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รู้โลกๆ  

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์พระ วนัที่ ๙ กนัยายน ๒๕๕๗ 

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

 

ตั้งใจฟังธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราบวชมา เราบวชมา เห็น

ไหม เราหนีโลกมา โลกมนัเร่าร้อนอยา่งนั้น เรารู้จกัคนแต่เราไม่รู้จกัใจของคน เห็นหนา้ของคน 

เห็นหนา้ตาเขาแต่ไม่รู้จกัความรู้สึกนึกคิดของเขา ความรู้สึกนึกคิดของเขา เห็นไหม เราอยาก

ศึกษา ถา้เราอยากศึกษาน่ี ถา้เรารอบรู้ เราศึกษา เราเท่าทนักนัหมด เราท าส่ิงใดเราก็ไม่เป็นเหยื่อ 

แต่ในใจของเรา เรายงัไม่รู้เท่าทนัมนัเลย แลว้เราจะไปรู้เท่าทนัใจของคนอ่ืนไดย้งัไง 

ไอน้ัน่เร่ืองจิตวิทยานะ น่ีสังคมจิตวิทยา เวลาเขามีของเขา เขาเขา้ใจของเขา การศึกษา

ของเขา เขาศึกษามาเพื่อมวลชน การควบคุมมวลชน การท ามอ็บน่ีเร่ืองของการเมือง แต่มนุษย์

เป็นสัตวก์ารเมือง เราก็เป็นสัตวต์วัหน่ึงเหมือนกนั สัตตะผูข้อ้ง เราก็ผูข้อ้งกบัวฏัฏะ ผูข้อ้งกบั

วฏัฏะ เราไดส้ร้างบุญกุศลของเรามาเราถึงไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ เห็นไหม เราไดม้าบวชพระ บวช

พระ เห็นไหม บวชพระเป็นนกัพรต นกัพรตไม่มีสมบติัเทียมหนา้เทียมตากบัโลกเขา แต่นกัพรต 

เห็นไหม นกัพรตทัว่ไปเขายงัสะสมทรัพยข์องเขา เพื่อจะเทียมหนา้เทียมตาของเขา ไปไหน

จะตอ้งเทียมหนา้เทียมตาเขา อนันั้นมนัเป็นเร่ืองของโลก 

หลวงตาท่านพดูนะ ท่านสะทอ้นใจมาก อูย้ หวัโลน้ๆ ยงัมีเคร่ืองยนตก์ลไกไปแข่งกบั

ชาวบา้นเขา ชาวบา้นเขาหวัด าๆ เขาหาอยูห่ากิน ท่านสังเวชมากนะ ท่านสังเวชถึงพระท่ีว่าอยาก

แสดงอ านาจบาตรใหญ่ใหเ้ท่าทนักบัโลกเขา ใหโ้ลกเขายอมรับ โลกเขายอมรับไดย้งัไง โลกเขา
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ยงัแข่งขนักนัเพื่อการยอมรับ เพื่อจะเป็นหวัหนา้สัตว ์ เขาอยากเป็นหวัหนา้ฝงู เราสละมาแลว้ เรา

สละจากโลกมา เห็นไหม เพราะเราเห็นแลว้ว่าทางโลกมนัเร่าร้อน มนัเร่าร้อน เห็นไหม น่ีโลก

ธรรม ๘  

เราจะหาความร่มเยน็เป็นสุขของเรา เราบวชมาเป็นพระ เวลาเรามาบวชพระ บวชพระ

เพื่อมาช าระลา้งกิเลสในหวัใจของเรา พอบวชข้ึนมาว่าบวชมาแลว้มนัจะชุ่มเยน็ๆ มนักลบัยิง่เร่า

ร้อนใหญ่ มนัยิง่ร้อนเขา้ไปอีก เห็นไหม เวลาคนจะสึกขาลาเพศไป เขาบอกร้อนผา้เหลืองๆ อยู่

ไม่ได ้หมดบุญๆ สึกไป เวลาเราบวชมาแลว้ๆ กิเลสมนัโดนก าจดัไง บวชแลว้กิเลสมนัโดนขีดวง

ลอ้มมนัไง เห็นไหม มีศีลมีขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมา มนัมีศีลข้ึนมา กิเลสมนัเร่าร้อน 

ถา้กิเลสมนัเร่าร้อน เร่าร้อนตบะธรรมก็แผดเผามนัสิ เรามีศีล สมาธิ ปัญญา เราจะ

ประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมาเพื่อใหห้วัใจร่มเยน็เป็นสุขเขา้มา ถา้หวัใจร่มเยน็เป็นสุขเขา้มา เห็น

ไหม มนัก็จะร่มเยน็เป็นสุขเขา้มา มนัก็จะไม่เร่าร้อนแลว้ เพราะมนัมีธรรมโอสถ มีธรรมะเป็นท่ี

ชุ่มช่ืน เห็นไหม มีความสุขมีความสงบระงบัเขา้มา มนัก็มีความสุข  

เราบวชมาเพื่อแบบน้ี เราไม่ไดบ้วชมาแบบโลกเขา บวชข้ึนมาแลว้หาสถานะ เห็นไหม 

จะหาสถานะทางสังคม จะหาสถานะทางทรัพยสิ์นเพื่อไปเทียมหนา้เทียมตาเขา ไปไหนตอ้งโอ่

อ่าๆ โอย้ หลวงตาท่านพดูอยา่งน้ีในเทศน์ของท่าน ท่านสังเวชนะ ท าไมมาเหยยีบย  า่ธรรมวินยั

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดเ้ตม็ไมเ้ตม็มืออยา่งน้ี ท  าไมเหยยีบย  า่ไดข้นาดน้ี แลว้เอา

กิเลสมาเหยยีบย  า่ธรรมะแลว้จะไปเชิดหนา้ชูตาเท่ากบัเขา จะเอาเชิดหนา้ชูตาไปกบัโลกเขา จะ

เอาศกัยภาพ เอาเร่ืองโลกธรรมไปแข่งขนักบัโลกเขา มนัจะท าลายศาสนาไดข้นาดน้ี 

เวลาท่านสังเวชของท่าน เวลาท่านสังเวชของท่านนะ เราจะไปแข่งขนัอะไรกบัเขา 

เพราะเราสละมาแลว้ เราทิง้มาแลว้ นัน่มนัเร่ืองของโลกมนัไม่ใช่เร่ืองของธรรม ถา้เร่ืองของ

ธรรมเห็นไหม เราเป็นผูม้กันอ้ยเป็นผูส้ันโดษ เราเป็นนกัพรต เรามีผา้สามผนื เรามีศีล มีสมาธิ 

เป็นอตัตตัถสมบติั เรามีคุณธรรมในหวัใจของเราเป็นอตัตตัถสมบติั เราแสวงหาส่ิงน้ีเป็นท่ีพึ่ง

อาศยั เราเป็นนกับวชดว้ยกนั เราจะยอมรับนะ ยอมรับพระท่ีท าไดจ้ริง  
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เวลาเราเคารพธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราเคารพธรรมวินยัของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีอาวุโส ภนัเต เห็นไหม ถา้เราอาวุโสนอ้ยกว่าเราตอ้งกราบ

