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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม สัจธรรมๆ วนัน้ีวนัพระ วนัพระเรา ถา้เป็นชาวพุทธเรา
มีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึง ถา้มีพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
เกิดก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั การเกิดเป็นมนุษยน้ี์ส าคญัมาก เราไดเ้กิดเป็นมนุษย ์เพราะมนุษยถ์า้มี
ศีลธรรมน่ีต่างจากสัตว ์ถา้มนุษยไ์ม่มีศีลธรรมนะ เลวร้ายกวา่สัตว ์

เวลาสัตวน์ะ สัตวท่ี์เป็นพระโพธิสัตว ์พระโพธิสัตวไ์ปเกิดเป็นสัตวน์ะ เขายงัมีน ้าใจ สัตว์
ท่ีคุม้ครองดูแลหมู่ของเขา ฝงูของเขา ดูแลของเขาเพ่ือสร้างอ านาจวาสนาบารมีไง แมแ้ต่สัตวท่ี์
เป็นพระโพธิสัตวย์งัมีคุณภาพ 

เราเกิดเป็นมนุษย์ๆ  ถา้ไม่มีคุณธรรมในหัวใจนะ ไม่มีศีลไม่มีธรรม ไม่ต่างจากสัตว ์ เห็น
ไหม มนุษยต์่างจากสตัวเ์พราะมีศีลมีธรรม มนุษยต์่างจากสัตวเ์พราะมีศีลมีธรรมนะ 

วนัน้ีวนัพระ ถา้วนัพระข้ึนมา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ ถา้เรามีศีลธรรมในหัวใจ สูงสุดสู่
สามญั สูงสุดสู่สามญัหมายความวา่ คนเราเกิดมาแลว้ปากกดัตีนถีบ พยายามแสวงหาความสุขๆ 
แต่ความสุขจริงๆ คือความปกติของใจ ความสุขจริงๆ คือชีวติปกติน่ีแหละคือความสุข แต่
ความสุขของเรา ชีวติมนัตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้มีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราแสวงหาปัจจยัเคร่ือง
อาศยั เราปากกดัตีนถีบ อนัน้ีเป็นวาสนา คนท่ีมีวาสนาท าส่ิงใดประสบความส าเร็จก็อ  านาจ
วาสนาของเขา ถา้อ  านาจวาสนาของเขา เขามีบุญกุศลของเขา เขาเสียสละของเขาเพ่ือมาแสวงหา
สัจธรรมในใจของเขา อนันั้นถึงจะเป็นชาวพทุธท่ีสมบูรณ์ น่ีชาวพทุธท่ีสมบูรณ์นะ 

เวลาเราจะแสวงหา เราไปสงัเวชนียสถานทั้ง ๔ ไปถึงเพ่ือให้ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาฆราวาสในสมยัพทุธกาลถามพระอานนทไ์ง “เวลาถา้ต่อไปขา้งหนา้ เรา
ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้ท าอยา่งไร” น่ีพระอานนทถ์ามองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ “ให้ไประลึกถึงเราท่ีสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ท่ีเกิด 
ท่ีแก่ ท่ีเจ็บ ท่ีตาย ท่านแสดงปฐมเทศนาไง” 

อนันั้นเขาแสวงหากนัโดยฆราวาส แสวงหากนัโดยโลก แสวงหากนัโดยทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีเป็นวตัถท่ีุจบัตอ้งได ้

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ช้ีเขา้มาสู่ใจของสัตวโ์ลก ปัจจตัตงั 
สันทิฏฐิโก ผูท่ี้เป็นลกูศิษยก์รรมฐานเวลาจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ หายใจเขา้
นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตั้งแต่เจตนา เจตนาของ
เรา เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า พทุธานุสติ ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ 

ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ในบรรดามิตร 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นมิตรแท ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าเป็นมิตรท่ี
ประเสริฐ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูว้างธรรมวนิยัน้ีไว ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์

