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ใจเป็นศีล 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

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

 

ถาม : เร่ือง “ชีวิตน้ีเกิดมาท าไม” 

รู้แลว้ค่ะ แต่ไม่รู้ถูกหรือไม่ ชีวิตเกิดมาเพื่อใชก้รรมทางความคิด มิน่าพ่อแม่ครู
อาจารยถึ์งใหพุ้ทโธเพื่อหยดุความคิด 

ตอบ : น่ีค  าถามไง เพราะเขาถามมาบ่อย แลว้เขาปฏิบติัอยู ่แลว้ปฏิบติัไปแลว้มนักใ็ชปั้ญญาไป
แลว้ ถา้ปัญญาหยาบๆ มนัก็เป็นเร่ืองหน่ึง ปัญญาหยาบๆ หมายถึงโลกียปัญญา ปัญญาของเรา
เอง ปัญญาท่ีเราศึกษามา ปัญญาท่ีเรามีขอ้มูลมา น้ีคือปัญญา โลกียะคือโลก โลกคือปฏิสนธิ
วิญญาณ ปฏิสนธิวิญญาณนั้นคือโลก เพราะมีปฏิสนธิ มีท่ีอยู ่ มีสถานท่ี มีภพ ฉะนั้น ปัญญา
เกิดท่ีนัน่ 

น่ีบอกว่า ถา้ใชค้วามคิด ใชต่้างๆ มนัก็เป็นโลกียปัญญา แต่ถา้มนัเกิดภาวนามยปัญญา 
ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึน มนัจะรู้มนัจะเห็นของมนั มนัจะดีข้ึนของมนั ถา้ดีข้ึนของมนั มนัเป็นชั้นเป็น
ตอนข้ึนมา ถา้เป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา 

ทีน้ีเขาบอกว่า ค าถามถามว่า “ชีวิตน้ีเกิดมาท าไม รู้แลว้ค่ะ แต่ไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ ชีวิต
เกิดมาเพื่อใชก้รรมทางความคิด มิน่าพ่อแม่ครูอาจารยถึ์งใหพุ้ทโธเพื่อหยดุความคิด” 

ถา้เพื่อหยดุความคิดมนัก็เขา้ไปสู่สัมมาสมาธิ ถา้มนัหยดุได ้เพราะหยดุความคิด หยดุ
ความคิดแลว้ยงัเหลือจิตอยู ่แต่ถา้เป็นส่ิงท่ีว่าเป็นมิจฉา เวลาบอกว่าท าทุกอยา่งใหว้่างหมด มนั
หยดุความคิดแลว้ก็ไม่มีใครเป็นผูรั้บผิดชอบ ไม่มีสติ ไม่มีผูรั้บรู้ ไม่มีเจา้ของ อนันั้นเป็นมิจฉา 
มิจฉาคือว่าว่างๆ ว่างๆ ว่างๆ แบบปฏิเสธ ว่างๆ แบบไม่มีส่ิงใดเลย น่ีดูใหม้นัหายไป ท า



ใจเป็นศีล ๒ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

อยา่งไรก็ไดใ้หม้นัหายไป พอหายไปก็ไม่มีใครเลย ไม่มีส่ิงใดเลย มนัก็เป็นมิจฉา แต่ถา้เป็น
สัมมานะ 

“มิน่าพ่อแม่ครูอาจารยถึ์งใหพุ้ทโธเพื่อหยดุความคิด” 

หยดุความคิดน้ีเราเป็นคนหยดุ เราเป็นคนหยุดความคิด แต่ยงัมีเราอยู ่ มีคนหยุด
ความคิด แต่มีสติ มีธาตุรู้ ธาตุรู้ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ถา้มีอยา่งน้ีอยู ่ส่ิงน้ีเป็นสัมมาสมาธิ 
ถา้สัมมาสมาธิมนัก็เป็นประโยชนถ์า้รู้จกัออกใชปั้ญญา ถา้ใชปั้ญญาไปมนัจะเกิดภาวนามย
ปัญญา 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขาว่า “รู้แลว้ค่ะ” คือว่าเขารู้ดว้ยวุฒิภาวะ รู้ดว้ยความเห็นของตวั “แต่ไม่รู้
ว่าถูกหรือไม่ ชีวิตเกิดมาเพื่อใชก้รรมทางความคิด” 

ชีวิตเกิดมาท าไม ชีวิตเกิดมาท าไม ค าถามอยา่งน้ีมนัก็เหมือน มรณานุสต ิคิดถึงความ
ตายๆ คนคิดถึงความตายมนัจะยอ้นกลบัมาท่ีตวัเราเพราะเราตอ้งตาย พอเราตอ้งตาย เราตอ้ง
เคล่ือนไป จิตน้ีตอ้งเสวยภพเสวยชาติ ถา้เราจะตาย เราจะตายดีตายชัว่ เพราะเราคิดถึงมรณานุ
สต ิชีวิตน้ีคืออะไร ชีวิตน้ีเกิดมาท าไม ถา้ชีวิตน้ีเกิดมาท าไม มนัจะเห็นคุณค่าเร่ืองจิตไง 

หลวงตาบอกว่า ท่านไปไหนท่านเห็นน ้าใจของคนๆ ส่ิงท่ีว่าชีวิตน้ีคืออะไร ถา้มนั
เขา้มาสู่ใจ น ้าใจมนัส าคญัท่ีสุด ถา้น ้าใจส าคญัท่ีสุด ชีวิตน้ีคืออะไร ชีวิตน้ีก็คือธาตุรู้ ธาตุของเรา 
จิตวิญญาณของเรา ชีวิตน้ีคือน่ี ชีวิตน้ีคือว่าจิต ธาตุรู้ตั้งอยูบ่นไออุ่น ไออุ่นตั้งอยูบ่นกาลเวลา 
มนัตั้งอยูบ่นกาลเวลา เวลามนัสืบต่อไปมนัก็เป็นชีวิต น่ีถา้มีชีวิตอยู ่ แลว้มีไวท้  าไมล่ะ ถา้มีไว้
ท  าไม มีไวท้  ามาหากินไง มีไวเ้พือ่ประโยชนก์บัโลกไง มีไวอ้ยา่งนั้น 

แต่ถา้เรามีสตินะ ชีวิตน้ีมาจากไหน ปฏิสนธิเวลาเกิด เกิดอยา่งไร องคส์มเด็จพระ
สัมมาสมัพทุธเจา้เกิด เกิดในไข่ เกิดในครรภ ์ เกิดในน ้าคร า เกิดในโอปปาติกะ มนัเกิดอยา่งไร 
เกิดมาแลว้เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เป็นมนุษย ์ เป็นสัตว ์ ชีวิตน้ีเกิดมาท าไม เกิดมา
ท าไม 

ถา้มีสติปัญญา มนัก็เหมือนมรณานุสติใหร้ะลึกถึงตวัเรา ใหร้ะลึกถึงส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือตวั
ใจของเรา ถา้ใจ ธาตุรู้ของเรามีค่าท่ีสุด เพราะธาตุรู้ของเรามีค่าท่ีสุด ถา้เราท าสัมมาสมาธิข้ึนมา
เขา้สู่ตวัมนั เขา้สู่ตวัธาตุรู้น้ี เขา้สู่ฐีติจิต เขา้สู่บา้นของเรา แลว้เรามาแกไ้ขท าบา้นของเราใหดี้
ข้ึน ถา้ท าบา้นของเราใหดี้ข้ึน 
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ถา้สัมมาสมาธิ ถา้จิตเราตั้งมัน่ ถา้มนัดบัท่ีน่ีมนัก็ไปเกิดบนพรหม แต่ถา้เรามีสติปัญญา
ของเรา พอเขา้มาถึงบา้นของเรา เราท าความสะอาดของเรา มนัละสังโยชน์ ๓ ไป มนัเป็นอกุปป
ธรรม อกุปปธรรมก็ไม่เวียนตายเวียนเกิดไปไม่มีตน้ไม่มีปลายแลว้ มนัก็เกิดอีก ๗ ชาติ แลว้ถา้
พิจารณาท าความสะอาดในบา้นของเราใหดี้ข้ึนมนัก็เกิดชาติเดียว เกิดบนพรหม แลว้ถา้
พิจารณาถึงส้ิน ส้ินหมดเลย ชีวิตน้ีคืออะไร ชีวิตน้ีเกิดมาท าไม มนัจะรู้มนัจะเห็นของมนั รู้
เห็นของมนัเป็นความจริงของมนั เห็นไหม ชีวิตน้ีเกิดมาเพื่ออยา่งน้ี 