ตอ้งเคารพบชูาเพราะว่าท่านบวชมาก่อน ท่านเป็นพี่ เราเป็นนอ้ง ก็ว่ากนัไปตามธรรมวินยั น่ี

ธรรมวินยันะ แต่เวลาธรรมของหลวงตาท่านพดูเห็นไหม ถา้ ๑๐๐ พรรษา ๒๐๐ พรรษาก็แลว้แต่

ถา้ไม่มีคุณธรรม ถา้สามเณรนอ้ยมนัมีคุณธรรมเห็นไหม เรายงัช่ืนใจกบัสามเณรนอ้ย  

บวชมาเม่ือวานน้ี ถา้ส าเร็จ สามเณรนอ้ยอาย ุ ๗ ขวบเป็นพระอรหนัต ์ เรากราบไหว ้ น่ี

ธรรมวินยับอกกราบไม่ได ้ เรากราบเณรไม่ได ้ กราบส่ิงใดไม่ได ้ แต่เรากราบคุณธรรม น่ีก็

เหมือนกนั เราเป็นพระเป็นเจา้กนัเห็นไหม เราบวชมาน่ีเราเคารพกนัดว้ยคุณธรรมในหวัใจไง ถา้

มนัมีคุณธรรมจริง เห็นไหม ผูรู้้ ผูรู้้ถา้มนัรู้จริงของมนั ถา้มนัรู้ไม่จริงมนัแสดงเจตนา เจตนามนั

แสดงออก เจตนามนัแสดง มนัถึงตอ้งมีธรรมวินยัมีขอ้วตัรเป็นร้ัวกั้นไว ้ 

ถา้รู้ไม่จริง รู้ไม่จริงมนัสงสัย คนเราสงสัย คนสงสัยท าอะไรมนัจะจริงจงัไดอ้ยา่งไร คน

สงสัยท าอะไรมนัระแวง ท าอะไรแลว้น่ีมนัละลา้ละลงั มนัท าไม่ไดค้วามเตม็ใจ แต่ความมัน่ใจ 

ถา้มัน่ใจมนัท าของมนัเห็นไหม ถา้รู้จริง รู้จริงมนัจะรู้ท่ีไหน สังคมท่ีจิตวิทยาของเขา จิตวิทยา

มวลชนของเขา เขาควบคุมมวลชนของเขา นัน่การศึกษาทางโลกเขา เขาอาศยัมวลชนนั้นเป็น

เคร่ืองมือ อาศยัมวลชนนั้นเป็นฐานก าลงัของเขา 

แต่ของเรามนัไม่ใช่ เราไม่ใช่ น่ีมนัฐานของกิเลสไง ฐานมวลชนก็ฐานของกิเลส กิเลสมนั

ก็ขบัไสอยูใ่นน้ี กิเลสมนัก็เฟ่ืองฟูในใจเราน่ี กิเลสมนัก็ท  าใหอ้ารมณ์เราวบูวาบอยูน่ี่ จิตดวงหน่ึง 

เวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ ภพชาติแต่ละภพชาติเก็บซากศพไวม้นัลน้โลก แลว้จิตดวงหน่ึงเวลา

กิเลสมนัเฟ่ืองฟูข้ึนมาเห็นไหม กิเลสมนัฟูมาในหวัใจ มนัชกัน าเราไป จะไปแข่งขนักบัเขาไง จะ

ท าอะไรก็จะเทียบกบัโลก จะไปแข่งขนักบัโลก แลว้มนัจะไปแข่งขนักบัมนัท าไม 

เรามีสติมีปัญญายบัย ั้งในหวัใจของเราน่ี มนัจะมีสติปัญญายบัย ั้งๆ ยบัย ั้งกิเลสท่ีมนัเฟ่ือง

ฟูไง ถา้เรามีค าบริกรรม มีปัญญาอบรมสมาธิเห็นไหม น่ีเขาคุมมวลชนเพื่อประโยชน์ฐานก าลงั

ของเขา เราคุมหวัใจของเราไง เราจะอ่านหวัใจของคน เราตอ้งอ่านหวัใจของเราใหไ้ดก่้อนสิ ถา้
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เราอ่านหวัใจของเราได ้ เราจะเขา้ใจหวัใจของคนหมดเลย เขาพดูท าไม เขามีปรารถนาอะไรเขา

ถึงท าอยา่งนั้นออกมา แลว้ท าออกมาแลว้ท าไมเขาไม่ท าเพื่อตวัเขา ท าไมเขาตอ้งมาชกัน าเราไป

ดว้ยล่ะ ชกัน าเราไปท าไม ชกัน าเราไปเป็นฐานของเขา ชกัน าเราไปเพื่อผลประโยชน์ของเขา 

ท าไมเราตอ้งไปเป็นประโยชน์ของเขาล่ะ 

เพราะเราบวชมา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนไง เราหาครูหาอาจารยไ์ง 

หาครูบาอาจารยท่ี์จิตใจท่านเป็นธรรม ท่านมีคุณธรรม เราลงตรงน้ีไง เราลงตรงน้ี ท่านมี

คุณธรรม คนท่ีมีคุณธรรมจะเห็นแก่ตวัไดอ้ยา่งไร เพราะอะไร มนัไม่มีตวัตน แมแ้ต่ตวัตนเรายงั

ท าลายแลว้ คน้หาเขา้มาท่ีใจเรา กิเลสมนัจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร มนัไม่มีท่ีอยูม่นั มนักลิ้งตกไปหมด 

กิเลสท่ีมนัเป็นมวลชน กิเลสท่ีมนัเป็นมวลชนของกิเลสท่ีมนัเฟ่ืองฟูข้ึนมาในใจ มนัตั้งอยูบ่นใจน้ี

ไม่ได ้ ถา้มนัตั้งอยูบ่นใจน้ีไม่ไดแ้ลว้มนัตอ้งการใหใ้ครยอมรับล่ะ มนัตอ้งการใหใ้ครมายอมรับ

ใจดวงน้ี มนัไม่ตอ้งการ มนัไม่ตอ้งการหรอก  

ท่านมีคุณสมบติัอยา่งนั้น เห็นไหม ท่านมีคุณสมบติัอยา่งนั้น น่ีเขาลงกนัตรงน้ีไง เขาลง

ตรงน้ีเพราะอะไร เพราะมนัไวใ้จได ้ ในเม่ือท่านยงัเขา้ใจใจของท่านเห็นไหม กิเลสมนัตั้งอยู่บน

ใจดวงนั้นไม่ได ้ กิเลสไม่มีภวาสวะ ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั น่ีผูรู้้จริงเขาเป็นอยา่งนั้น ถา้เขาเป็นอยา่งนั้น

เขาท าส่ิงใดเขาท าดว้ยความรอบคอบไง ส่ิงใดท่ีจะเกิดข้ึนถา้มีผลกระทบท่านยงัพดูกนัไม่ไดท่้าน

