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เอานะฟงนะ  ฟงธรรม  วันนี้วนัอโุบสถนะ  เราลงอโุบสถเหมอืนทางโลกเขา 
สัมมนากัน  เขาสัมมนากันเพือ่ความบริสุทธิ์ของเขา  เขาสัมมนากันเพื่อวิชาการของเขา 
เพื่อรกัษาองคกรของเขา 

เราสัมมนา  เห็นไหม  เราลงอุโบสถ  อุโบสถ  -  อุโบสถศีล  อโุบสถศีลเพื่อความ 
สะอาดของเราไง  พิสูจนที่ศีล  ถาศีลจากภายนอก  ถาศีลจากภายในเหน็ไหม  เวลาครูบา 
อาจารยทานเทศนกบัภิกษุนะ ทานไมพูดเรือ่งทาน เพราะทานนีม้ันเปนเรือ่งของญาติโยม 
เขา 

ของเราเริม่จากศีลเลย อุโบสถศีล การรักษาศีลอุโบสถ เขาจะไดบุญของเขา ศีล ๘ 
ก็เปนศลี ๘ ของคฤหัสถเขานะ แตถาศีลอุโบสถละ ถาศีลอุโบสถเห็นไหม ชางอุโบสถ ผู 
ที่อุโบสถสิ่งนี้มนัทําใหมีหลกัใจไง สถานะที่ตั้งของใจ ถามีหลกัใจของเราเห็นไหม นีเ่รา 
ลงอโุบสถเหมอืนกนั เราลงอุโบสถของเราก็เพือ่ความสะอาดของเรา 

ถาภาชนะของเรา  เราจะมอีาหารที่ดีขนาดไหน  จะมีคุณสมบัติดขีนาดไหนสิง่ที่ 
ใสนั้นมันสกปรก มนัก็สกปรกไป แตถาศีลของเราบริสุทธิ์เห็นไหม ถาทําความสงบของ 
ใจเขามามนัจะเปนสัมมา  สัมมาสมาธิเกิดจาก  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ถาเกิดศีลสมาธิที่ดีเห็น 
ไหมปญญาจะเกิดยอนกลบัเขามาขางใน  ถาเกิดสมาธิขึ้นมาเห็นไหม  มนัมิจฉาสมาธิ  ดูสิ 
ดูพวกฤๅษีชีไพรของเขา  เขาก็ถอืศีลของเขาเหมอืนกนั  แตศีลของเขา  เขากเ็จตนาของเขา 
ละเวนของเขา  สัจจะของเขา  ฤๅษีเขาถอืสัจจะกัน  แตของเรามีองคสมเดจ็พระสัมมาสัม 
พุทธเจาเปนผูที่วางศีลไวแลว 

วางศีลเหน็ไหม  ศีล ๒๒๗ ขอ  ศีลตางๆ นี้มันเปนสิ่งที่วาเปนเครื่องบอกไงวาถา 
ผิดจากนี้ไปออกจากกรอบนีไ้ป  มันเปนการละเมิด  ละเมิดตัวเองนะไมใชละเมิดใครเลย 
ละเมิดตวัเอง ถาเราละเมิดตัวเองเห็นไหม มันพุงออกไป
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ดูสิ  อยางที่วาผูที่ทําอาบัติหนัก  ผูที่ทําอาบัติจะทําความสงบของใจไดยาก  เปน 
อาบัติหนักเพราะอะไร?  เพราะมนัละเมิดตวัเองไง  เพราะเราทําเอง  เราทําผิดพลาดเอง 
เหมือนคนไข  ถาโรคภัยไขเจบ็ที่รายแรง  เวลาไปโรงพยาบาลเขาตองผาตัด  แตถาเราเปน 
โรคเล็กนอย หรือเราเปนไข หรือเรามีบาดแผลขึ้นมา  เรารักษาของเราเองกไ็ด  รักษาของ 
เราเองใสแผลของเราเองกไ็ด 

ละเมิดกับตัวเองคือทําลายตัวเองนะ แตเราไมไดคดิอยางนัน้เลย ถาความผิดพลาด 
ออกไป ความผิดพลาดนี่จากกิเลส จากกรรม จากกรรมคอืจากการกระทําที่ไมมีเจตนาไง 
สิ่งที่ไมมีเจตนานะ  ดูสิ  ดอูยางพระอรหันตเห็นไหม  สติวินยั  ผูที่มีสตวิินัย  แตความผิด 
การกระทําของกรรม  ดูอยาง  พระโมคคลัลานะ  พระโมคคัลลานะเปนอัครสาวกเบือ้ง 
ซายดวย ทําไมตองโดนโจรมาทุบละ นี่เปนเรื่องของกรรม 

สิ่งที่เปนกรรม  สิ่งทีเ่ปนสติวินยัแลว  สิ่งนีย้กเวน  ยกเวนเพราะอะไร  เพราะเวลา 
สวดอุโบสถเหน็ไหม  สมฺมขุาวินโย  สติวินโย  อมูฬหฺวินโย  สิ่งที่ไดตัดสนิแลว  ใครเปน 
คนรื้อฟนขึน้มา จะเปนอาบัติปาจิตตีย 

แตสมัยพุทธกาล  การจะไดรับรองเปนสติวินยั  ตองมีการสวดประกาศไง  แตใน 
ปจจุบนันีม้ันก็สวดประกาศโดยการเปนไปของใจ  ถาใจสิ่งนัน้เปนไปเห็นไหม  ดูสิ  ดู 
เวลาเราประพฤติปฏิบัติ สันทิฏฐิโก เกิดมาจากใจ ใครจะรูกับเรา 

สิ่งที่รูจากใจผูที่ปฏิบัติ  เหน็ไหม  รูมาจากไหน  สิ่งนั้นจะเปนการเริ่มจากภายใน 
อันนีเ้ปนเรือ่งของศีลนะ  เราลงอโุบสถกนัเพื่อสังคมสงฆ  สงฆเรานีน่ะถาเสมอกัน 
ดวยทิฏฐิ เสมอกนัดวยความเห็น จะเปนอยูสุขสบายมาก 

