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ต้นเหตุ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์พระ วนัที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

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

 

ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรมเพราะเราบวชมาเราแสวงหาสัจธรรม เวลาเราจะบวชนะ มี

ศรัทธาความเช่ือ เรามีศรัทธาความเช่ือ เห็นไหม เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ

พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์แลว้เราอยูท่างโลก เห็นไหม คนเขาอยู่

ทางโลกเขาตอ้งท ามาหากินของเขา เขาพยายามขวนขวายของเขา เขาก็ปรารถนาจะพน้จากทุกข ์

ปรารถนาจะพน้จากทุกข ์แลว้เขาก็นอ้ยเน้ือต ่าใจว่าเขาไม่มีโอกาส ไม่มีโอกาส  

แต่เราเป็นคนท่ีมีปัญญาเราถึงไดเ้สียสละ เราสลดัทิง้นะ เราสลดัทิง้ความเป็นฆราวาส

แลว้เราบวชเป็นพระ เราบวชเป็นพระ เห็นไหม บวชมาเป็นพระ บวชมาเป็นพระป่า พระ

ประพฤติปฏิบติั ถา้เราจะบวชมาเป็นพระป่าประพฤติปฏิบติันะ เราเห็นภยัในวฏัสงสารไง ถา้

เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เราแสวงหาสัจธรรมโดยขอ้เทจ็จริง โดยความเป็นจริง ไม่ไดแ้สวงหา

สัจธรรมโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เวลาแสวงหาสัจธรรมโดยกิเลสตณัหาความทะยาน

อยาก เห็นไหม ตั้งใจจะท า ตั้งใจจะท า แต่ท าแลว้มนัไม่ไดผ้ลไง ไอน่ี้มนัเพราะอะไร เพราะเรา

มีอวิชชา เรามีความไม่รู้ของเรา เราปฏิบติัพร้อมกบัความไม่รู้ของเราไง  

เราฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ี ฟังธรรมของครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัของท่านมา ถา้

ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านมา ท่านตอ้งพดูตามสัจจะความจริงอนันั้น ถา้พดูตามสจัจะความ

จริงอนันั้น เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราเอาประสบการณ์ของเราเทียบเคียง เทียบเคียงแลว้

มนัจะลงกนัไดห้รือไม่ได ้ ถา้ลงกนัได ้ เห็นไหม มนัก็เป็นสัจธรรมอนัเดียวกนั ถา้มนัลงกนั
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ไม่ได ้ มนัลงกนัไม่ได ้ มนัตอ้งทดสอบ มนัตอ้งแสวงหา มนัตอ้งมีการพิจารณาว่ามนัเป็นจริง

หรือไม่เป็นจริง ถา้มนัไม่เป็นจริง เห็นไหม มนัไม่เป็นจริงของใคร  

ถา้มนัไม่เป็นจริง ไม่เป็นจริงของเรา เห็นไหม ไม่เป็นจริงของเราเพราะอะไร เพราะเรา

มีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก กิเลสตณัหาความทะยานอยากคืออะไร น่ีไง ตณัหา เห็นไหม 

วิภวตณัหา ส่ิงท่ีมนัอยากได ้อยากมี อยากเป็น อยากผลกัไสไม่ตอ้งการ ไม่ตอ้งการใหม้นัมีมนั

เป็น น่ีตณัหาความทะยานอยาก มนัไม่เป็นความจริง ไม่เป็นความจริงไง ถา้ไม่เป็นความจริง 

มนัตอ้งลงอนัเดียวกนัได ้ เห็นไหม น่ีฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ีไง ฟังธรรมเพราะครูบาอาจารยท่์าน

ประพฤติปฏิบติัมาของท่านแลว้ท่านมีสัจจะความจริงในใจของท่าน ถา้ท่านมีสัจจะความจริง

ในใจของท่าน ท่านพดูความจริงอนันั้น ถา้คนไม่มีสัจจะความจริงในใจอยูจ่ริง เวลาพดูไปแลว้ 

พดูไปแลว้เด๋ียวแกไ้ขทีหลงัไง มนัน่าจะเป็นอยา่งนั้น น่าจะเป็นอยา่งนั้น ผมพดูน่ะผมพดูผดิไป 

ผมพดูมนัพดูไปแลว้มนัพดูดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

มนัรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไดย้งัไง มนัไม่เป็นน่ะ เวน้ไวอ้ยา่งเดียวเท่านั้นน่ะ กลอนพาไป 

กลอนพาไปคือว่ามนัพดูแลว้มนัไปทางนั้น แต่มนัไม่ไปเตม็ตวั เวลากลอนพาไปคือค าพดู เวลา

ค าพดูพดูผดิพลาด กลอนพาไปคือการพดูผดิพลาด ไม่ใช่พดูออกมาจากสัจจะความจริงอนันั้น 

พดูไปแลว้มนัผดิพลาดไปเพราะกลอนมนัพาไป แต่ถา้เป็นจริงๆ มนัผดิพลาดไม่ได ้ เพราะ

อริยสัจมนัสัจจะความจริงอนันั้น มนัไม่มีส่ิงใดพาใหอ้อกไปจากสัจธรรมไปสู่ทางโลกได ้

เน่ียฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ี เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพระพุทธศาสนา เกิดมาแลว้เราจะ

ประพฤติปฏิบติัตามความจริงของเรา ถา้ความจริงของเราเน่ีย ครูบาอาจารยท่์านสอนใหท้  า

ความสงบของใจเพราะเหตุใด ถา้ท าความสงบของใจของเราเขา้ไปสู่สัจจะความจริงในใจของ

เรา เห็นไหม ถา้จิตเป็นสัมมาสมาธิ แค่ขอใหเ้ป็นสัมมาสมาธิเท่านั้นล่ะ จิตเป็นสมาธิ น่ีหลวงตา

ท่านพดูเอง ถา้จิตของใครเป็นสมาธินะ พออยูพ่อกิน พออยูพ่อกินข้ึนมามีความสงบสุขในใจ

ของจิตดวงนั้น ถา้ใครท าความสงบของใจเขา้ไปสู่สัจจะความจริงในใจของตน มนัพออยูพ่อกิน 

เพราะมนัเขา้ไปสู่สัจจะความจริงอนันั้น ถา้สัจจะความจริงอนันั้น สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 

เน่ียแค่สัจจะความจริง แค่สัมมาสมาธินะ  
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แต่ท่ีมนัเป็นปัญหากนัอยู่น่ีเพราะมนัเป็นมิจฉาสมาธิ ไปรู้ไปเห็นบา้บอคอแตกทั้งนั้น 

ส่ิงท่ีว่ารู้เห็นมามหาศาล ไอน้ัน่มนัเป็นอภิญญา มนัเป็นฌานโลกีย ์ มนัเป็นฌานโลกีย ์ เห็นไหม 

ถา้มนัเป็นฌานโลกียม์นัไม่เขา้สู่สมัมาสมาธิ ถา้เขา้สู่สัมมาสมาธิเน่ียครูบาอาจารยท่์านถึงสอน

ท าความสงบของใจ ท าความสงบของใจ เห็นไหม เราจะท าความสงบของใจตอ้งเขา้ไปสู่สัจจะ

ความจริงในใจของตน ในใจของตนคือตน้เหตุ  

เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวลาเจา้ชายสิทธตัถะเวลาเกิดมาปฏิญาณตนว่าจะเกิด

ชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย แต่เจา้ชายสิทธตัถะก็ยงัไม่ไดอ้อกประพฤติปฏิบติั จนเจา้ชายสิทธตัถะละ

ถึงการจะครองราชยส์มบติั ออกไปประพฤติปฏิบติัยู ่ ๖ ปี ก็ยงัไม่สู่สัจจะความจริงอนันั้น เวลา

พระโพธิสัตวเ์วลาจะตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้

ธรรมข้ึนมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณอนันั้นแลว้ ตั้งแต่นั้นมารู้

แจง้เห็นจริงตามความเป็นจริง  

รู้แจง้เห็นจริงตามความเป็นจริง ถึงบอกว่าตั้งแต่อดีตชาติยอ้นตั้งแต่เป็นพระเวสสันดร

ไป น่ีไงส่ิงท่ีมนัจะรู้จริงข้ึนมาได ้ รู้จริงข้ึนมาไดเ้วลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมามนัจะรู้จริง ถา้ยงัไม่ได้

ตรัสรู้ธรรมข้ึนมามนัยงัเป็นเร่ืองโลกๆ อยู ่ เห็นไหม ขนาดเป็นเร่ืองโลกอยูน่่ะ ไปศึกษากบัเจา้