ก็เก็บไวก่้อน เห็นไหม น่ีควบคุมสถานการณ์ใหม้นัผา่นไป ถา้มนัผา่นไปแลว้น่ี ส่ิงท่ีมนัผา่นไป

แลว้ไปบอกกนัตอนนั้นเพราะอะไร เพราะไปบอกกนัในหนา้งาน ไปบอกกนัขณะท่ีมวลชน

ก าลงับา้คลัง่ มนับอกไม่ได ้ยิง่บอกมนัยิง่ฮือ ยิง่บอกยิง่คุมเกมไม่ได ้มนัยิง่ขยายผลไปมหาศาล 

น่ีท่านไม่บอกเห็นไหม น่ีผูรู้้จริง คนรู้จริงเขารู้ของเขา กาลเทศะมนัตอ้งมีของเขา แลว้มนั

เป็นความรู้จริง ถา้รู้ไม่จริงก็มีขอ้วตัรเป็นการตรวจสอบ ขอ้วตัรธรรมวินยัเป็นการตรวจสอบนะ 

เวลาหลวงตาท่านพดูนะ เวลากลา้หาญกต็อ้งกลา้หาญในธรรมวินยั ตอ้งกลา้หาญแต่อยูใ่น

ขอบเขตของธรรมวินยั ไม่ใช่กลา้หาญดว้ยกิเลสไง พอกิเลสมนักลา้หาญก็คิดว่าฉนักลา้หาญ ฉนั

ท าถูกตอ้งดีงามข้ึนไป  
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เวลาในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ อนิยต ๒ ถา้ท าส่ิงใดท่ีมนัเป็นส่ิง

ท่ีสงสัย ลบัหูลบัตาเป็นความสงสัยของสังคม เป็นความสงสัยของผูก้ระท า ถา้ผูท่ี้เช่ือถือไดเ้วลา

มีปัญหาข้ึนมา เพราะเป็นนางวิสาขาไปเห็นเอง พอนางวิสาขาไปเห็นเองไปฟ้ององค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตั้งอนิยต ๒ ข้ึนมา ท่านก็บอกว่า ถา้ผูท่ี้

เช่ือถือไดคื้อนางวิสาขาเป็นพระโสดาบนั พระโสดาบนัไม่สีลพัพตปรามาส ไม่ลูบไม่คล า ไม่มี

ล  าเอียง  

ถา้ผูท่ี้น่าเช่ือถือได ้ ปรับอาบติัอยา่งไรใหเ้ป็นอยา่งนั้น ผูท่ี้น่าเช่ือถือได ้ แลว้ผูท่ี้น่าเช่ือถือ

ไดเ้ห็นไหม ก็ตั้งแต่นางวิสาขาข้ึนไป แลว้เวลามีปัญหาข้ึนมา เวลาภิกษุณีทอ้ง ภิกษุณีทอ้งข้ึนมา

เป็นสาวกของเทวทตั เวลาทอ้งข้ึนมาไปรายงานเทวทตั เทวทตัก็ใหสึ้ก แต่เขาตั้งใจบวช เขาไม่

ยอม เขาไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลยตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมา ใหน้างวิสาขาเป็นประธาน นางวิสาขาเป็นผูห้ญิงดว้ยกนั ภิกษุณีข้ึนไปเห็น

ไหม ก็ไปตรวจสอบ  

ตรวจสอบแลว้มนัทอ้งก่อนบวช น่ีมนัถูกตอ้งมาหมด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

รู้อยูแ่ลว้ แต่ในเม่ือส่ิงท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงมนัยงัไม่ไดร้ะบุชดัข้ึนมา ตดัสินลงไปมนัก็เป็นการ

ล าเอียง เป็นการเขา้ขา้ง เป็นการว่าพดูไปโดยไม่มีเหตุผล เห็นไหม ตั้งคณะกรรมการข้ึนมาแลว้

เอาผูท่ี้น่าเช่ือถือคือนางวิสาขา นางวิสาขาเป็นผูไ้ปตรวจสอบ พอไปตรวจสอบข้ึนมามนัเป็น

ความจริงข้ึนมา ก็เลยบอกว่าไม่ตอ้งสึก ไม่ตอ้งสึกเห็นไหม ภิกษุณีก็คลอดออกมา แลว้ก็เล้ียงดู

กนัมา บวชไปเป็นพระอรหนัตห์มดเลย 

น่ีเห็นไหม น่ีพดูถึงว่าถา้มนัเป็นความจริง ถา้รู้จริงมนัเป็นความจริงมาต่อ ถา้เรายงัไม่จริง 

ท าส่ิงใดมนัตอ้งมีขอ้วตัร มนัตอ้งมีธรรมวินยัเป็นเคร่ืองตรวจสอบ ตรวจสอบแลว้เป็นความจริง

ข้ึนมา ถา้เป็นตามจริง กลา้หาญ ตอ้งกลา้หาญในธรรมวินยั อยา่กลา้หาญโดยคิดว่าเราท าถูกตอ้งๆ  

เวลาคราวจ าเป็น ในสมยัพุทธกาลนะ เวลาอตัคดัขาดแคลน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้บอกภิกษุธุดงคไ์ปเห็นผลไม ้ถา้อยากฉนั ไม่มีใครประเคน ใหห้ยบิมาแลว้ถือไป พอเห็น
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คฤหสัถใ์หว้างลง แลว้ใหเ้ขาประเคนให ้ เวลาอตัคดัขาดแคลน พอถึงเวลาเขา้มาสมบูรณ์แลว้

วินยัขอ้น้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยกเลิกเลย 

เวลาเราไปเห็นไหม ใหบ้งัสุกุลเอาถา้ไมมี่คนประเคน ถึงเวลามนัจ าเป็นข้ึนมา มนั

จ าเป็น เวลาจ าเป็นข้ึนมา วนิยั เราท าโดยเจตนาท่ีบริสุทธ์ิ มนัแกไ้ขส่ิงนั้นได ้ถา้มนัเจตนาท่ี

มนัดี ท าส่ิงใดมนัไม่ขดัหูขดัตาคน แต่ถา้พอพน้ช่วงเวลานั้นมา องคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พทุธเจา้เป็นผูย้กเลิกเอง แลว้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็พดูไวใ้นธรรมวินยั ท่ีพระ

อานนทบ์อก เห็นไหม ต่อไปอนาคตวินยัเล็กนอ้ยใหย้กเลิกก็ได ้ วินยัเลก็นอ้ยท่ีเราจะ

เปล่ียนแปลงได ้ 

พระกสัสปะเป็นคนถามพระอรหนัต ์ ๕๐๐ องคข้ึ์นมา แบบวา่เล็กนอ้ยแค่ไหนวา่

เล็กนอ้ย วินยัเล็กนอ้ยท่ีวา่ใหย้กเลิกไดใ้หเ้ปล่ียนแปลงไดแ้ค่ไหน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้บอกรึเปล่าวา่แคไ่หน พระอานนทบ์อกวา่ไมไ่ดถ้าม ไม่รู้แค่ไหนเลก็นอ้ย ถา้ไม่รู้วา่