เราเป็นฆราวาส เราเป็นคฤหัสถ ์ เราพยายามหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ หัวใจเรา
เป็นโลก เรายงัไม่ไดส้ัมผสั ยงัไม่ไดไ้ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ หายใจเขา้นึกพทุ 
หายใจออกนึกโธ จนมนักลมกลืนกนัๆ เป็นชีวติปกติไง ชีวติปกติคนท่ีมีคุณธรรมในหัวใจ เห็น
ไหม ชีวติปกติ ชีวติท่ีมีความสุขน้ีเขามองขา้ม เขามองแต่ลาภสักการะ เขามองแต่โลกธรรม ๘ มี
ลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ มองแต่ยศถาบรรดาศกัด์ิ มองแต่ส่ิงท่ีจะเหยียบย  ่าท าลายกนัวา่เป็น
ความสุข 

แต่ของเรา ครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน 
ท่านจะให้ใครมาเคารพนบัถือ ท่านเคารพตวัท่านเอง ตวัท่านเอง ชีวติปกติ ชีวติธรรมดามนัมี
ความสุข แต่เรามองขา้มกนัไปไง 

น่ีก็เหมือนกนั หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนักลมกลืนกนัๆ ก็เป็นปกติไง ท่ีมนั
เป็นปกติเพราะสัญชาตญาณของมนุษยไ์ง มนุษยเ์กิดมามีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ 
เรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยากกระตุน้ไง ความกระตุน้ความคิดของมนุษย ์ จริตนิสยัของ



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ๓ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

มนุษยม์นัก็ไม่เหมือนกนัไง มนัก็ฟาดฟันกนัดว้ยความคิด ดว้ยเลห์่ดว้ยกล ดว้ยหลมุพราง ดว้ย
การหลอกลวงหลอกลอ่กนัไง 

คนท่ีเขามีคุณธรรมในหัวใจมนัก็ใชค้วามคิดเหมือนกนัไง แต่ความคิดเพ่ือตวัเขา 
ความคิดเพ่ือสงบระงบั ความคิดเพ่ือคุณงามความดีของเขาไง น่ีก็เหมือนกนั ถา้คนท่ีมีความคิดท่ี
ดี มีอ  านาจวาสนา เขาจะเป็นความปกติของเขา เขาไม่มองขา้มหัวใจท่ีมีคุณค่าน้ีของเขา แต่เขายงั
เห็นไม่ได ้ เห็นไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะเป็นโลกียะ มนัเป็นเร่ืองโลกๆ เร่ืองโลกๆ เพราะเราเกิด
เป็นมนุษยไ์ง ส่ิงท่ีมีค่าไง 

มีค่ามากนะ การเกิดเป็นมนุษย ์ ชีวติเป็นส่ิงท่ีมีค่า ตั้งแต่เกิดจนตายมีค่ามากๆ มีค่ามากๆ 
มีค่าตรงไหน มีค่าให้ท าดีท าชัว่น่ีไง มีค่าท่ีท าให้ท าคณุงามความดี ถา้คุณงามความดี เสวยภพ
เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว ์ พระโพธิสัตวเ์ขามาสร้างบุญกุศลของเขา เขามาท าคุณงามความดี
ของเขา เราจะไม่มีส่ิงใดเลยนะ เราก็เก็บกวาดถนนหนทางเพ่ือให้คนเขาสัญจรดว้ยความสะดวก
ของเขา อนัน้ีเป็นบุญกุศลทั้งนั้น อนัน้ีเกิดมาเพ่ือสร้างอ านาจวาสนาทั้งนั้น อนัน้ีเพ่ือประโยชน์
ทั้งนั้น น่ีส่ิงท่ีมีชีวติมีคุณค่า มีคุณค่าท่ีน่ีไง 

ถา้มนัไม่มีคุณค่า มนัก็แก่งแยง่ชิงดีชิงชัว่กนัไง มาท าลายกนัไง ท าลายให้มนัต ่าตอ้ยไปไง 
ทั้งๆ ท่ีเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ชีวติน้ีมีคุณค่า เกิดมาเพ่ือท าคุณงามความดี มนัเกิดมาดว้ยกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากมาสร้างบาปอกุศล สร้างให้มนัตกต ่าไง 