ไม่ใช่ว่าชีวิตน้ีเกิดมาเพื่อใชก้รรมค่ะ แลว้กรรมดีหรือกรรมชัว่ล่ะ เขาว่าเขารู้แลว้ ชีวิต
น้ีเกิดมาใชก้รรม ใชก้รรมคือใชก้รรมทางความคิด 

ความคิด คิดดีๆ คิดดีๆ ก็เขา้สู่ศีลธรรม ถา้มีสัมมาสมาธิ ใชปั้ญญาดีๆ ปัญญาดีๆ มนั
ก็ช าระลา้งกิเลสดว้ยปัญญา ปัญญานั้น บา้นของเรา ท าสะสางบา้นของเราใหส้ะอาด ท าสะสาง
บา้นของเราใหดี้ ถา้ท าสะสางบา้นของเราใหดี้ เห็นไหม น่ีก็เป็นความคิดเหมือนกนั แต่
ความคิดมีสัมมาสมาธิรองรับ เพราะความคิดเป็นสังขาร 

สังขาร ความคิดเป็นสังขาร พอความคิดเป็นสังขาร ปัญญามนัก็เป็นความคิดน่ีแหละ 
ความคิดน่ีปัญญาอย่างหยาบ ปัญญาอย่างกลาง ปัญญาอย่างละเอียด ถา้ปัญญาอย่างละเอียดสุด
เป็นความคิดไม่ไดเ้ลย เป็นปัญญาญาณ มนัมหศัจรรยก์ว่าน้ีเยอะ 

น่ีความคิด ความคิดของคน เห็นไหม เขาบอกอยูค่นเดียวใหร้ะวงัความคดิ ความคิด
ของเรา ถา้เรามีพทุโธๆ ไม่ใหม้นัคิดของมนัไป ใหม้นัอยูก่บัพุทโธ ถา้อยูก่บัพทุโธมนัจะเป็น
ประโยชนก์บัเรา 

ฉะนั้นเขาบอกว่า “ชีวิตเกิดมาเพื่อใชก้รรมทางความคิด” ถา้คิดไดแ้ค่น้ีมนัก็เป็น
ปัญญาของเรา ถา้ถามเราใหเ้ราตอบว่าถูกไหมหลวงพ่อ 

เราก็จะตอบว่าถูก ถูกแลว้ท าอยา่งไรต่อ ถา้ตอบว่าถูกนะ ถูกแลว้เราคิดไดแ้ค่น้ีเราก็ดี
แลว้ไง แต่ถา้ใหเ้ป็นความจริง ชีวิตน้ีเกิดมาเพื่ออะไร ชีวิตน้ีเกิดมาเพื่ออะไร ถา้ใชก้รรมๆ เรา
ชดใชก้รรม เราก็ไหลไปตามน ้ า แต่ถา้เราจะทวนน ้าล่ะ 

ชีวตินีเ้ป็นของเรา ชีวตินีอ้ยู่ในก ามือของเรา แล้วเราจะใช้ชีวติอย่างไร เราจะท า
ใจของเราให้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหน แต่ถ้าเราไม่มแีผนทีเ่คร่ืองด าเนิน คือ
ไม่มธีรรมวนัิยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็ใช้ชีวติของเราไปตามประสา
ของเรา 
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แต่ถ้าเรามธีรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรม ธรรมเป็นถนน
หนทางทีจ่ะให้เราก้าวเดินไป เราก้าวเดินไปในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ธรรมของเรายังไม่ม ีแต่พอเรามสีติ มสีมาธิ มปัีญญาขึน้มา นี่จะเป็นหนทางของเรา จติ
ก้าวเดินไปตามมรรคอย่างนี ้จติมนัก้าวเดินไปตามมรรค ก้าวเดินในอริยสัจ แล้วพอมนัช าระ
ล้างเป็นช้ันเป็นตอน เป็นอกุปปธรรม อกุปปธรรมคืออฐานะทีไ่ม่มกีารเปลี่ยนแปลง มนัจะ
เป็นสมบัติของเรา แล้วเราจะรู้เลย 

ใชก้รรม แต่ถา้ใชก้รรมทางความคิด ถา้เราคิดอย่างน้ีป๊ับ คิดอยา่งน้ีมนัก็เป็น
ประโยชน ์แต่พอเป็นประโยชนป๊ั์บ พอคิดแลว้สติมนัก็อ่อนลง เด๋ียวพอกิเลสมนัมีก าลงัมากข้ึน
มนัก็ไหลแลว้ ใชค้วามคิด ความคิดก็อยากท าไอนู่้น ความคิดก็อยากท าไอน่ี้ เราตามความคิด
ไป เราก็เสียหาย 

แต่ถา้เราดบัทั้งหมด เห็นไหม “พ่อแม่ครูอาจารยถึ์งใหพุ้ทโธเพื่อหยดุคิด” พอหยดุคิด
แลว้ หยดุคิดนัน่น่ะถา้มีสติมีปัญญา เป็นสัมมาสมาธิ ถา้ออกใชปั้ญญาแลว้มนัจะเป็นปัญญา ถา้
ปัญญาอยา่งน้ีเกิดข้ึนมา 

ชีวิตทางโลกเขาก็ใชชี้วิตแบบของเขาอย่างนั้น คนเราอ านาจวาสนาบารมีไดแ้ค่ไหน แต่
ถา้เรามีสติมีปัญญานะ ในสัตว ์๒ เทา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด น่ีธรรม
ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ ในบรรดาสัตว ์๒ เทา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ประเสริฐท่ีสุด 

ในบรรดาสัตว ์๒ เทา้ เกิดมาเขาใชชี้วิตของเขาอยา่งใด ในบรรดาสัตว ์๒ เทา้ แลว้
เราก็เป็นสัตว ์ ๒ เทา้ เราจะใชชี้วิตของเราอย่างใด ถา้เราใชชี้วิตของเราในทางโลกมนัก็ได้
ผลประโยชนต์อบสนองทางโลก ถา้เราใชชี้วิตทางธรรม แลว้ท าใจของเราใหเ้ป็นธรรม ถา้เป็น
ธรรมข้ึนมา ในบรรดาสัตว ์๒ เทา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด แลว้เราจะ
เดินตามใคร ถา้เดินตามองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปฏิบติั เราก็ไดป้ระโยชนก์บัเรา 

ถาม : เร่ือง “แกนิ้มิตอย่างไร” 

กราบนมสัการหลวงพ่อค่ะ หนูเป็นคนเดียวกบัท่ีส่งปัญหาเร่ือง “โปรแกรมของจิต” 
ค่ะ กาย ใจ สติกลบัมาปกติแลว้ค่ะ แต่มีปัญหาว่ามนัยงัติดเห็นนิมิตท่ีแขนขา้งขวาและแผ่นหลงั
ค่ะ หนูขอเรียกนิมิตไปก่อนค่ะ ตรงแขนรู้สึกกลา้มเน้ือตึงค่ะ แต่มนัจะเหมือนมองเห็นดว้ยว่าตรง
ต าแหน่งท่ีตึงมีรูปร่างของความตึง มีน ้าหนกั บางคร้ังท่ีหลงัรู้สึกยบุยบั เห็นรูปร่างของ
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ความรู้สึกยบุยบั เด๋ียวตึงท่ีแขน เด๋ียวยบุยบัท่ีหลงั บางคร้ังเกิดปวดหลงัค่ะ ก็เห็นรูปร่างความ
ปวดค่ะ หนูจะแกนิ้มิตน้ีอยา่งไรคะ มนัจะเป็นมากเวลาหนูน่ิงค่ะ หนูเลยนัง่สมาธิไม่ได ้ รู้สึก
กลา้มเน้ือมนัตึงไหล่และหลงัค่ะ กราบนมสัการค่ะ 

