 www.sa-ngob.com 



สมมุติสงฆ ์๔ 

 

ถา้ไม่มีผล ทาํไมผูแ้สดงธรรมตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงวา่มีบุญกุศล เห็น

ไหม แมแ้ต่ช่วยญาติ ช่วยมารดาของตวัเองท่ีมีกรรมอยูใ่หพ้น้จากบ่วงของกรรมได ้ทาํไมจะไม่มี

ผล แต่ในเม่ือเราไม่เห็นสภาวะแบบนั้น ขณะน้ีจริงตามสมมุติยงัใหผ้ลขนาดนั้น แลว้ขณะท่ีเราสวด

ปาฏิโมกขก์นั เราลงสังฆกรรมกนั ถา้สะอาดบริสุทธ์ิ น่ีสมบรูณ์ ส่ิงน้ีเป็นสัมมา ส่ิงท่ี

ประกอบดว้ยความสมบรูณ์ แต่ถา้มีความผดิพลาดไป เห็นไหม เป็นโมฆะ เป็นโมฆียะ ขณะท่ีเป็น

โมฆะ เป็นโมฆียะ ผลมนัไม่มีไง 

ฉะนั้น เราถือธรรมวินยั ถึงว่าถือธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีเป็น

กฎหมาย ถา้เป็นสุภาพบุรุษ เป็นพระโดยสมบรูณ์ เราถือธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ ธรรมนะ ธรรมและวินยั เราจะถือส่ิงน้ีเป็นปฏิปทาเคร่ืองดาํเนิน แต่ในเม่ือสงฆอ์ยูร่่วมกนั มนั

มี มนัเป็นไปได ้ ขณะท่ีสงฆอ์ยูร่่วมกนั ถา้เป็นนานาสังวาส ใชชี้วิตร่วมกนั ปฏิบติัธรรมคน้ควา้

ดว้ยเหมือนกนั คน้ควา้เพื่อจะคน้ควา้หาตวันะ จากสมมุติใหเ้ขา้ถึงบญัญติั แลว้พยายามทาํบญัญติั

น้ีใหเ้ป็นวิมุตติข้ึนมาจากใจดวงนั้น ส่ิงท่ีเป็นวิมุตติข้ึนมาจากใจดวงนั้นมีโอกาสทั้งหมด เพราะคนมี

ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก แมแ้ต่คฤหสัถเ์ขาไม่ไดบ้วช เขายงัมีโอกาสของเขา เขายงัประพฤติ

ปฏิบติัได ้เราบวชเป็นสงฆ ์สมมุติสงฆ ์ทาํไมเราไม่มีโอกาสประพฤติปฏิบติัล่ะ 

เรามโีอกาสประพฤติปฏบิัติทั้งน้ัน เพราะเราเป็นนักรบ เป็นศากยบุตร บุตรขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าทีป่ระกาศตนว่าเป็นภกิษุ ภกิษุเป็นผู้ดาํรงชีวติด้วยปลแีข้ง ภกิษุ

เป็นผู้ทีจ่ะเอาตัวเองพ้นออกจากกเิลสให้ได้ ภกิษุเป็นนักรบ เป็นการพสูิจน์ศาสนา ถ้าภกิษุไม่ทรง

ธรรมทรงวนัิย ไม่ทรงธรรมในหัวใจ ใครจะเป็นคนทรง 

ถา้นกัรบ นกัต่อสู้ไม่สามารถเอาธรรมอนันั้นมาสถิตในหวัใจของนกัรบได ้ แลว้จะใหผู้ ้

ท่ีส่งเสริม ผูท่ี้เป็นคฤหสัถ ์ ผูท่ี้เป็นบริษทั ๔ เขาคน้ควา้อยา่งนั้นหรือ แลว้เขาก็คน้ควา้ไดจ้ริงๆ 

ดว้ย ในปัจจุบนัน้ีนะ ในสาํนกัปฏิบติัมีคฤหสัถส์ั่งสอนมหาศาลเลย เพราะอะไร เพราะว่าเขา

ท่องจาํมา เขาท่องจาํธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา น่ีสมมุติ แลว้กส็อนกนัไปโดย

สมมุตินะ เพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สถิตในใจของผูท่ี้ยงัเป็นสมมุติอยู ่ มี

กิเลสตณัหาความทะยานอยากอยู ่ เขาตอ้งคาดหมายไปตามกิเลสตณัหาของเขา ผูท่ี้เขา้ไดถึ้งความ

ลึกซ้ึงก็จะพดูไดลึ้กซ้ึง พดูปรัชญาดว้ยความลึกซ้ึง แต่ความเป็นจริงมีไหม 
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ถา้ความเป็นจริงของเขามีอยา่งนั้น เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอก 

ผูท่ี้มีธรรมจะอยูใ่นคฤหสัถ ์สถานะของคฤหสัถเ์ขารับไดไ้หม? รับไม่ได ้เพราะอะไร เพราะถา้เรา

เป็นคฤหสัถ ์ศีล ความเป็นไปมนัเสมอกนั ส่ิงท่ีกระทบกระเทือนกนัมนัเป็นกรรม สภาวกรรมท่ีจะ

เกิดข้ึนมา น่ีมนัสลดสังเวชนะ ถา้สลดสังเวช เราจะออกบวชเพื่อเป็นพระข้ึนมา น่ีภิกษุ 

ในประเพณีของชาวพุทธจะเคารพภิกษุ เพราะนกัรบเป็นผูค้น้ควา้ เป็นผูท่ี้ออกปกป้อง

ศาสนา เป็นผูท่ี้คน้ควา้ธรรม ออกมาเพื่อจะเจือจานกบัคฤหสัถ ์ เห็นไหม เขาจะใหด้าํรงชีวติ ให้

ปัจจยั ๔ ใหส่ิ้งต่างๆ เขาจะขอบุญขอกุศลจากนกัรบนั้น การท่ีเขาเคารพอยา่งนั้น ในความ

กระทบกระเทือนส่ิงท่ีผดิพลาดของเขา กรรมก็นอ้ยลง ผูท่ี้มีปัญญาเขาจะเห็นสภาวะแบบนั้น 

สงสารเขาว่าจะเป็นกรรมของเขาโดยท่ีเขาไม่รู้ตวันะ แลว้ในปัจจุบนัน้ี เราเช่ือในครูในอาจารยข์อง

เราว่ามีธรรมในหวัใจ ทาํไมโลกไม่เห็นดว้ยล่ะ ทาํไมเขาต่อตา้น เขาขดัแยง้ล่ะ 

ความขดัแยง้น้ีมีมาแต่สมยัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เห็นไหม ในลทัธิศาสนาต่างๆ เขาก็ไม่เช่ือ เขาก็ต่อตา้น เขาก็คดัคา้น 

ถึงกบัจา้งนกัเลงมาทาํลายพระโมคคลัลานะ จา้งฆ่ากนัในสมยัพุทธกาลก็มีนะ ฆ่าพระท่ีเป็นกาํลงั

หลกัของศาสนาพุทธเรา ในศาสนาพุทธเรา พระโมคคลัลานะเป็นกาํลงัหลกัในการเผยแผศ่าสนา 

เพราะมีฤทธ์ิมีเดชมาก ในลทัธิต่างๆ เขาก็จา้งนกัเลงมาฆ่า แต่กรรมของเขาก็เกิดเด๋ียวนั้น เพราะ

เขาฆ่าเด๋ียวนั้น เขาก็โดนฆ่าเด๋ียวนั้นเหมือนกนั เห็นไหม น่ีกรรมของเขาใหผ้ลของเขา 

ในเม่ือสถานะมนัเป็นสภาวะแบบนั้น โลก ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แลว้ตอ้งมีโทษทั้งหมด 

อาหารมนัเป็นประโยชน์กบัร่างกายมาก ถา้ใครกินอาหารมากเกินไป เห็นไหม ชูชกกินขา้วจนทอ้ง

แตก น่ีเขากินจนตายนะ เร่ืองแบบน้ีมีในพระไตรปิฎกมากเลย เพราะสมยันั้น ความเป็นไป

สภาวะแบบนั้น เร่ืองสังคมเวลามนัทุกขย์าก มนัทุกขย์ากจริงๆ 

ผูท่ี้มีบุญกุศล เห็นไหม ในสมยัปัจจุบนัน้ี สมยัท่ีว่ามีการป้องกนัชาติ มีการป้องกนั

ศาสนา ผบุีญๆ เขาเกิดข้ึนมา เห็นไหม เป็นพระน่ีแหละ ทาํความเช่ือความศรัทธาจากเขา แต่เพราะมี

กิเลสตณัหาความทะยานอยาก อยากเป็นเจา้ลทัธิ อยากเป็นผูมี้อาํนาจ สะสมกาํลงัข้ึนมาจนเป็นผี

บุญไดน้ะ แต่ผูท่ี้มีบุญกุศลล่ะ ไม่เป็นผบุีญหรอก 

ถา้ผูมี้บุญเกิด ฝนฟ้าจะตกตอ้งตามฤดูกาล พืชพนัธ์ุธญัญาหารจะอุดมสมบรูณ์ ความ

เป็นอยูข่องสัตวโ์ลกจะมีความสุข น่ีมีความสุขนะ แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เกิดมา 
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พระเจา้สุทโธทนะพาออกแรกนาขวญั เจา้ชายสิทธตัถะนัง่อยูโ่คนตน้หวา้ กาํหนดลมหายใจเขา้

และลมหายใจออกอยู ่ พระอาทิตยค์ลอ้ยไปแลว้ แต่เงาของตน้หวา้ก็ไม่เคล่ือนไปนะ น่ีดว้ยฤทธ์ิ

ดว้ยเดช ดว้ยบุญกุศล น่ีผูมี้บุญเกิดไง ความเป็นบุญเกิดข้ึนมามนัเป็นธรรม สภาวะสัจธรรมความ

จริงมนัจะเกิดข้ึนมาจากใจดวงนั้น มนัเป็นความจริงจากใจดวงนั้น มนัไม่ใช่ผบุีญ 

ถา้ผบุีญมนัเป็นกิเลส เป็นสมมุติ ทาํโดยสมมุติไง คาดการณ์คาดหมายแลว้สมมุติข้ึนมา 

แลว้จินตนาการไป ประพฤติปฏิบติัไปเป็นฌานโลกียมี์ฤทธ์ิมีเดช เห็นไหม สร้างเคร่ืองรางของ

ขลงัเพื่อใหเ้ขานบัถือศรัทธา แลว้จะเอากาํลงันั้นไปทาํเพื่อผลประโยชน์ของตวั น่ีสร้างแต่กรรม

สร้างแต่เวรข้ึนมา เห็นไหม ส่ิงนั้นทาํลายเขาเพราะอะไร เพราะคนท่ีเขามาศรัทธาเขามาเช่ือ เขา

ตอ้งเสียทั้งชีวิต เสียทั้งครอบครัวของเขา เสียกาลเวลาของเขา เสียเวลาของเขาในการประพฤติ

ปฏิบติั 

แต่ผูท่ี้มีธรรมในหวัใจจะไม่มีสภาวะแบบนั้นเลย จะทาํส่ิงนั้นไม่ได ้ จะมีความเมตตา มี

ความเห็นว่าโลกเป็นสภาวะแบบนั้น แต่ถา้สภาวกรรมมนัเป็นส่ิงท่ีโตแ้ยง้กนั คดัคา้นกนั อนันั้น

เป็นสภาวกรรมไง สภาวกรรมอยา่งน้ีเกิดมาจากเบ้ืองหลงัคืออดีตชาติของเขา น่ีการสะสมมา 

จริตนิสัย ความโตแ้ยง้กบัหลกัธรรมวินยัอนัน้ี เขาก็ตอ้งไปถือลทัธิต่างๆ เขาก็ตอ้งไปถือผบุีญ เขาก็

ตอ้งไปเช่ือส่ิงท่ีว่าความคิดหยาบ  ๆ ส่ิงน้ีมนัพิสูจน์ได ้ถา้เราตรวจสอบ เราพิสูจน์ ส่ิงน้ีมนัจะพิสูจน์

ไดน้ะ เพราะส่ิงน้ีมนัเกิดดบั ถา้มนัเป็นความจริงอยา่งนั้น ส่ิงท่ีเขาทาํไดอ้ยา่งนั้นมนัก็เหมือนการ

ออ้นวอน 

สมยัองคห์ลวงปู่ มัน่เผยแผธ่รรม เห็นไหม “กองทพัธรรม” ภาคอีสานถือผถืีอสางกนันะ 

หาอาหารมาก็ตอ้งแบ่งคร่ึงหน่ึงไปเซ่นผ ีแลว้ก็ไดกิ้นคร่ึงหน่ึง จนหลวงปู่ มัน่ท่านออกมา หลวงปู่

สิงห์พาหมู่คณะมา กองทพัธรรมมา ท่านไม่ใหเ้ช่ือ ถา้เราเช่ือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เช่ือ

รัตนตรัยดว้ยหวัใจของเรา ส่ิงน้ีจะเขา้มาเบียดเบียนเราไม่ไดเ้ลย ถา้เขา้มาเบียดเบียนไม่ได ้โอกาส

ท่ีเราจะประพฤติปฏิบติั หน่ึง โอกาสท่ีเราจะประกอบสัมมาอาชีวะ หน่ึง เห็นไหม เราไม่ตอ้งไป

วิตกกงัวลจนเป็นความทุกขน์ะว่าเราทาํผดิผไีหม เราทาํส่ิงใดไหม น่ีสมมุติเป็นอยา่งนั้น 

ภาพลกัษณ์ของพระ ถา้เราไม่มีความบริสุทธ์ิจากภายใน ไม่ถือศีลตามความเป็นจริง เราคิดแต่ของ