ความอยูสขุสบายเหมือนของที่เขาผสมกันอยูในภาชนะเดียวกนั  มนัไมมีปฏกิิริยา 
ทําลายกัน  ดูสิ  ของหมักของดอง  มันมีปฏิกริิยาทําลายกัน  สิ่งนีเ้ปนเรือ่งของศีลเหน็ไหม 
ผิดอาบัติเราก็ปลงอาบัติ  เรากท็ําใหปกติขึ้นมาในหวัใจของเรา อันนี้เปนเรื่องของอุโบสถ 
เรื่องของศีลนะ 

ถาเรื่องของธรรมละ  ศีลและธรรม  ธรรมนีก้วางขวางมาก  เราพยายามประพฤติ 
ปฏิบัติกันเพื่ออะไรเหน็ไหม  ดูสิ  เห็นไหมฝนตกชัว่ครั้งช่ัวคราว  หมดไปละ  อากาศมนั
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แปรปรวนตลอดไป  ผูที่มีธรรมในหัวใจนะ  เห็นความเปลีย่นแปลงอยางนี้กบัความ 
เปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเหมอืนกัน มนัเล็กนอยมาก มันสัน้มาก 

ความเปลี่ยนแปลงของอากาศ  ดูสิ  ฝนตกแดดออก  มนัแปรสภาพของมนั 
ตลอดเวลา ชีวิตนี้เปรยีบเหมือนพยบัแดดไง โอกาสของเรามีเทาไหร ดูอายุคนสิวา ๖๐ ป 
๘๐ ป ๑๐๐ ป นานมาก นานมาก แตแปบเดียวเอง 

๑๐ ป ๒๐ ป  วันหนึ่งเห็นไหม  ผูที่ใจเปนธรรม มีราตรีเดียว ราตรเีดียววันคนืมัน 
ลวงไปๆ ไมไดนบัหรอก มันเปนธรรมชาติของมัน ไมมกีารสืบตอ ไมมีสถิติ ไมมกีารทบ 
ไมมกีารนับไง ไมมีการรวบรวมไง 

วันคนืลวงไปๆ  อยางนี้มนันายอนกลับมาที่ใจของเรา  ใหเราขวนขวายไง  อยา 
นอนใจ  ถาเรานอนใจนะ  เชน  ปกติเราสรางวัดกนั  วัดใหม  รอใหวัดเสร็จแลวเราคอย 
ประพฤตปิฏิบัติ เห็นไหม รอวัดเสร็จ แลวเมือ่ไหรจะเสร็จละ 

ถาหัวหนามีหลกัมเีกณฑมนัจะจบได  มันจะเสร็จนะ  ถาหัวหนาไมมีหลักไมมี 
เกณฑ  ไมมีวนัเสรจ็หรอกเพราะอะไร?  เพราะหมาขี้เรื้อน  ถาใจมันขีเ้รือ้นนะมนัตอเติม 
ตลอดไป มนัคนัตลอดไป มันหยุดไมไดเหน็ไหม 

ครูบาอาจารยทานบอกวา  เวลาเริ่มตนใหมๆ  ก็ทําเพื่อการแกรําคาญ  มันมีความ 
รําคาญเราก็อยากทําโนนสะสมนัน่ทํานี่แกไขนัน่  เหน็ไหม  พอเสร็จแลว  พอทําไปไมทํา 
กลับรําคาญ เพราะอะไร เพราะมนัเคยชิน 

ถาหัวหนาขี้เรือ้น  มันไมมวีันจบหรอก  ถาเราจะคดิวาสรางวัดนะ  นกมันตองมี 
รวงรัง  เราสรางรวงรงัเสร็จแลว  เราก็จะประพฤตปิฏิบัติ  แตถาขี้เรื้อนมาสราง  ไมจบ 
หรอก ถาไมขี้เรือ้นมันจบนะ 

ถามันจบเหน็ไหม  สิ่งนอกจบขางในมนัจบไหม?  ถาขางในมันจบไหม  ดูสิ  เวลา 
เราเขาทางจงกรม  “ตรงนัน้ก็ไมสมบรูณ  ตรงนี้ก็ไมสมบูรณ”  เราขี้เรือ้นแลวนะ  ใจเราขี้ 
เรื้อนแลว  ถาใจเราขีเ้รื้อนแลวนะ  มันจะติไปหมดเลย  มนัจะอางไง  อางเพือ่เราจะไมเขา 
ทางจงกรมเลย เราจะไมนั่งสมาธิภาวนาเลยนะ
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งานของเราอยาลืม  เวลาบวชขึน้มาเหน็ไหม อุปชฌายบอกแลว  เกสา  โลมา นขา 
ทันตา  ตโจ  กรรมฐาน  รุกขมลูเสนาสนัง  พูดถงึธรรมเกิดทีน่ี่นะ  เวลาองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา ธรรมเกิดทีใ่จขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาที่โคนตนโพธ์ินะ นี่ 
ธรรมจะเกิดกบัเรา ก็เกิดจากใจของเรา 

ดูสิ  เวลาเราทําความสงบของใจเราเขามา  เราจะไปรูเห็นสิ่งตางๆ  สิ่งนี้สําคัญมาก 
เวลาเราศึกษากัน  เราเปดตูพระไตรปฎกนะ  เราตองศึกษาตําราตองมีวิชาการเราถึงศึกษา 
ตําราได  ศึกษานวโกวาท  ศึกษานักธรรม  ก็ไปทองจํา  สิ่งนี้คอืการทองจํา  ทองแลวเรา 
ประพฤตปิฏิบัติมานะ  เวลาผูที่ประพฤติผูที่ศึกษามา  เห็นไหม  มาถามครูบาอาจารยของ 
เรา  “ผมเขาใจหมดเลย  พระไตรปฎกผมเขาใจหมดเลย  แลวจะใหผมเริม่ตนตรงไหน 
ปฏิบัติอยางไร” อันนี้เราศึกษามา ศึกษามาใหเรารูทางวิชาการ สุตมยปญญา แลวเวลาทํา 
ความสงบเขามาของใจ  เราเปดตูพระไตรปฎกในหวัใจของเรานะ  ธรรมเกิดที่ใจๆ  เวลา 
ความสัมผัสของใจ  จิตสงบเขามนัสงบเขามาอยางไร?  มนัปลอยวางอะไรเขามาบาง? 
เวลามนัฟุงซานมนัฟุงซานอยางไร? แลวเรามีสติเขาไปควบคมุอยางไร? ถามีสตนิะ 