ตอบ : ถา้เคยถามปัญหามา เราก็ตอบปัญหามาตลอด เห็นไหม เวลาคนเขาไปหาหมอใช่ไหม 
หมอรักษาอาการนั้นหายจากเจ็บไขไ้ดป่้วย เขาก็กลบับา้นเขาไป เวลาเขาเจบ็ไขไ้ดป่้วยเขาก็ไป
หาหมออีก ถา้หาหมออีก หมอก็รักษาไปตามอาการนั้น 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาถามปัญหามา ตอบปัญหาไปแลว้ถา้จิตใจมนัดีข้ึน “กายกบัจิต
กลบัมาเป็นปกติแลว้ค่ะ” ถา้เป็นปกติแลว้ค่ะ แสดงว่าจิตใจของเรากลบัมาเป็นปกติ ถา้เวลา
เป็นปกติแลว้ค่ะ แต่มนัเกิดอาการยบุยบัๆ ทั้งหมด เวลามนัท า เวลายิง่น่ิงมนัยิง่เกิดอาการมากข้ึน 
ถา้ยิง่น่ิงยิง่เกิดอาการมากข้ึน หนูเลยนัง่สมาธิไม่ไดค่้ะ 

ถา้หนูนัง่สมาธิไม่ไดน้ะ เราก็ไม่ตอ้งนัง่สมาธิ เราท าจิตใจของเราใหป้ลอดโปร่ง เดิน
จงกรมก็ได ้ใชชี้วิตประจ าวนัน่ีแหละ ใชชี้วิตประจ าวนั มีสติอยูก่บัชีวิตประจ าวนั ถา้เราพุทโธ
ได ้ เราก าหนดลมหายใจได ้ คือใหก้ายกบัใจของเรามนัเป็นปกติ ถา้เป็นปกติ หนูก็สบายใช่
ไหมคะ 

แต่ถา้จิตเราไม่ปกติ เราก็เจ็บไขไ้ดป่้วย พอเจ็บไขไ้ดป่้วยแลว้ อาการท่ีเกิดข้ึน 
เพราะว่าเวลามนัตึงมนัเครียดต่างๆ เราก็ไม่ชอบ พอไม่ชอบข้ึนมา แต่จิตใจของเรามนัมีสัญญา 
สัญญามนัมีตณัหาความทะยานอยากครอบง ามนัอยู ่ ถา้ตณัหาความทะยานอยากครอบง ามนัอยู ่
เวลามนัมีส่ิงใดรู้สึกเกิดข้ึน เช่น ตึงหลงั เช่น หลงัมนัตึง เวลาแขนกลา้มเน้ือมนัตึง น่ีความฝังใจ 
ความฝังใจว่าตรงไหนก็แลว้แต่ท่ีมนัเป็นจุดเด่น พอเป็นจุดเด่น จิตมนัก็ซบัส่ิงนั้นไว ้ พอจิตซบั
ส่ิงนั้นไว ้ เวลาเราจะท าส่ิงใด หวัใจมนัคอยคิดแต่เร่ืองอย่างนั้นไง เวลาคิดแต่เร่ืองอยา่งนั้นมนั
ก็เลยเกิดเป็นนิมิตข้ึนมา เกิดเป็นนิมิตข้ึนมา เกิดเป็นกลา้มเน้ือข้ึนมา มองเห็นอาการปวดข้ึนมา 
ต่างๆ ข้ึนมา 

แต่ถา้เราวางใหห้มด เราวางใหห้มดใช่ไหม เราตอ้งใหก้ายใจของเรากลบัมาเป็นปกติ 
พอกายใจเราเป็นปกติ กาย กลา้มเน้ือแขน แผ่นหลงั กลา้มเน้ือส่ิงใดก็แลว้แต่ มนัเป็นกาย 
อาการของกาย ถา้กายเป็นปกติแลว้มนัก็เป็นปกติ มนัก็ไม่มีอาการตึง ไม่มีอาการต่างๆ แต่จิต
ของใจของเรามนัมีความรับรู้อยู ่มนัอยากรู้อยากเห็น มนัสงสัยไง มนัเคยตึงท่ีแขน ทั้งๆ ท่ีกาย
กบัใจเราเป็นปกติ แต่เวลาจะท าอะไรป๊ับ จิตน่ิงๆ น่ิงๆ คือมนัไม่คิดอะไรไง ถา้มนัคิดเร่ืองอ่ืน
อยู ่ถา้มนัท างานอยู ่มนัก็มาคิดเร่ืองแผ่นหลงัแลว้ มนัก็ไม่ตอ้งคิดเร่ืองกลา้มเน้ือ แต่ถา้มนัน่ิงๆ 
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มนัก็จะกลบัมาคิดเร่ืองกลา้มเน้ือ พอกลา้มเน้ือ ก็เลยปวดข้ึนมา เห็นไหม จิตเราไปเกาะไปเก่ียว
มนัเองไง 

เห็นไหม บอกว่า “กายกบัจิตกลบัมาเป็นปกติแลว้ค่ะ” 

ถา้เป็นปกติมนัไม่เกิดนิมิตหรอก มนัไม่เกิดอาการตึง อาการปวดน้ีหรอก อาการตึงมนั
ไม่ปกติ มนัไปรับรู้ มนัจะปกติไดอ้ยา่งไรล่ะ 

แต่ถา้มนัเป็นปกติ มนัก็ทรงตวัมนัโดยเอกเทศ จิตท่ีเป็นปกติเขาอยูข่องเขาโดย
เอกเทศ โดยมีสติ มีค  าบริกรรม มีปัญญาอบรมสมาธิ น่ีเป็นปกติ จิตเป็นปกติ ถา้จิตเป็นปกติ 
มนัก็ทรงตวัดว้ยความสงบ ดว้ยสุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี กายก็เป็นปกติ ใจก็เป็นปกติ มนัก็
เป็นเร่ืองปกติ 

ศีลคือความปกติของใจ ถา้ใจมนัเป็นศีลนะ ศีลเป็นความปกติของใจ ถา้ใจปกติ แต่
ถา้ใจมนัทุศีล ศีลมนัเป็นศีลขาด ศีลด่างพร้อย ศีลทะลุ แต่มนัไม่ไดข้าด ศีลไม่ไดข้าด แต่มนั
ด่างมนัพร้อย มนัด่างมนัพร้อยมนัก็ไปคิด ไปฝังใจ 

แต่ถา้เราพทุโธ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิใหใ้จเป็นศีล ใจเป็นศีลคือใจเป็นปกติ ถา้ใจ
เป็นปกต ิ มนัก็ไม่ไปเสวยอารมณ์ ไม่ไปรับรู้ ไม่รับรู้อาการตึงท่ีแขน ไม่รับรู้ มนัวางหมดไง 
แขนมนัตึงก็ได ้ ไม่ตึงก็ได ้ เวลาเรานัง่อยู ่ มดกดั ผึ้งต่อย บวมเป่งเลย มนัตึงเลยน่ะ ไอน้ัน่มนั
เป็นเพราะพิษของแมลง แต่ไอน่ี้มนัไม่มีอะไร มนัไม่มีอะไรแลว้ท าไมมนัไปตึงล่ะ 