เราประสาเรา มนัก็เลยเป็นผบุีญนะ 
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“สมมุติสงฆ”์ สงฆเ์ป็นสมมุติอยูแ่ลว้ เพราะเกิดมามีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก โลกน้ี

เป็นสมมุติ จะเป็นสมมุติต่อเม่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมไว ้ ถา้องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ตรัสรู้ธรรม ใครจะไปบอกว่าสมมุติล่ะ มนัก็เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นภาวะ

ยอมรับ เป็นภาวะยอมจาํนนว่าทุกคนเกิดมาแลว้ตอ้งตาย เห็นไหม “ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็น

ท่ีสุด” นั้นเป็นสภาวะของเขา แลว้ก็ไม่มีทางออกนะ จะหาแต่ท่ีพึ่ง จะหาแต่ว่าเราตายไปแลว้จะ

ไปอาศยัใคร...น่ีขนาดตายไปแลว้ยงัหวงัพึ่งอาศยัเขานะ จะตอ้งไปอยูก่บัใคร จะตอ้งไปอยู่

สถานท่ีไหน แลว้มนัจะเป็นจริงตามสภาวะแบบนั้นไหม? มนัเป็นจริงไปไม่ไดเ้ลย เพราะในเม่ือคน

มีการกระทาํไม่เหมือนกนั ความคิดของคนไม่เหมือนกนั เหตุประกอบมาไม่เหมือนกนั จะไปถึง

จุดหมายท่ีเดียวกนั เป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย 

แต่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระพุทธเจา้บอกเร่ืองของกรรม ให้

เช่ือกรรม ถา้เราเช่ือกรรม เรามีความจริงของเรา ถา้เรามีความจริง เราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จะทุกขจ์ะยากมนัก็จะพอทน 

เราเป็นสมมุติสงฆ ์ สงฆน้ี์เป็นสมมุตินะ มนัเป็นผา้ข้ีร้ิว กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนั

มีทิฏฐิมานะ เห็นไหม ผา้ข้ีร้ิว คือว่า ไม่ใหม้นัมีตวัตนท่ีจะไปข่มข่ีใคร จะไปอวดดีกบัใครว่าเรา

เป็นพระ ตอ้งฟังเราๆ...ใครจะไปฟังใคร พระเป็นผูข้อ ในเม่ือเราเป็นผูข้อเขา เขาเป็นผูใ้ห ้ กิเลส

ตณัหาเขายิง่มากกว่าเราอยูแ่ลว้ เขามีอาํนาจท่ีจะไม่ใหก้็ได ้เขาจะทาํอยา่งไรก็ได ้น่ีเป็นสังคมไง 

พระ ถา้ผูใ้ดทาํใหศ้รัทธาไทยตกล่วงนะ คือเขามีความศรัทธาอยู ่ แลว้เราไปทาํใหเ้ขาเส่ือม

ศรัทธา ทาํใหเ้ขาไม่สนใจในพระสงฆ ์น่ีเป็นอาบติั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ห่วงขนาดน้ี

นะ เพราะพระเป็นผา้ข้ีร้ิว พระเป็นผูข้อ พระเป็นผา้ข้ีร้ิวเพราะไม่มีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก

ท่ีจะตอ้งไปแสวงหาส่ิงต่างๆ แสวงหาคือใหมี้ปัจจยั ๔ 

ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา เขาปวารณากบัเราไหม? เขาไม่ไดป้วารณาเลย แลว้เรามีสิทธิ

อะไรจะไปกล่าวติเตียนเขา ไปกล่าวว่าเขา...เราไม่มีสิทธ์ิ ในเม่ือเราไม่มีสิทธ์ิ เราจะอา้งว่าเราเป็น

พระ ถา้เขาไม่ใช่ญาติ เขาไม่ใช่ปวารณา แต่ถา้เขาปวารณากบัเรา เขายงัมีกาํหนดเวลาของเขา 

ถา้เรามีทิฏฐิอยา่งนั้น มนัไม่เป็นผา้ข้ีร้ิว ผา้ข้ีร้ิว หมายถึงว่า เหมือนแผน่ดิน แผน่ดินจะ

ยอมรับส่ิงใดก็ได ้ เขาจะปลกูตน้ไม ้ เขาจะปลูกบา้นเรือน เขาจะถ่มนํ้าลาย เขาจะปัสสาวะ เขาจะ

อุจจาระใส่แผน่ดิน แผน่ดินมนัก็ไม่เดือดร้อน มนัไม่เดือดร้อนนะ น่ีผา้ข้ีร้ิว 
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แต่ถา้เขาข่มข่ีเราสิ เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิ เขามีความเห็นผดิ แลว้เขาทาํใหส้งฆน์ั้นมีปัญหา 

เห็นไหม น่ีสมมุติสงฆ ์สงฆน์ั้นมีปัญหา ผูใ้ดทาํใหส้งฆแ์ตกแยกกนั ภิกษุสามารถคว ํ่าบาตรเขาได ้

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหป้ระกาศคว ํ่าบาตรเขา คือไม่ยอมรับบิณฑบาตกบัเขา ไม่

ยอมรับความรู้ความเห็นจากเขา ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากเขา เพราะถา้เขาเขา้มาแลว้เขาจะ

ทาํลายใหพ้ระนั้นมีปัญหาข้ึนมา 

ในเม่ือถา้เขาเป็นธรรม เขาเป็นธรรมของคฤหสัถ ์ส่ิงท่ีเป็นคฤหสัถ ์วุฒิภาวะเขามีเท่านั้น 

เขาทาํไดเ้ท่านั้น ไดร้ะดบัทาน เราก็จรรโลงเขา แต่ในเม่ือถา้เขาจะคิดประพฤติปฏิบติั เขาจะยกข้ึนมา

สูง แลว้เขาจะหลงผดิไป ถา้เขาเห็นผดิไป เขาจะเขา้มาทาํใหส้งฆมี์ความแตกแยก เรามีโอกาสคว ํ่า

บาตรเขา เห็นไหม 

ธรรมวินยัมนัแลว้แต่โอกาส ถา้เราไปทาํศรัทธาไทยใหต้กล่วง เราเป็นอาบติั แต่ถา้เขามา

ทาํลายสงฆ ์สงฆส์ามารถคว ํ่าบาตรเขาไดน้ะ คว ํ่าบาตรคือปิดกั้นไม่ใหเ้ขาเขา้มายุง่กบัสังฆกรรม

ของเราเลย น่ีเขา้มาในวดัในวาของเราทาํใหส้งฆมี์ปัญหากนั 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูท่ี่ว่าผูใ้ดตีความ ผูใ้ดมีความเห็น ถา้เป็น

ภาพลกัษณ์ เป็นสมมุติ เราเป็นสมมุติอยูแ่ลว้ เราจะอา้งอิงส่ิงน้ีเป็นประโยชน์กบัเราทั้งหมด ส่ิงท่ี

มนัเขา้กบักิเลสของเราน้ีคือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสไวห้มด ส่ิงใดท่ีมนัขดัขวางกิเลส

ของเรา เราจะบอกว่าส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีเกินมาจากธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ในเม่ือเราศรัทธา เราเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใช่ไหม เวลาเราออกบวช 

เราเป็นสามเณรก่อน เราตอ้งกล่าวถึงรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์น่ีเราเช่ือองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเช่ือธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราเช่ือพระอริยสงฆท่ี์สั่ง

สอนเรา ถา้เราไม่เช่ือธรรม ไม่ถึงรัตนตรัย เราขาดจากเณรนะ 

แลว้ธรรมวินยัมนัเป็นอะไรล่ะ? เป็นศาสดาแทนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ี

ปรินิพพานไปแลว้ ส่ิงน้ีเป็นธรรม เราก็คน้ควา้ได ้อยูใ่นพระไตรปิฎก เราก็คน้ควา้ไดว้่าส่ิงน้ีเป็น

จริงหรือไม่จริง ครูบาอาจารยส์อนเรามา สอนเราถูกหรือไม่ถูก ครูบาอาจารยส์อนเราแง่มุมใด 

ส่ิงท่ีเป็นกฎหมายแลว้แต่คนตีความใช่ไหม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็

เหมือนกนั อยูท่ี่คนตีความ ถา้คนมีกิเลสมนักตี็ความเขา้ขา้งตวัเอง แต่ครูบาอาจารยข์องเรา เหมือนกบั
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ผูท่ี้เช่ียวชาญในกฎหมายนั้น จะมองรอบในกฎหมายนั้น แลว้จะใชก้ฎหมายนั้นไดเ้ป็นประโยชน์ 

แลว้จะไม่ติดขดั จะไม่ไปลม้ลุกคลุกคลานขา้งหนา้นั้น เพราะมนัจะไปในช่องทางเดียวกนั ธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไม่ขดัแยง้กนั 

ถา้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ขดัแยง้กนั มนัเป็นความผดิพลาดแน่นอน

แลว้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ขดัแยง้กนั มนัจะส่งเสริมเป็นชั้นเป็นตอนข้ึน

ไป เห็นไหม ส่ิงท่ีส่งเสริมเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป เพราะมนัจะพฒันาเขา้ไปเป็นบญัญติั ถา้เรา

ซ่ือตรงกบับญัญติันะ 

น่ีเราไม่ซ่ือตรงกบับญัญติั เราสมมุติอยูแ่ลว้ แลว้เรายงัจะสร้างกติกา เห็นไหม ประเพณี

วฒันธรรมไม่ใช่ธรรมวินัย ธรรมวินยัน้ีอยู่ในพระไตรปิฎก ประเพณีน้ีออกมาจากพระไตรปิฎก 

แลว้แต่สังคมไหนเขารับรู้กนัมา สังคมไหนท่ีผูน้าํเขาประพฤติปฏิบติัมาเป็นประเพณี เห็นไหม 

ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ ตวัของศาสนาคือธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

ตวัศาสนาจริงคือธรรมของครูบาอาจารย ์ ในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรม

จริงคือความรู้สึกกบัใจดวงนั้น นั้นคือสภาวธรรม สภาวธรรมเป็นสภาวะแบบมีชีวิต 

แต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีเป็นสมมุติแลว้ น่ีสมมุติ บญัญติัอยา่ง

นั้นมาแลว้เคล่ือนออกมา เห็นไหม เคล่ือนสภาวะอยา่งน้ี มนัเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ตวั

ศาสนาคือตวัธรรมในหวัใจ ถา้ตวัธรรมในหวัใจเป็นธรรมจริงข้ึนมา มนัจะเห็นสภาวะตามความ

เป็นจริง เห็นไหม ครูบาอาจารยถึ์งจะมีแง่มุม ถา้แง่มุมในการประพฤติปฏิบติั ในจงัหวะแลว้แต่

ว่าสังฆกรรมน้ีควรทาํอยา่งไร 

มนัอยูท่ี่เหตุไง เหตุขณะน้ีตอ้งทาํแบบน้ี ตอ้งรู้จริงตามสภาวะแบบนั้น เหตุมีเท่าน้ี อาบติัมี

เท่าน้ี เป็นครุอาบติั เป็นอาบติัหนกั-อาบติัเบาก็ว่าไปตามอาบติันั้น จะไม่ทาํใหเ้กินและไม่ทาํให้

หยอ่นไปกว่านั้น ถา้ทาํใหเ้กินและทาํใหห้ยอ่นไปกว่านั้น มนัก็ไม่เป็นธรรมวินยัขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัไม่เป็น

สัมมาปฏิบติั ส่ิงท่ีไม่เป็นสัมมาปฏิบติัจะร้ือฟ้ืนได ้ ส่ิงท่ีเป็นสัมมาปฏิบติัแลว้ใครจะร้ือฟ้ืนไม่ได ้

ร้ือฟ้ืนเป็นอาบติัข้ึนมาอีกต่างหาก เห็นไหม 

ส่ิงน้ีเป็นอดีตนะ การประพฤติปฏิบติัมนัเป็นอดีต แลว้มนัปล่อยวางในปัจจุบนัน้ี ถา้ใน

ปัจจุบนัน้ีเรามีความเห็นถูกตอ้ง เป็นสัมมาทิฏฐิ เราตอ้งยอ้นกลบัเขา้มา ธรรมและวินยัน้ี องคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไวเ้พื่อใหเ้ป็นปฏิปทาเคร่ืองกา้วดาํเนิน ธรรมและวินยัน้ีไม่ใช่ศึกษามา

เพื่อจะทาํวิจยั 

น่ีเขาทาํวิจยักนัแลว้เขาทาํเป็นวิชาชีพ เห็นไหม ศึกษาธรรมวินยัแลว้ วิเคราะห์ธรรมวินยั

ออกมาเป็นวิชาชีพ น่ีเป็นวิชาการ แลว้เรียกร้องนะ เรียกร้องใหพ้ระทาํวิชาการออกมาเพื่อใหโ้ลก

น้ีเจริญ 

ทาํวิชาการขนาดไหนมนัก็เป็นสาวกะ-สาวก จะมีความรู้สูงส่งขนาดไหน มนัก็เป็นเร่ือง

ของสมมุติทั้งหมดเลย แต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นหลกัความจริงจากภายใน 

เห็นไหม น่ีปัญญาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธวิสัย เราสาวก-สาวกะจะใหมี้

ความเห็นอยา่งนั้นเป็นไปไม่ไดห้รอก ถา้ในเม่ือเป็นไปไม่ได ้ ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติั องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้วางไวแ้ลว้ ใหเ้รายอ้นกลบัมาในการประพฤติปฏิบติัไง “ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ” 