ถามีสติความประพฤติปฏิบัติของเราจะมีประโยชนตลอด  ดูชางเขาทํางานสิ  ถา 
เขาพลั้งเผลอ ผลงานของเขาตองเสียหาย เขาก็ตองซอมตองแซมของเขา เห็นไหม เพราะ 
อะไร  เพราะมนัไมสมบรูณ  เพราะอะไร  เพราะขาดสติ  เพราะมนัคือความพลั้งเผลอของ 
เขา 

แมแตการทํางานจากภายนอก เขายังตองการสติเลย ตองการความรอบคอบขึ้นมา 
เลย  เพื่อใหงานมนัสมบรูณขึ้นมา  เพื่อที่จะไมใหงานเสียหายเหน็ไหม  แลวงานฝกหัวใจ 
ของเรามันสําคัญกวานั้นเห็นไหม เพราะอะไร เพราะมันมีสติ มันมีมหาสติ 

ถามีสติขึ้นมา  สมควรขึ้นมา  มีสติขึ้นมามันจะระงบัความฟุงซานของเรา  ใหจิต 
มันสงบเขามา  ปกตเิห็นไหมเราวาเราถอืศีลๆ  ศีลคอืความปกติของใจ  แลวเราก็ไมเขาใจ 
วามันคอืความปกติของใจไดอยางไร  แตเวลาเราทําความสมาธิขึ้นมา  พอจิตมันสงบเขา 
มาเห็นไหมมนัเทยีบไดไงระหวางความฟุงซาน  ความฟุงซานเพราะอะไร?  เพราะมนั 
ละเมิดตวัเอง  ละเมิดดวยมโนกรรม  มโนกรรมไมเปนอาบัติเพราะอะไร?  เพราะมนัไมมี 
การกระทํา  มันไมมวีจีกรรม  เหน็ไหม  พูดปดหรือใชรางกายนี้ไปลกัของเขาไปทําสิ่ง
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ตางๆ  อาบัติเกิดจากการกระทํา  ระหวางวจกีรรม  กายกรรม  มโนกรรมเปนอาบัติไหม? 
มันไมเปนอาบัติ  แตมนัเปนกรรมเหน็ไหม  แตถามีศีลมนัเขามา  มันจะเหน็เห็นมันเปน 
ปกติเห็นไหม เพราะอะไร? เพราะสติเขามายับยัง้ได 

ถาจิตสงบเขามามันจะเหน็ความตางวาความผิดปกตกิับความปกติของใจมัน 
ตางกันอยางไร  ถาความปกติของใจมันเขามา  จิตมันปกติเขามา  ถาจิตสงบเขามามคีวาม 
ราบรื่นเขามา 

ถาไมมีความสงบของใจนะ  เราฟุงซานแลวเราเริ่มตนทํางานไมได  ชางเขาจะมา 
ทํางานของเขา  เขาตองมีเครื่องไมเครือ่งมือของเขา  เขาตองมทีี่ทํางานของเขา  เขาถึง 
ทํางานของเขาได 

ถาสถานที่ไหน  สถานที่นัน้ยงัทํางานไมได  เขาจะตองปรบัพื้นที่กอน  เขาตอง 
เตรียมถางพืน้ที่กอน  เขาตองเตรียมอุปกรณทัง้หมดเลย  แลวเราวาเราเปนนกัปฏิบัติ  เรา 
เปนคนทีเ่ห็นคุณคาของธรรม เห็นคุณคานะ ถาไมเหน็คุณคาเราจะบวชมาทําไม? 

ทําไมโลกเขาใชชีวิตโดยความปกติสุขของเขา  ทําไมเขาอยูกันไดละ  ทําไมเรา 
สละโลกมาเพือ่จะมาบวชของเรา  เราสละโลกมาเพราะเราเห็นวาสิง่นัน้มนัคือการเกิด 
เกิดดวยบุญกุศลแลวเกิดมาเปนมนุษย  เปนมนุษยแลวพบพระพุทธศาสนา  ในศาสนาใน 
การกระทําของเราเห็นไหม 

ในศาสนา ดูสิ เขาทําทานกัน ดูสิ ดูชาวพุทธเรา ถาศาสนาอยูที่ทะเบียน เขาจะไม 
รูอะไรเลย  เหมอืนสัตวตัวหนึ่งนะ  เวลาเรายกยองกนัเองนะวามนุษยเปนสัตวประเสริฐๆ 
เราเกิดมามนุษยเปนสิ่งทีป่ระเสริฐมาก  เรามปีญญามาก  เราจะทําอะไรกไ็ด  กฎหมายก็ 
คุมครองเรา  กฎหมายคุมครองเราดวย  แลวเรายงัทาํอะไร  ถาเรามีปญญาขึ้นมามีโอกาส 
มาก  เราจะทําอะไรเปนประโยชนกับเราทั้งหมดเลย  เราไปตื่นกันอยางนัน้นะ  วามี 
โอกาสๆ  โอกาสอยางนัน้คือโอกาสของโลกๆ  โอกาสของวัตถุมนัจะมีประโยชนอะไร 
ขึ้นมา 

โรงงานอุตสาหกรรมเวลาเขาผลิตออกมาเปนโกดงัๆ  เลย  แลวเขาผลิตมาเพือ่ 
อะไร  เขาผลิตมาเพื่อขาย  เขาผลิตมาเพือ่ประโยชนของเขา แลวเราไปตืน่กับสิง่ที่เขาผลิต
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ออกมาเปนสินคา  เปนเศษเดน  เศษเดนเพราะอะไร?  เพราะเขาเอามาเพือ่ลอเรา  ลอคนใช 
เห็นไหม เพราะถาไมมีคนไมมีตลาด สินคานัน้จะมปีระโยชนอะไรขึ้นมา 