ไปตึงเพราะจติมนัไปฝังใจ ถ้าจิตฝังใจ เรามาพุทโธ เรามาใช้ปัญญาอบรมสมาธิ 
อยู่กับพุทโธ อยู่กับสมาธิให้จติเป็นปกติ จติเป็นศีล พอจติเป็นศีล เร่ืองนีม้นัจะเบาลงๆ 
แล้วมนัจะผ่อนคลายไป มนัจะเบาไปไง พอมนัเบาไปมนัก็กลับมาเป็นปกติตามความเป็น
จริง ถ้าเป็นความเป็นจริงมนัก็กลับมาเป็นปกติ ถ้ากลบัเป็นปกตินะ ฉะน้ัน ส่ิงทีม่นัเป็น
นะ มนัเป็นไปแล้ว เรากลับมาทีเ่ราดีกว่า ธรรมโอสถ 

ถา้เราผิดปกติ ร่างกายเรามนัเป็นปกติ มนัเป็นไขเ้ป็นอะไร เราตอ้งหาหมอ หาหมอ
ใหห้มอใหย้ามา ใหย้าเพื่ออะไร เพื่อความเป็นปกติของกาย แลว้ถา้ใจของเรา เรากินยาของเรา
ใหเ้ป็นปกติของเรา พอเป็นปกติแลว้ 
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พอมนัเป็นปกติ “มนัน่ิงๆ แลว้ท าสมาธิไม่ได ้ เวลาอยู่น่ิงๆ มนัยิง่เป็น” ถา้อยู่น่ิงๆ ยิง่
เป็น ท าไมถึงเป็นล่ะ ถา้ท าไมมนัถึงเป็น เพราะใจเราไม่ปกติ ถา้ใจเราเป็นปกติมนัเป็นไปไม่ได ้
มนัเป็นไปไม่ได ้

เราจะตั้งสติของเราไว ้ แลว้พอตั้งสติของเราไว ้ เด็กนอ้ย เวลาเรามีเด็กนอ้ย มีลูกของ
เรา ถา้เราไม่มีเวลาดูแลเขา เราตอ้งจา้งพี่เล้ียงดูแลเขา เราตอ้งจา้งพี่เล้ียง จา้งคนดูแลลูกเรา เพราะ
เราตอ้งมีหนา้ท่ีการงานรัดตวั เราตอ้งมีคนดูแล พอโตข้ึนมา เราจะดูแลเองก็ได ้หรือเราดูแลเอง 
เรารักษาของเราเอง 

ใจของเรา เราฝึกหดัใหม่ ถา้มนัผิดปกติ มนัดูแลตวัเองไม่ได ้พอดูแลตวัเองไม่ได ้เรา
จะใหใ้ครดูแล เราอาศยัยา อาศยัหมอเป็นผูดู้แล ถา้เราดูแลไม่ได ้ แต่เพราะหมอ พี่เล้ียงดูแล
ร่างกายจิตใจเราเป็นปกต ิถา้เป็นปกติแลว้ หมอเป็นคนขา้งนอก พี่เล้ียงเป็นคนขา้งนอก ฉะนั้น 
พอเป็นคนขา้งนอก พอเราทรงตวัได ้พอโตข้ึนมา เราจะรักษาเราเอง 

ใจของเรา ใครจะดูแลใหเ้รา ใจของเรา เราตอ้งดูแลของเราเอง ถา้เราไม่เป็นปกติ เรามี
อาการต่างๆ เราก็ไปหาหมอ ถา้หาหมอดว้ยยา ดว้ยกายภาพบ าบดั ดว้ยความท่ีหมอใหฟ้ื้นฟู
ร่างกายมา เราท างานเป็นปกติ พอเป็นปกติแลว้ ส่ิงท่ีมนัจะเป็นความจริงมนัเป็นความจริงในใจ
ของเรา เวลาทุกข ์เราเป็นคนทุกขเ์อง หมอไม่ทุกขก์บัเราหรอก ไปหาหมอ หมอไดส้ตางคแ์ลว้
ก็จบ พอไปหาหมอ พอวางบิลแลว้ แลว้เราก็ตอ้งกลบับา้นแลว้ เราก็ตอ้งมาดูแลตวัเราเองแลว้ 
แต่ถา้เราช่วยตวัเองไม่ได ้เราก็ไปหาเขา 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราพุทโธๆ ก็เหมือนกนั พุทโธ ค าบริกรรม พุทธานุสติเป็นพี่เล้ียง
ดูแลใจของเรา แต่ถา้มนัพทุโธๆ จนจิตสงบ พทุโธๆ ปัญญาอบรมสมาธิจนจิตตั้งมัน่ได ้ เป็น
ปกติ ถา้เป็นปกติแลว้อาการอย่างท่ีเกิดข้ึนมนัจะไม่มี ยิง่น่ิงๆ ยิง่น่ิงมนัยิ่งมีความสุขนะ น่ิงๆ ถา้
พุทโธได ้พุทโธไปเร่ือยๆ 

เขาบอกว่า แต่ถา้น่ิงๆ พอยิ่งน่ิงมนัยิ่งคิด พอนัง่สมาธิมนัยิง่เจ็บยิง่ปวด ยิง่นัง่สมาธิ
ไม่ไดเ้ลย 

เราตอ้งค่อยๆ แกไ้ขไป น่ีไง ยอ้นกลบัมาเร่ืองท าบุญ คนท่ีท าบุญมาก คนท่ีไดส้ร้างมา 
ในพระไตรปิฎกบอกว่า พระท่ีมีคนนบัหนา้ถือตา ท่ีมีลาภสกัการะมากท่ีสุดคอืพระสีวลี แลว้เวลา
ประวติัพระสีวลี ในอดีตชาติท่านท ามามหาศาลเลย ใครท าส่ิงใดมามนัไดส่ิ้งนั้นน่ะ 
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ฉะนั้น ถา้จิตใจของเรามนัผิดปกติมาส่ิงใด เราท าของเรามาทั้งนั้นน่ะ เราไม่ตอ้งไป
นอ้ยเน้ือต  ่าใจว่าคนโนน้ดีกว่าเรา คนน้ีดีกว่าเรา 

ดีกว่าเราก็เขาดี เขาท ามาดี เขาก็ได้ดี คนนั้นเลวกว่าเราๆ เขาท ามาเลวกว่าเรา เขาก็
ได้เลวกว่าเรา แต่เราท ามาคร่ึงๆ กลางๆ มนัก็เลยเป็นคนคร่ึงๆ กลางๆ อยู่น่ี คร่ึงๆ กลางๆ ก็
คร่ึงๆ กลางๆ ของเรา ถ้าคร่ึงๆ กลางๆ ของเรา เราก็ต้องฝืนทน เราก็ต้องท าความดีของเรา
เพ่ือประโยชน์กับเรา ให้ใจมนัเป็นปกติ ถ้าใจเป็นปกตแิล้วมนัก็จะดีขึน้นะ ถ้าดีขึน้ มนัก็
จะเป็นประโยชน์กบัเรา 

น่ีพูดถึงว่า แกนิ้มิตไง นิมิตจะแกอ้ยา่งไร 

นิมิตจะแกก้็วางนะ ถา้นิมิตมนัจะเกิดข้ึน ถา้นิมิตเกิดข้ึน นิมิตจะไม่เกิดเลย บางคนท่ี
เขาไม่เกิดเขาก็ไม่มีเลย แต่ถา้นิมิตของเรามีนะ เรามีส่ิงใดเรากลบัมาท่ีพุทโธ เพราะนิมิต ภาพ
ส่ิงใด นิมิตคือสัญลกัษณ์ แลว้เราไปรู้ไปเห็นเขา้ มนัก็เป็นนิมิตข้ึนมา 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา เราวางได ้ เราวางได ้ เราวางข้ึนมาใหจิ้ตสงบมากข้ึน แลว้ใชปั้ญญา
ของเราไป แต่ถา้นิมิตเห็นกายข้ึนมา ถา้เห็นกายข้ึนมามนัเห็นจริง เห็นจริงข้ึนมา เราแยกแยะของ
เราเพื่อประโยชนก์บัเรา มนัจะเป็นประโยชนก์บัเรา อนัน้ีเป็นประโยชนก์บัเรา 