ลทัธิต่างๆ เขารับรองว่ามีความรู้เท่าเรา มีความเห็นเสมอเรา เจา้ชายสิทธตัถะยงัไม่ยอมรับเลย น่ี

ไงความรู้ความเห็นต่างๆ ความรู้ความเห็นต่างๆ ท่ีเราไปรู้ไปเห็นท่ีว่าพอปฏิบติัแลว้รู้เห็นต่างๆ 

มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้น มนัเป็นเร่ืองของโลก มนัเป็นเร่ืองโลกทศัน์ เป็นเร่ืองท่ีจิตรู้ จิตรู้คือ

โลก จิตของเรามนัเร่ืองโลกๆ เราไปรู้ไปเห็นอะไรมนัมีอะไรเป็นความจริง มีอะไรบา้งท่ีเป็น

ความจริง แต่มนัก็รู้ ถา้มีครูบาอาจารย ์นัน่น่ะมนัถึงบอกมนัไม่ใช่สัมมาสมาธิไง 

ถา้เขา้ถึงสัมมาสมาธิ เห็นไหม พออยูพ่อกิน พออยูพ่อกินคือมนัไม่ออกรู้ส่ิงใดทั้งส้ิน 

มนัไม่พาดพิงสู่อารมณ์ใดทั้งส้ิน มนัเป็นอิสระของมนัเห็นไหม ในจิตของตนเอง ถา้ในจิตของ

ตนเอง น่ีตน้เหตุ เวลาตน้เหตุ เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อนาคตงัสญาณ 

เห็นไหม เวลาอนาคตงัสญาณ เวลาพระท่ีประพฤติปฏิบติัเขา้ไปเวลารู้เห็นส่ิงใดแลว้ไปรายงาน
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า ไม่ใช่เป็นแต่ชาติน้ี 

เขาเคยเป็นอยา่งน้ีมาอยา่งน้ีมาแต่ภพชาติใด  

นัน่น่ะ รู้เห็นความเป็นจริงมาเป็นอยา่งนั้น แต่ของเรามนัรู้ไม่จริง พอรู้ไม่จริงข้ึนมา ส่ิง

ท่ีเรารู้เราเห็น เห็นไหม ตน้เหตุน่ะ ตน้เหตุมนับิดเบ้ียว ตน้เหตุมนัเป็นตณัหาความทะยานอยาก 

ตน้เหตุมนัเป็นเร่ืองมาร เร่ืองอวิชชา เร่ืองอยากดงั อยากใหญ่ อยากมีอ านาจวาสนา แลว้มนัไม่มี

อะไรเป็นความจริงสักอยา่งหน่ึงเลย เร่ืองของกิเลสเป็นอยา่งนั้น  

ถา้เร่ืองของธรรมนะ เร่ืองของธรรม เห็นไหม ดูสิ เวลาหลวงตาท่านไปอยูก่บัหลวงปู่

มัน่ ท่านอ่อนนอ้มถ่อมตนของท่าน ท่านเคารพบชูาครูบาอาจารยข์องท่าน ท่านเคารพบชูาครูบา

อาจารยข์องท่าน เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านจะอธิบายใหฟั้ง ว่าท่านสมบุกสมบนัมาอยา่งใดเพื่อเป็น

คติ เป็นแบบอยา่ง เวลาหลวงตาท่านฟังทีไรท่านบอกว่าท่านตอ้งหนัหนา้เขา้ขา้งฝาแลว้ร้องไห้ 

ร้องไหเ้พราะมนัสะเทือนใจ  

คนมีกิเลสอยู ่ คนยงัมีความคิดความจินตนาการอยู ่ เห็นไหม ท าไมท่านตอ้ง

สมบุกสมบนัขนาดนั้น ท าไมตอ้งล าบากขนาดนั้น แต่การกระท าของท่านเพราะว่ากิเลสตณัหา

ความทะยานอยากมนัเหนียวแน่น ท่านก็ตอ้งทุ่มเทของท่านอยา่งนั้น ถา้ท่ีท่านทุ่มเทของท่าน

มนัเป็นมรรค มนัเป็นมรรคคือเป็นเหตุเป็นผลท่ีพยายามเผชิญ เผชิญกบัสัจจะความจริงของท่าน 

ท่านท าดว้ยความพอใจของท่าน ท่านท าดว้ยสัมมาทิฏฐิความเห็นดีงามอนัความถูกตอ้งของ

ท่าน เพราะท่านตอ้งการคุณธรรม ท่านไม่ตอ้งการกิเลสไง แต่ผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้งข้ึนมาตอ้งเบือน

หนา้เขา้ขา้งฝาแลว้ร้องไห ้ แอบร้องไห ้ แต่ไอค้นเล่าๆ ดว้ยสัจจะความจริง เล่าดว้ยขอ้เทจ็จริง 

ขอ้เทจ็จริงเพราะท่านไดเ้ผชิญความจริงอยา่งนั้นมา เห็นไหม แลว้อยา่งเราท าเน่ียไม่ไดข้ี้เลบ็

ของท่าน แต่ก็พยายามกระท าๆ  

น่ีไง ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงๆ ท่านพดูออกมาจากความเป็นจริงของท่าน ท่านไม่ไดโ้อ้

ไดอ้วด ไม่ไดพ้ดูดว้ยความอยากดงัอยากใหญ่ ท่านไม่ตอ้งการใหด้งัใหใ้หญ่ เพราะท่านอยูใ่น

ป่าในเขาของท่าน หลวงตาครูบาอาจารยท่ี์แสวงหาสัจจะความจริงเน่ียจะประพฤติปฏิบติัตอ้ง
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เขา้ไปแสวงหาหลวงปู่ มัน่ในป่าในเขา ท่านอยูใ่นป่าในเขามนัจะเอาอะไรมาดงั ความดงัอยูใ่น

ป่าในเขา  

เห็นไหม ดูสิ เวลาทางโลกเขาในปัจจุบนัน้ีมนักลบักนั เวลาพระปฏิบติั พระป่าๆ เขา้ป่า

เขา้เขาไป เขา้ป่าเขา้เขาไปก็เอาเสบียงอาหารเขา้ไปตุนเอาไว ้ ไปอยูไ่ปสุขสบายกนัไป เขา้ไป

ท าไม เด๋ียวน้ีนะในการท่องเท่ียวน่ะธรรมชาติเขาไปอยูแ่ลว้ ไกดม์นัพาเท่ียว ไกดม์นัพาไปอยู่

ป่ากนั การไปอยา่งน้ีมนัมีประโยชน์อะไร เอง็ไปแลว้เพราะมนัเป็นการแสวงหาของเร่ืองโลก 

เร่ืองธุรกิจ เร่ืองธรรมชาติ เร่ืองความสะอาดบริสุทธ์ิไง ทุกคนก็ตอ้งแสวงหา แลว้ธุรกิจของเขา 

เขาเขา้มาเอาส่ิงน้ีเป็นเร่ืองธุรกิจ แลว้ก็ไปกนั ไอพ้ระบวชมาก็เลยเป็นเคร่ืองมือของโลกหากิน

กนัไป แลว้ก็ว่าน่ีไงปฏิบติัป่า น่ีไงธรรมะเป็นธรรมชาติไง ธรรมชาติก็หาตงัคไ์ง น่ีอยากดงั

อยากใหญ่ไง 

แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน ท่านมีอะไรมาดงั ท่านท าดว้ย

มือของท่าน ของใชส้อยต่างๆ ไม่ไดส่้งเขา้ไปทางจากเมืองจากโรงงานอุตสาหกรรมใดๆ ไม่มี

ทั้งส้ิน บริขาร ๘ ท ากนัดว้ยมือ ส่ิงต่างๆ เราท ากนัดว้ยขอ้วตัรปฏิบติัของเรา ส่ิงใดอยากไดอ้ยาก

มีก็ตอ้งฝึกหดั อยากไดบ้ริขาร ๘ ทุกอยา่งตอ้งฝึกตอ้งหดัตอ้งมีการกระท า พอท าข้ึนมาเป็นการ

ฝึกสติฝึกปัญญาไปพร้อม มนัจะไปดงัท่ีไหน มนัไม่มีอะไรดงั ท่านอยูข่องท่านๆ อ่ิมเตม็ของ

ท่าน ท่านแสวงหาของท่าน ท่านไม่ตอ้งการการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย ไม่ตอ้งการใหใ้คร

มาเชิดชูบชูาทั้งส้ิน ท่านท าของท่านอยา่งนั้น แลว้หลวงตาเราครูบาอาจารยท่์านไปอยู่กบัหลวง

ปู่ มัน่ ท่านไปแลว้ท่านศึกษาแลว้ท่านซาบซ้ึง เห็นไหม ท่านซาบซ้ึง ท่านเคารพบชูาของท่าน 