ถ้าในการปฏบิัติ หน้าทีข่องภกิษุเป็นนักรบ นักรบต้องรบกบักเิลสของตัวเอง ไม่ใช่ผู ้

ออกมาทาํวิจยั การทาํวิจยัเป็นปริยติั ส่วนท่ีเขาทาํวิจยันั้นเป็นเร่ืองของเขา เพราะสมมุติสงฆ ์สงฆ์

จะเขา้ถึงบญัญติัไดข้นาดไหน เห็นไหม เขาเขา้ถึงบญัญติั เขา้ถึงวิชาการ ธรรมวินยัขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้ดึงส่ิงน้ีออกมาทาํเป็นวิชาการ 

แต่เราเข้าไปในธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าด้วยความรู้สึก เราเอาใจ

ของเราเข้าไปทาํความรู้สึก ทาํสมาธิ ทาํความสงบของเราให้ได้ ถ้าเราเอาใจของเราเข้าไปในธรรม

วนัิย บัญญตัิน้ันมนัจะเกดิขึน้มา สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา จะเกดิขึน้ 

ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ส่ิงท่ีเราสงสัย ส่ิงท่ีเราเอาส่ิงน้ีมาเป็นอาวุธ ส่ิงน้ีเอามาประดบักิเลสแลว้

เราออกเบียดเบียนคนอ่ืน เห็นไหม “ธรรมวินยัน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไวอ้ยา่งนั้น 

ภิกษุองคน์ั้นผดิอยา่งนั้น ภิกษุองคน้ี์ผดิอยา่งน้ี” ส่ิงน้ีถา้เป็นสัมมาทิฏฐิ ถา้เป็นหมู่คณะ เป็นส่ิงท่ี

มนัเป็นประโยชน์ เราก็ควรบอกกล่าวกนั ถา้ส่ิงท่ีบอกกล่าวแลว้เป็นประโยชน์นะ น่ีวินยัมนัเป็น

ขอ้บงัคบั แต่ถา้ทาํใหเ้กิดความบาดหมาง เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อกนั แลว้ในการประพฤติปฏิบติั

มนัจะกา้วเดินไปไดอ้ยา่งไร 

แต่ถ้าเราใช้ปัญญาของเราว่า ถ้าเราพดู เราทาํเร่ืองวนัิยข้อนี้ เพราะเขาอยากศึกษา ผู้ที่

ประพฤติปฏบิัติใหม่เขาไม่มคีวามรู้อย่างนี้ ถ้าเราบอกเขา เขาจะมคีวามชุ่มช่ืน เขาจะมคีวามพอใจ
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ว่า ภกิษุดูแลกนัขนาดนีน้ะ ภกิษุทีม่พีรรษามากกว่าจะคอยปกครองดูแลภิกษุทีม่พีรรษาน้อยกว่า 

ส่ิงทีผ่ดิพลาดกค็อยบอกเรา มนัจะมคีวามสุข อย่างนีเ้ราควรบอก เราควรจรรโลง เราควรส่งเสริม

มาก 

แต่ถา้ส่ิงใดท่ีเราพดูออกไปแลว้มนัจะเป็นความบาดหมาง มนัไปกระเทือนธรรมไง 

ธรรมท่ีมนักวา้งขวาง ธรรมท่ีมนัสะเทือนหวัใจ สะเทือนความเป็นไป สะเทือนโอกาส ปิดกั้น

โอกาส เพราะอะไร เพราะมนัมีนิวรณธรรม เวลาส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา อารมณ์เกิดข้ึนมามนัจะเกิด

นิวรณธรรม เกิดส่ิงท่ีกระเทือนใจ พอเกิดส่ิงท่ีกระเทือนใจแลว้สัมมาสมาธิเกิดท่ีไหนล่ะ 

ส่ิงท่ีจะเป็นความสงบ ส่ิงท่ีจะมีความเป็นไป เห็นไหม สมมุติสงฆ ์แลว้โดนกิเลสตณัหา

ความทะยานอยากกระชากลากถูไปใหใ้จน้ีลม้ลุกคลุกคลานไป มีแต่ความเร่าร้อนในหวัใจ น่ีสมณะ

เป็นผูส้งบ มนัสงบท่ีไหนล่ะ สมณะเป็นผูส้งบ ใจมนัตอ้งสงบสิ ถา้สมณะเป็นผูส้งบ แลว้มนัไม่

สงบเลย สมณะทาํไมเร่าร้อนล่ะ ถา้สมณะเร่าร้อน น่ีมนัเป็นสงฆเ์ฉพาะร่างกายไง โกนหวัห่ม

ผา้เหลือง บวชมาจากอุปัชฌายอ์าจารย ์เป็นสงฆโ์ดยสมบรูณ์ โดยสมมุติ แต่หวัใจมนัเร่าร้อน เห็น

ไหม ถา้เราออกปฏิบติั เราจะควบคุมเขา้มาตรงน้ี ถา้เราเขา้มาในความเร่าร้อนของใจ มนัจะเป็น

โอกาสของเรา 

เพราะเราเป็นนกัรบ งานอยา่งอ่ืนไม่ตอ้งไปทุกขร้์อนกงัวลใจ เราจะไม่ตอ้งทุกขร้์อนเลย

ว่าเราจะมีงานอยา่งอ่ืนท่ีเป็นงานของเราท่ีจะตอ้งทาํ เพราะส่ิงท่ีเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั เขาพร้อมอยู่

แลว้ท่ีจะส่งเสริมเรา เห็นไหม งานอย่างอืน่เราไม่ม ี งานของเราแค่ดูใจของเรา งานของเราแค่

ประพฤติปฏบิัติ 

 ในวิสุทธิมรรค วดัไหนสร้างใหม่ ท่านํ้าท่ีไหนมีคนลงหาบนํ้า ตน้ไมต้น้ไหนท่ีมีผลไม ้

นกกามนัจะมากิน ส่วนนั้นเราไม่ควรไป น่ีใหค้วามสงบสงดัขนาดนั้นนะ องค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ใหค้วามสงบสงดัท่ีควรแก่การประพฤติปฏิบติั แลว้วดัของครูบาอาจารยล่์ะ วดั

ไหนท่ีเขาใหโ้อกาสเราปฏิบติั วดัไหนท่ีเขามีเวลาใหเ้รา เราก็ควรจะเร่งขวนขวายไง 

โอกาสอยา่งน้ีหาไม่ไดต้ลอดไปหรอก ครูบาอาจารยน์ะ ความเป็นอยูข่องสงฆ์ ความ

เป็นอยูข่องสังคม มนัมีแต่รอวนัพลดัพรากนะ “ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด” การรวมตวักนั

ต่อไปมนัตอ้งมีการแตกออกไปตลอดเวลา แลว้ชีวิตของเรามีเท่าน้ี ในเม่ือมีโอกาส ทาํไมเราไม่

รีบร้อน ไม่รีบเร่งทาํของเรา ทาํไมเรานอนใจล่ะ 
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โอกาสท่ีจะประพฤติปฏิบติั สาํนกัท่ีจะเปิดโอกาสใหมี้การประพฤติปฏิบติัโดยตรง ให้

เวลาเรา ๒๔ ชัว่โมง มีแต่การทาํความเพยีรตลอดนะ งานท่ีเป็นเร่ืองของโลกเขา เป็นประเพณี

วฒันธรรม จะก่อสร้างส่ิงนั้นเพือ่เป็นบุญกุศล บุญกุศลเป็นอามิสเฉยๆ ศาลาโรงธรรมอนัไหนมนั

ไปสวรรค ์ หวัใจของคนมนัไปสวรรค ์ เห็นไหม ไปสวรรคก์็ไปเสวยภพหน่ึง ก็ตอ้งเกิดตอ้งตาย

เวียนมาอีก แลว้เราปฏิบติัข้ึนมา เราเป็นลูกศิษยต์ถาคต เราเป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ เราจะเขา้ถึงธรรม เราจะเอาบญัญติัน้ีใหเ้กิดข้ึนมา ใหม้าเป็นเน้ือหาสาระ คือเรา

ไม่วิเคราะห์วิจยัตามแต่ปริยติัท่ีเขาทาํเป็นวิชาการกนั ท่ีเขียนหนงัสือออกไปขายหากินกนัไง 

แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติั มนัใหห้วัใจน้ีสัมผสั ใหห้วัใจน้ีเขา้ไปรับรู้ตั้งแต่ความสงบของ

ใจ แลว้มีโอกาสประพฤติปฏิบติั ทาํไมไม่ประพฤติปฏิบติั ทาํไมไม่ทาํของเรา ทาํไมไม่จริงล่ะ 

เวลามนัทุกขข้ึ์นมา มนัเรียกร้องหาความสุขๆ เห็นไหม เรียกร้องหาสมาธิ เรียกร้องหา

ปัญญา แต่ความเพียรของตวัใชไ้ม่ไดเ้ลย ความเพียรของตวัไม่เห็นสมควรกบัการประพฤติปฏิบติั 

น่ีเหตุผลมนัไม่พอ มีเงินทองอยูเ่ลก็ๆ นอ้ยๆ จะไปซ้ือเพชรซ้ือทองท่ีมีราคามหาศาล น่ีมนัไดแ้ต่

จินตนาการ ไดแ้ต่คิดไง น่ีคนท่ีมนัอ่อนแอก็อ่อนแออยา่งน้ีไง เหตุมนัไม่สมควร มนัจะเอาผลมา

จากไหน 

ในเม่ือเหตุของเรา เหตุเดก็ๆ ความคิดเดก็ๆ มีแต่สมมุติสงฆ ์มีแต่สถานะท่ีไดบ้วชมาจาก

อุปัชฌายอ์าจารยแ์ลว้ก็นอนใจนะ ส่ิงน้ีมนัไม่หลุดไปจากเราหรอก ถา้เราไม่สิกขาลาเพศ เราก็

เป็นพระวนัยงัคํ่า แต่หวัใจเป็นพระไหมล่ะ หวัใจมนัเอาความเร่าร้อนมาถึงเราไหมล่ะ ทาํไมมนั

คิดจินตนาการออกไปนอกโลกนู่นน่ะ...น่ีเพราะมนัไม่เขา้ถึง มนัไม่ไดส้มมุติแค่ร่างกาย แต่หวัใจ

ก็สมมุติ สมมุติซอ้นสมมุติ แลว้ก็คิดว่าน่ีเป็นธรรม ธรรมโดยสมมุติอีกต่างหาก มนัเป็นเร่ืองของ

สมมุติทั้งหมดเลย 

บัญญตัินีเ้ราต้องสร้างขึน้มา เราต้องมสีติสัมปชัญญะของเราขึน้มา ถ้ามโีอกาสแล้วต้อง

รีบภาวนา รีบพยายามต่อสู้กบักเิลสตัณหาความทะยานอยาก แยกแยะกบัมนั ต้านทานกบัมนั ส่ิง

ใดทีม่นัต้องการ ส่ิงใดทีม่นัแสวงหา ส่ิงใดทีม่นัอยากได้ ฝืนมนั ฝืนตลอดนะ เว้นไว้แต่ปัจจยั ๔ 

เคร่ืองอาศัย ถ้ามนัจาํเป็นจะต้องรักษา เรากต้็องรักษา เพราะมนัเกีย่วกบัวนัิย เช่น ผ้าขาด เร่ืองราตรี 

เร่ืองต่างๆ นีม้นัเป็นเร่ืองธรรมวนัิย เราต้องทาํนะ 

แลว้ก็วา่ส่ิงน้ีมนัเป็นกิเลสอีก ไปถือทาํไม มนัเป็นสมมุติ เราก็ปล่อยใหห้มดเลย 
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ปล่อยแบบน้ีปล่อยแบบกิเลสตณัหาความทะยานอยากนะ ปล่อยเหมือนววัเหมือนควาย 

ววัควายมนัไม่ตอ้งการส่ิงใดเลย มนัรอแต่ใหเ้จา้ของจูงมนัไปเท่านั้นน่ะ มนัไม่รับรู้อะไรเลย เกิด

มาเพื่อรอวนัตาย เกิดมา ตายแลว้เน้ือหนงัก็เป็นประโยชน์กบัโลกเขา เราเกิดมาตายไปมีแต่ส่ิงท่ีเขา

ไม่ตอ้งการ 

น่ีปล่อยวาง มนัจะไปปล่อยวางธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ได ้ ส่ิง

น้ีตอ้งเกาะตอ้งยดึใหแ้น่น ตอ้งยดึตอ้งเกาะไป แต่เวลามนัรู้แจง้ข้ึนมา มนัรู้แจง้จากความเป็นจริง

ของเราภายในข้ึนมา เห็นไหม ธรรมและวนิยัมนัยิง่รู้ลึกซ้ึงเขา้ไปอีกนะ โอโ้ฮ! ทาํไมเราตีความ

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้คลาดเคล่ือนขนาดน้ีนะ ความเป็นจริงมนัเขา้มา 

มชัฌิมาจะเป็นอยา่งน้ีนะ เม่ือก่อนเราคาดหมายว่าเป็นอยา่งนั้น มนัจะมารู้ความรู้สึกอยา่งน้ี มนัจะ

ปล่อยวางอยา่งน้ี...สติไม่มีสักตวั ความรู้สึกความเป็นจริงไม่มีแมแ้ต่นิดเดียว แลว้ก็บอกว่าส่ิงน้ี

เป็นธรรมๆ มนัก็คาดหมายของมนัไปอยา่งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เป็นความเป็นจริงนะ “โอโ้ฮ!” ถา้เราเขา้ไปร้อง “โอโ้ฮ! โอโ้ฮ!” น่ีสติมนัพร้อม