คนจะมีก็ตอ้งมี คนไม่มีจะใหมี้ มนัไม่มี คนไม่เคยมี แต่เห็นเขามี ก็สงสัยว่านัน่เป็น
อยา่งใด ไอค้นท่ีมี ท าไมเรามีจนวุ่นวายไปหมดเลย น่ีมนัเป็นจริตนิสัย มนัเป็นการสร้างสมมา 
มนัเป็นเวรเป็นกรรมของจิตดวงนั้น ถา้จิตดวงนั้นมีเวรมีกรรมมาอยา่งใด มนัมีของมนัอยา่ง
นั้น 

ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่แน่นอน ใครสร้างส่ิงใดมา พนัธุกรรมของจิตมนัเป็นแบบนั้น แต่
อริยสัจสัจจะความจริงเป็นเคร่ืองกรอง กา้วออกมาจากอริยสัจ จิตน้ีมนักา้วออกจากอริยสัจ ท า
ของเราข้ึนมาใหเ้ป็นประโยชนก์บัเราข้ึนมา แกไ้ขไปใหม้นัเป็นปกติ ใหใ้จมนัเป็นศีล 

ถาม : เร่ือง “สงสัย” 

กระผมมีความสงสัยดา้นวินยั มีพระท่านบอกว่า ถา้พระอาจารยเ์ตือนเราเกิน ๓ หนจะ
เป็นอาบติัสังฆาทิเสส ขอ้ภิกษุว่ายากสอนยากโดยอตัโนมติั โดยไม่ตอ้งใหส้งฆส์วดครบ ๓ 
หน ขอโอกาสหลวงพ่ออธิบายดว้ยครับผม 
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ตอบ : อนัน้ีมนัเป็นปัญหาของสังคมพุทธเนาะ สังคมพุทธ เวลาพ่อแม่ พ่อแม่มีลูกชายก็อยาก
ใหลู้กชายไดบ้วช ถา้ลูกชายไดบ้วชแลว้พอ่แม่ไดพ้ึ่งชายจีวร พ่อแม่ไดพ้ึ่งร่มกาสาวพสัตร์ 
เพราะลูกชายเราบวชให้ ลูกชายเราไปบวชในศาสนาพทุธ ไปค ้าจุนศาสนา เพราะตั้งแต่องค์
สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา้นิพพานมา มีพระสงฆบ์วชสืบต่อเน่ืองมา เพราะเวลาจะบวชพระ 
อยา่งนอ้ยชนบทประเทศตอ้งมีพระ ๕ องคข้ึ์น หรือ ๑๐ องคข้ึ์นไปถึงจะบวชพระได ้น่ีการบวช
พระ การบวชพระคือการสืบต่อพระพทุธศาสนา 

ทีน้ีการบวชพระคือการสืบต่อพระพุทธศาสนา สังคมชาวพุทธถา้ใครมีลูกชายก็
อยากใหลู้กชายบวช เพราะพ่อแม่อยากไดบุ้ญกบัลูกชายนั้นดว้ย ลูกชายไปบวช ลูกชายไป
บวชแลว้พ่อแม่ก็ไดบุ้ญดว้ย ไดแ้ทนคุณพ่อแม่ แต่เวลาบวชไปแลว้ เวลาศึกษาปฏิบติัธรรม
ข้ึนมา ถา้ไดร้สของธรรมจะเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส 

เวลาเป็นศากยบุตร เราบวชมาน่ีเป็นสมมุติสงฆ์ เวลาบวชมาแล้วประพฤติ
ปฏบิัติเข้าไปตามความเป็นจริงจะได้เป็นพระโสดาบัน เป็นพระสกิทาคาม ี เป็นพระ
อนาคาม ี พระอรหันต์ จนส้ินกิเลสไป แล้วเป็นศาสนทายาท ได้สืบต่อพระพุทธศาสนา 
ส่ังสอนเป็นเน้ือนาบุญของสังคม เป็นประโยชน์กับชาวพุทธ 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดฝ้ากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ “มารเอย เม่ือใด ภิกษ ุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรายงัไม่เขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้
เราจะไม่ยอมนิพพาน” 

จนถึงวนัมาฆบูชา เห็นไหม “มารเอย บดัน้ีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรา...” 
ของเรา ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ “...ของเราเขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้ง
ของลทัธิต่างๆ ได ้อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เราจะนิพพาน” 

น่ีมนัเป็นวฒันธรรมของชาวพุทธไง ฉะนั้น เวลาเราบวชเขา้มา ถา้บวชเป็นตาม
ประเพณีข้ึนมา บวชข้ึนมาแลว้เรายงัจบัตน้ชนปลายไม่ได ้เราบวชไปแลว้เราก็ยงัสงสัยไง 

ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารย ์ เวลาพูดส่ิงใดมา ครูบาอาจารยท่์านพูดอยา่งไรไม่รู้ แต่เรา
ฟังมา เราฟังมา เราเขา้ใจอยา่งน้ี ก็เลยเป็นค  าถามมา ค าถามว่า “มีพระท่านบอกว่าถา้พระ
อาจารยเ์ตือนเรา ๓ หน จะเป็นอาบติัสังฆาทิเสส ขอ้ภิกษุว่ายากสอนยาก” 
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ไม่มี ไม่มีหรอก ในวินยัไม่ไดบ้อกไวว่้าอยา่งน้ี ในสังฆาทิเสสมนัมีแต่ว่า ภิกษุหวัด้ือ มี
ความเห็นผิด กล่าวตู่พุทธพจน ์ กล่าวตู่พุทธพจนค์ือเขา้ใจพระพุทธศาสนาผิด แลว้เอาไปสั่ง
สอน แลว้ยืนยนัค  าสอนของตวั ยืนยนัไง คือยนืยนัความเห็นในพระพุทธศาสนาผิดเพี้ยนไป 
แลว้มีพระตกัเตือน ตกัเตือนถึง ๓ หน ถา้ตกัเตือนถึง ๓ หน เขายงัไม่เช่ือฟัง แลว้พระตอ้งตั้ง
ญตัติสวด สวดญตัติว่าไดเ้ตือนพระองคน้ี์ถึง ๓ คร้ังแลว้ว่าพระองคน้ี์มีความเห็นผิด กล่าวตู่คือ
ไปเพิ่มเน้ือความในพระพุทธศาสนา หรือไปตดัทอนค าพูดของพระพุทธเจา้ในศาสนา ใหเ้ขา
กลบัความเห็นของเขาซะ ถา้เขาไม่กลบัความเห็นของเขา ส้ินสุดของการสวดญตัตินั้น 
พระองคน์ั้นเป็นอาบติัสังฆาทิเสส 

พระท่ีว่าพระหวัด้ือ แต่เขาหวัด้ือเร่ืองอะไรล่ะ หวัด้ือเร่ืองอะไร แต่น้ีว่าภิกษุว่ายาก
สอนยาก 

ภิกษุว่ายากสอนยาก ในพระไตรปิฎกบอกว่า ภิกษบุวชเม่ือเฒ่าเป็นผูท่ี้ว่ากล่าวง่ายไม่
มี ภิกษุบวชเม่ือเฒ่า คนท่ีมีอายมุาก คนผูเ้ฒ่าบวชแลว้ว่ายากสอนยากเพราะว่าเขาถือทิฏฐิมานะ
ของเขา 