เราเกิดมาน่ีไง ส่ิงท่ีมีค่า มีค่าท่ีน่ีไง ถา้มีค่าท่ีน่ี เราหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ 
ละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไป มนัละเอียดเขา้ไปไง จนมนัพทุโธไม่ได ้ค  าวา่ “พทุโธๆ” เราเกิดเป็นมนุษย์
ไง มนัเป็นสมมุติไง โลกียปัญญา โลกไง เพราะเรามีอยูใ่ช่ไหม เราก็ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ไง ถา้เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เพราะหัวใจเราระลึก ถา้
หัวใจเราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยโลกๆ น่ีไง ดว้ยสามญัส านึกของความ
เป็นมนุษยไ์ง ดว้ยความส่ิงท่ีมีค่าน่ีไง เขาเอาส่ิงท่ีมีค่าแสวงหาความดีก็ความดีทางโลกเป็นอามิส
ไง 

ท่ีเรามาวดัมาวากนั เรามาเสียสละกนั ทิพยส์มบติัๆ ไง เราเสียสละส่ิงน้ีไป หัวใจมนั
ประเสริฐข้ึนมา หัวใจมีคุณภาพข้ึนมาไง ถา้มีคุณภาพข้ึนมา มนัก็เร่ิมยอมรับเหตุรับผล จิตท่ีเป็น
สาธารณะไม่เบียดเบียน ไม่ท าร้ายใครไง 
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แลว้ถา้มนัหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ น่ีสมมุติบญัญติัๆ 
เร่ืองสมมุติทั้งนั้นน่ะ สมมุติ แต่สมมุติโดยองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สมมุติให้คนท่ีมี
สติปัญญาเห็นคุณค่า เห็นคุณค่าของพลงังาน เห็นคุณค่าของจิตไง จิตท่ีมนัส่งออกไปตาม
ความรู้สึกนึกคิดท่ีแสวงหากนั น่ีเป็นสัญชาตญาณของมนุษย ์ ความท่ีไดเ้กิดเป็นมนุษยไ์ง มนัมี
ความคิดท่ีเกิดจากจิตๆ ไง แต่ไม่เคยเห็นจิตของตนไง 

ถา้หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธละเอียดเขา้ไปๆ จนมนัระลึกถึงพทุโธไม่ได ้ มนั
ระลึกพทุโธไม่ได ้ เห็นไหม มนัระลึกคือโลกๆ โลกๆ คืออารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดจากจิตไง มนั
ปลอ่ยอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเขา้ไปสู่ตวัมนัเองไง ถา้มนัเขา้ไปสู่ตวัมนัเอง พทุธะ น่ีไง เราจะ
ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ของเราไง พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ลกูศิษยก์รรมฐานเรา เราท าบุญกุศลเราก็ท า เราท าเพราะ
อะไร ท าเพราะเราเป็นมนุษยไ์ง มนุษย ์มนุษยมี์กายกบัใจๆ เราเกิดมา เราเกิดเป็นมนุษยเ์ราก็ตอ้ง
มีปัจจยัเคร่ืองอาศยัใช่ไหม เราก็มีเส้ือผา้อาภรณ์ใช่ไหม เราก็มีอาหารใช่ไหม มนัเป็นเคร่ืองเกิด
จากการแสวงหาของเราไง เกิดจากความเป็นมนุษยไ์ง น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดเป็นมนุษยเ์ราก็มี
ความคิดความรู้สึกน้ีไง แต่ความรู้สึกน้ีมนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ ไง มนัไม่เป็นธรรมๆ ไง 

ถา้เป็นธรรมข้ึนมา หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธน่ีไง จนกวา่เขา้ไปถึงจิตของตนๆ 
สัมมาสมาธิ เราจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยค าบริกรรมของเรา เราจะไปเฝ้า
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยความมีชีวติเป็นๆ ดว้ยความรู้สึก ไปสัมผสั มนัน ้าตาไหล
นะ โอโ้ฮ! ชีวติเป็นอยา่งน้ีหรือ น่ีชีวติหรือน่ี ความจริงเป็นอยา่งน้ีหรือ มนัระลึกไดแ้ลว้มนัไป
สัมผสัไดน้ะ 