คนที่เขาจะทําการตางๆ  เขาตองหาตลาดกอน  ถาเขาหาตลาดไมได  เขาจะไมผลิต 
สินคาหรอก เขาตองทําวิจยัตลาด เขาตองสรางกลไก เขาตองหาวัตถุดิบของเขาขึ้นมาเพื่อ 
สรางโรงงานนัน้ขึน้มาผลิตของสิ่งนั้นขึน้มา  ผลิตขึน้มาก็เพื่อขาย  เพื่อผลประโยชนของ 
เขา 

ถาพูดถึงเรื่องธรรม  มนัคือสภาวะแบบนีน้ะ  แตเรื่องของโลกเปนความเจริญของ 
โลก  โลกตองพึ่งพาอาศัยกนั  ถาเราเปนมนุษยแลว  มนุษยโดยชาวพุทธ  จะคิดอยางนัน้ 
หรือ 

ชีวิตของโลกเขาเปนอยางนั้นเห็นไหม  เราสละมานะ  เราสละโลกมาแลว  เราจะ 
ไมติดโลก สิ่งที่อาศัยไปก็อาศัยเพือ่ดํารงชีวิต ปจจัยเครื่องอาศัยเราก็ใชอาศัยมนั แตเราไม 
ติดโลกหรอก โลกเปนโลก แตถาเราเขาใจมัน  เรากใ็ชมันประสาโลกเห็นไหม นี่คือเรือ่ง 
ของโลก 

แตเรามาเปนศากยบุตร เราเปนธรรม เราเปนนกัรบ ถานักรบเห็นไหม เกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ  เรายอนเขามาทีน่ี่  ยอนมาที่งานของเรา ถายอนมาที่งานของเรา  เราจะมี 
ความรืน่เรงิ มีความองอาจกลาหาญ เดินเขาไปในทางจงกรมได 

ครูบาอาจารยทานบอกนะ  ทางจงกรมเอาไวใหเสือเดิน  เอาใหเปนทางใหเสือมัน 
หมอบไวไง  ใหมันไปหากินของมัน  แลวเราไปทําอะไร  เราก็นอนไปตามสบายของเรา 
เห็นไหม งานอยางนี้มนัจะเกิดขึน้มานะ 

ถามีการกระทําของเราขึน้มา มันมีความเพยีรชอบ มงีานชอบ ถาไมมีงานชอบ ผล 
มันจะเกิดมาจากไหนละ  เหน็ไหม  ตูพระไตรปฎกไง  ถาเราเปดมาจากที่นีเ่ราเรียน 
พระไตรปฎกจากหัวใจของเรา  เวลาธรรมมันเกิดขึน้มา  จิตมันเกิดขึน้มา  ถาจิตคนที่มนัมี 
อํานาจวาสนาเหน็ไหม ธรรมมันจะเกิด สภาวธรรมมันจะเกิด เห็นไหม หลวงปูมั่น ทาน 
บอกครูบาอาจารยเห็นไหม  เพราะวาในฝายการศึกษาของเขา  เขาจะบอกเลยวา  ถาเรา 
ปลีกแยกออกไปจากวิชาการ เราจะประพฤติปฏบิัติไปไมได
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แลวเวลาเราไปอยูในปาในเขากัน  ไปประพฤติปฏบิัติกัน  เราจะไปศึกษามาจาก 
ใครเห็นไหม  หลวงปูมั่นบอกวา  “ขาพระองคฟงธรรมอยูตลอดเวลาเลย”  ฟงธรรมอยู 
ตลอดเวลาเลยเหน็ไหม  เพราะอะไร  เพราะศึกษาธรรมอยูตลอดเวลาเลย  เพราะอะไร 
เพราะเปดใจไดไง 

ถาเปดตูพระไตรปฎกได  ถาเราทําความสงบของใจเราได  ถาเรายกขึน้วปิสสนา 
ไดเห็นไหม  เราจะเปดตูพระไตรปฎกของเราเอง  ถาเราเปดตูพระไตรปฎกมันจะมปีญหา 
รอยแปดเลยนะ คนที่ภาวนาขึ้นมามันจะมปีญหา มันจะมีงานทําอยูตลอดเวลา 

เวลาเดนิจงกรม ถาเดนิในทางจงกรม ๒๔ ช่ัวโมง ๗ วัน ๘ วันเปนเดือนเปนป ถา 
เขาทําอยูไดแสดงวามีงานทํา  คนมีงานทําดูสิ  เวลาคนเขาตกงาน  เขาบอกวาเขาไมมี 
ตําแหนงหนาที่การงานของเขา เขาตกงาน เขาทุกขเขายากนะ เพราะอะไร เพราะเขาไมมี 
สิ่งตอบสนอง เขาจะเลี้ยงชีพของเขาไดอยางไรเพราะเขาตกงาน 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาเราไมมงีานของเรา  เราทํางานของเราไมได  เพราะอะไร 
เพราะวาเรายกใจของเราขึ้นไมไดไง  เราเปดตูพระไตรปฎกไมได  ถาเราจะศึกษา 
พระไตรปฎกเห็นไหม สุตมยปญญา เขาเรียนกนัเขายังมีตํารากนัเลย เขาตองเปดตํารา เขา 
ตองดูหนงัสือ  แลวทองจํากนั  แลวกไ็ปสอบกัน  ทองจํากนัมาใหเขากบักรอบอนันัน้มนั 
ถึงจะไดคะแนนของเขา 

แลวเราจะเปดตูพระไตรปฎกของเรา  ถาเราจะศกึษาของเรา  ธรรมะเกิด  ธรรมะ 
เกิดนะตูพระไตรปฎกของเรา ตูพระไตรปฎก ฟงสิวาตูพระไตรปฎกของเรา แตธรรมของ 
เราละ  ตูพระไตรปฎกคือธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  สภาวธรรมเกิดจาก 
ใจ ความสงบมันก็เกิดมาจากใจ พอจิตมันสงบขึ้นมามันจะมีความรมเยน็เปนสุข 