แค่ไหนเลก็นอ้ยก็เลยตั้งญตัติกนัข้ึนมา บอกวา่ส่ิงท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้บญัญติั

ไวแ้ลว้ เถรวาท พระอรหนัต ์๕๐๐ องคท่ี์ท าสังคายนา ใหถื้อวา่เป็นธรรมวินยั แลว้ตั้งญตัติ

ข้ึนมาวา่ไม่มีการแกไ้ข ไม่กล่าวตู่ ไม่เพ่ิมเติม และไม่ตดัทอน ใหม้นัอยูอ่ยา่งน้ี แลว้เคารพ

บูชากนัมา  

พระอรหนัต ์ ๕๐๐ องคเ์ป็นผูรู้้จริงไหม ส่ิงท่ีรู้จริงน่ีสังคายนาแลว้ตั้งญตัติกนัไวม้า 

ตั้งญตัติคือลงเป็นขอ้ตกลงกนัมา แลว้ใหเ้ราเช่ือมัน่กนัมา แลว้ถา้เล็กนอ้ยตรงน้ีจะแกไ้ข

กนัๆ แลว้จะเอาพระอรหนัต ์ ๕๐๑ องค ์ ๕๐๒ องค ์ เอาท่ีไหน เพราะเป็นการตั้งญตัติของ

พระอรหนัต ์๕๐๐ องค ์แลว้พวกเราท่ีวา่มามีความเห็นกนัอยูน่ี่ มนัมีคุณธรรมแคไ่หน มนัมี

ความจริงแค่ไหนไง รู้จริงรู้ไม่จริงไง  

ถา้รู้จริง ส่ิงนั้นมนัเป็นธรรมวินยั เป็นศาสดา เราประพฤติปฏิบติัมนัก็อยูท่ี่เจตนาของ

เรา อยูท่ี่ความมุมานะของเรา อยูท่ี่ความเขม้แขง็ของเรา เราจะมีความเขม้แขง็มากนอ้ยแค่
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ไหน เรามีอ านาจวาสนาบารมีแค่ไหน ถา้อ านาจวาสนาบารมีของเรามนัมัน่คง เราก็

ประพฤติปฏิบติัของเรา เอาความจริงของเรา 

ในความเป็นอยูน่ะ เวลาคนความเป็นอยู ่เห็นไหม มนัก็ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เวลา

ก าเนิด ๔ ก าเนิดในครรภ ์ก าเนิดในไข่ ก าเนิดในน ้ าคร า ก าเนิดในโอปปาติกะ ก าเนิดในภพ

ชาติใดมีอาหารอยา่งใด อาหาร ๔ ในวฏัฏะ ส่ิงมีชีวิตตอ้งมีอาหาร มนัยงัตอ้งมีอาหารการ

ด ารงชีวิต  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่เราสร้างอ านาจวาสนาบารมีข้ึนมา เห็นไหม มนุษยเ์ขาก็ตอ้งมีอาหาร

ของเขา มีปัจจยัเคร่ืองอาศยัของเขา เราจากมนุษยม์าบวชเป็นพระ พระมนัตอ้งมีปัจจยั ๔ 

เหมือนกนั ถา้มีปัจจยั ๔ เหมือนกนั แต่มีปัจจยั ๔ ในแบบสมณสารูป ถา้มีปัจจยั ๔ ในแบบ

ของสมณสารูป สมณสารูปเห็นไหม เรามีตรงไหน เวลาบวชมาแลว้ก็เป็นวดับา้น วดับา้น

บวชมาแลว้อุปัชฌายอ์าจารยข้ึ์นมา ครูบาอาจารยข้ึ์นมาก็ใหถื้อรุกขมูล แลว้แต่เราบวชเรียน

แลว้เราจะปฏิบติัหรือวา่เราจะศึกษา ถา้ศึกษาก่อนมาแนวทางปฏิบติัเห็นไหม เราก็ไปแบ่ง

วา่วดับา้นวดัป่า 

วดับา้นเขาก็อยูก่นัดว้ยสุขสมบูรณ์ของเขาเพราะมีคนอุปัฏฐากอุปถมัภ ์ วดัป่าตอ้งอยู่

ไกลจากหมู่บา้น ๕๐๐ ช่วงธนู น่ีถึงจะเรียกวา่วดัป่า วดัป่าตอ้งห่างจากหมู่บา้น ห่างจากการ

ท่ีคนจะมาอุปัฏฐากอุปถมัภ ์ คนท่ีจะมาดูแลส่งเสริม เพราะอะไร เพราะเราตอ้งการความ

สงบสงดัเห็นไหม เพราะเราถือตวั เราถือตวัวา่เราดีกวา่เขา เราเขม้แขง็กวา่เขา เรามีแรง

ปรารถนาวา่เราจะท าวิปัสสนาญาณ เราจะท าวิปัสสนา เราจะท าปฏิบติัของเราข้ึนมาใหเ้รามี

คุณธรรมข้ึนมา เราอยากเป็นผูรู้้จริง รู้จริงเป็นจากปัจจตัตงั จากสนัทิฏฐิโกจากหวัใจคนท่ีรู้

จริง รู้จริงเราถึงแสวงหาสถานท่ีสงบสงดัอยา่งน้ี น่ีส่ิงท่ีบอกเหตุวา่เราเป็นพระป่า 

ถา้พระป่าแลว้น่ีเราก็ตอ้งมีสติมีปัญญาของเราสิ เพราะเราเลือกอยา่งน้ี เราตอ้งการ

อยา่งน้ี ถา้เราตอ้งการอยา่งน้ี ส่ิงใดท่ีกระท าไป กระท าไปแลว้ถา้ยงัไม่เป็นความจริง เราอยา่
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ฝืนท าไป เพราะส่ิงนั้น เพราะเราจะรู้ใจเขารู้ใจเราไง เวลาใจของเขาทกุคนก็มีหวัใจใช่ไหม 

ทุกคนมีหวัใจก็มีความคิด ทุกคนเราจะมองคนอยา่งไร เราจะมองวา่คนคนน้ีมีศกัยภาพ คน

น้ีเป็นคนท่ีมีปัญญา เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่คนทุกขจ์นเขญ็ใจเขาเป็นพระโพธิสัตว ์ เขาเป็นผู ้

ปรารถนาพน้ทุกข ์ เขาเป็นผูป้รารถนาเป็นพระพทุธเจา้ เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่ส่ิงมีชีวิตท่ีเราเห็น

อยูน่ี่เขามีคุณธรรมในใจมากนอ้ยแค่ไหน  

เราจะมองจากสถานะของมนุษยไ์มไ่ด ้ เราจะมองสถานะจากภายนอกไม่ได ้ มนัจะ

มองสถานะจากภายใน เวลาหลวงปู่ มัน่ทา่นอยูห่นองผือ เห็นไหม ยายกั้งๆ น่ะ เป็นคนชรา

ภาพอยูท่ี่หนองผือ เวลาเขาภาวนาเขาเห็นไปหมด เทวดา อินทร์ พรหม มาฟังธรรมหลวงปู่

มัน่ มาหาหลวงปู่ มัน่เลยวา่ เม่ือคืนน้ีใครมาหาบา้งๆ เขาเป็นคนบา้นนอกคอกนา เขาเป็นผู ้