ผูท่ี้สัมผสัได ้ ผูท่ี้ท าความสงบของใจไดจ้ะระลึกถึงค าสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ จะเช่ือมัน่ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆน้ี์มาก ถา้เช่ือมัน่ในพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆน์ะ น่ีถา้เป็นสัมมาทิฏฐินะ 

ถา้เป็นมิจฉาทิฏฐิ มนัเป็นมิจฉาสมาธิ ความเป็นสมาธิ คนเราเกิดมาดว้ยอ านาจวาสนา
ของคน คนเราสร้างอ านาจวาสนามาแตกต่างกนั พอสร้างอ านาจวาสนามาแตกต่างกนั ท าสมาธิ
ได ้แต่เป็นมิจฉา เป็นมิจฉาคือวา่มนัไม่มีสติสัมปชญัญะควบคุมดูแลของตน มนัก็จะไปเกิดเห็นสี 
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เห็นแสง เห็นเสียง เห็นนิมิตต่างๆ เห็นความนึกคิดตา่งๆ เราก็วา่ “โอ๋ย! ถา้ท าสมถะมนัจะเกิด
นิมิต”...ไม่ใช่ 

นิมิตเป็นนิมิต สมถะเป็นสมถะ อ  านาจวาสนาเป็นอ านาจวาสนา แลว้กิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก ความหลอกลวงเป็นความหลอกลวง มนัหลอกลวงวา่ให้รู้นัน่รู้น่ี มนัหลอกลวง
เพราะเรามีปัญญามาก เรามีการศึกษามาก พอมีการศึกษามาก พอจิตเราเป็นส่ิงใดมนัก็เทียบเคียง
กบัความรู้สึกอนันั้น ความรู้สึกอนันั้นเพราะธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีเรา
ศึกษามาไง พอศึกษามา พอจิตเราเป็นอยา่งไรก็พยายามเทียบเคียงไง 

น่ีไง เวลาหลวงปู่มัน่ท่านบอกกบัหลวงตามหาบวัไง มหา มหาเรียนถึงมหานะ ส่ิงท่ี
การศึกษามา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ประเสริฐมาก ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พยายามออกร้ือ
คน้อยู ่๖ ปี ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม พวกเราจะมีปัญญาอะไรกนั ถา้ไม่
มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางธรรมวนิยัน้ีไว ้ เราจะไปศึกษาเร่ืองอะไรกนั เราก็เท่ียว
ควานหาแต่ความเห็นแก่ตวัอยูน่ัน่ไง เท่ียวเอาแต่ความพอใจของตนอยูไ่ง 

แต่เพราะเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐไหม ประเสริฐ 
สุดยอด ยิ่งกวา่ประเสริฐอีก เหนือโลกเหนือสงสาร เหนือทุกอยา่งเลย แตพ่อเราศึกษามาแลว้
กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเรา ดว้ยความลุม่หลงไงวา่ เรารู้อยา่งนั้น เรารู้อยา่งน้ี เรา
เขา้ใจไปหมดไง แลว้พอจิตมนัมีก าลงัข้ึนมาหน่อยมนัก็คิดเห็นไปตามนั้นไง ถา้มนัคิดเห็นไป
ตามนั้น น่ีไง มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดของผูท่ี้ปฏิบติั ความเห็นผิดของผูป้ฏิบติัเพราะอะไร 

เพราะคนเกิดมามีกิเลส กิเลสคืออวชิชา อวชิชาคือความไม่รู้จกัตวัมนัเอง มนัไม่รู้จกัตวั
มนัเองมาตั้งแต่ตน้ ท่ีมนัยาก มนัยากตรงน้ีแหละ มนัยากตรงท่ีคนไม่มีสามญัส านึก มนัยากตรงท่ี
ยืนดว้ยตวัเองข้ึนมาไม่ได ้ถา้มนัยากตรงท่ียืนข้ึนมาดว้ยตวัเองไม่ได ้