เวลามนัฟุงซานนัน่คือสมบัติของเรา สมบัติของกิเลสไง กิเลสทําใหฟุงซาน กิเลส 
ทําใหมีความทกุข  กิเลสทําใหเราทุกขมาก  เราจะมคีวามทุกขกันเห็นไหม  ที่เราทกุขกนั 
น้ําตาคลอเหน็ไหม ทุกขยากกนัเพราะอะไร เพราะกเิลสมันเหยียบย่ําหัวใจไง 

ถามีความสงบของใจเขามายับยั้งไว  หินทับหญาไวๆ   เห็นไหม  แลวธรรมมันเกิด 
เกิดโดยสมหลน  เวลามนัเกิดขึ้นมา  สภาวธรรมมนัเกิดขึน้มา  เปนภาษาบาลีก็ได  เปน
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ภาษาไทยก็ได  เห็นเปนนิมิตก็ได  เหน็สภาวะแบบนัน้ ถาเห็นแบบนัน้เรารบัรูไวเห็นไหม 
สรรพสิ่งนี้เปนอนิจจัง สิ่งไหนเปนทุกขสิง่นัน้เปนอนัตตา เห็นภาพสภาวะเปนสิง่ที่ดีเปน 
นิมิตที่ดี  กลาบอกมัน่หมายวาดี  ครูบาอาจารยทานบอกเลยเห็นไหม  ทานเจอปะขาว 
ปะขาวนับเคาะนิว้เลย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ “ปที่ ๙ จะสําเรจ็นะ” พอถงึปที่ ๙ จะสําเรจ็ 
ก็มุงหมายไปพยายามทําไป นมิิตหมายที่ดี 

แลวนมิิตหมายที่ไมดีละ  เหน็ไหมเราปฏบิัติไปแลวมีปญหา  เวลาปฏบิัติไปมี 
ปญหาสิ่งตางๆ  สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึน้มาโดยตลอด  มันเปนอดีตไปแลว  ในปจจุบนัเรา 
แกไขไดไหม  เราแกไขสิ่งนีไ้ด  เรารับรูแลวเราวางไวไง  เราไมเอาแคสิ่งทีเ่ราไปเห็น 
ขอมูลอยางนี้มาทําใหชีวิตเราเบี่ยงเบนไปโดยกเิลสมนัหลอกก็ได 

ถาเปนการช้ีนํา  เวลาธรรมเกิดๆ  ธรรมช้ีนําวาเราจะทําไปแลวจะไดประโยชน 
ขึ้นมา  ถาปฏิบัตไิปปนั้นมันจะมีความสงบเขามา  จะเปนปญหาเขามา  แลวถาเราไมทําจะ 
ไดไหมละ? ถาเราไมทํามนักไ็มเกิดอีกละ? ถาเราทําขึ้นมามนักจ็ะเกิดสภาวะแบบนัน้เหน็ 
ไหม 

สิ่งบอกเหตุ  สิ่งทีเ่ปนการฟงธรรม  แตธรรมของเราละ  ธรรมของเราฟงธรรมแลว 
รับรูแลวก็ปลอยไว  แลวเราก็ศึกษาของเรา  ศึกษาคือเปดตูพระไตรปฎกของเรา  ยกขึ้น 
วิปสสนาไปใหได วิปสสนาไดถามีกําลังไปได พอบอกใหสิ่งใดหลุดไปสิ่งใดเปนไป มนั 
ก็จะเปนสภาวะแบบนั้น 

ถาเปนสภาวะแบบนัน้ เห็นไหม ธรรมของเราจะเกิดตรงนี้ไง ผล ธรรมของเราจะ 
เกิดเพราะอะไร  เพราะวิปสสนาไปแลวมนัจะมีผลตอบรับ  อาหารเขาปากแลวมนัตองมี 
การอิ่มทอง เพราะอะไร เพราะอาหารมันเขาปากไปแลว มันเปนสารอาหาร 

นี่ก็เหมือนกันที่วาตูพระไตรปฎกไมใชธรรมของเรา  เพราะอะไร  เพราะมนัเปน 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  อาหารใสปาก  ฟงสิ  ฟงคําวาอาหารใสปาก 
มันเปนอาหารใชไหม แลวเวลาอิม่ทองความรูสึกเปนของใคร เปนของเราใชไหม 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เหมือนกัน ธรรมเกิดๆ มันเปนธรรม 
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ไมใชธรรมของเรา  เพราะมนัเปนสภาวธรรม
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สภาวะเปนธรรมอยูแลวเห็นไหม  แตเราไปเห็นเขารูเขา  แลวความสขุความทุกขเห็นไหม 
เห็นความดีเขามามันก็ตืน่เตนก็สุขใจ  ถาเห็นความทุกขมนัก็เดอืดรอนใจ  ใจเดือดรอน 
เห็นไหม  เหมอืนกับกนิสารอาหารที่เปนพิษ ถาสารอาหารเปนพิษ กระเพาะอาหารก็ตอง 
โดนพิษเขาไปทําลาย 

นี่ก็เหมือนกันสิง่ที่คิดดีคิดชัว่ เห็นไหม ในสภาวธรรมมนัคือ สภาวะที่พยายามจะ 
กาวเดินไปตามธรรมของเรา  เราทําตอไปแยกแยะเขาไป  เหมือนพอครัว  พอครวัที่ฉลาด 
จะแยกแยะสิ่งใดดี สิ่งใดไมดี เหน็ไหม 

อาหารดูสิ  ดูอยางไก  เขายังตองเลาะกระดูกออก  ไมมีใครเขากินไกทั้งตวันะ  เวน 
แตสัตวเห็นไหม  จระเขมันกนิไกทั้งตัวเลย นั่นมันเปนสัตวแลวเราเปนมนุษย  เราเปนคน 
ที่มีปญญาขึ้นมา 

นี่ก็เหมือนกันเวลาสิ่งทีม่ันเปนพิษมันเปนภัย  เปนเรือ่งกเิลส  เราก็แยกแยะไป  เรา 
ก็ทําลายของเราไป  เราก็แบงแยกไปเห็นไหม  แบงแยกสะสางวิปสสนาเขาไป  สิ่งใดถา 
มันไปเจอกระดูก มนัเปนไปไมได  เพราะกิเลสมนัจะคา วิปสสนาไปไมได มนัคาไง มนั 
คาเราก็ปลอย  ปลอยกลบัมาที่พุทโธๆ  เห็นไหมเพิม่พลังงาน  เหมอืนไปเอามีดมาเลาะ 
กระดูกออก