การเคารพบชูาของท่านมนัไม่มีส่ิงใด เห็นไหม ท่านก็แสวงหาของท่าน ท่านมีส่ิงใด

ท่านกพ็ยายามจะเอาไปใหไ้ดอุ้ปัฏฐากอุปถมัภค์รูบาอาจารยข์องท่าน ท่านเคารพบชูาของท่าน 

แต่ครูบาอาจารยข์องท่านก็พดูเป็นคติธรรมๆ ไม่ใช่เร่ืองอยากดงัอยากใหญ่ อยากใหค้นเชิดหนา้

ชูตา การเชิดหนา้ชูตานั้นเป็นเร่ืองของกิเลสตณัหาความทะยานอยากทั้งส้ิน ตน้เหตุมนัมาจาก

ตรงน้ี ตน้เหตุเพราะมนัตอ้งการใหค้นเคารพบชูาไง จะเหยยีบหวัเขาไปไง ถา้เหยยีบหวัเขาไป 

เหยยีบหวัเขาไปแลว้ใครจะยอมรับล่ะ มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ได ้ 
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คนเขายอมรับความดีกนั ขอใหมี้น ้าใจเถอะ ขอใหมี้คุณงามความดี ถา้มีความดีจริงแลว้

มนัไม่มีเล่ห์กล ไอท่ี้มนัรับกนัไม่ไดเ้พราะมนัมีเล่ห์มีกลไง ท าส่ิงใดแลว้มนัมีหนา้ฉากหลงัฉาก

ไง มนัมีหนา้ไหวห้ลงัหลอกไง มนัไม่มีความจริงไง ถา้ไม่มีความจริงข้ึนมา แต่น่ีมนักเ็ป็นเร่ือง

สายบุญสายกรรมแลว้ ในเม่ือมีครูมีอาจารย ์ เห็นไหม การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ส่ิงท่ีเวียน

ว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัก็มีการสับเปล่ียนกนัมา การเวียนว่ายตายเกิดข้ึนมา มีสายบุญสายกรรม 

ถา้มีสายบุญสายกรรมข้ึนมา เพราะมนัเป็นสายบุญสายกรรมข้ึนมา มนัตอ้งมีตน้ทุนไปอยา่งนั้น 

น่ีตน้เหตุ 

ถา้ตน้เหตุมนัเป็นอยา่งนั้น ความรู้สึกนึกคิดอยา่งนั้น การแสดงออกมนัถึงบิดเบ้ียวไป

หมดเลย แลว้ก็กิเลสบงัเงา บงัเงาก็อา้งธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อา้งแต่เร่ือง

ขอ้วตัรปฏิบติั ขอ้วตัรปฏิบติัเขาท าเพื่อลดทอน เวลาเราท าส่ิงใดก็แลว้แต่ เราท า เห็นไหม เป็น

เคร่ืองอยูอ่าศยั ไม่ใหจิ้ตมนัแฉลบออกไปขา้งนอก จิตของเรามนัไปร้อยแปด เห็นไหม มีขอ้วตัร

ปฏิบติัถึงเวลาแลว้เราตอ้งท าตามกติกา ใหจิ้ตมนัอยูก่บัเรา จิตอยูก่บัเรา ขอ้วตัรปฏิบติัเอาไว้

เพื่อใหเ้ป็นเคร่ืองอยูข่องใจ ใหใ้จมนัอยูน่ี่ ไม่ใช่ไปส่งเสริมกิเลส อา้ง! อา้งแต่ตอ้งท าอยา่งนั้นๆ 

อา้งมาใหกิ้เลสมนัได ้

ขนาดว่าธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธ

เจา้เวลาท่านบุกเบิกของท่าน ท่านท าของท่านข้ึนมา เวลาพระยงัไม่มากข้ึนมา ก็ยงัไม่ไดบ้ญัญติั

ธรรมวินยัข้ึนมา เวลาพระอยูม่ากข้ึนมา เห็นไหม บญัญติัธรรมวินยั ใครท าผดิพลาดข้ึนมา 

ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ทุกขอ้ตอ้งมีพระท าผดิมาแลว้ทั้งส้ิน ถา้มีพระ

ท าผดิ เห็นไหม ตน้บญัญติั ตน้บญัญติัข้ึนมาแลว้ก็บญัญติัไม่ใหท้  า ไม่ใหท้  า เพราะวา่มนัมาก

คนก็มากความ ท่านบญัญติัไวไ้ม่ใหท้  า ถา้ไม่ใหท้  าเราก็ไม่กา้วล่วงไง ถา้เราไม่กา้วล่วงมนัก็ไม่

เสียหายไง แต่ถา้มนักา้วล่วงไปแลว้ กา้วล่วงไปแลว้ก็บงัเงา เห็นไหม ว่าเราท าเพราะความดีๆ 

ความดีอยา่งนั้นความดีเพื่ออะไรล่ะ  

ธรรมและวินยั วินยัเป็นขอ้กฎหมาย ขอ้กฎหมายมนัมีอยา่งนั้น แต่ธรรม ธรรมมนั

กวา้งขวาง ธรรมคือการเจตนาท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ เจตนาท่ีดี เจตนาท่ีเราจะเก้ือกลูกนั ถา้เราเก้ือกลู
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กนั เห็นไหม ช้ีอริยทรัพย ์ถา้คนมีส่ิงใดผดิ เราไปกระซิบบอกเขา เฮย้ บอกท าอยา่งน้ีมนัผดิ มนั

ผดิ เรามีเหตุมีผลบอกเขา โอ๊ย ทุกคนจะเคารพบชูามากนะ ถา้เคารพบชูา แลว้ถา้คนมนัด้ือดา้น 

กระซิบบอกขนาดไหนมนัก็ยงัดา้นอยูน่ั้นน่ะ มนัก็เชือดกลางศาลาเลย ถา้เชือดกลางศาลา เห็น

ไหม ยิง่มนัด้ือมนัดา้น มนัก็ตอ้งแกไ้ข เพราะว่าจิตใจของคนไม่เหมือนกนั  

เวลาครูบาอาจารยท่์านจะใชข้องท่าน ท่านมีกระบวนการมีวิธีการของท่าน เพื่อจะหล่อ

หลอม หล่อหลอมใหเ้ป็นศาสนทายาท เป็นธรรมทายาท ถา้เป็นธรรมทายาทเขามีคุณธรรมใน

ใจของเขา ถา้ไม่มีคุณธรรมมนัไม่ใช่ทายาท มนัเป็นกิเลส มนัทายาทของมาร มารมนัข่มข่ี มาร

มนัเชิดชู พอมารมนัเชิดชูมนัก็ท  าลาย ท าลายแมแ้ต่ตวัเองแลว้จะไปท าลายคนอ่ืน ตน้เหตุ 

ตน้เหตุมาจากกิเลสตณัหาความทะยานอยาก  

ถา้กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัมีอยูใ่นหวัใจแลว้ ธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัก็มีอยูแ่ลว้ ดูสิ เวลาศึกษา เห็นไหม นกัธรรมตรี นกัธรรมโท นกัธรรม

เอก เปรียญธรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ มนัก็มีวุฒิภาวะข้ึนไปทั้งนั้น ใครเขาก็เรียนได ้แต่เรียน

แลว้มนัเป็นประโยชน์ไหม เรียนแลว้มาประพฤติปฏิบติัไหม เรียนแลว้เราจะมาแกไ้ขเราไหม 

ปริยติัเขาศึกษาแลว้เรียนแลว้ใหป้ระพฤติปฏิบติัไง เรียนแลว้รู้ เรียนแลว้ปฏิเวธะมนัไม่มี ความรู้

อยา่งนั้นเป็นความรู้ของสุตมยปัญญา สุตมยปัญญาใครก็ศึกษาได ้ ใครก็เล่าเรียนได ้ เล่าเรียนได้

เน่ียคนน้ีเล่าเรียนไดแ้ลว้เขามีเชาวน์ปัญญา เล่าเรียนแลว้มนัไปสะกิดใจ เล่าเรียนแลว้มนัเป็น

คุณธรรม  

ดูสิ เวลาหลวงตาท่านพดู ท่านก็เรียนมหามาดว้ยกนั แลว้เพื่อนนัน่ก็เป็นมหาเหมือนกนั 

เวลามหาแลว้สึกไป เห็นไหม ไปเมาเหลา้เมายา ท่านไปเยีย่มไง “เรียนก็เรียนนะ เป็นถึงเป็น

มหา เวลาสึกแลว้ท าไมมาหย  าเปอยา่งนั้น” มนัก็เป็นเพื่อนกนัก็พดูเล่นอีกล่ะ “เอา้ ก็ของมนัมีใน