เฒ่าผูแ้ก่ ท าไมเขามีคุณธรรมอยา่งนั้น เวลาเขาพดูส่ิงใดมาหลวงปู่ มัน่ไม่เคยคดัคา้นเลย มนั

เป็นความจริงๆ ทั้งหมดเลย เราจะมองคนอยา่งไร 

เราจะมองวา่คนคนไหนเขามีปัญญาหรือไม่มีปัญญา คนคนไหนเขามีอ านาจวาสนา

บารมี คนคนไหนเขาคิดเป็นเขาคิดไม่เป็น ถา้เขาคิดเป็นเห็นไหม นัน่น่ะ ความเห็นวา่เราจะ

รู้ใจของคนอ่ืน ถา้เราจะรู้ใจของเขา เราจะรู้จกัความรู้สึกของเขา เราจะตอ้งรู้จกัความรู้สึก

ของเราก่อน จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจดวงหน่ึงไม่เคยพฒันาการข้ึนมาเลย เราจะรู้ได้

อยา่งไรวา่การพฒันาการของจิตแต่ละดวงมนัจะพฒันาข้ึนมาอยา่งไร  

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ เห็นไหม ดูสิ เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะข้ึน

มาแลว้ เวลาออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมาไปศึกษากบัเขามา ศึกษาทางโลกมามากขนาดไหน 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้มาตรัสรู้เองข้ึนมาโดยชอบ ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้เสวย

วิมุตติสุข ระลึกถึงวา่จะเอาใครก่อน จะสอนใครก่อน จะสอนใครเห็นไหม เพราะมี

คุณธรรมมีความจริงข้ึนมาแลว้  
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จากใจดวงหน่ึง ใจท่ีมืดบอด ใจท่ีมนัก าลงัแสวงหากนัอยูน่ี่ แสวงหาดว้ยการตะครุบ

เงา ดว้ยความท่ีไม่มีความจริงข้ึนมา มนัเป็นอยา่งไร เพราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้

ปฏิบติัมา ๖ ปี ตะครุบมากบัเขา แข่งขนัมากบัเขา ท ามากบัเขา ไปศึกษากบัผูท่ี้มีความรู้

มากกวา่กไ็ปศึกษามาหมดแลว้ ส่ิงท่ีตะครุบเงาอยูม่นัเป็นอยา่งไร องคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พทุธเจา้มีประสบการณ์ ทั้งๆ ท่ีในใจกมี็อ านาจวาสนาบารมีนะ  

แลว้เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้มาปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริงข้ึนมา 

ความเป็นจริงข้ึนมามนัท าข้ึนมาอยา่งไร บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขย

ญาณ มนับอกหมดแลว้ล่ะ เพราะบุพเพนิวาสานุสติญาณก็อดีตท่ีมาไง ส่ิงทีเราท ามาเห็น

ไหม ดูสิ ตั้งแต่ ๖ ปียอ้นไปเจา้ชายสิทธตัถะ จากเจา้ชายสิทธตัถะเป็นพระเวสสันดร มนั

ยอ้นไป มนัเห็นการพฒันาการของใจของเรามาเห็นไหม แลว้ถา้มนัไมจ่บส้ินไป ดูสิมนั

วิวฒันาการของมนัไป จุตูปปาตญาณมนัไปเกิดขา้งหนา้มนัเป็นอยา่งไร แลว้อาสวกัขยญาณ

ท าลายกิเลสอวิชชาไปแลว้ วิมุตติสุขมนัเป็นอยา่งไร พอตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเสวยวิมุตติสุข

แลว้จะเอาใครก่อนๆ เห็นไหม จะเอาใคร อาฬารดาบสท่ีเคยไปศึกษาก็ตายเสียแลว้ คนตาย

แลว้ก็รู้วา่คนไหนตายแลว้ คนไหนตายไม่แลว้ เวลามนัแจ่มแจง้ในใจ รู้แจง้โลกนอก โลก

ใน 

โลกนอกเห็นไหม การเกิดการตาย การเวยีนวา่นตายเกิดในวฏัฏะ คนจะเป็นอยา่งไร 

คนท่ีทุกขย์ากมาน่ีเขาควรจะมีคุณธรรมอยา่งไร เขาตอ้งการอุบายอยา่งไรสอนเขา เขาจะได้

ประโยชน์อยา่งไรข้ึนมาเห็นไหม น่ีโลกนอก  

โลกในล่ะ โลกในโลกของกิเลสไง ในใจของตนอยากรู้ใจเขาๆ น่ี ในใจของคน คน

ท่ีมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัมีทิฏฐิมานะอยา่งไร ใครมนัยอมใคร ไมมี่ใครยอม

ใครหรอก 
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เห็นไหมดูสิ เราหาท่ีลงใจๆ เราหาครูบาอาจารยท่ี์มีคุณธรรม เขาไม่ยอมลงใคร

หรอก กิเลสจะขม่ข่ีกิเลสไมไ่ด ้เอากิเลสมาข่มข่ี ดูสิ จิตวิทยามวลชน เวลาเขาพดูปลุกระดม 

เขาปลุกระดม เขามีเป้าหมาย เป้าหมายเห็นไหม มีการโดนกดข่ี มีชนชั้น เขาพดูระดมใหค้น

มีมุมมองเดียวกนั ถา้พดูปลุกระดมข้ึนมาใหค้นมีเป้าหมาย ใหค้นรวมเป็นพลงัข้ึนมา น่ีเขา

ปลุกระดมๆ 

แต่เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั เราจะเอาความจริงข้ึนมาเพ่ือจะใหเ้ขายอมรับๆ เอา

ความยอมรับมาจากไหน ถา้ยอมรับ ถา้มนัไม่มีความจริงข้ึนมาเห็นไหม ถา้รู้ไมจ่ริงมนัก็

ตอ้งมีธรรมวินยัมาเป็นเคร่ืองกรอง ถา้เคร่ืองกรองเห็นไหม สมณสารูป อยา่งนอ้ยมนัตอ้งมี

สมณสารูป สมณสารูปอะไรผิดอะไรถูก เขามองตรงน้ีก่อน ถา้มองตรงน้ีก่อนนะ แต่ถา้มี

ความคุน้ชินแลว้ คุน้ชินครูบาอาจารยอ์งคน้ี์ ครูบาอาจารยอ์งคน้ี์มีคุณธรรมจริง ส่ิงท่ีมนัเป็น

วาระ ส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นๆ ความจ าเป็นก็แค่ความจ าเป็น 

คนท่ีมีคุณธรรมเขาจะรู้ความจ าเป็นมีแคไ่หน พอหมดจากความจ าเป็นนั้น ส่วนนั้น

แลว้มนัตอ้งละวางได ้ น่ีคนท่ีมีคุณธรรมนะ ไม่ใช่เอาความจ าเป็นนั้นเป็นตวัตั้ง ถา้มีความ