ภิกษุบวชใหม่ โทษของภิกษุบวชใหม่คือบวชใหม่ เราเป็นฆราวาสใช่ไหม ยิง่ใน
ปัจจุบนัน้ีเรามีการศึกษามาใช่ไหม เรามีปัญญามาก เราว่าเรามีความรู้มาก แลว้พระน่ีไม่เคยไป
ไหนเลย อยูแ่ต่ในวดัจะรู้ไดอ้ยา่งไร น่ีทิฏฐิมนัมี โดยธรรมชาติเลย โทษของภิกษุบวชใหม่คือ
ภิกษุบวชใหม่ทนค าสอนไม่ได ้อยูใ่นนวโกวาท นกัธรรมตรี ใครบวชมาแลว้ตอ้งเรียน 

ภิกษุบวชใหม่ โทษของภิกษุบวชใหม่คือทนค าสอนไม่ได ้พอทนค าสอน พอค าสอน 
นู่นเร่ืองอะไร น่ีเร่ืองอะไร โอ๋ย! ภิกษุยืนด่ืมน ้ าก็ไม่ได ้ภิกษุจะฉนัตอ้งนัง่ ภิกษุฉนัอาหาร ถา้ไม่
รับประเคน อู๋ย! มนัยุง่ยาก มนัวุ่นวายมาก จนพระในสมยัพทุธกาลบอกว่าสึก สึก ไปลา
พระพทุธเจา้สึกเลย 

พระพุทธเจา้ถาม “ท าไมล่ะ” 

“โอโ้ฮ! มนัยุง่ไปหมดเลย ท าอะไรก็ไม่ได ้เป็นอาบติัๆๆ” 

พระพุทธเจา้บอกว่า “ถือวินยัขอ้เดียวไดไ้หม” 

“ได ้ถา้ถือวินยัขอ้เดียวนะ ถา้ถือวินยัขอ้เดียว ได ้อย่างนั้นบวชต่อ ไม่สึก” แลว้ถาม
ว่า “วินยัขอ้เดียวคืออะไรล่ะ” 
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“รักษาใจ” 

เจตนาการท าความชัว่ ถา้เราไม่มีเจตนาท าความชัว่ แลว้เราศึกษา เราพยายามไม่ท าความ
ชัว่ ถา้เราไม่ท าความชัว่ ส่ิงท่ีขอ้หา้ม วินยัคือขอ้หา้ม ถา้เราไม่ท าความผิดพน้จากขอ้หา้มนั้น มนั
จะเป็นอาบติัไหมล่ะ มนัไม่เป็นอาบติัหรอก 

ทีน้ีมนัไม่เป็นอาบติัแลว้ เวลาเราบวชมาแลว้เราก็ตอ้งศึกษา ค าว่า “ศึกษา” ภิกษุหา้ม
ท าอะไรบา้งล่ะ น ้ามีตวัสัตวก์็หา้มใช ้ภิกษุหา้มพรากของเขียว 

ของเขียว ดูฆราวาสเขาไปไหน ส่ิงท่ีสกปรกนะ เขาแก ้ ภิกษุพรากใบไมห้ลุดจากขั้ว 
เป็นอาบติัปาจิตตีย ์ภิกษุพดูความเทจ็ ภิกษุพดูเร่ืองไม่จริง ภิกษุฟังมา ฟังมาแลว้ไม่รู้ ไปพูดต่อ 
เป็นอาบติัทั้งนั้นน่ะ แลว้เป็นอาบติั ทีน้ีพอเรารู้แลว้เราก็ไม่ตอ้งท าสิ เราไม่ท า เราก็อยู่ของเรา 
เราอยูข่องเรา เราศึกษาของเรา มนัจะมีความผิดอะไร มนัไม่มีความผิดอะไรหรอก มนัไม่มี
ความผิดอะไร 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีพูดมา มนัอยูท่ี่ฟังมาไง การฟังมา ถา้ฟังมาอยา่งน้ีนะ แลว้ถา้พูดไปอยา่งน้ี
นะ พระในประเทศไทยไม่มีเหลือเลยล่ะ เพราะอะไร ถา้ใหอ้าจารยบ์อกถึง ๓ หนนะ มนัเป็น
ร้อยหนเป็นพนัหน หลวงปู่มัน่จ้ิมเอาๆ ไม่รู้ก่ีรอบ ไล่ออกจากวดัดว้ย ถา้บอกว่า อาจารยว์่าถึง 
๓ หนเป็นสังฆาทิเสสนะ โอ๋ย! พระประเทศไทยไม่เหลือ เกล้ียงเลย 

เพราะเวลาปฏิบติันะ คนไม่ปฏิบติัจะไม่เขา้ใจ เวลาปฏิบติัข้ึนไปแลว้จิตใจมนัเกิดทิฏฐิ 
หลวงปู่ดูลยบ์อกว่า เวลาเราเห็นอะไรเห็นจริงไหม เห็นจริง แต่ความเห็นนั้นไม่จริง 

ทีน้ีความเห็นจริง เราเห็นของเรา นิมิต เราสงบ เราเห็นจริง เราเห็นจริงนะ แต่
ความเห็นนั้นไม่จริง ถา้ความเห็นไม่จริง คนมาบอกว่าความเห็นเราไม่จริง เราเช่ือไหม คนยงั
ไม่เคยเห็นก็ไม่รู้หรอกว่าความเห็นนั้นเป็นอยา่งไร เราไปเห็นมา ตาเราเห็นชดัๆ เลย แลว้
อาจารยบ์อกว่าไม่ใช่ เช่ือไหม ไม่เช่ือหรอก 

ถา้ไม่เช่ือข้ึนมาแลว้ อุบายของอาจารยจ์ะช้ีน าอยา่งไรใหลู้กศิษยเ์ห็นว่าส่ิงท่ีเห็นนั้นเป็น
ความผิด ถา้เป็นความผิดก็ตอ้งมีอุบาย ตอ้งมีอุบายนะ ตอ้งมีอุบายเทียบเคียง ตอ้งมีอุบายเสนอ
เหตุการณ์เพื่อใหพ้ระนั้นไดพ้ิจารณาว่าส่ิงนั้นถูกหรือผิด ถา้ส่ิงนั้นถูกหรือผิด น้ีคือวิธีการแกไ้ง 
ถา้วิธีการแก ้
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แลว้บอกว่า เตือนเกิน ๓ หน...อู๋ย! เขาเตือนกนัเป็นพนัๆ หน เขาเตือนกนัจนกว่ามนั
จะแกใ้จมนัได ้ เตือนจนกว่ามนัจะพลิกมา ถา้ไม่พลิกมา ยงัเตือนอยู่ๆ  ฉะนั้นบอกว่า ถา้เตือนเกิน 
๓ หน...อืม! ความเห็นน้ีมนัแปลกเนาะ 

ฉะนั้น ภิกษุว่ายากสอนยาก อนัน้ีก็เห็นดว้ยนะ ถา้มนัว่ายากสอนยาก เป็นคนหวัด้ือ 
เป็นคนอะไร ถา้เป็นคนหวัด้ือ คนเช่ือง่ายมนัก็เป็นคนหลงง่าย เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้เทศนาว่าการนะ อนุปุพพิกถา เทศนเ์ร่ืองทาน ใหค้นท าทาน ท าทานเสร็จแลว้ไดไ้ป
สวรรค ์ พอสวรรคแ์ลว้ให้เนกขมัมะ ใหเ้นกขมัมะใหถื้อพรหมจรรย ์ พอพรหมจรรย ์ จิตพร้อม
แลว้ถึงเทศนอ์ริยสัจ เห็นไหม เขาตอ้งวางพื้นฐานไง 

แลว้ของเรา เด๋ียวน้ีนะ พระพุทธศาสนา น่ียงัดีนะ เพราะเด๋ียวน้ีกลบัมาเรียนกนัใหม่ 
เม่ือก่อนเรียนพระพุทธศาสนา บอกว่าไม่จ าเป็น ตอ้งเรียนวิชาการเพื่อให้เด็กฉลาด พอเด็ก
ฉลาดไปแลว้เด็กมนัไม่มีศีลธรรม เด็กมนักา้วร้าว ตอนน้ีก็มาฟ้ืนฟูเรียนพระพุทธศาสนาใหม่ 
ถา้เรียนพระพุทธศาสนาใหม่ เห็นไหม ศึกษามาน่ี ชาวพุทธ แลว้เรียนมามนัก็ยงัรู้ว่า เร่ือง
อริยสัจท่องได ้ศีล ๕ ท่องได ้แต่พอบวชพระข้ึนมา มนัก็เกิดว่าความเห็นของเราเป็นอยา่งหน่ึง 