อยา่งน้ี ทาํไมสัมมาสมาธิมนัมีความสุขขนาดน้ี ความสุขอยา่งน้ีมนัเกิดข้ึนมาจากไหน? ความสุข

อย่างนีเ้กดิขึน้มาจากความจริงของเรา ความสุขอย่างนีเ้กดิขึน้มาจากเรามุมานะ มุมานะเพราะ

เรามโีอกาส 

เราเป็นนกัรบ เราเกิดมาแลว้เรามีศรัทธาความเช่ือในองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

แลว้เราไดป้ระพฤติปฏิบติันะ คนท่ีอยากบวชอยากประพฤติปฏิบติัมีมหาศาลเลย แต่เขามีภาระ

ของเขา เขามีความจาํเป็นของเขา เขาไม่ไดอ้อกบวชออกประพฤติปฏิบติัอีกมหาศาลเลย เราเป็นผู ้

ท่ีมีโชควาสนามาก เพราะเรามีโอกาสไดอ้อกประพฤติปฏิบติั เห็นไหม เราไดชี้วิตมา เราไดส้ถานะ

ของนกัรบมา เราตอ้งรีบเอาโอกาสของเราน้ีใหอ้อกมาเป็นผลงานใหไ้ด ้ไม่ใหม้นัเป็นสมมุติท่ีเป็น

อนิจจงัท่ีจะยอ้นกลบัไง ถา้มนัยอ้นกลบั เราก็เป็นผูพ้่ายแพ ้

ในเมือ่เป็นพระ เป็นนักรบ เป็นส่ิงทีสู่งสุดในสังคมของชาวพุทธ ทาํไมเราท้อถอยล่ะ 

ทาํไมเราจะกลบัไปเป็นคฤหัสถ์อกีล่ะ ทาํไมเราถงึจะเป็นไปอย่างน้ันอกีล่ะ แต่คนทีเ่ขาเป็นคฤหัสถ์

อยู่แล้ว ทาํไมเขาอยากมาเป็นนักรบล่ะ 

เขาเป็นนกัรบก็เป็นโอกาสของเขาใช่ไหม ในทางโลกใครมีโอกาส ใครไปขอสัมปทานได ้

ใครทาํกิจกรรมของเขา เขาจะมีโอกาส เขาจะทาํของเขาคนเดียว น่ีก็เหมือนกนั เราบวชแลว้ เรามี
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โอกาส เราไดส้ัมปทานแลว้ทั้งชีวิตเลย ถา้เราไดส้ัมปทานในการประพฤติปฏิบติั แลว้มนัจะเกิด

ธรรมข้ึนมาจากใจเราไดไ้หม 

ถ้ามนัเกดิธรรมขึน้มาจากใจของเราได้ น้ันคอืเรามีอาํนาจวาสนา อาํนาจวาสนาส่วน

หน่ึงคอืการออกบวชออกประพฤติปฏบิัต ิ อาํนาจวาสนาส่วนหน่ึงคือมคีวามจริงจงั มคีวามมุ

มานะ น่ีคืออาํนาจวาสนานะ 

มนัจะลม้ลุกคลุกคลานขนาดไหน พระโสณะเดินจงกรมจนฝ่าเทา้แตก ท่านเป็นผูท่ี้มี

บุญมาก ฝ่าเทา้ท่านอ่อน ครอบครัวท่านเป็นคหบดีท่ีมีฐานะมาก ไปไหนตอ้งมีคนแบกเสล่ียง

หามใหไ้ปนะ ท่านไม่เคยเดินไปไหนเลย มีแต่คนหามเสล่ียงไป น่ีทั้งชีวิตท่านมีความสุขของ

ท่านอยูแ่ลว้ ทาํไมท่านตอ้งออกมาบวชล่ะ ทาํไมเวลาท่านเดินจงกรม ท่านเดินจงกรมขนาดท่ีว่า

เลือดแดงไปในทางจงกรมหมดเลย 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ออกตรวจกฏิุ “ท่ีน่ีท่ีเชือดโคของใคร ทาํไมเลือดมนั

แดงขนาดน้ี” 

น่ีท่ีเดินจงกรมของพระโสณะนะ ฉะนั้น อนุญาตใหพ้ระโสณะไดใ้ส่รองเทา้ เพราะเป็น

ผูท่ี้มีฝ่าเทา้อ่อน ใหใ้ส่รองเทา้ น่ีผูท่ี้มีโอกาส ถา้เป็นเรานะ เราจะรีบเลยว่า จะใส่รองเทา้ องค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหเ้ราคนเดียว จะเอาไปโฆษณาเลยว่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้รักเรา เคารพเรา ดีกบัเราขนาดนั้น ขนาดนั้นนะ 

พระโสณะไม่เป็นอยา่งนั้นเลย “ขา้พเจา้ไม่ยอมใส่ ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

อนุญาตใหภิ้กษุทุกองคไ์ดใ้ส่รองเทา้ ขา้พเจา้ถึงจะยอมใส่รองเทา้ ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้ไม่อนุญาตใหพ้ระทุกองคใ์ส่ ใหข้า้พเจา้ใส่องคเ์ดียว ขา้พเจา้จะไม่ยอมใส่” 

คนท่ีมีคุณธรรมในหวัใจมนัจะไม่เห็นแก่ตวั มนัจะไม่ทาํลายหมู่คณะ มนัจะไม่ทาํลาย

คนอ่ืน แลว้มนัก็จะไม่ทาํลายโอกาสของตวัเอง ถา้ตวัเองใส่รองเทา้โดยท่ีองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้อนุญาตใหใ้ส่ พอใส่รองเทา้อยูอ่งคเ์ดียวใช่ไหม เวลาไปไหนเขาก็ว่าพระองคน้ี์

ใส่รองเทา้ พระองคน้ี์อ่อนแอ พระองคน้ี์สู้ไม่ได ้ เห็นไหม ถา้เป็นอยา่งนั้นมนัก็จะเป็นดาบ

ยอ้นกลบัมาใหห้มู่คณะเพ่งเลง็ แลว้ตวัเองก็จะเกิดนิวรณธรรม ตวัเองก็จะประพฤติปฏิบติัไดย้าก

ข้ึนไป เห็นไหม 
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คนฉลาดนะ ถา้ลองปฏิเสธส่ิงท่ีมนัจะเขา้มาทาํลายโอกาสของตวั มนัจะเป็นส่ิงท่ีเป็นแง่

บวก เป็นคุณงามความดีไปตลอดเลย เพราะมนัไม่เกิดส่ิงท่ีกระเทือนใจ ส่ิงท่ีติฉินนินทามา 

“พระองคน้ี์ไม่เขม้แขง็ พระองคน้ี์เดินจงกรมก็ตอ้งใส่รองเทา้ พระองคน้ี์” 

แต่พระโสณะบอกว่า “องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อนุญาตใหภิ้กษุไดใ้ส่รองเทา้

ทุกๆ องค ์ขา้พเจา้ถึงยอมใส่” องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็อนุญาต 

พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อนุญาตใหใ้ส่รองเทา้นะ ฉพัพคัคียไ์ปขอรองเทา้

เขา แลว้มาประดบัใหส้วยสดงดงาม จนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ติตลอด บญัญติัตลอด 

“อยา่งน้ีเป็นทุกกฏ อยา่งน้ีเป็นทุกกฏ อยา่งน้ีเป็นทุกกฏ” 

เห็นไหม ผูท่ี้มีคุณธรรม ขนาดองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อนุญาต ยงัไม่ปรารถนา 

แต่ผูท่ี้ไม่มีคุณธรรม น่ีเขาอนุญาตเพื่อหมู่สงฆ ์ แต่ก็ไปเอาเร่ืองของหมู่สงฆม์าประดบัใหกิ้เลส

ตณัหาความทะยานอยากมนัข้ึนมาทาํลายโอกาสของผูท่ี้จะไดใ้ชป้ระโยชน์อนันั้น 

พระกจัจายนะไปอยูถึ่งชนบทประเทศ แลว้ใส่รองเทา้ชั้นเดียว เพราะองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้หา้มๆๆ จนเหลือชั้นเดียว เพราะฉพัพคัคียท์าํรองเทา้ปิดส้น รองเทา้ประดบั ทาํ

รองเทา้ใหส้วยใหง้าม ประดบัเพชรประดบัพลอย ประดบัไปทุกอยา่ง เห็นเขาสวยงามก็ทาํอยา่ง

เขา พระพุทธเจา้หา้มๆๆ จนเหลือชั้นเดียว จนเหลือส่ิงท่ีว่าครูบาอาจารยเ์ราใส่อยูน่ี่ เห็นไหม 

รองเทา้ตอ้งมีหูหนีบ 

พระกจัจายนะไปอยูช่นบท แลว้เดินอยูบ่นภเูขาท่ีเป็นหินปนู ฝากพระโสณะใหม้าขอองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ว่า ชนบทประเทศกว่าจะรอสงฆค์รบ ๑o องค ์ไดบ้วชชา้นกั เพราะ

ภิกษุสงฆย์งัไม่แพร่หลายไปถึง การใส่รองเทา้ชั้นเดียวเดินไปบนหินท่ีมนับาด ขอนะ ขอพรองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ขออนุญาตไง น่ีท่านเป็นพระอรหนัต์นะ พระกจัจายนะเป็นพระ

อรหนัตน์ะ พระโสณะก็เป็นพระอรหนัต์ ส่ิงท่ีจะกา้วล่วงธรรมวินยัท่านไม่ทาํ น่ีใหข้อโอกาส 

เห็นไหม แต่ผูท่ี้มีกิเลสตณัหาความทะยานอยากจะอา้งภาพลกัษณ์ น่ีสมมุติสงฆ ์เป็นภาพว่าฉนัเป็น

พระ ฉนัมีสิทธิในธรรมวินยั ฉนัจะทาํอยา่งไรของฉนัก็ได ้ แลว้มนัก็ทาํสภาวะแบบท่ีว่าใหค้วาม

มวัหมอง ความเศร้าหมองกบัศาสนา 
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“ชาต ิศาสนา ประเพณ”ี ประเพณนีีไ้ม่ใช่วินัย ประเพณนีีอ้อกจากธรรมขององค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ออกมาจากวนัิยขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ส่ิงใดทีข่ดักบั

ประเพณ ี แต่ตรงกบัธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า เราควรจะเลอืกธรรมของ

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ประเพณีน้ีเราใชก้นั เราใคร่ครวญกนัไป ถึงท่ีสุดแลว้ถา้คนเขา

เห็นดีเห็นงาม เห็นไหม ถา้ติดประเพณีวฒันธรรมอยา่งนั้น เขาก็จะอยูข่องเขาอยา่งนั้น น่ีธรรม

อยา่งหยาบๆ 

ส่ิงท่ีเป็นธรรมอยา่งหยาบๆ มนัฆ่ามรรคอนัละเอียดนะ มรรคละเอียดคือความเห็นความ

ปล่อยวาง แต่เดิมเราจะทาํบุญกุศลกนั เราทาํอยา่งน้ีไดไ้หม เราตอ้งทาํเป็นพิธีกรรมตลอด ทาํไม

ปัจจุบนัน้ีเราทาํของเราเลยก็ได ้เพราะอะไร เพราะเรามีเจตนา เรามีความพร้อมของเราอยูแ่ลว้ ส่ิง

ใดท่ีเป็นภาระรุงรังของเรา เราจะไม่ไปกดถ่วงภิกษุท่ีท่านตอ้งการเวลํ่าเวลาท่ีจะออกภาวนาของ

ท่าน 

ถา้ส่ิงท่ีเป็นประเพณี เราก็ตอ้งใหภิ้กษุมาทาํพิธีกรรม เราก็ตอ้งมาทาํพิธีกรรม มนัเป็น

การเกาะเก่ียว เป็นการพะรุงพะรัง ส่ิงน้ีสังคมโลกเขาว่าเป็นความสวยงาม ส่ิงท่ีสังคมโลกวา่เป็น

ความสวยงามคือส่ิงท่ีตอ้งตายตอ้งเกิดในวฏัฏะ จะตอ้งกอดคอกนัตาย เหมือนคนจมนํ้าช่วยคน

จมนํ้า จะกอดคอกนัตายไปในวฏัฏะนั้นนะ 

แต่ถ้าเราเป็นลกูศิษย์กรรมฐาน เป็นลกูศิษย์ของครูบาอาจารย์ เราจะทาํบุญกศุล มาถงึ

แล้วเรากว็าง แล้วเรากไ็ป มนัเป็นส่ิงทีเ่ป็นความสะอาดบริสุทธ์ิ ส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ ภกิษุท่านกเ็อา

ไปใช้ประโยชน์ของท่าน เห็นไหม ส่ิงนีม้นัเป็นประโยชน์ทั้งหมด แล้วท่านกจ็ะออกภาวนาของท่าน 

ท่านกจ็ะทาํความเพยีรของท่าน แล้วท่านกจ็ะใช้ปัญญาของท่านใคร่ครวญของท่าน จากหยาบ จาก

ละเอยีด แล้วละเอยีดเข้าไป เห็นไหม มนัจะย้อนกลบัเข้ามา มนักจ็ะเป็นประโยชน์ ถ้าวุฒภิาวะเรา

เจริญขึน้มามนัจะยอมรับส่ิงนี้ 

ภิกษุก็เป็นความเรียบง่าย ภิกษุก็เป็นความน่าเคารพนบัถือ คฤหสัถห์รือผูท่ี้อุปัฏฐากก็

เขา้ใจธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ไม่เคอะๆ เขินๆ นะ เราเขา้สังคมไหนเราก็

องอาจกลา้หาญ เพราะเรารู้ไปหมด น่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ธรรมวินยัขอ้