โลกกก็ลวัมนัจะหมดก็กินอยา่งน้ี” คนมนัเรียนแลว้ก็เป็นความรู้แต่ไม่ใชป้ระโยชน์ ไม่ใช้

ประโยชน์ เห็นไหม น่ีก็เหมือนกนัเราเรียนแลว้ศึกษาแลว้ก็ตอ้งมาประพฤติปฏิบติัไง  
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใครก็พดูได ้ ใครก็รู้ได้

ทั้งนั้นน่ะ แต่รู้แลว้เวลาพดูส่ิงใดไปมนัขดัมนัแยง้กนั มนัไม่เป็นในช่องทางเดียวกนั แต่เวลา

ประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัเป็นระดบัข้ึนไป เห็นไหม บุคคล ๔ คู่ ตั้งแต่ปุถุชน กลัยาณปุถุชน 

ปุถุชน กลัยาณปุถุชนตรงน้ีเอาใหไ้ดก่้อน ถา้มนัไดข้ึ้นมาแลว้ เห็นไหม บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติ

มรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามรรค สกิทาคาผล อนาคามิมรรค อนาคาผล อรหตัมรรค 

อรหตัผล บุคคล ๔ คู่ จบแลว้ก็นิพพาน ๑ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑  

แต่เวลาเป็นปุถุชนคนหนา คนพาล ถา้มนัจะเป็นปุถุชนคนพาล มนัแกค้วามพาลของใจ

ไม่ได ้ถา้มนัแกค้วามพาลของใจไม่ไดม้นัจะเป็นอิสระไม่ได ้ถา้มนัเป็นอิสระ เห็นไหม กลัยาณ

ปุถุชน ถา้กลัยาณปุถุชนมนัรักษาได ้มนัรักษาใจของตนได ้ไอใ้จของตน เห็นไหม ดูสิพญามาร 

ครอบครัวของมารมนัยมุนัแหย ่ มนัคนั ไม่มีก็อยากแสดงวา่มี ไม่รู้ก็อยากอวดวา่รู้ เวลาพดูก็งูๆ 

ปลาๆ จะพดูว่างูก็จะว่าปลา ไอจ้ะว่าปลาหรือก็ว่างู งูๆ ปลาๆ แต่อา้งธรรมวินยัขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ยิง่มีครูบาอาจารยอ์า้งครูบาอาจารย ์อา้งครูบาอาจารยใ์ดๆ ทั้งส้ิน แต่

มนัก็งูๆ ปลาๆ ขณะเขาพดูยงังูๆ ปลาๆ มนัจะคุมหวัใจไดย้งัไง  

น่ีถา้หวัใจยงัไง หวัใจมนัตอ้งแน่วแน่สิ ส่ิงใดผดิส่ิงใดถกู ถา้มนัเป็นสัจจะความจริง 

เห็นไหม น่ีครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นความจริงทั้งต่อหนา้และลบัหลงั ต่อหนา้ก็เคารพบชูา 

ยิง่ลบัหลงัแลว้ยิง่เด่นชดัเลย ยิง่เด่นชดั เพราะว่าครูบาอาจารยส์ะเทือนตลอด เวลาหลวงตาท่าน

เล่าใหฟั้งประจ า  

“หลวงปู่ ขาวจะไปอยูท่ี่ไหนก็แลว้แต่ถา้วางบริขารไวผ้ดิท่ีใด คืนนั้นนัง่สมาธิหลวงปู่

มัน่มาทนัที ท่านท าอยา่งน้ีไดย้งัไง แลว้ท าอยา่งน้ีแลว้หมู่คณะจะเอาอะไรเป็นท่ีพึ่ง หมู่คณะมนั

คนท่ีไม่รู้ไม่เป็นแลว้ท าอะไรส่ิงต่างๆ เขาก็ลว้นไม่เป็นของเขาทั้งนั้น การเก็บ การวางบริขาร 

บาตรวางไวท่ี้ไหน ผา้พบัยงัไง พบัแลว้ควรวางตรงใด แลว้ท่านท าของท่านไม่มีหลกัมีเกณฑ ์

แลว้หมู่คณะเขาจะเอาอะไรเป็นท่ีพึ่งล่ะ” 
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หลวงปู่ ขาว เวลาท่านน่ีปฏิปทาธุดงคก์รรมฐาน หลวงตาท่านพยายามเก็บรวบรวมมา 

รวบรวมมาเพราะอะไร เพราะว่าเวลาหลวงปู่ มัน่ อยูก่บัหลวงปู่ มัน่ “หมู่คณะรู้หรือไม่ว่าผมท า

ประโยชน์ไวก้บัสังคม ใครคิดถึงบา้งหรือไม่”  

หลวงตาท่านบอกว่า “โอย๊ คิดถึงตลอดเวลา คิดอยูต่ลอดเวลา แต่ตอนน้ีเร่ืองส่วนตวั 

เร่ืองของตนมนัยงัไม่จบ”  

“เออ ตอ้งเอาเร่ืองส่วนตวัของตนใหจ้บก่อน เพราะเร่ืองส่วนตวันัน่น่ะมนัเป็น

หลกัเกณฑ ์ถา้เร่ืองส่วนตวัไม่จบมนัเขา้ขา้งกิเลส มนัพวกเขา พวกเรา” ถา้คนไม่ใช่พวกเราก็ผดิ 

ถา้พวกเรากถ็ูกไง จะตอ้งใหเ้ร่ืองของตนให้จบก่อน  

แลว้เร่ืองของตนจบก่อนแลว้ท่านอุตส่าห์ไปเก็บรวบรวมมา รวบรวมมาอยา่งน้ี 

รวบรวมมาเป็นมรดกตกทอด เป็นมรดกของหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ เห็นไหม ปฏิปทาธุดงค

กรรมฐาน ไปเรียบเรียงขอ้มูลมาจากหลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ฝ้ัน น่ีท่านไปเก็บๆ มา 

เก็บๆ มาเพราะอะไร เพราะเวลาครูบาอาจารยท่์านอยูด่ว้ยกนัมา เวลาอยูด่ว้ยกนัมาน่ะประสา

ใจๆ คนท่ีมีความรู้ความเห็นอยา่งใด เห็นไหม ดูสิ สมยัพุทธกาลองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้จะปรินิพพาน พระอรหนัตท์ั้งนั้นเลย อคัรสาวก เอตทคัคะทั้งนั้นนัง่ลอ้มรอบอยูเ่ลย เวลา

พระอุบาลีถามข้ึนมาไง “องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานหรือยงั ปรินิพพานหรือ

ยงั” พระอนุรุธทะ “ยงั ตอนน้ีเขา้สมาบติัอยู”่ เน่ียพระอรหนัตเ์หมือนกนัทั้งนั้น แต่ความ

ถนดัถน่ีมนัไม่เหมือนกนั  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวงตา เห็นไหม เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดู ผม

ท าประโยชน์ไวก้บัสังคมกบัโลกไวน่ี้ มีใครระลึกถึงบา้งหรือไม่ เวลาหลวงตาบอกระลึกอยูเ่ตม็

หวัใจ ระลึกอยูเ่ตม็หวัใจ เตม็หวัใจๆ แต่เร่ืองส่วนตวัยงัไม่จบ หลวงปู่ มัน่ว่า ใช่ เอาเร่ืองส่วนตวั

ใหจ้บก่อน เร่ืองส่วนตวั เร่ืองท่ีมนัไม่ล  าเอียง ไม่ใช่พวกเขาพวกเรา ถา้เร่ืองพอใจไม่พอใจ เอา

เร่ืองสัจจะ เอาเร่ืองขอ้เทจ็จริง  



เทศน์พระ เร่ือง ต้นเหต ุ๑๐ 

 

©2016 www.sa-ngob.com 

เร่ืองขอ้เทจ็จริงส่ิงท่ีครูบาอาจารยท่์านท าเป็นจริงมา เวลาท่านจบของท่านแลว้ ท่านมา

เก็บรวบรวม เห็นไหม เวลารวบรวมไปถึงหลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ขาวเล่าใหฟั้งทั้งหมด ท าส่ิงใด 

ท าส่ิงใด ถา้ท าแลว้ผดิพลาดคืนนั้นนัง่สมาธิหลวงปู่ มัน่มาทนัที หลวงปู่ มัน่มาทนัที หลวงปู่ ขาว 

น่ีครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมๆ เห็นไหม ท่านยกยอ่ง ท่านเชิดชู ท่านบูชากนัไง แลว้ท่านลงกนัท่ี