นี่ก็เหมือนกัน เรากลับไปที่พทุโธ พุทโธทําจิตใหมนัเขมแข็งขึน้มา กลับไปที่พุท 
โธเพิ่มพลังงานขึ้นมา  พลังงานมันก็เขมแข็งขึน้มา  เรากลับไปลับมีด  มีดกลับมามนัคม 
แลวเรากม็าเลาะ  เลาะอนันี้เปนกระดูกอันนี้เปนเนือ้  ถากระดกูก็ทิง้ไปแลวเอาเนื้อเปน 
อาหาร 

สัพเพ  ธัมมา อนัตตา อาหาร สภาวธรรม สภาวธรรมที่เกิดดับ สภาวธรรมเกิดมา 
จากไหน  เกิดมาจากใจ มนัเปนธรรมหรอืยัง มนัไมเปนธรรมนะ มนัเปนโลกียธรรม มนั 
ยังไมเปนโลกุตรธรรม 

ถาโลกุตรธรรม  วปิสสนามนัจะปลอยไปเรื่อยๆ  จนถึงที่สุดเห็นไหม  มันจะขาด 
ของมัน  ขาดของมันนะ  ถาขาดของมันเปนเหตุเปนผลของมนั  ผลคือการกระทําของใจ
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ดวงนี้  เหน็ไหม  เปดตูพระไตรปฎก  เปดตูของธรรม  มันเกิดมาจากไหนๆ  มนัเกิดมาจาก 
ใจทั้งนั้นนะ มันเปนกิรยิาของใจ มันเปนผลของมรรค 

มรรคเกิดมาที่ใจ  มรรคเกิดมาจากการกระทําของเรา  อยาไปตื่นเตนกับโลก  โลก 
จะพูดอยางไรเปนเรื่องของเขา  คนตาบอด  โลกตาบอด  มันตองเอาวิชาการมาแผมากาง 
กัน  “ตองเปนอยางนี้..เปนอยางนี้..”  แลวทําไมตองเปนแบบเขาละ  วิชาการเขาเปนแบบ 
วิชาการของเขา เขาก็เปดมาเพื่อเอามาโตแยงกัน 

แตความเห็นของเราเกิดมาจากใจของเรา ถาเกิดมาจากใจของเราก็เปนผลงานของ 
เรา  มันเปนความสุขความทกุขของเรา  ความสุขความทุกขนะ  มนัไมใชความจริง  ถามนั 
เปนความจริง  ความสุขความทุกขมนัปลอยวางเขามาบอยครั้งเขา  บอยครั้งเขาเห็นไหม 
ถาเปนความจริง มันพนออกไป กายเปนกาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข กายเปนกายจิตเปน 
จิต ฟงสิจิตเปนจิต  จิตไมใชเราหรอื  จิตเปนจิต กายเปนกาย ทุกขเปนทุกขเหน็ไหม  แลว 
ความรูมันจะรวมลง พั้บ!ไปเลย 

จิตเปนจิต  เพราะจิตกับกายแยกออกจากกนั  มนัแยกออกจากกนัโดยสจัจะความ 
จริงของมัน  ถาเราแยกของเราออกไปบอยครั้งๆ  เขา  แตถามันแยกออก  กายเปนกาย  จิต 
เปนจิต ทุกขเปนทกุข แตมันไมปลอย มนัไมปลอยมนัก็เปนการชั่วคราว เปนการฝกงาน 

การฝกงาน  การทําซ้ํานะ  วิทยาศาสตรเขาตองฝกซ้ําทําซ้ําจนแนใจของเขา 
นักวิชาการเหน็ไหม  ดูอยางหมอเฉพาะโรค  เขาผาตัดบอยครัง้เขาๆ  เขาทําทุกวันเลยวัน 
หนึ่ง  ๔-๕  รายจนมีความชํานาญของเขา  ความชํานาญของหมอหนึ่ง  แลวคนไขดวย 
คนไขแข็งแรงไหม  คนไขออนแอไหม  คนไขใจเขมแข็ง  เขาก็รกัษาของเขาไดไมถึงกบั 
ช็อกเห็นไหม ผลงานมันจะสําเรจ็ตลอดไป 

การปลอยวางๆๆ  ปลองวางไวเฉยๆ  ปลอยวางแลวไมไดผล  เราก็คอยๆ  ทําใหม 
เราทําใหมเราทําซ้ํา  เราพิจารณาซ้ําตอไป  แลวทําแลวถามนัไมไดผล  ก็กลับมาที่พุทโธ 
กลับมาทีล่ับมดี หมอถาเครื่องมอืแพทยเขาไมไดทําการฆาเช้ือ แลวเขาเอาไปผาตัด ถามัน 
ติดเช้ือขึ้นมานะมนัลกุลามนะ
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นี่ก็เหมือนกัน  เวลาเราวิปสสนาไป พอมันเปนไปสภาวะแบบนั้น กิเลสมันชักนํา 
มันหลอกไปไดนะ  มนัหลอกไปทางหนึง่ๆ  เราก็เปนไปกบัเขาช่ัวคราว  เพราะการ 
ประพฤตปิฏิบัติวปิสสนาไปทีว่าจะไมมพีลาดเลย ไมมี 

จําไวเลยคนที่ภาวนาแลวไมมีความผิดพลาด  อยาไปเช่ือ  มีทั้งนั้น  แมแตองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจายังผิดพลาดเลย  ความผิดพลาดขององคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจา ๖ ปศึกษามาขนาดไหนก็ยงัผิดพลาด 

ถาความผิดพลาดขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ๖ ปผิดพลาดมาขนาดนั้น 
แลว  แลวยอนกลับมาๆ  ถึงที่สุดแลว  เพราะบุญญาธิการขององคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจาเอง ไมตัดสินใจสิ่งตางๆ ถาไมมเีหตุมีผลเห็นไหม 