แลว้เวลาไปอยูก่บัครูบาอาจารยน์ะ เพราะเราอยูก่บัครูบาอาจารยม์า ท่านบอกว่าสังฆะ 
สงฆ ์ สงฆคื์อพระทั้งกลุ่มเหมือนร่างกายเดียวกนั เหมือนร่างกายเดียวกนั ร่างกายร่างกายหน่ึง
จะเดินไปพร้อมกนั สงฆใ์นวดัเขาจะอยูด่ว้ยกนั แลว้ถา้ใครไปกีดขวาง มนัก็เหมือนถา้ร่างกาย
เรา อยา่งเช่นเทา้มนัไปเหยยีบหนาม การเดินเราผิดปกติแลว้ แลว้ถา้ร่างกายของเราถา้มีส่ิงใดท่ี
มนัพิกลพิการ เราจะเจ็บไขไ้ดป่้วยแลว้ 

สงฆท์ั้งวดั การปฏิบติั เห็นไหม เชา้ข้ึนมาออกบิณฑบาตพร้อมกนั มาท าขอ้วตัรพร้อม
กนั ท าส่ิงใดพร้อมกนั แลว้เวลาท าเสร็จแลว้กลบัไปภาวนา ก็ต่างคนต่างภาวนาดว้ยความสงบ
ดว้ยความสงดั มนัเห็นน ้าใจต่อกนั ทุกคนตอ้งการวิเวก แลว้มีบุคคลคนหน่ึงมากีดมาขวาง ส่ิง
นั้นมนัจะสะเทือนไปหมดเลย ถา้มนัสะเทือนไปหมด 

สังฆะ สงฆเ์หมือนร่างกายเดียวกนั ถา้ร่างกายเดียวกนั ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปกครอง
ดูแลอยู ่ท่านจะใหข้บัเคล่ือนไปดว้ยกนั ถา้ขบัเคล่ือนไปดว้ยกนั มีพวกหวัด้ือเขา้มา แลว้ไปท า
กีดขวาง ไปท าใหร่้างกายนั้นพิกลพิการ ครูบาอาจารยท่์านจะตอ้งจดัการใหก้ลบัมาราบเรียบ
เหมือนเดิม ถา้กลบัมาราบเรียบเหมือนเดิม น่ีไง ภิกษุว่ายากสอนยากไง ว่ายากสอนยากมนัก็
ตอ้งลงปฏกัไง ถา้ลงปฏกัไปแลว้ 
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ฉะนั้น เพียงแต่ว่าอนัน้ีจะเป็นอุบายหรือเปล่าไม่รู้เนาะ อาจจะเป็นอุบายขู่ว่าถา้บอกถึง 
๓ หนไม่เช่ือจะเป็นสังฆาทิเสส 

ไอค้นไดย้ินมาฟังไม่ไดศ้พัทไ์ง ก็จบัเอามาถามเราไง พอจบัมาถามเรา เขาใชข้ึ้นตน้
ว่า “สงสัย” สงสัยก็ยงัดี อย่าเพิ่งเช่ือไปก่อนนะ ถา้เช่ือไปก่อน เหมือนคนบวชใหม่ พอบวชเขา้
มาใหม่ ๗ วนั ๑๕ วนั ไปเจอพระท าอย่างใดแลว้ก็เช่ือส่ิงนั้นฝังใจไปทั้งชีวิตเลย ไม่ไดศึ้กษา
คน้ควา้เลยว่าส่ิงนั้นจริงหรือเปล่า เพราะเวลาครูบาอาจารยถ์า้ท่านสอน ท่านมีอุบายไง พูดที
เล่นทีจริงก็ได ้พูดจริงๆ ก็ได ้

พูดทีเล่นทีจริงเพราะอะไร เพราะว่าเรามนัด้ือ เราไม่ศึกษา แลว้เรากีดขวาง เราไม่
คน้ควา้ว่าเหตุผลมนัเป็นอยา่งใด เขาก็ใชอุ้บายพูดใหเ้ราเห็นโทษไง ถา้พูดใหเ้ห็นโทษ มนัจะ
เป็นสังฆาทิเสสหรือเปล่าล่ะ 

ถา้เป็นสังฆาทิเสส มนัมีแต่ภิกษุกล่าวตู่พทุธพจน ์ กล่าวตู่พุทธพจน ์ กล่าวตู่คือตดัตอน 
ตดัทอน หรือเพิม่เติมธรรมวินยัขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ภิกษุเตือนถึง ๓ คร้ัง ถา้
เตือน ๓ คร้ังแลว้เขายงัไม่แกไ้ข เขายงัไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเขา ภิกษุใหป้ระชุมสงฆ ์
แลว้สวดญตัติตั้งข้ึนว่าภิกษุน้ีไดเ้ตือนแลว้ ไดบ้อกแลว้ ถา้ความเห็นน้ีไม่เปล่ียนแปลง ส้ินค  า
สวดนั้นเป็นอาบติัสังฆาทิเสส 

อาบติัสังฆาทิเสสคือหา้มเขา้ร่วมอยูก่บัหมู่สงฆ์ หมู่สงฆกี์ดกนัพระองคน้ี์ใหอ้ยูร่่วม
นอกสังฆกรรมนั้น ถา้อยูร่่วมนอกสังฆกรรมนั้น หา้มท าสามีจิกรรม ถา้เขาจะกลบัเขา้มาท า
สามีจิกรรมในหมู่สงฆน์ั้น เขาตอ้งอยูก่รรม จนอยูก่รรมเสร็จแลว้ตอ้งอยูม่านตั อยูม่านตัแลว้
ตอ้งมาขออพัภาน ขออพัภานคือยกสงฆน์ั้นกลบัเขา้มาสู่สงฆอ์ยา่งเดิม 

ภิกษุไม่ใช่ปกตตัตะภิกษุ คือภิกษุไม่ปกติ ถา้มีความเห็นถูกตอ้งแลว้ เป็นภิกษุปกติแลว้ 
ยกสงฆท่ี์ไม่ปกตินั้นกลบัเขา้มาสู่ความเป็นปกติของสงฆ์ ถา้สู่ความเป็นปกติของสงฆ ์ จะท า
สามีจิกรรม คือร่วมสังฆกรรม ร่วมอุโบสถได ้

ถา้เป็นสังฆาทิเสส หา้มร่วมสังฆกรรมกบัสงฆ ์ ถา้เขา้มาอยู่ในหมู่สงฆ ์ หมู่สงฆน์ั้นท า
สังฆกรรมแลว้เป็นโมฆียะ เป็นโมฆะ ท าส่ิงใดแลว้ไม่เป็นอนัว่าท า ถา้เป็นสังฆาทิเสสนะ ฉะนั้น 
สังฆาทิเสสเป็นอาบติัหนกั 

ฉะนั้นส่ิงท่ีว่า อาจารยส์อนถึง ๓ หนแลว้ไม่เช่ือ เป็นสังฆาทิเสส แค่ไม่เช่ือนะ มุสา
เป็นอาบติัปาจิตตีย ์ถา้เป็นปาจิตตีย ์เป็นทุกกฏ เป็นปาจิตตีย ์ส่ิงต่างๆ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย ์
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นิสสัคคิยปาจิตตียส่์วนใหญ่แลว้เน่ืองจากวตัถุ ตอ้งมีวตัถุ ตอ้งสละวตัถุนั้น แต่ถา้เป็น
อาบติัปาจิตตีย ์เป็นส่ิงท่ีเราท าผิด ท าผิดท าพลาดเป็นอาบติัปาจิตตีย ์ถา้ท าอยา่งน้ีมนัก็เป็นอาบติั 

