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เอ้า ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วันน้ีมา เหน็ไหม เรามาลงอโุบสถ อโุบสถสงัฆกรรม เหน็ไหม 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระอานนทน้ี์ครํ่าครวญมากนะ พระ

อานนทค์รํ่าครวญ พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบัน พระอานนทค์รํ่าครวญมากว่าอยากให้องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าดาํรงชีวิตต่อไป เพ่ือจะได้อบรมดูแลพระอานนท ์พระอานนทเ์ป็น

ผู้อปัุฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เหน็หมดว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทาํ

อะไร เหน็หมดเพราะว่าเป็นผู้อปัุฏฐาก อยู่ด้วยกนัด้วยความใกล้ชิดไง น่ีด้วยความใกล้ชิด ด้วย

ความเคารพรัก เหน็ไหม ทาํสิ่งใด เตรียมสิ่งใด ทาํด้วยนํา้ใจไง พอทาํเสรจ็แล้วองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าจะปรินิพพาน คนอยู่ด้วยกนัจะพลัดพรากจากกนัไง อยากให้องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าอยู่ต่อไปเพ่ือได้อบรมพระอานนทไ์ง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกว่า “อานนท ์เราไม่ได้เอาสมบัตใิครไปเลย เราจะ

เอาสมบัตขิองเราไปเท่าน้ัน สิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เราได้ตรัสไว้แล้ว เราได้บัญญัตไิว้แล้ว น่ันจะเป็น

ศาสดาของเธอๆ” จะเป็นศาสดาของพระอานนทไ์ง “อกีสามเดอืนข้างหน้าเขาจะมีการ

สงัคายนา เธอจะได้เป็นพระอรหันตใ์นวันน้ัน”  

ในวันน้ันๆ ด้วยคุณงามความดไีง ด้วยอาํนาจวาสนา ด้วยอาํนาจวาสนาบารมี เหน็ไหม 

“อานนท ์ ต่อไปถ้าคนที่จะอปัุฏฐากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าในอนาคตต่อไปข้างหน้า 

จะไม่มีใครทาํได้เกนิพระอานนท ์ จะไม่มีใครทาํได้เกนิมากกว่าเธอ เธอได้ทาํคุณงามความดี

ของเธอไว้มาก” การได้ทาํคุณงามความดีของเธอไว้มากน่ันน่ะเป็นอาํนาจวาสนาบารมีในใจของ

พระอานนทไ์ง แล้วพระอานนท ์ เหน็ไหม ทาํสงัคายนาๆ “ต่อไปอนาคตอกีสามเดอืนข้างหน้า 

เราปรินิพพานไปแล้ว สามเดอืนข้างหน้าเขาจะมีการทาํสงัคายนา เธอจะได้เป็นพระอรหันตว์ัน

น้ัน” 

จะได้เป็นพระอรหันตว์ันน้ันเพราะอะไร เพราะว่าพระกสัสปะ เหน็ไหม ได้บัญญัตไิว้ว่า 

จะขอให้เป็นพระอรหันต ์๕๐๐ องคท์าํการสงัคายนา พระอรหันตค์อืว่าพระที่สะอาดบริสทุธิ์ ไม่
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มีลาํเอยีงเข้าข้างใครทั้งสิ้น บัญญัตธิรรม เรามาเรียบเรียงธรรมไว้ด้วยความเป็นธรรมๆ เพราะ

เป็นพระอรหันตท์ั้งสิ้นใช่ไหม  

แต่พระอานนทย์ังไม่เป็นพระอรหันต ์ เหน็ไหม ด้วยความเป็นพระอรหันตข์องพระ

อานนทท์ี่ได้สร้างอาํนาจวาสนาบารมีมาอย่างน้ัน แล้วพระอานนทเ์ป็นพหูสตู เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ได้รับธรรมวินัยไว้มาก เหน็ไหม สิ่งใดถ้าจะทาํสงัคายนาก็

ต้องมีเป็นต้นเหต ุ ต้นเหตเุป็นผู้ที่ฟังจาํองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามา แล้วจะได้เป็นพระ

อรหันตใ์นวันน้ัน เป็นพระอรหันตใ์นวันน้ัน เหน็ไหม  

เน่ียด้วยอาํนาจวาสนาบารมี คาํว่าอาํนาจวาสนาบารมีนะ อาํนาจวาสนาคอืทาํคุณงาม

ความดไีว้ สร้างสมความดไีว้ในใจจนเป็นจริตจนเป็นนิสยั จนคดิแต่เร่ืองดีๆ  ไง อยู่กบัองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เน่ียบ่มเพาะมาๆ  

แต่ด้วยอวิชชา ด้วยความไม่รู้ ในใจของพระอานนท ์ พระอานนทก์ย็ังไม่ได้แก้ไขอวิชชา

ในใจของพระอานนทอ์นัน้ัน น่ีอวิชชาๆ ไง ดูส ิ เป็นพระโสดาบันๆ สกักายทฏิฐิ วิจิกจิฉา 

สลีัพพตปรามาส ความทฐิิมานะในตวัตนมันไม่ยืดมั่นถอืมั่น แต่ว่าอวิชชาความไม่รู้ที่สิ่ง