หวัใจไง  

ลงท่ีหวัใจ ลงท่ีความจริงไง ไม่ใช่ผวิๆ ไอผ้วิๆ น่ีตอแหล กระล่อน ไอพ้วกกระล่อน ไอ้

พวกปลิ้นปลอ้นเน่ีย มนักระล่อน มนัก็ปลิ้นปลอ้นเพราะกิเลสมนัหนา พอกิเลสมนัหนาแลว้

อา้งอิงไง น่ีไงมนัเสียดาย เสียดายท่ีเรามาบวชเป็นพระ เราบวชเป็นพระกรรมฐาน บวชเป็น

นกัรบ นกัปฏิบติัดว้ย ถา้นกัปฏิบติันะ มนัตอ้งซ่ือสัตยสิ์ ถา้มนัซ่ือสัตยข้ึ์นมา เพราะอะไร เพราะ

ซ่ือสัตยม์นัดดัแปลงตรงนั้นมนัเป็นประโยชน์นะ เหลก็เขาจะตีข้ึนมาเป็นมีด เหลก็ข้ึนมา เห็น

ไหม เหลก็เขาจะมาสร้างโครงสร้างของสังคมไดท้ั้งนั้นเลย เขาตอ้งมาหล่อมาหลอมทั้งนั้นน่ะ 

เวลาจุดเดือดของมนั เห็นไหม ดูสิ เวลามนัหลอมละลายข้ึนไปแลว้เขาจะสร้างเป็นรูปร่าง

อยา่งไรข้ึนมา  

เน่ียตน้เหตุ ตน้เหตุมนัอยูต่รงนั้น ตน้เหตุเราสัมมาสมาธิเขา้สู่ใจ ตน้เหตุ ตน้เหตุถา้

เขา้สมาธิได ้ ยิง่เหลาะแหละโลเล ยิง่ท  าสมาธิไม่ตอ้งมาพดูถึง มนัปลิ้นปลอ้นตลอด ถา้มนัปลิ้น

ปลอ้นอยา่งน้ีมนัจะเขา้สมาธิไดย้งัไง สมาธิมนัยงัเขา้ไม่ไดเ้ลยแลว้มนัจะไปมีคุณธรรมตรงไหน 

มนัก็เร่ืองของการดินพอกหางหมูของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัซบั มนัสม มนัซอ้นเขา้

ไปนัน่น่ะ กิเลสตณัหาความทะยานอยาก ดสิู ดูคนมีการศึกษา ถา้คนไม่มีการศึกษาซ่ือสัตยเ์ขาก็

ใชป้ระโยชน์ไดแ้ค่นั้น ถา้คนมีการศึกษาสูงขนาดไหน ถา้เป็นคนข้ีโกง มนัยิง่โกงไดม้ากขนาด

นั้น  

น่ีก็เหมือนกนั ศึกษากบัครูบาอาจารยม์า ศึกษาธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้มาแลว้กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัท่วมหวั เวลามนัพดูธรรมะมนัอา้งอิงมนัยิ่ง

กว่าเทวดาอีก แต่พฤติกรรมของมนัเลวกว่าสัตว ์สัตวม์นัก็ท  าลายกนัแค่ชีวิตของสัตวด์ว้ยกนั ไอ้
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น่ีมนัท าลายโลกหมดเลย ท าลายศรัทธาไทย ท าลายความเห็นของสังคมทั้งหมดเลย น่ีไงมนัเลว

กว่าสัตว ์เลวกวา่สัตวเ์พราะใจมนัเลว  

แต่ถา้ใจมนัจริง เห็นไหม แลว้เวลาพดูถึงอา้งครูบาอาจารยท์ั้งนั้น อยูก่บัครูบาอาจารยม์า 

ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนมีคุณค่ามาอา้งครูบาอาจารยม์า แต่ความเป็นจริงในใจ เห็นไหม เน่ีย

ตน้เหตุมนัอยูต่รงนั้น ตน้เหตุมนัอยู่ท่ีความเลวของใจนั้นน่ะ ใจมนัเลวมาพฤติกรรมมนั

แสดงออกมนัเลวหมด แต่หมาห่มหนงัเสือ เวลาสังคมไทย เวลาพระเราน่ี เห็นไหม เวลาพระท า

ผดิยกเวน้ไวเ้ห็นแก่ผา้เหลือง เห็นแก่ผา้เหลืองไง เห็นแก่ผา้เหลืองแต่คนน่ะ คนท่ีห่มผา้เหลือง

ไม่รู้จกัคนใช่ไหม เห็นแก่ผา้เหลือง เห็นแก่ผา้เหลืองเพราะสังคมพุทธไง 

น่ีก็เหมือนกนัหมาห่มหนงัเสือ สังคมไทยเขาเวน้ไวใ้หพ้ระ เวน้ไวใ้หพ้ระ แต่พระมนั

เลวเกินไป เขาประชาทณัฑพ์ระก็มี ถึงเวลาเขาประชาทณัฑเ์ลย เพราะอะไร มนัรับไม่ได ้มนัรับ

ไม่ไดไ้ง ความรับไม่ไดอ้นันั้นมนัเป็นจากความเห็นแก่ตวัของตวัคนเดียว คิดว่าส่ิงนั้นจะ

ป้องกนัตนได ้ ถึงไดท้  าความชัว่ไดข้นาดนั้น ความชัว่ท  าออกไปเร่ือยๆ ท าออกไปเร่ือยๆ มนัก็

พอกเขา้ไปเร่ือยๆ ทั้งนั้นน่ะ เน่ียตน้เหตุ ตน้เหตุ พอตน้เหตุมนัมาจากท่ีนัน่ ตน้เหตุมนัมาจาก

กิเลสตณัหาความทะยานอยาก ตน้เหตุนะ แลว้กิเลสตณัหาความทะยานอยากดว้ยความหนา 

เวลาความหนาของมนันะ ความหนา้ดา้น ความหนา้ดา้นมนัท าของมนัดว้ยความดา้นๆ เพราะ

อะไร เพราะคนท ามนัรู้ ไฟ ไฟอยูใ่นท่ีแจง้มนัก็คือไฟ ไฟในท่ีลบัมนัก็คือไฟ ไฟท าท่ีไหนมนัก็

ไฟทั้งนั้น 

น่ีเหมือนกนั คนท าชัว่มนัก็ตอ้งรู้ตวัมนัว่ามนัชัว่ ถา้คนท าความดีมนัจะชัว่อยา่งนั้นได้

ยงัไง คนท าความดีมนัออกมาเป็นความชัว่ไดย้งัไง ดว้ยความเมตตาของคน เห็นไหม ดูสิ พระ

ดว้ยกนั พระดว้ยกนัเราเป็นสัทธิวิหาริกดว้ยกนั เราถือว่าเราเป็นหมู่คณะกนั เราจะใชส้อยหรือ

ถือวิสาสะกนั มนักใ็ชไ้ด ้ ถา้มนัมีน ้าใจต่อกนัไง ถา้คนมนัดีมนัดีต่อกนัทั้งนั้น แต่ถา้คนมนัชัว่ 

มนัท าลายไดท้ั้งหมด มนัท าลายนะ มนัชกัน าไปท าใหเ้สียหาย ท าใหเ้สียหาย เวลามนัเสีย

หายไปแลว้ ถล าไปแลว้นะผดิศีลผดิธรรมข้ึนมาแลว้ท ายงัไง ถา้มนัอาบติัไม่หนกัมนัก็ปลง
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อาบติัซะ ถา้อาบติัหนกัมนัก็เสียหายไปเลย ติดคุกติดตะรางอีกต่างหาก มนัเสียหายไปทั้งนั้น 

ตน้เหตุมนัมาจากท่ีนัน่ แต่มนัเป็นสายบุญสายกรรมไง 

คนไปเห็นอยา่งนั้นแลว้ชอบ เน่ียลูบหนา้ปะจมูก ถา้ใครเยนิยอ ยกยอ่งสรรเสริญเยนิยอ

แลว้ชอบ ขอบไอข้องยอๆ นัน่น่ะ ชอบไอท่ี้ของเขายกยอ่งกนันัน่น่ะ แต่ถา้ความจริงๆ เห็นไหม 

ไม่มีการลูบหนา้ปะจมูก ผดิเป็นผดิ ถูกเป็นถูก ใครท าผดิก็ผดิ ใครท าถูกกถ็ูก จะเป็นผูใ้หญ่เป็น

เดก็ผดิถูกทั้งนั้นน่ะ อยูก่บัหลวงตาน่ีครูบาอาจารยท่์านบอกนะ เราเคารพบชูากนัดว้ยอาวุโส 

ภนัเต แต่ให ้๑๐๐ พรรษาดว้ย แต่ถา้ไม่มีคุณธรรมมนัก็ตอ้งยกไว ้ เวลาจะกราบไหว ้กราบไหว้