น่ีไง เราสาวก สาวกะ ผูท่ี้ไดย้ินไดฟั้ง เราถึงมีครูมีอาจารย ์ครูบาอาจารยข์องเราเป็นหลกั
ชยั เวลาท าส่ิงใด พยายามท าของเรา ท าของเราให้ข้ึนมาๆ เวลาประพฤติปฏิบติั กรรมฐานๆ เป็น
แบบน้ี กรรมฐานเป็นแบบน้ีหมายถึงวา่มนัฝึกหัดข้ึนมาจากความเป็นจริงในใจของเรา ถา้มนั
ฝึกหัดข้ึนมาจากความเป็นจริงในใจของเรา มนัก็ตอ้งมีประสบการณ์ใช่ไหม มนัมีผลกระทบกบั
ใจของเราไง 
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ใจเราไปกระทบส่ิงใด รู้ส่ิงใด มนัก็ยึดวา่มนัมีความรู้ ความรู้เพราะอะไร ความรู้เพราะเรา
แลกมาดว้ยชีวติไง การประพฤติปฏิบติัน้ีมนัแสนยากไง ท าความสงบของใจข้ึนมาก็แทบเป็น
แทบตาย เวลามนัเกิดปัญญาข้ึนมาทีมนัก็เป็นส่ิงท่ีวเิศษวโิสมาจากนอกโลก ความจริงไม่ใช่ 
อปุาทาน ความจริงมนัคิดเอง น่ีไง เพราะอะไร เพราะมนัเกิดจากอวชิชา เกิดมาจากความไม่รู้ใน
ใจนัน่น่ะ 

จกัรวาลเป็นจกัรวาล ใจเป็นใจ จิตเป็นจิต ภพเป็นภพ กิเลสเป็นกิเลส ธรรมเป็นธรรม 
เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนไปแลว้ ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัไปแลว้มนัแยก
ออกไปเป็นความเป็นจริง กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ต่างอนัต่างจริง แยกออกจากกนั
แลว้เขา้มาผสมกนัอีกไม่ไดเ้ลย เขา้มาเป็นเน้ือเดียวกนั เขา้มาหลอกลวงอีกไม่ไดเ้ลย ไม่ไดเ้พราะ
อะไร ไม่ไดเ้พราะสังโยชน์มนัขาดไง ถา้สงัโยชน์มนัขาดไปแลว้มนัไม่มีส่ิงใดร้อยรัดไวไ้ง 

แต่ไอน่ี้มนัมีอะไรขาด มีอะไรกระเทือนมนั ไม่มี จะบอกวา่ไม่ใช่เป็นการปฏิบติัเลย เป็น
การฝึกหัด ทางกีฬาเขามีนกักีฬาสมคัรเลน่ แลว้เขามีนกักีฬาอาชีพ นกักีฬาอาชีพเขาซ้ือตวักนั
เป็นพนัๆ ลา้น นกักีฬาอาชีพเขาท าของเขา ท าส่ิงใดถกูตอ้งชอบธรรมไปทั้งนั้นน่ะ เพราะเขาฝึก
มาทั้งชีวติ 

ไอเ้รานกัปฏิบติัข้ึนมา แค่มาดมๆ หน่อยเดียว แหม! สุดยอดๆ...ไร้สาระ ความท่ีเป็น
สาระๆ มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกนะ ถา้เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก ศีล สมาธิ ปัญญา 

ถา้มนัไม่เป็นความจริง โดยพ้ืนฐานศีล สมาธิ ปัญญา ศีลปกติไหม ศีลมัน่คงไหม ยงั
โกหกมดเทจ็อยูห่รือเปลา่ ถา้ยงัโกหกมดเทจ็ น่ีไง ทุศีล คนเรานะ ลองทุศีลแลว้จะท าความชัว่ท่ี
ยิ่งกวา่น้ีอีก ท าไดท้ั้งนั้น ทั้งๆ ท่ีแต่งตวัวา่เป็นนกับวช นกัพรต นกัปฏิบติันัน่น่ะ พดูจาโกหกมา
ตั้งแต่ตวัเองไม่รู้วา่โกหกดว้ย แลว้โกหกมดเทจ็ออกไปนัน่น่ะ 