นี่ก็เหมือนกัน ถาเราวิปสสนาไปแลวมนัไมเปนไปตามความจริงของเรา คือวามัน 
ไมเปนสันทิฏฐิโก  คือวามนัไมมีการยนืยนักับใจนะ  เวลาธรรมขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา ไมตองมีใครการนัตี ไมตองมีใครมาบอกเลย มนัจะเกิดขึน้เองเหน็ไหม 

แมแตครูบาอาจารยกไ็มตองการนัตี  มันเกิดจากใจของเรากอนไง  ไมลงัเลสงสัย 
สิ่งใดๆ ทั้งสิน้  เปนอยางนีน้ี่เอง นี่ใช  ถาใชอยางนีน้ะมนัจะเขาใจของมนั  แลวอธิบายได 
หมดดวยในกระบวนการของเราเห็นไหม 

ดูสิ  ดูอยางพอครวั  พอครัวทีเ่ขาเปนพอครัวชํานาญการมาก  จะทําอาหารที่ไหนก็ 
ได  จะทําอยางไรก็ได  จะทําเมื่อไหรก็ได  แลวสามารถดัดแปลงไดดวย สามารถดัดแปลง 
วัตถุดิบ สามารถทีจ่ะดัดแปลงสิ่งทีจ่ะเปนอาหารใหเปนอาหารที่กลมกลอมขึน้มาก็ได 

นี่ก็เหมือนถาเราเปนสนัทิฏฐิโก  มนัเปนสภาวะความจรงิของมนั  ไมมกีิเลสสิง่ใด 
จะเขามาตอแยกับอนันีไ้ดเลย ในกเิลสขัน้นัน้นะ ในการวิปสสนา กายเปนกาย จิตเปนจิต 
ทุกขเปนทุกข  มนัจะเขาใจสัจจะความจรงิของเขา  จะไมตืน่เตนไปกบัโลกเลย  จะไม 
ตื่นเตน  ไมมีใครสามารถดึงใจดวงนี้ใหเสือ่มคลายออกไปใหตามกระแสโลกไดอีกแลว 
เพราะอะไร  เพราะมนัถอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ  ดวยสัจจะความเปนจรงิไง พระ 
โสดาบันจะไมถอืมงคลตืน่ขาว  จะยุแหยขนาดไหนเปนไปไมได  ฆาฉันทิ้งดีกวาฆาให 
ตายดีกวา จะทําผิดวินัยเปนไปไมได
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นั่นสัจจะความจรงิอยางนี้ทีเ่กิดขึน้มาแลว  สิ่งนี้เปนความจริงของเรา  ความจริง 
ของเราเกิดขึน้มาจากไหน  เกิดขึน้มาจากการเปดตูพระไตรปฎกไง  ชีวิตของเรามคีุณคา 
มาก เพราะอะไร เพราะเราสละชีวิตจากทางโลกมาแลว 

ดูสิ  ดูเขาอาบเหงื่อตางน้ําขึ้นมา  เพือ่เลีย้งปากเลี้ยงทองนะ  เราบิณฑบาต  สะพาย 
บาตรออกไป มีคนใสบาตรแนนอนเพราะอะไร เพราะชาวพุทธไง เราอยูในกระแสสังคม 
ที่เจริญมาก โลกเขาเจริญขึน้มาเพราะอะไร เพราะเดีย๋วนีเ้จริญมากนะ คําวาเจริญๆ คิดวา 
โบราณเจริญยิ่งกวานี้ไง ไมใชหรอก 

ดูสิ สมัยหลวงปูมัน่ครูบาอาจารย ตําราก็ขาดๆ เขินๆ นะ ไมมีอะไรที่จะสมบรูณ 
อยางนี้หรอก มนัเริม่ตั้งแตสมยั ร.๕ พยายามพิมพตํารับตําราขึ้นมา แลวก็เรียนตํารับตํารา 
ขึ้นมา เรามาตื่นโลกนะ แลวเราก็เอาอันนี้มาเทียบเคยีงไป 

เวลาเราคิดถึงสมัยพุทธกาลก็เหมอืนกัน  เราเห็นในสังคมอยางนี้  เราก็คิดวา 
“พระพุทธเจาจะเปนอยางนัน้  จะเปนอยางนี”้  มันไมใชหรอก  สังคมมนัคนละยุค  สังคม 
คนละยคุเลย ไมมีเทคโนโลยีขนาดนี้ จะไมมเีหมอืนสมัยนีเ้ลย แตทกุขตัวเดียวกัน.. ทุกข 
ตัวเดียวกัน..  ความบบีคั้นของใจเหมือนกัน  มรรคญาณก็เหมือนกัน  แตสังคมแปรสภาพ 
ไปอยางนี้เทานั้น เราจะไมตืน่เตนไปกบัสังคมโลกเขา 

มองไปทางโลกแลวมองมาทางเรา  มองกลับมาในหนาที่การงานของเรา  มันจะ 
ภูมิอกภมูิใจในชีวิตไง  เราเปนคนทีเ่ห็นภัยนะ  เห็นภยัจากโลก  ปลีกจากโลกมาแลว  แลว 
พอมาเปนหนาทีก่ารงานของพระสงฆเรา  เราจะตองพยายามยึดมัน่ถอืมัน่ของเราใหได 
แลวแยกแยะทําอะไรอยาสะเพรา อยาสะเพรา อยาชิงสุกกอนหาม ยงัไมเปนผลก็เขาใจวา 
เปนผล 

กิเลสมันจะหลอกอยางนี้ตลอดไป  เพราะครูบาอาจารยที่ประพฤติปฏิบัติมาจะรู 
เลยวา “อยางนี้อยางนี้เปนธรรมๆ” มันสรุปใหเสร็จเลย พอจิตสงบมนัสรุปใหเลย “นี่เปน 
ธรรม ปลอยวางอยางนี้ เปนอยางนี้ ผลเปนอยางนี้  เปนอยางนี”้ กิเลสมันหลอกมาอยางนี้ 
ตลอดเลย  เราถงึบอกวาเวลาทําอะไรแลวตองตรวจสอบออกมา  แลวตรวจสอบไปเรือ่ยๆ 
ถาไมเปนความจรงิ
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ของเรานะ  ของถามนัสกปรก  อยางเชน  เราไปเหยยีบขี้มา  ตีนเราไปเหยยีบขี้มา 
มันจะติดกลิน่มากับตนีเรานะ  นี่กเ็หมอืนถาใจมนัมอียู  มันมีกลิน่มันมีความเปนไป  มัน 
ตองออก  ถาเราตรวจสอบเรานะ  ถาตรวจสอบผิด  ผิดก็ไมเปนไร  นี่ไงประสบการณตรง 
ไง เพราะอะไร เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา ๖ ป วิกฤตอุกฤษฏขนาดไหนกบั 
ศาสดาตางๆ ฝกฝนมาตลอด 