ไหนเราก็เขา้ใจ ถา้เกิดส่ิงใดเฉพาะหนา้ข้ึนมาเราจะจดัการไดท้ั้งหมด แต่ถา้เราไม่รู้อะไรเลย เรา

ไปไหนเราก็เคอะเราก็เขิน ส่ิงท่ีเคอะเขินนั้นเป็นอะไรล่ะ? มนัเป็นความละอาย มนัเป็นส่ิงท่ีเศร้า
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หมองในหวัใจไหม ถา้เป็นความเศร้าหมองในหวัใจ แลว้มนัจะเป็นความสะอาดบริสุทธ์ิไปจาก

ไหนล่ะ 

ความสะอาดจากขา้งนอก มรรคหยาบๆ ธรรมวินยัท่ีเราเขา้ใจเป็นมรรคหยาบๆ เพื่อให้

เราพร้อมรบ แลว้เราก็ตั้งสติ ธรรมท่ีเป็นส่ิงท่ีเป็นอามิสน้ีมนัเป็นเร่ืองจรรโลงใหห้วัใจน้ีมีอาํนาจ

วาสนามีบารมี การประพฤติปฏิบติัมนัจะสะดวกสบาย เห็นไหม กล่ินของศีลหอมทวนลม ผูท่ี้

ประพฤติปฏิบติัดี ผูท่ี้ทาํคุณงามความดี ส่ิงน้ีหอมทวนลม คือมนัจากปากต่อปากต่อไปว่าคนน้ีเป็น

คนดี ไปท่ีไหนเขาก็เปิดโอกาสใหป้ระพฤติปฏิบติันะ 

ถา้คนคนน้ีเป็นคนท่ีคอยทาํลายเขาตลอด คนคนน้ีมีปัญหาไปตลอด แลว้จะไปอยูท่ี่ไหน

มนัก็เหมน็ทวนลมเหมือนกนั แลว้ไปประพฤติปฏิบติัท่ีไหนเขาก็ไม่ใหโ้อกาส แลว้ก็บอกว่า 

“ทาํไมเขาไม่ใหโ้อกาสเรา ทาํไมเขาใหโ้อกาสคนนั้นประพฤติปฏิบติั ทาํไมเขาไม่ใหโ้อกาส

เรา”...ก็เรามนัเป็นตาํแย มนัจะไปทาํใหท่ี้นัน่เป็นความรุงรัง เป็นภาระรุงรังไปทั้งหมด 

ตาํแยมนัเป็นส่ิงท่ีคนั ใครเขาก็ไม่ตอ้งการ เกิดท่ีไหนเขาก็ถอนทิง้ เห็นไหม แต่ถา้มนั

เป็นดอกไม ้ มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เกิดท่ีไหนเขาก็รดนํ้าพรวนดินนะ ถ้าเรามศีีลมนัจะเป็น

แบบน้ัน เราจะเป็นส่ิงทีห่อมทวนลม ไปทีไ่หนเขาจะมโีอกาสให้เราประพฤติปฏบิตั ิ เห็นไหม 

สังคมน้ันเป็นสังคมทีเ่ป็นสัมมาทฏิฐิ เป็นความเห็นชอบ การประพฤติปฏบิัติเรากจ็ะไม่

กระเทอืนกนั มนัจะทาํให้สงวนรักษาส่ิงทีใ่ห้กเิลสตัณหามนัจะเอามาฟาดฟันกนัไง 

สมมุติสงฆมี์กิเลสตณัหาความทะยานอยาก แลว้ก็ไปยมืดาบในธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้มาฟันคนอ่ืน มาฟาดฟันคอคนอ่ืน แต่มนัไม่ยอมฟาดฟันกิเลสตวัมนัเองนะ มนั

ไม่ยอมใคร่ครวญของมนั ไม่ยอมตั้งสัจจะ ไม่ยอมทาํความจริงของใจข้ึนมานะ 

เราก็ตั้งสติของเราข้ึนมา ตั้งสติของเราข้ึนมามนัก็ยอ้นกลบัข้ึนมาทาํลายมนั ทาํลายทิฏฐิ

ความเห็นผดิ ไม่ใช่ทาํลายทิฏฐิความเห็นชอบ ทฏิฐิความเห็นชอบเราต้องบํารุงรักษา 

สติสัมปชัญญะเราต้องบํารุงรักษา แต่ส่ิงท่ีเป็นความเห็นผดิ ความเห็นถูกตอ้งในเร่ืองของคฤหสัถ์

เขา นัน่เป็นความเห็นหยาบๆ ส่ิงท่ีเป็นหยาบๆ มนัเป็นมรรคหยาบ ถึงว่า ถา้บอกว่าเรามีเจตนาดี 

เราตอ้งการช่วยเหลือ เราตอ้งการส่งเสริม ส่ิงท่ีจะช่วยเหลือส่งเสริม คือช่วยเหลือส่งเสริมกนัใน

ความสะดวกสบายในขณะนั้น 
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แต่คนท่ีประพฤติปฏิบติั มนัเป็นส่ิงท่ีเสียเวลา เพราะเราจะตอ้งมาเสียเวลากบัการกินการ

อยูอ่ยา่งนั้น เขาอดนอนผอ่นอาหาร เห็นไหม น่ีมนัก็สูงข้ึนไป แลว้เราก็ไปเห็นว่าท่านมีความ

ลาํบาก เราก็พยายามจะช่วยเหลือท่าน เราจะไปดึงฟ้าลงมาตํ่านะ ส่ิงท่ีท่านออกประพฤติปฏิบติั

ของท่าน ท่านจะทาํความสงบของใจเขา้มา ถา้จิตมีความสงบเขา้มา น่ีบญัญติั “ศีล สมาธิ ปัญญา” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัไวเ้ป็นสมมุติ แลว้บญัญติัมนัเกิดข้ึนมาจากเรา สมาธิเกิด

ข้ึนมาจากใจ ความเห็นปัจจตัตงัเกิดข้ึนมาจากใจ มนัจะมีความองอาจกลา้หาญ มนัจะมีความสุข มี

ความองอาจกลา้หาญว่าเราทาํได ้

ส่ิงทีจ่ติสงบได้ ส่ิงทีม่นัปล่อยวางเข้ามาได้ มนัจะการันตีเร่ืองหลายๆ อย่าง เช่น ศีลของ

เราบริสุทธ์ิ ถา้ศีลของเราไม่บริสุทธ์ิ ความประพฤติปฏิบติัเขา้มามนัก็จะเป็นมิจฉา มนัจะเป็น

มิจฉานะ ถา้มนัสงบเขา้มา มนัไม่มีสติ หรือว่ามนัจะสร้างสถานะ สร้างสมมุติธรรมข้ึนมาใหเ้รา

ไขวเ้ขวไป แต่ถา้มีสัมมาทิฏฐิ มีสติชอบ มนัจะยอ้นสงบเขา้มา เราจะมีความสุข มีความร่มเยน็ของ

ใจ มีความพออยูพ่อกินเพราะมนัเป็นสัมมาสมาธิ มนัมีความสงบใจของมนั 

ความว่าเป็นสัมมา เหมือนกบัเงินทอง ถา้เงินทองมนัเป็นของถูกตอ้ง เห็นไหม เงินแท ้

เราจะองอาจกลา้หาญ จะใชว้ิธีไหนก็ได ้เราจะควกัเงินออกมา เงินของเราใชไ้ดทุ้กท่ี แต่ถา้เงินของ

เราเป็นเงินปลอม เราจะไม่กลา้ควกัออกมาหรอก เพราะมนักลวัเขาเห็นว่าส่ิงน้ีเป็นของปลอม น่ี

มิจฉากบัสมัมามนัต่างกนัตรงน้ี 

ถ้าเป็นสัมมา เราจะองอาจกล้าหาญ จติมนัจะยกขึน้วปัิสสนาได้ง่าย 

แต่ถา้เป็นมิจฉา เพราะสติมนัไม่มี ถา้เราพดูออกไป ครูบาอาจารยจ์ะโตแ้ยง้เลยว่าส่ิงน้ีมนั

จะไม่ถูกตอ้ง เราก็ไม่กลา้ เรากก็ระมิดกระเม้ียน เราก็เอาธรรมของเราไว ้ แลว้เราก็คาดหมายไป

ของเรา น่ีมนัไม่เป็นสัมมา มนัก็จะใหโ้ทษเป็นสภาวะแบบนั้นไง มนัถึงตอ้งมีศีล 

ถ้าสงบเข้ามาโดยเป็นสมาธิชอบ เป็นสัมมาทฏิฐิ เป็นความเห็นชอบ เห็นไหม มนัประกาศถงึ

ว่า ศีลเราบริสุทธ์ิ หน่ึง การกระทาํของเราถูกต้อง หน่ึง อาํนาจวาสนาของเรามี หน่ึง แลว้เราทาํข้ึนมา 

เรายกวิปัสสนาไดไ้หม ถา้มนัยกวิปัสสนาได ้เราจะตอ้งพยายามทาํใหม้นัสงบบ่อยคร้ังเขา้ ทาํฐาน

ตั้งมัน่ได ้เราตอ้งควบคุมได ้น่ีสมาธิมนัควบคุมได ้สมาธิมนัตั้งมัน่ได ้จิตมนัมีท่ีได ้ถา้จิตมีท่ีได ้เห็น

ไหม สถานท่ีควรแก่การงานไง จากสมมุติสงฆม์นัก็จะเป็นกลัยาณปุถุชน เป็นผูท่ี้ปฏิบติัจากปุถุชน

เป็นกลัยาณปุถุชน 
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น่ีก็เหมือนกนั สมมุติสงฆเ์หมือนกนั เราจะเป็นบุคคล ๘ จาํพวก โสดาปัตติมรรค โสดา

ปัตติผล มนุษยค์นเดียว คนคนเดียวน่ีแหละ ถา้ไม่ไดบ้วชก็เป็นคฤหสัถ ์บวชแลว้ก็เป็นภิกษุ ภิกษุ

น้ีก็เป็นสมมุติอยู่ เห็นไหม แต่ถา้เรายกข้ึนวิปัสสนาล่ะ น่ีเป็นบุคคลหน่ึงในศาสนา พระพุทธเจา้

บญัญติัไวแ้ลว้ “สมณะ” สมณะเป็นผูท่ี้สงบ สงบตรงน้ี ถา้มนัสงบเขา้มา มนักาํหนดพุทโธเขา้มา 

มนัปล่อยวางเขา้มา มนัจะเป็นกลัยาณปุถุชน กลัยาณปุถุชนก็เป็นสมมุติสงฆเ์หมือนกนั แต่มนัเดิน

โสดาปัตติมรรค เป็นผูส้งบ สถานะท่ี ๑ ถา้สถานะท่ี ๑ มนัจะกา้วเดินของมนัไป น่ีอาํนาจวาสนา

นะ เราตอ้งฝึกซอ้ม 

แลว้ถา้มีครูมีอาจารย ์ มีหมู่สงฆ ์ มีสาํนกัท่ีเขาเปิดโอกาส มีส่ิงต่างๆ พร้อม เห็นไหม 

นกักีฬาท่ีเขาจะแข่งขนั แมแ้ต่กีฬาท่ีเขาแข่งขนัอยู่ เกิดฝนตก เกิดอากาศวิปริต การกีฬานั้นเขายงัตอ้ง

งดการแข่งขนัเลย แลว้น่ีเราประพฤติปฏิบติั โอกาสท่ีเราจะชาํระกิเลสของเราข้ึนมา ท่ีไหนมนัเป็น

โอกาสของเรา 

น่ีโอกาสมนัสมบรูณ์มากนะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเขาจะเขา้ใจส่ิงน้ี ต่างคนต่างแสวงหา 

เหมือนกบัหาเวที หาจุดยนื เห็นไหม เราเป็นสังคมโลก เราตอ้งมีจุดยนื ถา้เรามีสถานะทางสังคม 

สังคมจะยอมรับเรา เราจะมีความชุ่มช่ืน เราจะมีความพอใจ นัน่เป็นสังคมใช่ไหม สังคมมนัก็เกิดก็

ตาย สังคมมนัก็เวียนไป มนัสมมุติทั้งหมดล่ะ 

แต่ถ้าเราเป็นภกิษุ แล้วเราพยายามประพฤติปฏบิัติ มนัจะเกดิขึน้มาจากภายในของเรา น่ี

สังคมยนืจากภายใน มนัจะมคีวามองอาจกล้าหาญมาก เพราะใจของเรามนัเป็นปัจจตัตัง มนัจะ

ไม่ตื่นเต้นไปกบัส่ิงใดเลย ไม่วอกแวกวอแวไปกบักระแสโลก 

เหมือนในธรรมบทเลย ในนวโกวาท เห็นไหม เสียงดงัท่ีไหนไปท่ีนัน่ ท่ีไหนมี

การละเล่น ไปท่ีนัน่ ท่ีไหนมี ไปท่ีนัน่ เห็นไหม ไปหมดเลย น่ีก็เหมือนกนั ถา้ไม่มีจุดยนื จิตมนัไม่

มีความตั้งมัน่ของมนั มนัจะไปอยา่งนั้น มนัจะไปตามเขาอยา่งนั้น มนัฟุ้งซ่านออกไป พอฟุ้งซ่าน

ออกไปมนัก็ไปตามกระแสโลก น่ีไม่ใช่กลัยาณปุถุชน ถ้าเป็นกลัยาณปุถุชนจะควบคุมส่ิงนีไ้ด้ 

เพราะมนัมสีต ิ เพราะมนัมสีถานะ เพราะมนัมสํีานักทีเ่ปิดโอกาสให้ประพฤติปฏบิัติ เพราะมนัมี