นัน่น่ะถา้มนัระลึกได ้ ถา้เป็นพระกรรมฐานนะ อวดอตุตริมนุสสธรรม ถา้มนัไม่เป็น
ความจริงข้ึนมา เวลาเราพดูไปดว้ยความไม่รู้ แต่มนัยกเวน้ ยกเวน้แต่ผูท่ี้หลง หลงคือวา่เราเขา้ใจ
วา่จริง เราไม่ไดอ้วดอตุริจะลว้งกระเป๋าเขา ไอค้นท่ีอวดอตุริเพ่ือจะลว้งกระเป๋าเขาคือจะพยายาม
พดูให้เขาเช่ือวา่เรามีคุณธรรม พยายามจะพดูให้เขาเช่ือ พอเขาเช่ือแลว้มนัไดอ้ะไรมา ก็ไดล้าภ
สักการะมา น่ีไง เพ่ือลาภเพ่ือสักการะ 
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แต่ถา้เราสังคมปฏิบติันะ เวลาเราปฏิบติัไปเราไปรู้ไปเห็นเขา้ สมบติัของเราก็มี เราพดู
ตามความเป็นจริงนั้น เราพดูตามความเป็นจริงท่ีเรารู้เราเห็นนั้นน่ะกบัครูบาอาจารย ์ ธมฺมสากจฺ
ฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  อาจารยท่์านรู้ แต่ยิ่งบอกไปมนัเกิดทิฏฐิซ ้ าซ้อน ทิฏฐิท่ีมนัรู้มนัเห็น มนั
ทุ่มเทมาทั้งชีวติมนัก็จะเป็นจะตายอยูแ่ลว้ แลว้พอไดข้ึ้นมาแลว้จะบอกของฉันผิด โอ๋ย! มนัยึด
ตายเลย มนักอดไวแ้น่นเลย 

แต่เวลาหลวงตาท่านสอนนะ ท่านบอกวา่ ถา้มนันิพพานก็นิพพาน ไม่เป็นไร แต่ให้ท า
อยา่งน้ีนะ ให้พทุโธให้ชดัๆ ใหจิ้ตมนัสงบเขา้มา แลว้พยายามนอ้มไปให้ฝึกหัดพิจารณาซ ้ าอีก 
พอมนัพิจารณาซ ้า ลกูศิษยท่์านกลบัมาหาหลวงตาเลย “ไอท่ี้วา่นิพพานๆ ไอห้นองอะไรท่ีวา่นัน่
ไม่ใช่แลว้แหละ ไม่ใช่แลว้” 

น่ีไง ก่อนท่ีเราจะให้เขาไดพิ้สูจน์จากใจเขาเอง ให้เขาพิสูจน์จากการกระท าของเขาท่ีการ
กระท าอนันั้นท่ีเขาวา่เขารู้เขาเห็น ท่ีมนัเป็นจริงๆ นัน่น่ะ ดว้ยความมุมานะ นัน่ก็เป็นวาสนา
บารมีของเขา แต่ถา้เป็นความจริงๆ มนัเป็นอีกอยา่งหน่ึง มนัเป็นอีกอยา่งหน่ึง มนัตอ้งเป็นความ
จริง เห็นไหม 

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ถา้มีครูมีอาจารยน์ะ เราสาวก สาวกะ เราไดย้ินไดฟั้ง ไดย้ินไดฟั้งแลว้
มนัยงักิเลสหยาบ กิเลสหนาในใจของตน กิเลสหยาบ กิเลสหนามนัก็หลอกอยา่งหนา หลอก
อยา่งหยาบ หลอกอยา่งบาง หลอกแน่นอน 

เพราะครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัจริงนะ พวกเราน่ีนะ เวลาโกรธ เวลาทุกข ์ เวลารุ่มร้อน 
มนัแผดเผาเรามาก เวลาเราดบัได ้เราดบัความโลภ ความโกรธ ความหลงจากภายนอก เราก็วา่เรา
ดบักิเลสได ้ เราดบักิเลสไดแ้ลว้ พอเราควบคุมดูแลเขา้ไปมนัก็วา่งๆ มนัเกิดแสงในใจ นัน่น่ะ
อปุกิเลส กิเลสอยา่งละเอียด อปุกิเลส กิเลสอยา่งละเอียดคือแสงสวา่ง สวา่งไสว ผอ่งใส ความเวิง้
วา้ง ความวา่ง นัน่กกิ็เลส 

เราดบัไดจ้ากกิเลสหยาบๆ จากขา้งนอกเขา้มา แตกิ่เลสจากภายใน กิเลสจากท่ีมนัแก่น
ของกิเลส เรายงัจบัตอ้งมนัไม่ไดเ้ลย มนัยงัเห็นแสง เห็นอริยสัจ อู๋ย! มนัซาบซ้ึง นัน่น่ะมนัหลอก
ให้ออกไปขา้งนอก นัน่ละ่ส่งออก ไม่ยอ้นเขา้กลบัไปหามนั 
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ถา้มนัจะยอ้นกลบัเขา้ไปหามนั มนัจะเป็นการกระท าท่ีละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไปกวา่น้ี แลว้ครู
บาอาจารยพ์ยายามท าอยา่งน้ี 

ไอเ้ราก็วา่ “เป็นแลว้ๆๆ” 

เป็นแลว้ก็เป็นของมึงไง ก็เป็นไปสิ เป็นไปแลว้เก่ียวอะไรกบัเขาละ่ น่ีเวลาอวชิชามนัเป็น
อยา่งนั้น มนัปิดกั้นหัวใจ มนัท าลายทั้งนั้นน่ะ แลว้ยงัดดัจริต “เป็นแลว้ๆ” แลว้อะไรของมึง 
เพราะอะไร เพราะเจริญแลว้เส่ือม 

ในวงกรรมฐานมนัจะมีของมนั ถา้ไม่เจริญเลยก็ไม่รู้วา่อะไรเป็นอะไร แต่ถา้มนัมีเจริญ
แลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ มนัเหมือนนกัวชิาการ นกัวชิาการท าวจิยัเขาตอ้งเก็บขอ้มูลของเขา เขา
ฝึกฝนของเขา เขาท าของเขา ผิดซ ้ าซาก ผิดแลว้ผิดเล่า ถา้ผิดอยา่งนั้นมนัผิดเพราะอะไร มนัผิด 
มนัตอ้งมีเหตุมีผลของมนั ถา้ผิดเพราะอะไร ผิดเพราะวา่ขอ้มูลเราไม่สมบูรณ์ ผิดเพราะขอ้มูลท่ี
เขาให้มา เขาไม่ให้ขอ้มูลโดยชดัเจน เขาใหข้อ้มูลโดยไม่หมดเปลือก เขาใหข้อ้มูลของเขา ขอ้มูล
ของเขา เขายงัให้ไม่หมด เราก็รวบรวมขอ้มูลแลว้มนัยงัขาดตกบกพร่อง เราก็ตรวจสอบๆ น่ีไง 

การประพฤติปฏิบติัเขาท าแลว้ท าเลา่ ตรวจสอบแลว้ตรวจสอบอีกเพราะอะไร เพราะ
กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัปล้ินมนัปลอ้น มีเหลือบมีมุมของมนั การประพฤติปฏิบติัเขา้
ไปมนัตอ้งซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ พิจารณาไป เวลามนัตทงัคปหานคือมนัปลอ่ยวางๆ ปลอ่ยวางแค่ไหน
มนัก็สงสัย ปลอ่ยวางแค่ไหนมนัก็มีกิเลสอยูใ่นตวัของมนัทั้งนั้นน่ะ ท าอยา่งไรมนัก็มีกิเลส 
เพราะกิเลสมนัคือกิเลส กิเลสวนัยงัค ่า 