เป็นพิธี เน่ียเราท ากนัเป็นพิธีอยา่งหน่ึงนะ เราท าดว้ยหวัใจเราอีกอยา่งหน่ึงนะ ถา้เราเคารพบชูา

เห็นไหม เคารพบชูาดว้ยหวัใจของเราเน่ีย โอ๋ มนัปลาบปล้ืม เวลาเห็นแลว้มนัช่ืนใจ แต่ถา้มนั

เป็นแค่เป็นตามพิธีเพราะอะไร เพราะเราบวชแลว้เราตอ้งยอมรับธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาเขากราบเราก็ตอ้งกราบ เวลากราบประธานสงฆเ์รากก็ราบ แต่เอามือจิ้ม

ข้ี ใจ ใจน่ีกราบธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ไอน่ี้เอามือจิ้มข้ี  

น่ีไง ถา้พรรษาก็คือพรรษา แต่เราเคารพธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

แต่ครูบาอาจารยข์องเราถา้มีคุณธรรมนะ มนัอยากไดย้นิอยากไดฟั้ง อยากไดอ้ยูใ่กล ้ เวลาอยูก่บั

ครูบาอาจารยน์ะ ท่านอยูว่ดัอยูว่านะ รู้สึกว่าวดัวาเน่ีย แหม มนัสงบร่มร่ืน ถา้ท่านออกจากวดัไป

ไม่อยูใ่นวดั มนัเหมือนกบัวดัร้าง เวลาอยูก่บัครูบาอาจารยม์นัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ นะ ถา้ท่านอยู่

ดว้ย เออ มนัก็ร่มเยน็ ถา้ท่านไม่อยูม่นัเหงาทนัที มนัเศร้าสร้อยเลย น่ีไง เวลาเขาอยูก่นัอยา่งนั้น 

เวลาพระกรรมฐานไง มนัอยูไ่ดด้ว้ยน ้าใจ อยูด่ว้ยหวัใจไง ถา้ตน้เหตุมนัดว้ยความอยากดงัอยาก

ใหญ่ อยากมีอ านาจ แลว้ท าออกมาท าแบบโลกๆ แลว้โลกๆ มนัมีส่ิงใดมนัเป็นประโยชน์บา้ง

ล่ะ เพราะโลกๆ ไง มนัไม่ใช่คุณธรรมไง 

ถา้เป็นคุณธรรม เห็นไหม ดูสิ ครูบาอาจารยข์องเรา ถา้เป็นคุณธรรมนะ อยา่งเช่น หลวง

ปู่ ลี ครูบาอาจารยท่ี์มีธรรม หลวงตาท่านพดูประจ า ขอใหอ้ยูค่นเดียวเถอะอยูท่ี่ไหนก็ได ้ มนัมี

ความสุข เน่ียวิหารธรรมของท่าน ท่านอยูท่ี่ไหนท่านมีความสุขของท่าน กธ็รรมขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัพิสูจน์ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ครูบา
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อาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่านตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมของท่าน

แลว้ ท่านมีความสงบสุขของท่านนะ แต่มนัดว้ยอ านาจวาสนา เห็นไหม ดูสิ หลวงตาท่านพดู

ประจ าอยูท่ี่วาสนาของสัตวโ์ลก ถา้เขามีอ  านาจวาสนา เขาก็มีหมู่มีคณะ มีผูท่ี้จะดูแลเชิดชูกนั

ต่อไป ถา้วาสนาของเขาก็เพื่อตวัตนของเขา  

ดูสิ พระอญัญาโกณฑญัญะตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ไปอยูใ่นป่าตลอด จนท่านจะนิพพาน

ก็มาลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก เป็นพระสงฆอ์งคแ์รกของ

โลกเลย พระอญัญาโกณฑญัญะน่ะ อยูป่่าอยูเ่ขามาตลอดเลย น่ีก็วาสนาของท่าน น่ีไง มนัอยูท่ี่

อ  านาจวาสนาไง แต่ดว้ยความเป็นจริงๆ ถา้มนัมีความจริงอยูใ่นหวัใจแลว้มนัมีความสงบสุขอนั

นั้นอยูแ่ลว้ ถา้มีความสงบสุขอนันั้นอยูแ่ลว้ธรรมอนัน้ีมนัเลอเลิศ มนัมีคุณค่า ของในวฏัสงสาร 

เห็นไหม ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาพดูกบัพระอรหนัต ์ ๖๑ องค ์ “เธอทั้งหลาย

พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ เธอจงไปอยา่ซอ้นทางกนั” ไอบ่้วงท่ีเป็นโลกและ

บ่วงท่ีเป็นทิพยม์นัไม่เป็นเหยื่อไง อยากดงัอยากใหญ่น่ีบ่วงท่ีเป็นโลก บ่วงท่ีเป็นทิพยก์็เทวดา 

อินทร์ พรหม ดูสิ อยากใหค้นเขาเคารพนบนอบ อยากใหค้นเขานบัถือ  

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่เทวดามาฟังเทศน์ตลอด ท่านไม่เห็นตอ้งไปห่วงใครเลย หลวง

ปู่ มัน่ท่านไม่มีเวลาว่างเลย เทวดา อินทร์ พรหม มาฟังเทศน์ตลอด ฟังเทศน์ตลอด ไปเป็นบ่วง

ของเขาไหม ไปเป็นเหยือ่ของเขาไหม เขาต่างหากมาหาผลประโยชน์ของเขา เขาต่างหากมาหา

ผลประโยชน์ของเขา ถา้มนัเป็นจริงๆ ไง ถา้มนัไม่เป็นจริงมนัเดือดร้อน มนัเดือดร้อนตั้งแต่อยู่

ในหวัใจ มนัเดือดร้อนในใจของตน แลว้ท าแต่เร่ืองความคิดของตนน่ะ บ่วงท่ีเป็นโลก อยากดงั

อยากใหญ่ อยากใหเ้ขานบัหนา้ถือตา มนัอยากไปทั้งหมดล่ะ พออยากไปทั้งหมด มนัก็เล่ห์กล

ไปทั้งหมด มนัตอ้งใชอ้ะไร มนัตอ้งใชเ้งินใชท้องร้อยแปด ดิ้นเขา้ไปอยา่งหมาบา้ หมามนับา้ 

หมาข้ีเร้ือน มนัท าใหต้วัมนัเน่ามนัเหมน็ไง มนัเน่ามนัเหมน็แลว้มนัมีโทษไง  

ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ในเม่ือมนัมีเหตุมีผลข้ึนมาแลว้มนัมีความถูกผดิข้ึนมา มนัก็

ตอ้งตดัสินกนัไปตามโลก แต่ถา้กฎหมายตามไม่ทนัมนัก็เป็นเร่ืองของเวรของกรรม กรรม

จ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั ใครท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ใครท าคุณงามความดีตอ้งไดคุ้ณงาม
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ความดี แมแ้ต่ท าคุณงามความดีในโลกปัจจุบนัน้ี จะโดนเขาถากเขาถางขนาดไหน ถา้ดว้ยคุณ

งามความดี แต่เวลาถึงท่ีแลว้หวัใจของท่านมีความสงบระงบั มีความดีของท่าน ท่านมีจุดยนื

ของท่าน คนท่ีท าความดี เห็นไหม คนโดนใส่ไคร้โดนจนตอ้งโทษตอ้งคดีกนัไป ถา้เป็นของดี

นะ เพราะว่าทางโลกเขาอิจฉาตาร้อน ดีขนาดไหนเขาก็ใส่ความใส่ไคร้ อนันั้นก็เป็นเวรเป็น

กรรมของสัตว ์ ท  าคุณงามความดีมนัก็มีคนใส่ร้ายใส่เวรใส่กรรมเหมือนกนั นัน่เพราะอะไร 

เพราะไปขดัหูขดัตาเขา 

แต่ถา้มนัพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและทิพยน่ี์ไร้สาระ พวกน้ีเป็นเร่ืองของไร้สาระ เพราะ

มนัไม่ออกไปสร้าง ตวัเองไม่ไดท้  า ตวัเองไม่ไดส้ร้างแต่เขาใส่ไคร้ แต่ถา้ตวัเองสร้างมนัเลว

ทราม มนัเลวทรามไปทั้งนั้น เพราะความเลวทรามของตน ตนท าความเลวทรามอยา่งนั้น เพราะ

ท าความเลวทรามอยา่งนั้น เห็นไหม เพราะมนัการกระท า แลว้ถา้มนัใหผ้ลมาแลว้ ผลมนัก็เร่ือง

ของเขา เร่ืองของสัตวโ์ลก ถา้ใครท าใจไม่ไดม้นัก็สะเทือนหวัใจของศรัทธา มนัก็ไปสะเทือน