หมู่คณะทีด่คีอยออมชอมกนั เป็นหมู่คณะทีเ่ปิดโอกาสให้ทาํ 

นกักีฬา ดูสิ เวลาเขาเล่นแข่งกีฬากนั ฟุตบอล เห็นไหม ถา้เขาไม่ส่งลูกใหท้าํประตู กอง

หนา้จะเสียใจมาก ทาํไมคนน้ีเป็นคนข้ีเหนียว ทาํไมคนน้ีไม่เปิดโอกาสใหเ้รา คนน้ีกลวัเราจะมี
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ช่ือเสียง ไม่ยอมเปิดบอลมาใหเ้ราทาํประตูเลย น่ีทีมงานของเขา เขายงัตอ้งเป็นทีมงานอยา่งนั้น

เลย แลว้ในการประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเขามีความจงใจ เขามีความเขม้แขง็ พระเราก็

จะส่งเสริมนะ ถา้สาํนกันั้นเป็นท่ีสัมมาทิฏฐิ ถา้สาํนกัไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ เราประพฤติปฏิบติั จิต

เราจะมีความสงบเขา้มา เขาจะบอกว่า “ขอโอกาสนะ เวลาน้ีวดัน้ีมีความจาํเป็นจะตอ้งไปทาํงาน

อยา่งนั้น ทาํงานอยา่งนั้น” เขาจะทาํลายโอกาสของเราทั้งหมดเลย ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติัในสังคม

มนัจะเป็นแบบนั้นนะ ถา้เราออกไปในสังคมโลก เราจะเห็นสภาวะเป็นแบบนั้นเลย 

แต่ถา้สังคมนั้นเป็นสังคมดี เขาไดบ้อลมา เขาจะเปิดไปใหก้องหนา้เลย กองหนา้จะทาํ

ประตู ยงิเขา้หรือไม่เขา้นั้นอยูท่ี่ฝีมือของกองหนา้ใช่ไหม น่ีก็เหมือนกนั เราเป็นกองหนา้คนหน่ึง 

เราเป็นนกัรบคนหน่ึง เราจะเป็นผูท่ี้ต่อสู้กบักิเลสคนหน่ึง ถา้เรามีโอกาส เพราะเขาเปิดโอกาสให้

หมดแลว้ ถา้เราจะประพฤติปฏิบติั ทางจงกรมก็มีพร้อม กุฏิเราท่ีนัง่สมาธิก็มี ถา้เราจะประพฤติ

ปฏิบติั ถา้มีงานเป็นคร้ังเป็นคราวเราก็บอกหมู่คณะว่าตอนน้ีเราเร่งความเพียร เขาจะเปิดโอกาสให้

เราทนัทีเลย ถา้ไม่เปิดโอกาส ใหม้าบอกหวัหนา้สิ หวัหนา้จะพิจารณาส่ิงน้ีให ้เพราะอะไร เพราะ

ตอ้งการส่ิงน้ีไง หวัหนา้ผูท่ี้ดูแลมนัดูแลอยา่งน้ี ดูแลความเป็นไป ใหก้ารขบัเคล่ือนไปของการให้

เป็นจากสมมุติสงฆเ์ขา้ถึงบญัญติั แลว้ใหถึ้งวมุิตติได ้ใหเ้ป็นสงฆโ์ดยอริยสงฆ ์

ถา้เป็นอริยสงฆข้ึ์นมามนัเป็นท่ีไหน ในเม่ือกายกบัใจมีกิเลสตณัหา ในเม่ือกายน้ีห่มผา้

กาสาวพสัตร์เหมือนกนั พระอรหนัตใ์นสมยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ครูบาอาจารยข์อง

เราก็ห่มผา้กาสาวพสัตร์อยา่งน้ี เราก็ห่มผา้กาสาวพสัตร์เหมือนกบัครูบาอาจารยเ์ราน้ี แลว้

ตรงไหนมนัเป็นสมมุติสงฆ ์ตรงไหนมนัเป็นอริยสงฆล่์ะ 

ส่ิงน้ีเป็นสมมุติจากภายนอก ร่างกายเป็นสมมุตินะ เวลาเราตายไป ส่ิงท่ีเป็นซากศพเขา

จะโยนทิง้ เพราะมนัมีความเหมน็ เขาไม่ตอ้งการ เขากลวัผ ี เห็นไหม ทาํไมครูบาอาจารยข์องเรา

ตาย ทาํไมเขาแยง่ศพกนัล่ะ ทาํไมเขาเผาแลว้ เขาจะแยง่กระดูก เขาแยง่พระธาตุ เขาจะแยง่กนั

ทั้งหมดเลย ทาํไมเขาแสวงหา เขาแยง่กนัทั้งหมด เพราะอะไร เพราะคุณงามความดีของท่าน 

เพราะท่านทาํของท่าน ท่านทาํใจของท่านใหเ้ป็นความสะอาดบริสุทธ์ิ แลว้ท่านช้ีนาํเราได ้จิตใจ

ของท่านสูงส่งกว่าเรา ท่านคอยดึงมือเราตลอดเวลา ท่านคอยโยนผา้แลว้ดึงเราข้ึนมา 

เราต่างหากเป็นผูท่ี้ไม่เอาไหน เราต่างหากเป็นผูท่ี้ไม่จริงไม่จงั ท่านทอดผา้ ท่านโยน

เชือกมาใหเ้พื่อดึงเราข้ึนจากนํ้า เราก็ยงันอนใจจะไปจบัปลาจบัเต่า จบัส่ิงท่ีเป็นสัตวอ์ยูใ่นนํ้านั้น
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อีก เห็นไหม “ส่ิงน้ีมีคุณค่า ปลาไหลไฟฟ้าน้ียิง่มีคุณค่าใหญ่ ยิง่งูเห่า งูจงอาง อูหู้! มนัมีคุณค่า

มาก”...น่ีไปตอ้งการแต่ส่ิงนั้น ท่านโยนสะพาน โยนเชือกมาใหเ้รากา้วเดินข้ึนไป ทาํไมมนัไม่ทาํ

ล่ะ ถา้เราไม่ทาํมนัก็ไม่เป็นประโยชน์กบัเราสิ 

ถึงบอกว่า หวัหนา้ผูท่ี้พาออก มนัจะมีเร่ืองธรรมวินยั เร่ืองโอกาสนะ เพราะส่ิงน้ีสาํคญั

มาก การประพฤติปฏิบติัทุกวินาที ทุกเวลา ขณะท่ีมนัเขา้ดา้ยเขา้เขม็ จิตมนัสงบขนาดไหน มนัจะ

เป็นไปนะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะเขา้ใจส่ิงน้ี มนัถึงสงวนรักษา รักษาส่ิงน้ีมาใหส้าํนกัปฏิบติันั้น

ตอ้งเป็นสาํนกัปฏิบติั เราอยา่ไปกวนกนั 

เวลาท่ีเราจะเดินผา่นกุฏิกนัยงัตอ้งขอโอกาสนะ เราอยูก่บัครูบาอาจารยม์า กุฏิหน่ึงหา้ม

พระองคใ์ดเดินเฉียดเขา้ไป เพราะพระองคน์ั้นจะนัง่สมาธิอยูห่รือไม่นัง่สมาธิอยู ่ จะไม่มีใคร

สามารถรู้ได ้แลว้พระองคน์ั้นจิตสงบหรือไม่สงบ ใครจะสามารถรู้ได ้เห็นไหม ดูสิ ในเม่ือห่มผา้

กาสาวพสัตร์เหมือนกนั เป็นภิกษุเหมือนกนั แต่หวัใจท่ีสงบกบัหวัใจท่ีเร่าร้อนมนัก็อยู่ในร่างกาย

น้ี แลว้ใครรู้ล่ะ? ปัจจตัตงัรู้จากหวัใจดวงนั้นล่ะ 

ส่ิงท่ีเป็นวินยันะ เราอยูด่ว้ยกนัตั้งแต่พรรษาสองพรรษาข้ึนไป ปิดกนัไม่ไดห้รอก 

เหมือนกบัในครอบครัวหน่ึง นิสัยใจคอเขาจะรู้กนัหมดล่ะ เห็นไหม ธรรมน้ีเราปฏิบติัข้ึนมา เรามี

แง่มุมข้ึนมา เราถามครูบาอาจารยเ์ราสิ ถา้ท่านตอบไม่ได ้แสดงว่าท่านอั้นตู ้ท่านไม่เขา้ใจ ท่านไม่

รู้ แต่ถา้ท่านตอบมามนัผดิอีกล่ะ ท่านตอบมากบัท่ีเรารู้มามนัต่างกนั ท่านก็ยงัผดิอีกนะ 

แล้วถ้าท่านตอบมาถูก ธรรมคือการแสดงออกจากการเทศนาว่าการนี้ล่ะ เวลาแสดง

ธรรมออกมามนัออกมาจากใจ ออกมาจากประสบการณ์ของใจดวงน้ัน ใจดวงน้ันถ้ามธีรรมจริง 

มนัประพฤติปฏบิัติมา มนัจะมแีง่มุมของมัน 

กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัจะมีแง่มุมของมนั มนัจะหลบซ่อนอยูใ่นแง่มุมของมนั 

มนัจะทาํใหก้ารประพฤติปฏิบติัเราลม้ลุกคลุกคลานนะ เพราะอะไร เพราะพญามาร กิเลสตณัหา

ความทะยานอยากน้ีเป็นเร่ืองท่ีมหศัจรรยม์าก มนัอาศยัอยูบ่นหวัใจของสัตวโ์ลก ไม่ใช่แค่มนุษย์

นะ สัตวทุ์กชนิด กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัปกครองอยู่ มนัอยูบ่นหวัใจนั้น มนัพาเกิดพา

ตายแลว้มนัขบัถ่าย มนับีบบ้ีสีไฟ จะตายหนหน่ึงมนัก็ผ่อนคลาย ผอ่นหายใจทีหน่ึง มีความสุข 

เห็นไหม แลว้ก็บีบบ้ีสีไฟต่อไป บีบอยา่งนั้น ทาํลายอยา่งนั้นตลอดไป น่ีมนัอยูใ่นหวัใจนัน่น่ะ 

แลว้มนับีบบ้ีในหวัใจของเรา แลว้เราจะหาความสุขมาจากไหน ถา้เรายงันอนใจกบัส่ิงน้ี เราจะไม่
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มีความสุขกบัใจของเราเลย ใจของเรามนัมีสภาวะแบบน้ีปกคลุมของมนัอยู่ เราถึงตอ้งมีความมุ

มานะ 

ถา้เป็นสมมุติสงฆ ์มีสติ มนัทาํของมนันะ มนัจะเป็นไป ถา้สมมุติสงฆ ์แลว้อารมณ์ก็เป็น

สมมุติ โลกน้ีก็เป็นสมมุติ ส่ิงต่างๆ ก็เป็นสมมุติ แลว้เราก็วา่เรารู้จริง เรารู้ตามสมมุติหมด เรา

เขา้ใจ เราก็จะติดอยูแ่ค่น้ี 

โอกาสในการออกประพฤติปฏิบติัน้ีเป็นเร่ืองแสนยาก เรามีโอกาสประพฤติปฏิบติัแลว้ เรา

ถึงตอ้งตั้งใจ ใชส้ติปัญญาใคร่ครวญเสียหน่อยว่าส่ิงท่ีใคร่ครวญอยูน่ี่มนัถูกหรือผดิ ถา้มนัถูกนะ 

น่ีมนัเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นความเห็นผดิ แลว้ถา้เราปล่อยวางส่ิงน้ีได ้ ถา้เราไม่ปล่อยวาง มนัตอ้ง

พิสูจน์กนัสิ ถา้มนัเป็นความจริง มนัเป็นของจริงของเรา เราประพฤติปฏิบติัมาเป็นความจริง มนั

ตอ้งใหผ้ลเป็นความสุขกบัเรา ทาํไมหวัใจไม่มีความสุขล่ะ ทาํไมมนัเสียดแทงใจเหลือเกิน ทาํไม

มนัทาํใหเ้ราเร่าร้อนล่ะ ถา้เร่าร้อน มนัตอ้งเป็นความผดิสิ เราตอ้งมีการไต่สวน มีการใคร่ครวญ

นะ 

ในการประพฤติปฏิบติัของครูบาอาจารยก์็เหมือนกนันะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ ทั้งๆ ท่ีคนอ่ืนเขาการันตีว่า “มีความรู้เท่าเรา มีความเห็นเหมือนเรา” แต่องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสัมพทุธเจา้ก็ปฏิเสธตลอดเลย เพราะอะไร เพราะถา้เช่ือเขาไปมนัก็อยูช่ ัว่คราว แลว้เวลาเกิด

เวลาตายไปโอกาสมนัจะมีมหาศาลเลยท่ีจะตอ้งเวียนตายเวียนเกิด แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้ท่านสร้างบารมีมา มนัจะเป็นอยา่งนั้นไม่ได ้เพียงแต่ว่าถา้พดูถึงในการประพฤติปฏิบติั ถา้

กิเลสมนัหลอกลวง มนัจะเป็นสภาวะแบบนั้น เพียงแต่เทียบใหเ้ห็นว่า แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้มีผูก้ารันตี มีผูรั้บประกนั ท่านยงัไม่ยอม แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่านรู้

จริง แมแ้ต่ปัญจวคัคียป์ฏิเสธขนาดไหน “น่ีเป็นผูท่ี้มกัมาก ผูท่ี้ไม่ประพฤติปฏิบติั หลงแต่ความ

สะดวกสบาย” 