ถา้ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมๆ นะ มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมนะ ไม่ใช่มี
ครูบาอาจารยท่ี์เป็นมหาโจร ครูบาอาจารยท่ี์เป็นมหาโจร อา้ว! กกู็รู้ มึงก็รู้ รู้ดว้ยกนั หลอก
ชาวบา้นดว้ยกนัไป น่ีไง ถา้เป็นมหาโจร ก็มหาโจรมนัรู้ไดแ้ค่นั้นไง มหาโจรรู้ไดแ้ค่นั้นเพราะ
อะไร เพราะมนัไม่มีความจริงในหัวใจไง 

ถา้มีความจริงในหัวใจมนัตอ้งซ่ือสัตยก์บัตนเองไง ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก มนัมีความสัตย์
ในใจ ถา้ไม่มีความสัตยใ์นใจ โธ่! ลองโกหก ท่ีจะท าชัว่อยา่งอ่ืนไม่ไดไ้ม่มีหรอก ท าไดท้ั้งนั้นน่ะ 
ลองไดโ้กหกในใจน่ะ เพราะเด๋ียวมนัเส่ือม เด๋ียวมนัหมดในหัวใจเลยละ่ 
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คนดีๆ อยูค่นหน่ึงท่ีดูวา่มีมารยาทเรียบร้อย เวลาจิตมนัเส่ือม โทษนะ เหมือนคนบา้ 
เหมือนคนบา้เลย ขาดสติ ขาดความระลึกรู้ผิดชอบชัว่ดี เพราะอะไร เพราะมนัจะรักษาสถานะใน
การยอมรับของเขา ถา้มนัพยายามจะรักษาสถานะการยอมรับของเขา มนัตอ้งโกหก มนัตอ้ง
มดเทจ็ มนัตอ้งสร้างภาพ มนัท าไดทุ้กๆ อยา่ง น่ีเวลาถา้มนัเส่ือมแลว้ไง เวลามนัเส่ือมเหมือนคน
บา้เลย แต่เราไม่เคยมองอยา่งนั้นไง 

แต่ในวงกรรมฐานเรา ครูบาอาจารยข์องเรา เร่ืองอยา่งน้ีมนัเกิดมาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ เพราะนกั
ปฏิบติัมนัมีมาปฏิบติักนัมากมายมหาศาล ครูบาอาจารยข์องเรา ลกูศิษยห์ลวงปู่มัน่เยอะแยะ สึก
ไปก็มาก สึกแลว้บวช บวชแลว้สึกก็เยอะ 

แลว้ถา้อยา่งหลวงปู่แหวน หลวงปู่มัน่ หลวงปู่ขาว หลวงตามหาบวั ท่านก็ลกูศิษยห์ลวงปู่
มัน่ ลกูศิษยห์ลวงปู่มัน่ท่ีมีอ  านาจวาสนา มีความมานะบากบัน่ มีความเพียร มีความวริิยอตุสาหะ 
มีความกตญัญกูตเวที มีการระลึกถึงคุณของหลวงปู่มัน่ มีการระลึกถึงคุณครูบาอาจารยเ์ราท่ีบาก
บัน่กนัมา มีบุญญาธิการ เห็นไหม ครูบาอาจารยเ์ราบากบัน่มา ทุกขย์ากมาขนาดไหน มนัเห็นต า
ตา 

หลวงปู่เจ๊ียะ หลวงตา เวลาอยูด่ว้ยความเป็นสุข เราอยูก่บัท่าน เวลาตกัอาหารน่ีร้องไห้เลย 
เราถาม “อาจารยร้์องไห้ท าไม” 

“โอโ้ฮ! หลวงปู่มัน่ไม่เคยเจอแบบน้ี หลวงปู่มัน่ทั้งชีวติไม่เคยเจอแบบน้ี” เพราะอะไร 
เพราะท่านเป็นคนอปัุฏฐากอยูต่ลอด ท่านเป็นคนจดับาตรให ้ หลวงปู่เจ๊ียะจดับาตรให้ ส่งต่อมา
ให้หลวงตาอีก ๘ ปี ๘ ปีกบั ๓ ปี ๑๑ ปี เห็นชดัๆ เห็นทุกวนั เห็นกบัตา ไม่ไดต้อแหล เอวงั 