ฉะนั้น สงสัยก็ตอบแค่สงสัยเนาะ เพราะว่า หน่ึง อาจารยท่ี์ไม่รู้สอนใหผ้ิดพลาดกมี็ 
พระท่ีศึกษาไม่เขา้ใจค  าท่ีอาจารยส์อน มีความเขา้ใจผิดกมี็ ถา้มีความเขา้ใจผิด น่ีไง ในสังคมของ
สงฆ ์ สังคมของชาวพุทธเขาถึงบอกว่าเราตอ้งศึกษาไง โลกจะเจริญไดด้ว้ยปัญญา น่ีก็
เหมือนกนั ถา้เราจะประพฤติปฏิบติัธรรม เราก็ตอ้งมีปัญญา 

ถา้มีปัญญา ปัญญาของโลกเขาเรียกโลกียปัญญา แต่โลกียปัญญา โลกียปัญญาศึกษามา 
ศึกษาทางปริยติัน่ีโลกียปัญญา ถา้ศึกษาแลว้ถา้จะปฏิบติั มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา ถา้เกิด
ภาวนามยปัญญา เพราะพื้นฐานของศีล พื้นฐานของสมาธิมนัจะเกิดปัญญา 

ถา้จิตมนัสงบระงบั เพราะเราศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นธรรม
ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขา้ใจวิธีการทั้งหมด แลว้เราพยายามประพฤติปฏิบติัให้
มนัเกิดความสงบของใจเขา้มา มนัก็เป็นสัมมาสมาธิ แลว้พอมนัเกิดปัญญาเขา้มา ปัญญาแบบท่ี
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิด เพราะเวลามนัจะช าระลา้งกิเลสมนัตอ้งเป็นปัญญาของ
จิตดวงนั้น 

จิตดวงนั้น เกิดจากฐีติจิตดวงนั้น ออกไปเป็นจิตดวงนั้น ทวนกระแสกลบัเขา้ไป
ท าลายอวิชชา กิเลสในจิตดวงนั้น ท าใหจิ้ตดวงนั้นสะอาดบริสุทธ์ิเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา จนถึง
ท่ีสุดมนัพน้จากกิเลสไปทั้งหมด เห็นไหม นัน่น่ะ สัจจะความจริงอนันั้นมนัถึงเป็นอนัเดียวกนั 
มนัถึงเขา้กนัไดไ้ง ถา้เขา้กนัได ้

ฉะน้ัน เวลาเราศึกษามา ศึกษาด้วยปัญญาๆ ศึกษาแล้วอย่าเพิ่งติด ค าว่า “ติด” 
เพราะในกาลามสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้เอง อย่าเพิง่เช่ือ อย่าเช่ือ
ใดๆ ทั้งส้ิน ให้มนัเป็นจริงของเราขึน้มาก่อน อย่าเพิ่งเช่ือ กาลามสูตร อย่าเพิ่งเช่ือ 

ถา้อยา่เพิ่งเช่ือ มนัอยูท่ี่วุฒิภาวะ ถา้วุฒิภาวะคนอ่อนๆ นะ แมแ้ต่สมาธิยงัท าไม่ไดเ้ลย 
แค่เว้ิงวา้ง เว้ิงวา้งดว้ยความเหม่อลอย เขาว่าน่ีนิพพานแลว้ คือคนมนัทุกข ์คนมนัทุกขม์าก ถา้
พอมนัวางความทุกขไ์ด ้ มนับอกว่าน่ีนิพพานๆ...ยงัอีกไกล ยงัไม่ไดท้  าอะไรเลย ยงัไม่ไดท้  า
อะไรเลย 

แต่พอถา้มนัท าความสงบของใจเขา้มา มนัสงบดว้ย รู้ตวัดว้ย เห็นสงบดว้ย เห็นเส่ือม
ดว้ย เด๋ียวจิตเป็นสมาธิ เด๋ียวเส่ือมจากสมาธิ เวลาเขา้ไปสมาธิดีมากเลย เวลาเส่ือมทุกขร้์อน
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มาก เผาลนใจมาก คนมีแลว้กลบัไปทุกข ์แลว้พยายามรักษาใหม้ัน่คง ใหเ้อกคัคตารมณ์ตั้งมัน่ได ้
พอตั้งมัน่ได ้พอเร่ิมใชปั้ญญาไป ใชปั้ญญาไป พอมนัตทงัคปหาน มนัเห็นมนัปล่อยวาง อู๋ย! ก็
ต่ืนเตน้อีก อู๋ย! ปล่อยวาง น่ีเป็นพระอรหนัต ์ปล่อยวางเป็นพระอรหนัต ์พอมนัเส่ือมไป หมดอีก
แลว้ ถา้มีอ านาจวาสนามนัก็จะท าข้ึนมาใหถึ้งจุดน้ีได ้

แลว้พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ตทงัคปหานมนัปล่อยวางขนาดไหน อยา่ประมาท อยา่
เลินเล่อ พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า เวลามนัขาด มนัจะเห็นไงว่าตทงัคปหานเวลามนัขาด ขาด
ชัว่คราวเป็นอยา่งไร เวลามนัสมุจเฉทปหาน เวลามนัขาด ขาดจริงเป็นอยา่งไร เวลามนัขาดจริง 
สังโยชนข์าดไป ส่ิงท่ีเป็นกิเลสขาดไป มนัขาดอยา่งใด พอมนัขาดไปแลว้มนัเป็นอกุปปธรรม 
อฐานะท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง 

ดูสิ ส่ิงท่ีเป็นของนุ่มนวล ของท่ีไม่คงทน แป๊บเดียวมนัก็เส่ือมสภาพแลว้ อยา่งฟอง
สบู่ ฟองอากาศ โป๊ะ! แตกแลว้ เพชรนิลจินดากว่ามนัจะเปล่ียนสภาพมนันานมากนะ เพราะ
มนัคงทน 

น่ีก็เหมือนกนั กุปปธรรม อกุปปธรรม ส่ิงท่ีมนัเป็นเหมือนฟองอากาศ ป๊ับๆๆ มนัเป็น
อยา่งไร แลว้ส่ิงท่ีคงท่ี อกุปปธรรม ธรรมะจริงๆ ธรรมะคงท่ีมนัเป็นอยา่งใด โอ๋ย! มนัชดัมนัเจน
ข้ึนไป ถา้ท าอยา่งน้ีข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป มนัจะเป็นประโยชนก์บัใจดวงนั้นน่ะ มนัท า
เป็นชั้นเป็นตอนๆ มนัจะเห็นจริงไง 

ฉะนั้น อยา่เพิ่งเช่ือ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกกาลามสูตร เพราะเราเห็น
ปัญหาน้ีแลว้มนัคิดนะ มนัคิดว่า สังคมสงฆอ่์อนแอ หรือสังคมผูเ้ขา้มาปฏิบติัอ่อนแอ ถึงไม่
เขา้ใจเร่ืองการปกครอง เร่ืองการดูแลกนั ฉะนั้น เวลาถามมามนัถึงบอก อืม! สังคมใครล่ะ 

ฉะนั้น สังคมกรรมฐาน สังคมครูบาอาจารย์เรา ท่านพยายามท าจริงท าจงัขึน้มาเพ่ือ
ประโยชน์นะ ท าจริงท าจังเพ่ือประโยชน์ ประโยชน์กับสงฆ์ด้วย ประโยชน์กับผู้ที่
ประพฤติปฏบิัติด้วย ถ้าเป็นความจริงมนัจะเป็นความจริงขึน้มา 

น้ีเขาว่าสงสัย ก็เลยตอบค าสงสัย เอวงั 