“ปัญจวคัคีย ์เธอเคยไดฟั้งเราพดูไหม เราเคยพดูไหมว่าเราเป็นพระอรหนัต ์เราไม่เคยพดู

คาํว่าเราเป็นพระอรหนัตม์าเลยตั้งแต่อยูด่ว้ยกนัมา ๖ ปี” 

ทั้งๆ ท่ีคนอ่ืนปฏิเสธ คนอ่ืนเขาไม่ตอ้งการ แต่ในเม่ือปัจจตัตงัในหวัใจท่านเป็นความจริง

สุดส่วน ทาํไมท่านจะพดูไม่ได ้ในเม่ือเทวดาฟ้าดิน ตั้งแต่เทศนาว่าการธมัมจกัฯ เห็นไหม เทวดาส่ง
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ต่อเป็นชั้นๆๆ ข้ึนไป แมแ้ต่เทวดา แมแ้ต่อินทร์ แมแ้ต่พรหมก็ยงัคดัคา้นความเห็นขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไดเ้ลย ส่ิงน้ีเป็นความจริง ถา้มนัเป็นความจริงของเรา เราตอ้งพิสูจน์สิ 

ในการประพฤติปฏิบติัของเราว่าเราเป็นความจริงๆ ถา้เป็นมิจฉาทิฏฐิ มนัเป็นความเห็น

ผดิ มิจฉานะ เราไม่ตอ้งเสียใจว่าความเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิมนัก็เกิด

ข้ึนมา กิเลสกบัธรรมมนัจะเกิดมาในหวัใจตลอดไป กิเลสเกิดข้ึนมามนัก็เป็นความเห็นผดิ เด๋ียว

กิเลสมนัปกครองหวัใจมนัก็จะทาํใหใ้จน้ีเร่าร้อน มีความทุกข ์ แต่ถา้เราทาํสติของเราสมบรูณ์

ข้ึนมา พอจิตมนัสงบข้ึนมา น่ีธรรมเกิด ถา้ธรรมเกิด มนัก็มีความร่มเยน็ข้ึนมา 

ไม่ตอ้งเสียใจว่าความคิดเราเป็นมิจฉาทิฏฐิแลว้เราจะเป็นมิจฉาทิฏฐิตลอดไป เราจะมี

ความเสียอกเสียใจถา้เราคิดว่ากรรมมนัเป็นของตายตวั พระอริยบุคคลก็เกิดไม่ไดสิ้ ในการ

ประพฤติปฏิบติัมนัก็ไม่มีสิ แต่น่ีมนัมี ความเห็นผดิมนัเห็นไดทุ้กคน แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ประพฤติปฏิบติัมา ๖ ปี เห็นผดิมาทั้งนั้นน่ะ ไปศึกษามากบัใคร ปฏิบติัมากบัเขา 

มนัก็เห็นผดิ เห็นผดิในขณะท่ีทดลอง 

ถา้พดูถึงผูท่ี้ยอมรับความผดิ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ยงัพดูในธรรม

วินยัว่าเป็นอริยประเพณีนะ ประเพณีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อริยวินยั ผูท่ี้ทาํ

ความผดิแลว้ประกาศตนว่าผดิ ปลงอาบติั น่ีเป็นอริยวินยั วินยัของพระอริยเจา้ คือประกาศตนว่า

เป็นผูท่ี้ทาํผดิ ผูใ้ดทาํความผดิ ผูใ้ดรู้จกัความผดิของตวั ผูใ้ดสารภาพผดิ น่ีเป็นธรรมวินยั เป็นผูท่ี้

ไม่ปกปิดตวัเองไว ้เห็นไหม น่ีเป็นธรรมวินยั 

แลว้ถา้ความเห็นของเราผดิ ถา้พสูิจน์แลว้ว่าผดิ เราปล่อยข้ึนมาก็เป็นสัมมา มนัก็เป็น

ความถกูตอ้ง ความถูกตอ้งหยาบๆ ไง โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค เวลาถูกตอ้งส่วนหน่ึง 

สมุจเฉทปหาน วิปัสสนาจนทาํลายกิเลส เห็นไหม กาย เวทนา จิต ธรรม จนปล่อยวางข้ึนไป น่ี

เป็นสัมมาทั้งหมดเลย เป็นอกุปปธรรมดว้ย แต่ยกข้ึนวิปัสสนาต่อไปมนัก็เป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนบน 

มิจฉาทิฏฐิ เพราะปฏิบติัไปมนัติดไปทุกขั้นตอนนะ 

เราคิดว่าประพฤติปฏิบติัไปแลว้มนัจะสะดวกสบาย ถา้ถูกตอ้งแลว้มนัเหมือนกบัจรวด 

ปล่อยทีหน่ึงถึงโลกพระจนัทร์เลย เพราะมนัถูกตอ้งแลว้ มนัจะยงิถึงโลกพระจนัทร์เลย...น่ีไม่ใช่ 

มนัมีกิเลสหยาบมีละเอียด ความเห็นหยาบๆ มนัก็ทาํใหถู้กตอ้ง มนัก็กา้วเดินดว้ยความถูกตอ้ง 

เวลามนัผอ่นคลาย เวลาจิตสงบข้ึนมาแลว้ใชปั้ญญาออกไป มนัจะมีความสุขของมนั 
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ถา้ติดสุข มนัจะเส่ือม อนิจจงันะ ความเห็นอนัน้ียงัเป็นอนิจจงัอยู่ อยูใ่ตก้ฎของอนิจจงั ถา้เรา

ไม่มีสติสัมปชญัญะ เราไม่ควบคุมใหดี้ เราไม่สร้างเหตุใหดี้ ส่ิงน้ีจะเส่ือมไป เพราะมนัอยูใ่ตก้ฎ

ของ สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวธรรมน้ีเกิดข้ึนชัว่คราว เพราะมนัมีเหตุ พอหมดเหตุมนัก็จะคลายตวั

ออกไป มนัก็จะเส่ือมออกไป แต่ถ้าเราสร้างเหตุตลอดไป เราวปัิสสนาของเราตลอดไป แล้วยกขึน้

ให้มนัละเอยีดขึน้ไป ส่ิงทีล่ะเอยีดมนักห็ลอกละเอยีดขึน้ไป เรากใ็ช้สติปัญญาใคร่ครวญให้

ละเอยีดเข้าไป 

ขณะประพฤติปฏิบติัเขา้มา ความหยาบๆ ท่ีมนัทาํลายหยาบๆ อยา่งน้ี มนัจะเขา้ใจ พอ

เขา้ใจข้ึนมา พอยกข้ึนสูงข้ึนไป ส่ิงท่ีละเอียดข้ึนมา “เอะ๊! เม่ือเราผา่นขั้นตอนนั้นมา มนัก็มีอาการ

อยา่งน้ีหลอกข้ึนมาว่าใช่อยา่งนั้น ว่าเป็นอยา่งน้ี แลว้เราก็หลงลม้ลุกคลุกคลานมามหาศาลเลย อนัน้ี

มนัจะเป็นอยา่งนั้นอีกหรือเปล่าหนอ” ถา้เป็นอยา่งนั้นข้ึนมา เราก็ตอ้งทดสอบข้ึนมา 

ส่ิงน้ีทดสอบข้ึนมา เราก็ใชปั้ญญาใคร่ครวญของมนั ถา้มนัวิปัสสนาไป มนัปล่อยวาง 

ปล่อยวางมีสติไหม ปล่อยวางมีผูรั้บรู้ไหม ถา้ปล่อยวางแบบไม่มีสติ อยา่งน้ีไม่เอา ปล่อยวางแบบ

น้ีมนัปล่อยวางแบบไม่พร้อม มรรคไม่สามคัคี ถา้มนัปล่อยวางแบบมีสติควบคุมเขา้ไปดว้ย 

ปัญญามนัจะใคร่ครวญออกไป มนัจะแยกแยะออกมาอยา่งน้ี แลว้ปล่อยวางออกมาน้ี ยถาภูต ํเห็น

ไหม มนัปล่อย ยถาภูต ํน่ีภมิูของความรู้อนันั้น 

าณทสฺสนํ ถา้ญาณอนัน้ีมีสติพร้อมข้ึนไป ญาณรู้อีก เห็นไหม เวลาผูท่ี้เขายงิประตู กอง

หนา้ยงิประตูเขา้ไป ยงิเขา้ไปในประตูแลว้ยงัตามเขา้ไปในประตู ไปเตะฟุตบอลในประตูนั้นอีก 

ไปแสดงความดีใจในประตูนั้นว่า “โอ!้ ฉนัยงิประตูได ้ฉนัทาํผลงานของฉนัได”้ 

น่ีก็เหมือนกนั ยถาภูต ําณทสฺสนํ ญาณหยัง่รู้เขา้ไปรู้ว่าส่ิงน้ีเรายงิเขา้ประตูมาแลว้ ส่ิงน้ี

เราเขา้ไปจบัลูกฟุตบอลข้ึนมา จบัแลว้ทุ่มแลว้ทุ่มอีก น่ีผลงานของเรา น่ีผลงานของเรา าณทสฺสนํ 

เกิดข้ึนมาจากการประพฤติปฏิบติัของเรา แลว้มนัจะมีใครมาหลอกลวงเรา มนัจะมีใครมาทาํลาย

เราว่าเราทาํผดิ...มนัไม่มีหรอก 

ความสะอาดบริสุทธ์ิมนัเกิดข้ึนมาจากการประพฤติปฏิบติัของเรา มนัเป็นปัจจตัตงั เกิด

จากใจของเรา มนัเป็นความเห็นของเรา น่ีความเห็นท่ีถูกนะ ถา้ความเห็นท่ีผดิมนัก็หลงไปตลอด

นัน่ล่ะ มนัก็เป็นสมมุติสงฆข้ึ์นมาจนถึงจุดน้ีไม่ไดห้รอก ถา้เป็นสมมุติสงฆข้ึ์นมา มนัก็เป็นสมมุติ

ไปทั้งหมด 
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ธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้านีส้มมุติบัญญตัิ จนวปัิสสนาขึน้ไป จนเป็น

ธรรมของเรา เห็นไหม ถ้าเป็นธรรมของเรา ธรรมในหัวใจของครูบาอาจารย์ทีม่ีธรรมอย่างนี ้ เวลา

แสดงธรรมออกมามนัถงึเป็นอย่างนีไ้ง เวลาแสดงธรรมออกมา เพือ่ธรรมในหัวใจอนัน้ันมนัจะ

กงัวาน 

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าบอกเลย ส่ิงทีเ่ป็นคุณสมบัติในศาสนาทีป่ระเสริฐทีสุ่ด

คอืการบันลอืสีหนาท 

ถา้ครูบาอาจารยข์องเราจะบนัลือสีหนาท น่ีคือการแสดงธรรม ราชสีห์บนัลือสีหนาท 

ธรรมจะแสดงออกไป เทวดาฟ้าดินฟังอยา่งน้ีจะมีความเบิกบาน มีความรู้สึก เพราะอะไร เพราะน่ี

เป็นอริยสัจ น่ีเป็นความจริง น่ีเป็นส่ิงท่ีเป็นธรรมโอสถท่ีเขา้ไปทาํลายกิเลสในหวัใจ ส่ิงน้ีมนัเกิด

ข้ึนมาจากไหนล่ะ 

เวลาเราจะเอายากนั เภสัชกร องคก์ารเภสัชเขาทาํยาข้ึนมาเพื่อจะรักษาโรค น่ีเขาตอ้งทาํ

ยาข้ึนมา เขามีโรงงานของเขา แต่น่ีมนัเป็นธรรม ธรรมโอสถเกิดมาจากไหนล่ะ? มนัก็เกิดมาจากใจ

ผูท่ี้ชาํระกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา ถา้ใครมีธรรมชั้นหยาบๆ ก็แสดงไดอ้ยา่งหยาบ  ๆถา้ใครมีชั้น

ละเอียดมนัก็ละเอียดข้ึนไป ถา้คนมีธรรมสูงข้ึนไปจนทาํลายกามราคะ ทาํลายอวิชชาเขา้ไป ธรรม

ออกมามนัจะครบวงจรของมนัไง วงจรมรรคหยาบ-มรรคละเอียดมนัจะขดัแยง้กนัอยา่งไร 

ส่ิงท่ีมนัส่งต่อข้ึนไป เห็นไหม สัมมาสมาธิของโสดาบนัขนาดไหน สมาธิของสกิทาคามี

ขนาดไหน สมาธิของอนาคามีขนาดไหน สมาธิของอรหนัตข์นาดไหน มนัจะมีขั้นตอนของมนั 

ขั้นตอนของมนัในมรรค ๔ ผล ๔ ไม่ใช่ว่ามรรคชนิดเดียว มีดาบเล่มเดียวก็จะทาํงานทั้งโลก เป็นไป

ไม่ไดห้รอก 

งานของโลกเขา ขณะท่ีเราจะถากจะถางส่ิงต่างๆ ตอ้งใชจ้อบใชเ้สียม ขณะท่ีเราจะขุด

หลุม เราขุดดว้ยจอบดว้ยเสียม ขุดลงไป เราจะวางเสา เราจะปพูื้น เราจะทาํอะไร มนัเป็นงานคน

ละชั้นคนละตอนนะ ยิง่เดินสายไฟ ยิง่ประกอบทาํใหบ้า้นเรือนนั้นสวยงามข้ึนมา มนัยิง่ใช้

เคร่ืองมืออนัละเอียดเขา้ไปใหญ่ น่ีมีแต่ดาบเล่มเดียว แลว้บอกว่าฉนัก็จะติดไฟฟ้า ฉนัก็จะมุงทุก