จ าเป็นมนัก็ความจ าเป็นตลอดไป เรากบ็อกเลยมีความจ าเป็นตลอดไป ทุกคนก็มีความ

จ าเป็น ฉนัมีความจ าเป็นอยา่งน้ี ตอ้งอยูอ่ยา่งน้ีตลอดไป  

แลว้อยูอ่ยา่งน้ีตลอดไปดูสิ เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา วนัไหนจิตท่ีมนัลงไดง้่าย

มนัก็ลง แลว้เคยลงไดแ้ลว้ท าไมมนัไมล่งอีก มีความจ าเป็นไหมล่ะ ถา้มนัเคยลงมนัเคยดีงาม

ข้ึนมาแลว้น้ี มนัดีงามข้ึนมาเพราะเหตุใดล่ะ มนัดีงามข้ึนมาเพราะตอนท่ีมนัดีงามน่ีเราตอ้งมี

ความเพียรดีมา ถา้คนไม่มีความเพียรความวิริยะความอุตสาหะมา จิตไม่มีทางลงได ้ 

จิตท่ีมนัจะลงได ้ เพราะวา่มนัสมดุล มชัฌิมาปฏิปทามนัสมดุล มนัพอดีของมนั เห็น

ไหม ขั้นของขณิกะ ขั้นของอุปจาระ ขั้นของอปัปนา ขั้นของยกข้ึนวปัิสสนาเห็นไหม โสดา
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ปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล 

อรหตัตมรรค อรหตัตผล มนัมีวิวฒันาการของมนั มนัตอ้งมีวิวฒันาการของมนั  

ถา้วิวฒันาการอยา่งน้ีมนัเกิดมาจากไหนล่ะ ถา้มนัเกิดมาวา่เรามีความจ าเป็นๆ ความ

จ าเป็นอนันั้นมนัเป็นความจ าเป็นส่ิงใด แต่เวลาถา้มนัลงได ้ มนัลงไดเ้พราะมนัตอ้งมีความ

เพียรชอบ มีความเพียรมีความถูกตอ้งดีงามมนัถึงไดล้ง พอมนัมาลงแลว้เราอยากไดม้รรค

ไดผ้ล อยากใหมี้ความวิวฒันาการ อยากพฒันามนัข้ึนไป แลว้พฒันามนัข้ึนไปอยา่งไรล่ะ 

นกักีฬาเห็นไหม นกักีฬาถา้เขามีก าลงัของเขา เขาตอ้งฝึกทกัษะของเขา เขามีทกัษะ

ของเขา เขามีทกัษะ เขามีประสบการณ์ของเขา ประสบการณ์การแข่งขนั ประสบการณ์อนั

นั้นส าคญั ประสบการณ์ส าคญัเพราะอะไร เพราะเวลาแข่งขนั มนักจ็ะแข่งขนัตั้งแต่ผูมี้

ประสบการณ์นอ้ยๆ มาดว้ยกนั เวลาโตข้ึนมาๆ มนัพฒันาของมนัข้ึนไป ถา้ประสบการณ์ 

เทคนิคของเขา ประสบการณ์ของเขา เขาชิงความไดเ้ปรียบ 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตมนัจะลงมนัลงอยา่งไร แลว้เวลามนัไม่ลงมนัไมล่งเพราะ

อะไร ถา้มนัไม่ลงเห็นไหม เขาตอ้งไปเพ่ิมตรงนั้น ถา้มนัเพ่ิมตรงนั้นแลว้ น่ีความเป็นอยู่

ภายนอกมนัของเล็กนอ้ยมาก เราไมไ่ดเ้อาความเป็นอยูอ่นันั้นมาเป็นการประกาศตนเห็น

ไหม ดูสิเวลาเราบอกวา่ เราเป็นพระๆ โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศถาบรรดาศกัด์ิ จะ

ไปเทียมหนา้เทียมตาสังคม สังคมเขาไปไหนเขามีคนลอ้มหนา้ลอ้มหลงั พระก็อยากใหเ้ป็น

อยา่งนั้น ไอพ้ระอยา่งนั้นมนัพระการเมือง 

พระจริงๆ เขาไม่เป็นอยา่งนั้นหรอก พระจริงๆ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบา

อาจารยข์องเรา ท่านไปไหนท่านไปดว้ยตวัของท่านคนเดียว เวลาหลวงปู่ มัน่ไปวเิวกไม่ให้

ใครติดสอยหอ้ยตามเลย จนแต่ท่านชราภาพแลว้ พอท่านชราภาพแลว้ใครมาอุปัฏฐากบา้ง

ท่านถึงยอม น่ีไง ยอมเพราะมนัไปตามสรีระ คนเรามนัชราคร ่าคร่าเป็นเร่ืองธรรมดา  
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แต่เร่ืองธรรมดาข้ึนมาแลว้น่ีเห็นไหม ถึงคราวท่ีจะใหใ้ครมาอุปัฏฐากดูแลก็เป็น

คราวไป น่ีของจริงมนัเป็นแบบนั้น มนัไม่ใช่มาเทียมหนา้เทียมตากบัโลก ไอเ้ร่ืองท่ีไปเทียม

หนา้เทียมตานัน่เป็นเร่ืองโลก ก็เราละมนัมา แต่น้ีเราอยูใ่นสังคมใช่ไหม ในปัจจุบนัน้ี พระ

เราถา้ไม่มีหลกัมีเกณฑก์จ็ะไปแข่งขนักบัทางโลกเขา แลว้เราไปอยูส่ังคมอยา่งนั้น มนัไป

คุน้ชินเขา้ ไปอยูบ่่อยคร้ังเขา้ ก็เลยเห็นวา่ส่ิงนั้นเป็นความดีข้ึนมาซะ  

แลว้ไอเ้ร่ืองท่ีวา่อตัคดัขาดแคลน เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าอายเลยนะ ไอพ้ระกรรมฐาน

เราน่ี ไอพ้ระท่ีมีบริขาร ๘ มนัเลยเป็นพระท่ีน่าอาย เป็นพระท่ีไม่มีศกัด์ิศรีไปเลย แลว้เราก็

ทนไม่ได ้ อ๋อ ถา้ฉนัไม่มีศกัด์ิศรีใช่ไหม เด๋ียวฉันสั่งมาเลย บริขารท่ีไหน ไปไหนตอ้งมี

บริขาร ๒ ชุด ชุดหน่ึงเอาไวใ้ช ้ชุดหน่ึงเอาไวใ้หศ้กัด์ิศรี อวดเขาไง เขามีบาตรใบเดียว ฉนัมี 

๒ ใบ เขามีผา้ ๓ ผืน ฉันมี ๖ มีบริขารชุดหน่ึง ยงัมีอีกชุดหน่ึงเอาไวเ้พื่อศกัด์ิศรี 

ถา้เราไปอยูส่ังคมอยา่งนั้น ถา้กิเลสของเรามนัฟูข้ึนมา มนัจะไปเทียมหนา้เทียมตา

กบัเขา อนันั้นเป็นเร่ืองโลก พระการเมือง เวลาเป็นการเมืองอยากไดฐ้านนัดรศกัด์ิ ก็วา่ฉันมี