หวัใจของเขา อนันั้นมนัก็เป็นความโง่ความฉลาดของคนอีกล่ะ เพราะความโง่ความฉลาดของ

เขา  

ถา้คนท่ีมนัฉลาด เห็นไหม คนท่ีฉลาดเขากมี็สติมีปัญญาของเขา ถา้มีสติปัญญาของเขา 

น่ีตน้เหตุ ถา้เราเห็นเหตุแลว้ เราเห็นตน้เหตุแลว้ เราก็ตอ้งรักษาใจของเรา ตอ้งกลบัมาดูของเรา 

เป็นพระป่า เป็นนกัปฏิบติั เวลานกัปฏิบติัส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนมนัเป็นเหตุเป็นผล ถา้เป็นเหตุเป็นผล 

เห็นไหม เวลาเขาท า เขาท าแลว้ไดผ้ลอยา่งน้ี เวลาเราท าเราท าไดผ้ลยงัไง เราไดผ้ลยงัไง เราท า

ของเราสิ มนัใหผ้ลอยา่งนั้น หน่ึงบวกหน่ึงเป็นสอง สองบวกสองเป็นส่ี น่ีเหมือนกนั ท าดีตอ้ง

ไดดี้ ท  าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ เราท าดีของเรา มนัมีผลบวก ไอน่ี้มนัลบตลอด หน่ึงบวกหน่ึงเหลือหน่ึง 

หน่ึงบวกหน่ึงเหลือศูนย ์สองบวกสองไม่มีเลยหายหมดเลยเป็นศูนยห์มดเลย มนัเป็นยงัไง 

น่ีไง ท าความดีของเรา ความดีของเรา เห็นไหม ครูบาอาจารยท่์านสอนประจ า ใครจะดี

จะชัว่เร่ืองของเขา เราจะท าคุณงามความดีวะ่ เราจะท าคุณงามความดีว่ะ แลว้ท าคุณงามความดี

เพื่อเราดว้ย ท าคุณงามความดีแบบทิง้เหวดว้ย ท าคุณงามความดีแบบไม่ใหใ้ครรู้ดว้ย อยูก่บัครู

บาอาจารยม์านะ ก่อนหนา้นั้นท่านท าความดีไม่ใหใ้ครรู้เลย ความดีตอ้งอวดใคร นัง่สมาธิ
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ภาวนายงัไม่ใหใ้ครรู้เลย แลว้เวลาเกิดมรรคเกิดผลข้ึนมา คนท่ีภาวนาเป็นเขาเมม้ปากเลย จะรู้

ไดต่้อเม่ือครูบาอาจารยข์องเราเท่านั้น แต่ถา้ไปพดูกบัหมู่คณะใหเ้ขารับรู้นะ มนัคนนูน้ก็

อยากจะถาม คนน้ีก็อยากจะถาม ไอข้องดีๆ ใครๆ ก็อยากได ้ แลว้ตวัเองท าไม่ได ้ แต่คนอ่ืนท า

ไดก้็อยากจะไดย้นิไดฟั้ง น่ีมนัท าใหก้ารภาวนานั้นติดขดัไปหมดเลย 

น่ีพดูถึงคนท่ีในวงการปฏิบติัเขาจะรู้กนั ฉะนั้นคนท่ีปฏิบติัเป็น ปฏิบติัได ้ เขาจะเงียบ 

ถึงเวลาจะถามครูบาอาจารยข์องท่าน อยา่งน้ีมนัถูกหรือผดิ แลว้ถา้ถูกหรือผดิเห็นไหม ดูสิ ทาง

การแพทยถ์า้ใครเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมาประวติัคนไขม้นัตอ้งมีอยูแ่ลว้ ฉะนั้นคนไขอ้ะไรก็แลว้แต่

เวลาเขาเจบ็ไขไ้ดป่้วยเขาจะไปหาหมอประจ าของเขา เพราะอะไร เพราะเขามีประวติัการรักษา

กนัมา 

น่ีก็เหมือนกนั ครูบาอาจารยก์บัลูกศิษยพ์อพดูค าเดียวอาจารยก์็รู้หมดแลว้ ต่อไปมาน่ีต่อ

ไดเ้ลย ประวติัคนไขอ้ยูน่ี่ ประวติัการภาวนาอยูท่ี่น่ี ถา้ประวติัการภาวนาอยูท่ี่น่ี เอง็ท าแลว้ดีข้ึน

หรือเลวลง ไอน่ี้ประวติัภาวนาอยูท่ี่น่ี แต่คนไขม้นัก าลงัจะตาย ไม่มีภมิูคุม้กนัอะไรทั้งส้ิน เลว

ลง เลวลง เลวลงทุกวนั ไม่เห็นมนัมีอะไรดีข้ึนเลย ถา้มนัดีข้ึน เห็นไหม การอยูข่องเรา การ

ด ารงชีวิตของเรา ถา้เรามีสติมีปัญญาข้ึนมา เรารักษาของเรา ร่างกายมนัจะไม่ฟ้ืนฟข้ึูนมาได้

ยงัไง ร่างกายของคนมนัฟ้ืนฟูข้ึนมาได ้แลว้ถา้ฟ้ืนฟูข้ึนมาไดโ้รคภยัไขเ้จบ็มนัตอ้งหายได ้

น่ีก็เหมือนกนั การประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัท าจริงท าจงัของมนัข้ึนมา มนัฟ้ืนฟูได ้

ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ศีลมนัสะอาดบริสุทธ์ิข้ึนมา มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัฟ้ืนฟูของมนัข้ึนมา 

แลว้ฟ้ืนฟูข้ึนมา เห็นไหม เน่ียปุถุชน กลัยาณปุถุชน ตรงน้ีทางเขา้น่ีส าคญั ทางเขา้น่ียงัหากนัไม่

เจอ แลว้ยงัง่วงงุนงุ่มง่ามกนัอยู่อยา่งนั้น หาทางเขา้กนัไม่ได ้ถา้หาทางเขา้ได ้มนัเขา้ไดแ้ลว้เป็น

กลัยาณชน จิตสงบแลว้เราระลึกถึงเห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นสติปัฏฐาน ๔ ก็บอกไม่ตอ้งการเห็น

สติปัฏฐาน ๔ ตอ้งการเห็นกิเลส กกิ็เลสมนัตวัเป็นยงัไง อา้งกนัว่ากิเลสๆ เพราะองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัไวว้่าเป็นกิเลส ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัว่ากิเลสมนั

เป็นธรรมล่ะ ก็อยากจะหาธรรมกนัอีก เวลากิเลสๆ น่ะมนัเป็นช่ือ เวลาเป็นช่ือมนัเป็นนามธรรม 

แลว้จะไปหามนัท่ีไหน  
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สังโยชน์ ๓ สังโยชน์ ๓ มนัอยู่ท่ีไหน สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาสมนัอยูท่ี่

ไหน สีลพัพตปรามาสมนัไม่ลูบไม่คล าเพราะจิตเรามนัผอ่งแผว้ ถา้จิตมนัเศร้าหมองจิตมนัไม่รู้

ว่ามนัลูบหรือไม่ลูบ มนัไม่ลูบก็คือลูบ มนัลูบตั้งแต่ไม่รู้ตวันัน่แลว้ สีลพัพตปรามาสเพราะมนั

ไม่รู้ตวั มนัจะไม่ลูบไดย้งัไง ถา้มนัสกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉาแลว้ ถา้มนัไม่มีสีลพัพตปรามาส ไม่

สีลพัพตปรามาสเพราะมนัรู้แจง้ เราเดินไปน่ะกองไฟอยูข่า้งหนา้เราจะผา่กองไฟไปไหม กอง

ไฟมนัขวางอยูข่า้งหนา้เราก็หลบไง เราไม่ผา่กองไฟไปเพราะกองไฟมนัร้อน 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัสงบมนัผอ่งแผว้ข้ึนมาแลว้ มนัไม่ท าส่ิงใดทั้งส้ิน มนัจะไป

สีลพัพตปรามาสตรงไหน มนัไม่เป็นสีลพัพตปรามาสอยูแ่ลว้ น่ีไงแลว้มนัอยูไ่หน แต่ทุกคนก็

บอกว่าฉนัอยากจะรู้ ฉนัอยากจะเป็น อยากจะเป็นนัน่ล่ะตวัมนัเป็นอยูแ่ลว้ เป็นอะไร เป็นไม่รู้ 

ถา้รู้เป็นจริงข้ึนมา เป็นจริงข้ึนมา เห็นไหม เราท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา ถา้ประโยชน์มนั