เราขนาดไดมีตําราตรงๆ อยูนี่ มรรคญาณ ตูพระไตรปฎก วางตอหนานี้ ศึกษาได 
คนไดหมดเลย  ยิ่งคนควากย็ิ่งงง  เปดตูพระไตรปฎกในหวัใจของเราเอง  แลวออกมา 
แยกแยะเอง

เวลามนัปลอยวางมนัเปนไปอยางไร  มันก็ยังมสีภาวะโตแยงอยางนีเ้ห็นไหม 
โตแยงอยางนี้มนักเ็หมอืนกบัวา กิเลสเรามนัหยาบ ขนาดวาหยาบๆ อยางนีเ้รายังโดนมัน 
หลอกเลย  ยังโดนมันจูงจมูกไปขนาดนี้ไง  อยางนีเ้ราถึงผิดพลาดไป  อยางนี้ก็เปนอํานาจ 
วาสนา เพราะเปนกรรมของเรา เพราะความเปนไปจริตนิสัย ความชอบ ความเปนไปของ 
จิต ถามันตรงจริตมันก็ยอนกลับไปเปนมรรคญาณของเรา 

ถามรรคญาณของเรา  เห็นไหม  ผิดพลาดขนาดไหนเริม่ตนใหม  เริม่ตนใหมนะ 
การเริม่ตนใหม  เห็นไหม  ถาเราไมเริม่ตนใหมนะมันจะไปเปนชาติใหม  มันจะตายไป 
แลวตายเกิดตายเกิด 

ถาทําความดีขึ้นมาขนาดไหน  มันไปเกิดเปนพรหมมนัจะเปนชาติใหม  มนั 
ออกไป มนัยิ่งยาวไกลเหน็ไหม เราถึงจะยอนกลับมาที่เรายอนกลับมา ยอนกลับมาถามนั 
ผิดพลาด  เริ่มตนใหม  ทําใหมเพราะอะไร  เพราะยังมีชีวิต  ยังมีโอกาส  ยังมีความเปนไป 
เรายังสามารถคลี่คลายสภาวะของกิเลสออกจากใจได 

เพราะเหมือนกับคน  เห็นไหม คนทํางานชํานาญการแลว แตทําแลวงานนั้นยังไม 
จบ ยังไมเสรจ็ เห็นไหม  เราก็สามารถแกไขได  เพราะมันมีความชํานาญ คือวามีสมาธิ มี 
ปญญา  เคยแยกแยะ  อยาทอแท  อยานอยใจ  ตองยกตัวเองวาเรานี้เปนคนทีม่ีโอกาสมาก 
ที่สุด เรามีโอกาสนะ



เทศนพระวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๔๙ ๑๔ 

ดูสิ  สังคมเขามโีอกาสแบบเราไหม  เราสละมา  กวาจะสละมาจากโลกนะ  เลอืด 
ซิบๆ  นะ  เพราะมนัเจ็บใจ  หวัใจมันเจ็บแสบนะ  เพราะอะไร  เพราะมันตองพลัดพราก 
ความพลัดพรากจากโลกมาแลวสวนหนึง่  แลวเรามาปฏิบัติอยางนี้  เราจะมานอนใจอยูได 
อยางไร 

ถาเราไมนอนใจเราพยายามคนควาของเรา  ผิดพลาดขนาดไหนก็แกไขไป  แกไข 
ไป มีโอกาสทั้งนัน้..มีโอกาสทั้งนั้นนะ  เพราะอะไร  เพราะองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ 
เจาพูดไวในธรรม เห็นไหม 

ผูที่ประพฤติปฏิบัติเสมอตนเสมอปลาย ตองบรรลุธรรมไดภายใน ๗ วัน ๗เดือน 
๗ ป แลวของแคนีท้ําไมเรามุมานะไมได เวลาในชีวติเรามันลากเราไป เราไปได แลวของ 
แคนี้เราทําไมไดหรือ 

ถาเราทําไดเห็นไหม  เวลาทุกขมาเห็นไหม  ไปหาครูบาอาจารย  “มีอะไรใหบอก 
มา มีอะไรใหบอกมา” สมาธินี้พยายามทําขึ้นมาใหได  ขอใหมีคนบอกเถิด ถาในปจจุบนั 
นี้ปฏิบัตมิาสิเราจะบอกเอง ถาผิดพลาดมา ปฏิบัตมิาสิ ปฏิบัติมา 

เวลาหาครูบาอาจารยไมได  ใหใครบอกมา  หาใหใครบอก  “บอกหนอยๆ  ทุกข 
นักๆ บอกหนอยๆ” แลวตอนนี้ใหมันผิดมาสิ  ขอใหมันผิดหนอยๆ ทําไมมันไมมี  ขอให 
ผิดมา  ขอใหทํามา  ปฏิบัติขึน้มาเลย  เพราะการปฏบิัติ  เห็นไหม  มนัถึงสมควรตอการ 
ปฏิบัติ 

ดูสิ  เวลาเราแสวงหากนั  ขอใหนิสยัครูบาอาจารย  ครูบาอาจารยก็มีสทัธิวิหาริก 
เห็นไหม  สังคมสงฆมนักเ็ปนสงัคมที่ราบรืน่ไป  สังคมสงฆเราจึงลงอุโบสถกันไง  เพื่อ 
อะไร  เพือ่ความสํารวม  เพือ่ความสขุความสํารวมของหมูสงฆเรา  ตอไปนีจ้ะลงอโุบสถ 
เอวงั 
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