คุณงามความดี ความดีในพทุธศาสนาก็ความดีของสมณสารูป ความดีของคุณธรรมก็

อยากจะสร้างมีคุณธรรมข้ึนมา ถา้มีคุณธรรมข้ึนมาเวลาไปอยูก่บัสังคมโลก สังคมโลกเขา

ตอ้งมีวตัถุไวค้อยเชิดชูสถานะ ก็อยากมีกบัเขาอีก 

มนักลบักนัน่ะ กลบัหวักลบัหาง เวลาจะภาวนามนัตอ้งมกันอ้ยสนัโดษ มกันอ้ย

สันโดษเห็นไหม ไม่ใช่จิตวิทยามวลชน เวลายแุหยข้ึ่นมาใหกิ้เลสมนัฟูข้ึนมา มนัตอ้งมี

สติปัญญายบัยั้งมนั กดข่ีมนัเห็นไหม ใหม้นัสงบเป็นสมาธิข้ึนมา เวลามนัมีสมาธิข้ึนมาแลว้ 

ถา้มีสติปัญญาจะยกข้ึนวิปัสสนามนัเกิดมรรค อตัตตัถสมบติั สมบติัของพระ 

เวลาอยากมีคนนบัหนา้ถือตาก็บอกวา่ฉนัมีคุณธรรม ฉันมีศีล สมาธิ ปัญญาในหวัใจ 

แต่เวลาออกไปมวลชนก็อยากจะมีสถานะทางโลก แลว้มนัจะท าอยา่งไรเน่ีย น่ีพระ

การเมืองเห็นไหม พระการเมืองเวลาอยูใ่นสถานะของพระก็วา่ตวัเองมีคุณธรรม ใหค้น
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ยอมรับนบัหนา้ถือตา เวลาจะออกไปทางโลกก็อยากจะมีฐานนัดรศกัด์ิ อยากจะมีสมณศกัด์ิ

ใหไ้ปเทียมหนา้เทียมตาเขาอีก แลว้จะเอาอะไร 

จะเอาอะไรเน่ีย แลว้จะเอาอะไรในตวัเราน่ี มนัก็เลยไม่ได ้ จะวา่จะประพฤติปฏิบติั

ใหมี้อตัตตัถสมบติั ใหมี้มรรคมีผลข้ึนมามนัก็ท าไมไ่ด ้เพราะจิตใจมนัไม่มัน่คง จิตใจมนัไม่

ปรารถนาเป้าหมายคือมรรคผลนิพพาน ถา้เป้าหมายมรรคผลนิพพาน ส่ิงใดท่ีมนัเป็น

อุปสรรค ส่ิงใดท่ีมนัเป็นขวากหนาม เราไม่ควรเอาเขา้มาใกล ้ คนเราน่ีมีเป้าหมายนะ ถา้มี

เป้าหมายของเรา เราจะพยายามมคัโค ทางอนัเอก ทางของจิตท่ีจะกา้วเดินไป เราพยายาม

ตอ้งรักษาเส้นทางของเรา ถา้เส้นทางของเราเห็นไหม มนัจะสู่เป้าหมายนั้น ถา้มนัสู่

เป้าหมายนั้นแลว้ถา้จิตมนัเป็นคุณธรรมจริง มนัก็ยอ้นกลบัมาในใจของครูบาอาจารยข์อง

เราท่ีเป็นธรรมจริง เป็นธรรมจริงของท่าน ท่านไม่ปรารถนา  

แลว้พอไม่ปรารถนา ทางโลกเขาก็บอกวา่อยา่งนั้นมนัจะเป็นความสุขไดอ้ยา่งไร คน

ท่ีปฏิบติัไม่ถึง คนท่ีไม่เขา้ใจกว็า่อยา่งนั้นจะเป็นความสุขไดอ้ยา่งไร แลว้วา่กินอยูห่ลบั 

นอนสุขสบาย มนักจ็ะเป็นความสุขไดอ้ยา่งไร เอา้ ถามกลบั แลว้เวลาเขาอยูป่่าอยูเ่ขา เขาอยู่

ดว้ยความประหยดัมธัยสัถเ์ขามีความสุข ความสุขเพราะอะไร เพราะมนัมีวิหารธรรม  

จิตใจมีคุณธรรม มนัไม่ใช่หมาข้ีเร้ือน มนัสงบน่ิง มนัมีความสุขของเขา จิตใจท่ีไม่มี

คุณธรรม อยากมีคุณธรรมน่ะหมาข้ีเร้ือน พอหมาข้ีเร้ือนมนัคนัมนัก็จะเกา พอมนัเกาข้ึนมา

มนัก็แสดงกิริยาอาการเกานั้นออกมา การเกาออกมาเห็นไหม เขาถึงบอกวา่มนัจะหา

ความสุขจากทางโลกไง ก็คิดวา่อยา่งนั้นจะเป็นสุขอยา่งน้ีจะเป็นสุข ก็มนัข้ีเร้ือน ข้ีเร้ือนมนั

ก็จะหายาทา ข้ีเร้ือนมนักไ็อนู่้นก็จะดี ไอน่ี้ก็จะดี ไอนู่้นก็จะดี แลว้ก็เกาอยูอ่ยา่งนั้น เลือด

โชกอยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่ไดจ้ริงเลย 

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเราเห็นไหม มนัมีความสุข ท่ีวา่ประหยดัมธัยสัถมี์

ความสุขเพราะประหยดัมธัยสัถ ์ ในทางโลกการอยูก่ารกินน่ีเขาอยูก่ารกินพอด ารงชีวิต เห็น
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ไหมเพื่อรักษาสุขภาพกาย ตอนน้ีสุขภาพท่ีเสียหาย สุขภาพของคนท่ีเสียหายเพราะกินมาก 

โรคอว้นตอนน้ีเป็นปัญหาของโลก แต่ก่อนเราก็วา่เราขาดแคลน เดก็เป็นเดก็ขาดสารอาหาร 

เด็กทอ้งป่อง เม่ือก่อนเด็กขาดสารอาหาร ตอนน้ีเขาก็พยายามจะหาโภชนาการเพ่ือให้

สุขภาพของคนแขง็แรง 

ฉะนั้นโภชนาการข้ึนมาดว้ยความโลก มนัก็เสพจนอว้นทว้น จนอว้นเกินไปเป็นโรค

อว้น น่ีมนัเห็นไหม ส่ิงท่ีเราจะไปปรนเปรอกิเลสๆ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก แต่ถา้เรามี

คุณธรรมในหวัใจ ส่ิงท่ีวา่เรากินก็กินเพ่ืออยู ่ กินเพ่ืออยูเ่ท่านั้น แลว้กินเพ่ืออยูเ่ห็นไหม แลว้

เราจะมีความสุขอยา่งไร  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีครูบาอาจารยเ์ราไม่ใช่ท่านไม่มีนะ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ คนท่ีเขา