เกิดข้ึนมาในใจ เห็นไหม เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก ฟังธรรมๆ มนัตอกย  ้าหวัใจอนัน้ี ถา้ตอก

ย  ้าหวัใจอนัน้ี เห็นไหม ตน้เหตุๆ อยา่ใหเ้ป็นแบบเขา อยา่ใหเ้ป็นแบบนั้น เป็นแบบนั้นเพราะ

อะไร เพราะตน้เหตุ  

ตน้เหตุคือใจ ตน้เหตุคืออวิชชา พญามารในใจมนัครอบง ามา แต่มนัดว้ยมารยาสาไถย 

อยูม่าโดยมารยาสาไถย อา้งหมู่ อา้งคณะ อา้งครูบาอาจารยบ์งัไว ้ แต่ตวัเองเลวอยา่งกบัหมา 

เพราะมนัเลวอยา่งกบัหมามนัถึงไดท้  า ท  าอยา่งขนาดนั้น มนัท าไดข้นาดนั้นเพราะคิดว่ามนั

ท าลายดว้ยตวัมนั เวลามนัท าลายตวัมนั แต่เวลาจะแกไ้ขมนัอา้งคนอ่ืน อา้งครูบาอาจารย ์ อา้ง

คณะสงฆ ์เวลาอา้งๆ คณะสงฆ ์แต่ท าคนมนัท า คนคนเดียวมนัท า แต่เวลามนัจะป้องกนัมนั มนั

อา้งคณะสงฆ ์ อา้งคนอ่ืนทั้งนั้น แต่ตวัมนัท า น่ีตน้เหตุ ตน้เหตุเพราะเร่ืองกิเลสตณัหาความ

ทะยานอยากในใจอนันั้น ในใจอนันั้นมนัชัว่ร้าย ความชัว่ร้ายอนันั้นมนัท าออกมามนัถึง

สะเทือนกนัไป แลว้มนัก็สะเทือนคณะสงฆ์  

ฉะนั้นเร่ืองคณะสงฆ ์ คณะสงฆ ์ เห็นไหม ดูสิ ศาสนทายาท ธรรมทายาท ถา้ธรรม

ทายาทมนัจะเป็นธรรมทายาทไดม้นัจะตอ้งมีหลกัมีเกณฑ ์ การท่ีมีหลกัมีเกณฑ ์ เห็นไหม เรา

บวชมาแลว้ บวชเป็นพระเป็นเจา้มา แลว้บวชแลว้เราพยายามท าของเรา ไอเ้ร่ืองจริตนิสัยนั้น
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เร่ืองหน่ึง จริตนิสัยเป็นส่วนจริตนิสัย แต่ แต่มนัแกไ้ด ้ อยา่อา้งว่าจริตนิสัยแลว้ไม่ท าอะไรเลย 

จริตนิสัยต่อเม่ือ ต่อเม่ือส้ินกิเลสแลว้ ถา้จริตนิสัยยงัไงเราถึงคลอ้ยตาม แต่เร่ิมตน้มนัมีสัตย ์ ตั้ง

เลย ตั้งสัจจะ อยา่งน้ีไม่ท า อยา่งน้ีหา้ม ไอน่ี้หา้มคนอ่ืนแต่กทู  า เวลาคนอ่ืนกหูา้มนะ แต่กจูะท า 

แลว้มนัเป็นไปไดย้งัไง  

แต่ถา้มนัเวลาหา้มก็ตอ้งหา้มหมด หา้มตั้งแต่ตวัเราเป็นตน้ไป เวลาหลวงตาท่านเทศนา

ว่าการนะ ท่านบอกว่าเวลาท่านแสดงธรรมๆ เพื่อเราดว้ย เพื่อตวัท่านดว้ย เวลาท่านเทศน์ ท่าน

เทศน์ถึงตวัท่านดว้ย คือท่านก็ตอ้งอยูใ่นวงของพระทั้งหมด แต่ในเม่ือท่านประพฤติปฏิบติัมา 

ท่านขา้มมาเป็นชั้นเป็นตอน เป็นชั้นเป็นตอน ท่านไดป้ระพฤติปฏิบติัมาไดม้รรคไดผ้ลเป็นชั้น

เป็นตอนข้ึนมา เพราะอนันั้นมนัถึงเทศน์ได ้ คนท่ีเทศน์ไดม้นัตอ้งรู้จงัหวะจะโคน รู้ก าลงัหนกั

ก าลงัเบาของกิเลสกบัของธรรม เวลากิเลสมนัหนกัมนัหนาข้ึนมา  

ดูสิ เวลาคนท่ีหนกัหนาสาหสัสากรรจ ์ เวลาประพฤติปฏิบติัไปหลุดไปเลยน่ะ นัน่น่ะ 

กิเลสมนัฉุดกระชากไปถึงขนาดนั้น แลว้เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัถา้จิตมนัดี จิตมนัสงบร่มเยน็ 

เห็นไหม แลว้มนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ มนัออกพิจารณาของมนั โอย๊ มนัมีความสุขนะ มรรคผลน่ี

มนัเหมือนกบัจะหยิบจะควา้เอา คนเรานะ ดูสิ มรรคผลท่ีมนัจะหยบิจะควา้เอา ใครบา้งไม่ปล้ืม

ใจ ใครบา้งไม่สุขใจ แต่สุขใจนัน่ล่ะมนัจะประมาทแลว้ล่ะ ถา้มนัจะสุขใจ มนัจะพอใจ มรรคผล

เราจะหยบิจะฉวยเอาอยา่งน้ี มนัอยูใ่กลมื้อเราเลย แต่มนัก็ยงัไม่ได ้มนัจะหยบิจะฉวย แต่ยงัฉวย

ไม่ได ้จะ จะ จะ มนัจะหยบิจะฉวย แต่มนัฉวยไม่ได ้ 

ฉะนั้นมนัจะหยบิจะฉวยมนัก็ตอ้งตั้งสติ มนัก็ตอ้งเขม้ขน้ข้ึน ระวงัตวัเองดีมากข้ึน คนท่ี

จะหยบิจะฉวยแลว้ท าไมมนัฉวยไม่ไดล่้ะ ถา้มนัฉวยไม่ไดแ้สดงว่ามนัไม่พอไง แสดงว่าการ

พิจารณาของเรามนัยงัไม่ละเอียดพอไง สมาธิเรายงัไม่แน่นหนาพอใช่ไหม เราก็ตอ้งท าของเรา

ใหดี้ข้ึนๆ ไปสิ ความดีข้ึน เห็นไหม ระหว่างกิเลสกบัธรรมไง ครูบาอาจารยท่ี์ท่านจะพดูจะจา

ไดเ้น่ียเพราะท่านผา่นมาเป็นชั้นเป็นตอนไง เวลากิเลสมนัรุนแรงเราโดนมนับ้ี เราทุกขย์าก

ขนาดไหน เวลาเราฟ้ืนฟูข้ึนมาจิตใจเราดีข้ึนมา เรารู้อารมณ์เราเป็นยงัไง เรามีความสุขแค่ไหน 

แลว้มรรคผลจะหยบิจะฉวยแลว้ฉวยไม่ไดส้ักทีเน่ียมนัเป็นเพราะอะไร เพราะมนัเป็นตทงัค
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ปาน ท าแลว้ท าเล่ามนัท าไมไม่ไดผ้ล ไม่ไดผ้ลเราก็กลบัมาเขม้ขน้ของเรา กลบัมาดแูลของเรา 

เพราะถา้มนัท าอยูอ่ยา่งน้ี มนัก็จะเป็นแบบน้ี  

ถา้เราเติมศีล สมาธิ ปัญญาใหม้ากข้ึน เราเติมความเพียรของเราใหม้ากข้ึน เราเติมความ

ขยนัหมัน่เพียร เติมความวิริยะอุตสาหะข้ึน น่ีไง เราเติมๆๆ ข้ึนไป ความเติมข้ึนไปเหมือนน ้า 

น ้ าเราเติมมากข้ึนขนาดไหนจ านวนน ้าก็ตอ้งมีมากข้ึน ศีล สมาธิ ปัญญาของเรา ถา้มนัมีมากข้ึน

เราท าของเราดีข้ึน มนัก็ตอ้งดีข้ึน ครูบาอาจารยท่์านผา่นของท่านมาท่านรู้ ท่านถึงพดูได ้ ไอน่ี้

มนัไม่มี พอมนัไม่มีข้ึนมา เห็นไหม แลว้กต็น้เหตุๆ ในใจมนัเลว จะบอกว่าในใจมนัเห้ีย เพราะ

มนัเห้ีย มนัถึงท าตวัมนัเห้ีย แลว้มนัก็ท  าลายหมู่คณะ เอวงั 

 