อยา่ง เอาดาบอนันั้นไปใชไ้ดอ้ยา่งไร เห็นไหม น่ีมรรคหยาบ-มรรคละเอียด 
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ความเป็นไป ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะนัง่หวัเราะนะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมีดาบเล่มเดียว 

แลว้ก็บอกของฉนัเป็นอยา่งนั้นๆ 

น่ีครูบาอาจารยท่์านสลดสังเวชว่า “ทาํไมมีความเห็นอยา่งน้ี ทาํไมมีความคิดอยา่งน้ี 

ความคิดอยา่งน้ีเป็นทิฏฐิมานะ ความคิดอยา่งน้ีเป็นความคิดของกิเลสตณัหา ความคิดอยา่งน้ีเป็น

พญามาร มนัควบคุมใจดวงน้ี ทาํไมใจดวงน้ีมนัสร้างกรรมไวอ้ยา่งไร มารถึงไดผ้กูติดกบัใจดวง

น้ี ทาํใหใ้จดวงน้ีเคล่ือนมาเป็นสภาวะท่ีลม้ลุกคลุกคลานขนาดน้ี แลว้ทาํไมไม่ยอมปล่อย

ความเห็นผดิ เพราะมนัฉุดกระชากมาจนจิตน้ีมีแต่บาดแผลบาดหมางในหวัใจ หัวใจน้ีมีแต่

บาดแผล มีแต่ส่ิงท่ีเป็นโรคเร้ือรังในหวัใจไปทั้งหมด แลว้ทาํไมมนัยงัไม่ยอมละทิฏฐิอยา่งน้ี” 

เห็นไหม ผูท่ี้มีธรรมในหวัใจจะมองสภาวะแบบน้ี มนัถึงสลดสังเวช น่ีธรรมสังเวช 

เห็นแลว้มนัเป็นธรรมสังเวชนะ มนัเป็นธรรมดว้ย จิตอยา่งน้ีก็มี สภาวะแบบน้ีก็มี โลก

เป็นสภาวะแบบน้ี โลกเป็นไปอยา่งน้ี สภาวะของจิตเป็นอยา่งน้ี มนัจะทาํใหจิ้ตดวงน้ีเป็นทุกขม์า

อยา่งน้ี แมแ้ต่ในการประพฤติปฏิบติั ถา้มนัไม่เขา้ถึงจุดของธรรมน้ี มนัก็ปฏิบติับูชาเพื่อจะสร้าง

สมบารมีไป การสร้างสมบารมีไปก็ตดัภพชาติใหส้ั้นเขา้ ถา้เราตดัภพชาติใหส้ั้นเขา้ เราก็เกิดมา

ไม่ตายเปล่า 

คนเราเกดิมาตายเปล่านะ ถ้าไม่ประพฤติปฏบิัติ เห็นไหม องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจ้าบอกเลย “มสีติอยู่แม้แต่ช่ัววินาทเีดยีว ดกีว่าคนทีเ่ขาเผลอสติอยู่ในโลกนี้ ๑๐๐ ปี” 

ชีวิต ๑๐๐ ปี ประมาณ ๑๐๐ ปี ชีวิตหน่ึง เขาไม่สนใจเร่ืองศาสนาเลย แต่เราตั้งสติ แมแ้ต่

ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทีเดียวเท่านั้นนะ อนัน้ีอยูใ่นพระไตรปิฎกนะ มสีติแม้แต่ลม

หายใจเข้าและลมหายใจออกคร้ังเดยีว จะมคุีณสมบัติ มบุีญกศุลมากกว่าคนทีใ่ช้ชีวิตของเขาไป

ทั้งชีวติโดยทีเ่ขาพลั้งเผลอไปกบัโลกตลอดไป 

แลว้เรายอ้นกลบัเขา้มาประพฤติปฏิบติั เราตั้งสติไหม แมแ้ต่มนัจะเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็น

ความเห็นผดิ เป็นส่ิงท่ีทาํใหใ้จน้ีลม้ลุกคลุกคลาน มนัก็ไม่ถึงธรรม แต่เราก็ปฏิบติั เรามีสติ เรา

ควบคุมของเรา เราตั้งพุทโธข้ึนมา เราก็มีสติแลว้ สติกบัลมหายใจเขา้ออก เรามีเป็นหม่ืนๆ แสนๆ 

คร้ัง เพราะเราทาํมาตั้งแต่บวช จนพรรษามากนอ้ยข้ึนมา ก็แลว้แต่ว่าเราจะไดม้ากนอ้ยแค่ไหน น้ี

คือมีสติตลอด น้ีคือเราประพฤติปฏิบติัไปตลอด แต่ก็เป็นสติของปุถุชน แลว้สติยกข้ึนไปเป็น
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มหาสติ เห็นไหม สติ มหาสติ มหาปัญญา เป็นสติอตัโนมติั เป็น าณ ํอทุปาท ิญาณท่ีเกิดข้ึนจาก

ภายใน ถา้มีญาณเกิดข้ึนจากภายใน มนัจะยอ้นกลบัเขา้มานะ ยอ้นกลบัเขา้มา 

จากทาํลายกามราคะ ส่ิงท่ีเป็นความเห็นจากภายใน ความพอใจของใจ ใจพอใจอารมณ์

ทั้งนั้น ความเห็นของเรา เราเก่ง เรายอดเยีย่ม เห็นไหม ความยอดเยีย่ม ส่ิงท่ีติดในลาภสักการะ ผูท่ี้มี

ธรรมในหวัใจยงัติดในลาภสักการะนะ อยากไดล้าภอยากไดส้กัการะของเขา อยากมีช่ือเสียง 

อยากใหพ้ระภิกษุยอมรับเรา อยากเป็นครูเป็นอาจารย ์อยากจะเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียง อยากจะเป็นผูท่ี้

นาํโลก...มนัจะนาํไปไหน ในเม่ือมนัยงัมีมารอยู ่มนัยงัมีอวิชชาอยูใ่นหวัใจ 

มนัถึงยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มา ถึงทาํลายความพอใจคือกามฉนัทะ กามฉนัทะกบั

กามราคะ ถา้ทาํลายส่ิงน้ีไป มนัว่างหมด ส่ิงท่ีว่างหมด มนัก็ปล่อยข้ึนไปจากภายใน น่ีจากภายใน 

ถา้มีความเป็นไป ถา้มีอาํนาจวาสนา มนัจะเห็นมาร ถา้ยกข้ึนไปจบัมารได ้ ส่ิงท่ีเป็นมารนะ มารน้ี

คือเรา เห็นไหม มารน้ีคือเรา เราน้ีคือมาร มารน้ีคือเจา้วฏัจกัร มารน้ีคือส่ิงท่ีควบคุมการเกิดและ

การตาย แต่เราไปโทษแต่คนอ่ืน เห็นไหม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงบอกว่าให ้อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่ง

ตนตลอด ตนตอ้งเขา้มาควบคุมใจของเรา ตนเขา้มา วิปัสสนาเขา้มา จนถึงท่ีสุด เห็นไหม ถา้เรา

ควบคุมเรา เราแกไ้ขของเรา เราจะเขา้ไปถึงยอดเจา้วฏัจกัร เราจะเขา้ไปถึงยอดของพญามาร เราจะ

จบัพญามารน้ี ใคร่ครวญพญามารน้ีดว้ยปัญญาญาณอยา่งละเอียด ปัญญาญาณอยา่งละเอียดน้ีเป็น

ความลึกลบัมหศัจรรยม์าก 

เพราะส่ิงท่ีว่าเป็นปัญญา น่ีโลกเขาว่าเป็นปัญญากนันะ เป็นศาสตราจารย ์ เป็นส่ิงท่ีเป็น

ปัญญา...น่ีไร้สาระมากเลย เพราะอะไร เพราะมนัเป็นขนัธ์ มนัเป็นสังขารขนัธ์ มนัเป็นความคิด 

มนัเป็นขนัธ์ระหว่างจิต ระหว่างจิตคือเร่ืองพลงังานของปฏิสนธิจิต แลว้มนัเคล่ือนเป็นพลงังาน

ออกไป น่ีขนัธ์แสดงตวั ขนัธ์แสดงตวัมนัถึงปรุง น่ีมนัปรุง มนัถึงหยาบไง 

แต่ถ้าเป็นปัญญาญาณอย่างนี ้ มนัเข้าไปตรงตัวจติเลย มนัไม่ได้ส่งพลงังานออกไปที่

ขนัธ์ มนัไม่ส่งพลงังานออกมาทีสั่งขารขนัธ์ สัญญาขนัธ์ ไม่ได้ส่งออกไป มนัย้อนกลบัมาจาก

ภายใน ปัญญาอนันีถ้งึละเอยีดอ่อน เห็นไหม 
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อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา ว�ิฺาณ ํมนัเหมือน “ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ” มนั

เป็นกอง เป็นส่วนแยกกนั ขนัธ์ก็เหมือนกนั รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นกอง แยกจาก

กนั มนัเป็นคนละส่วนกนั แต่มนัผสมกนัโดยนามธรรม แต่ปัจจยาการน้ีมนัเป็นหน่ึงเดียว มนั

สัมพนัธ์กนั ทฤษฎีสัมพนัธ์ ส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งน้ี ถา้เราใชปั้ญญาอยา่งละเอียดเขา้ไป 

มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย ส่ิงท่ีเป็นความละเอียดอ่อนแลว้เราใชส่ิ้งท่ีหยาบ เห็นไหม 

เหมือนกบัเรามีดาบเล่มเดียวแลว้เราจะเขา้ไปไขสกรู ไขส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ีเลก็มากอยูใ่นซอกต่างๆ มนั

เป็นไปไม่ไดห้รอก มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย ยิง่เป็นไฟฟ้า มนัเป็นคล่ืนมาอยา่งน้ียิง่ทาํอะไรไม่ไดเ้ลย 

มนัตอ้งมีเคร่ืองวดั เวลาเขาจะวดัไฟฟ้าดว้ยเคร่ืองวดัไฟฟ้าว่าเกจข้ึ์นหรือไม่ข้ึน เห็นไหม มนัเป็น

นามธรรมไง 

น่ีก็เหมือนกนั ปัญญามนัจะละเอียดเขา้ไปเป็นปัญญาญาณอยา่งนั้น ถา้เป็นปัญญาญาณ

อยา่งนั้นเกิดข้ึนไป น่ีอรหตัตมรรค ส่ิงท่ีเป็นปัญญาอนัละเอียดท่ีสุด อาสวกัขยญาณเขา้ไปทาํลาย

กิเลสตรงน้ี ถา้เขา้ไปทาํลายกิเลสตรงน้ี ส้ินกระบวนการ น่ีไง “อริยสงฆ”์ สงฆท่ี์เป็นครูบา

อาจารยข์องเรา ห่มผา้กาสาวพสัตร์เหมือนเราน่ีแหละ มีร่างกายฉนัอาหาร ใชชี้วิตปกติเหมือน

มนุษยปุ์ถุชนเราน่ีแหละ แต่หวัใจต่างกนัราวฟ้ากบัดิน 

ห่มผ้ากาสาวพสัตร์เหมอืนกนั การขบัเคลือ่นไปของธาตุขนัธ์เหมอืนกนั แต่ท่านไม่มี

มารในหัวใจเลย มนัเป็นความสะอาด เป็นความบริสุทธ์ิทั้งหมด เพราะจตินีพ้้นจากมารทั้งหมด 

จตินีเ้ป็นวมุิตติจติไปแล้ว แต่ส่ิงทีเ่หลอือยู่นีเ้ป็นเศษเดน สอปุาทเิสสนิพพาน เศษเดนส่ิงทีม่นั

ชําระล้าง 

เกดิเป็นมนุษย์แล้วได้ร่างกายมา แล้วออกบวชประพฤติปฏบิัติเป็นสมมุติสงฆ์ แล้ว

ประพฤติปฏบิัติจนถงึทีสุ่ด พอใจมนัสงบขึน้มา ส่ิงนีก้ข็บัถ่ายเหมอืนกนั ส่ิงนีก้ม็ชีีวติเหมอืนกนั 

แต่หัวใจอนัน้ันมนัพ้นออกไป เห็นไหม 

แต่ถา้เราเป็นสมมุติสงฆ ์ มนัมีมารผจญในหวัใจ มนัมีความเบียดเบียนใจ มนัทาํลายคน

อ่ืน มนัทาํลายทุกๆ อยา่ง เพราะกิเลสมนัทาํลายตวัมนัเองแลว้ ส่ิงน้ีเป็นสมบติันอ้ยเกินไปท่ีเราจะ

ทาํลายได ้ มนัมีทิฏฐิมานะ มนัจะตอ้งทาํลายคนอ่ืน เพราะคนอ่ืนเขา้มาติเตียนเรา คนอ่ืนไม่เปิด

โอกาสใหเ้รา คนอ่ืนปิดกั้นเรา คนอ่ืนทั้งนั้น น่ีถา้เรามีมารอยูแ่ลว้มนัจะทาํลายตวัมนัเองก่อน แลว้

ก็ทาํลายคนอ่ืนตลอดไป 
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สมมุติสงฆ ์๒๙ 

 

แต่ถา้มีธรรมในหวัใจ ครูบาอาจารยเ์ราถึงวา่ ห่มผา้กาสาวพสัตร์เหมือนกนั มีหวัใจ

เหมือนกนั เพราะขณะท่ียงัมีหวัใจ มีลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ใจมนัยงัไม่ออกจากร่าง มี

หวัใจเหมือนกนั แต่เป็นหวัใจท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ กบัหวัใจของเราท่ีสกปรกโสมม เราถึงเป็นสมมุติ

สงฆ ์ท่านถึงเป็นอริยสงฆ ์เอวงั 
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