เคารพนบนอบเป็นคฤหบดีประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั เขามีแต่คนมัง่มีศรีสุขทั้งนั้น เขามัง่มี

ศรีสุขทางโลกแต่หวัใจเขาวา้เหว ่ เขาอยากมีท่ีพ่ึง เขาก็มายกตวัของเขามาเป็นลูกศิษยข์อง

หลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ แลว้คนท่ีเขายอมลงตวัเป็นลูกศิษยลู์กหาดว้ยความเคารพบูชา ส่ิงใด

ท่ีอาจารยข์องเขาอตัคดัขาดแคลน เขาจะหามาถวายอาจารยเ์ขาไดไ้หม ยิ่งกวา่ไดอี้ก  

แต่ท าไมครูบาอาจารยข์องเขาไม่ตอ้งการส่ิงนั้นล่ะ ครูบาอาจารยข์องเขากลบั

ตอ้งการใหเ้ขามีสติ พยายามใหเ้ขาฝึกหดัภาวนาข้ึนมา เพื่อตอ้งการใหห้วัใจของเขาไดมี้ท่ี

พกัท่ีพ่ึงพิง อาจารยข์องเขาไม่ปรารถนาทรัพยส์มบติัท่ีของเขาเอามาถวายเลย อาจารยข์อง

เขาตอ้งการหวัใจของเขาท่ีมีสติท่ีฝึกหดัภาวนาใหเ้ขามีวิหารธรรมข้ึนมาในใจของเขา ครูบา

อาจารยข์องเขาท่ีมีปัญญาสูงกวา่จะดึง จะเชิดชู จะพยายามแกไ้ขใหห้วัใจของเขามีคุณธรรม 

น่ีมนัเป็นมมุมองท่ีแตกต่างกนั เวลามุมมองท่ีแตกต่างกนั ลูกศิษยลู์กหาก็อยากจะให้

ครูบาอาจารยต์วัเองมีความสุข ตวัครูบาอาจารยข์องเรามีปัจจยัเคร่ืองอาศยัท่ีสมบูรณ์ ไอค้รู

บาอาจารยก์็อยากใหลู้กศิษยท่ี์วา่มนัสมบรูณ์ๆ ในทางโลกใหม้นัมีคุณธรรมในหวัใจของมนั 

ฝึกหดัหวัใจของมนัข้ึนมา  
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ถา้รู้จริงกบัรู้ไม่จริงมนัต่างกนัอยา่งน้ี ไอรู้้ไม่จริงก็อยากจะเชิดชูดูแลครูบาอาจารย์

ของเรา ไอค้รูบาอาจารยข์องเราก็อยากใหลู้กศิษยลู์กหามนัมีท่ีพ่ึงในหวัใจ ถา้มนัมีท่ีพ่ึงใน

หวัใจข้ึนมาเห็นไหม มนัมีมมุแตกต่างกนัเพราะรู้จริงกบัรู้ไม่จริงไง ถา้รู้จริงข้ึนมามนัก็จบ รู้

จริง เห็นจริง มนัเป็นความจริง ความจริงเป็นส่ิงท่ีไม่ตาย คงท่ีตายตวั จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิด

ในวฏัฏะ แลว้จิตท่ีมนัมีคุณภาพของมนั จิตท่ีมนัมีคุณธรรมของมนั ธรรมธาตุอนัน้ีท่ีมนัไม่

เกิดอีกแลว้มนัไม่เกิดอยา่งไร มนัมีวิหารธรรม  

คนเรานะ เราไม่รู้ตน้สายปลายเหตุ เหมือนคนหนีไฟ เวลาไฟไหมบ้า้นทุกคนต่ืน

ตกใจวิ่งออกจากบา้นไป แลว้ไม่รู้ไปไหน คืนน้ีไม่มีท่ีพกัอาศยั เวลาคนตายจิตออกจากร่าง

ไปมนัเป็นแบบนั้นนะ แต่คนท่ีเขาอ่ิมเตม็ของเขา เห็นไหม เขาไม่มีการไปและไม่มีการมา

ในใจของเขา เขาวิตกกงัวลอะไร มนัไมมี่อะไรไหม ้ ไฟก็ไมไ่ดไ้หม ้ ไม่มีอะไรทั้งส้ิน แลว้

ไม่ตอ้งไปแลว้ไม่ตอ้งมา มนัอยูข่องมนัอยูอ่ยา่งนั้น น่ีคนท่ีมีคุณธรรม 

ไอข้องเราน่ีจิตใจท่ีมนัไม่มี มนัเร่าร้อนขนาดไหน เวลาไฟไหมบ้า้น วิ่งออกจากบา้น

มาเพราะไฟมนัไหม ้ อยูก่็ตาย ออกจากเรือนมาก็ไม่มีท่ีซุกหวั เส้ือผา้ก็ไม่มี มนัเผาหมดเลย 

มนัไม่มีอะไรเลย ออกมาก็มีแต่บาปกบับญุไปกบัเรา น่ีจิตท่ีเวียนวา่ยตายเกิดไง 

ฉะนั้นส่ิงท่ีคนท า คนท าอยา่งน้ี เราพยายามฝึกฝนเราข้ึนมา เราปฏิบติัข้ึนมา เพราะยงั

มีโอกาสนะ ยงันัง่ได ้ ยงัมีลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ยงัมีสติสัมปชญัญะ เราท าใหดี้

ข้ึนมา ถา้กลา้หาญใหก้ลา้หาญในธรรมวินยั เพราะเราเป็นพทุธศาสนา องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา อุบาสก 

อุบาสิกาน่ีเขาก็ศึกษาศาสนาเหมือนกนั เขาก็รู้ธรรมวินยัเหมือนกนั เขาก็เพง่เล็งเราอยู ่

เพราะเขาหาความจริง เขาอยากหาครูบาอาจารยท่ี์ไวเ้น้ือเช่ือใจได ้ ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์ไว้

เน้ือเช่ือใจไดเ้ขาจะฝากชีวิตของเขาไวก้บัครูบาอาจารยอ์ยา่งนั้น  
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ฉะนั้นเราเป็นพระ เราพยายามประพฤติปฏิบติั เราพยายามตอ้งศึกษาใจของเรา ให้

เราเช่ือมัน่ในใจของเรา ถา้เราเช่ือมัน่ในใจของเรา เราเห็นจริงในใจของเรา เรารู้จริงข้ึนมา 

เราท าส่ิงใดเขาเช่ือมัน่เรา เขาฝากชีวิตกบัเราได ้แต่เราเองเรายงัโลเล เราเองเราหยิบจบัส่ิงใด

เรายงัสงสัย เรายงัไมแ่น่ใจ ถา้เราเองไม่แน่ใจแลว้จะใหใ้ครเขาแน่ใจกบัเราไดล่้ะ เราตอ้ง

แน่ใจในตวัเราก่อนนะ เราพยายามท าใจของเราใหม้ัน่คงนะ ถา้ท าใจของเราใหม้ัน่คงข้ึนมา 

เราจะเป็นผูรู้้จริง เอวงั 

 