ละเอยีดเข้าไป เหน็ไหม ได้ฟังธรรมๆ อนัน้ันมา เวลาจะประพฤตปิฏบิัตขิึ้นมากต้็องเป็นการ

ประพฤตปิฏบิัตขิองพระอานนทน้ั์นเอง ท่านประพฤตปิฏบิัตขิองท่านเอง  

ธรรมวินัยที่เราบัญญัตไิว้เป็นศาสดาของเธอ วันน้ีเราจะมาลงอโุบสถกนั เหน็ไหม ปาฏิ

โมกข ์ ๒๒๗ ข้อเป็นปาฏโิมกข์ๆ  เหน็ไหม สิ่งที่เป็นปาฏโิมกข ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าบัญญัตไิว้ๆ เรามาลงอโุบสถๆ เพ่ือความสะอาดบริสทุธิ์ของเรา เหน็ไหม เราเข้าหมู่เข้าคณะ 

เพ่ือมาเคาะสนิมในใจของตน  

สิ่งใดที่ทาํได้ สิ่งใดที่ทาํไม่ได้ แล้วทาํไม่ได้น่ีเราจะไม่ทาํสิ่งน้ัน เหน็ไหม ถ้าไม่ทาํสิ่งน้ัน

เพ่ืออะไร เพ่ือให้มันสะอาดบริสทุธิ์ไง เพ่ือให้จิตใจมันม่ันคง ม่ันคงในการประพฤตปิฏบิัตไิง 

ถ้าม่ันคงในการประพฤตปิฏบิัต ิ เหน็ไหม คนถ้ามีกาํลังใจๆ คนมีกาํลังใจทาํสิ่งใดกท็าํได้ไง 

เวลาคนเสยีกาํลังใจ เสยีใจๆ อ่อนแอ ล้มลุกคลุกคลานไปทั้งน้ัน เวลามันเสยีใจไง แต่ถ้าคนมี

กาํลังใจๆ กาํลังใจมันมาจากไหน กาํลังใจ สิ่งที่ครบูาอาจารยท่์านให้อาวุธ เหน็ไหม คอยเตอืน 

คอยให้สต ิคอยช้ีทางให้ น่ันให้อาวุธๆ นะ น่ันกห็ยิบยืมเขามา หยิบยืมเขามาไง  

แต่ถ้าเรามีสตมีิปัญญาของเรา เหน็ไหม เรามีสาํนึกตนๆ ถ้าสาํนึกแล้ว ดูเราสาํนึกส ิเรา

มีศรัทธามีความเช่ือ แหม มันองอาจกล้าหาญนะ มันจะทาํให้ได้ๆ เลย แต่ทาํไม่ได้ๆ มันเป็น
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งานอนัละเอยีด เหน็ไหม เวลากรรมกรเขาแบกหาม เหน็ไหม เวลาพระที่ปฏบิัตเิขาบอกเขา

อยากจะเหน็ทุกข ์ เขาแบกก้อนหินขึ้นเขาลงเขานะ คอืเขาพยายามจะทาํงานจะบริหารให้ได้ว่า

เหน็ทุกข ์เหน็ทุกขไ์ด้ มันเป็นไปไม่ได้  

ถ้ามันเป็นไปได้นะ กรรมกรแบกหามเขากทุ็กขย์ากนะ กรรมกรแบกหามเขาบอกเลย 

เขามีครอบครัว เขาจะส่งเสยีลกูเขาให้มีการศึกษา จะไม่ให้ทาํงานกรรมกรอกีแล้ว จะให้ทาํงาน

โดยทางวิชาการ ทาํงานโดยวิชาชีพของเขา เขาพยายามส่งเสยีลูกของเขาๆ ให้มีการศึกษา มี

การศึกษาจะได้มีหน้าที่การงานที่ด ี ไม่อยากให้เป็นกรรมกรเหมือนพ่อเหมือนแม่ พ่อแม่เป็น

กรรมกรอาบเหง่ือต่างนํา้มีความทุกขค์วามยาก ความทุกขค์วามยากเป็นความทุกขค์วามยากใน

วิชาชีพไง ในการดาํรงชีพไง มันกบ็อกทุกข์ๆ  ทุกขม์ันกเ็ป็นวิบาก มันไม่เหน็ต้นขั้วของทุกขไ์ง  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาคนที่ปฏบิัตไิม่มีสตปัิญญา เหน็ไหม อาบเหง่ือต่างนํา้ว่าอยากเหน็

ทุกข์ๆ  มันจะเหน็ที่ไหน แต่คนที่มีสตปัิญญา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าวางธรรมวินัยน้ี

ไว้ ทาํความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมันสงบระงับเข้ามาแล้ว ใจมันสงบระงับเข้ามาแล้ว เหน็ไหม 

น่ีสมถกรรมฐาน ฐานที่ตั้งแห่งการงาน ถ้ามันจะเหน็ทุกข ์ เหน็ทุกขจ์ากหัวใจไง ถ้าเหน็ทุกขม์า

จากหัวใจ มันเหน็ทุกขไ์ง ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค  

ไอ้น่ีเราไม่เหน็ทุกข ์ เรารู้ จักขี้ของทุกข์ๆ  ทุกขมั์นถ่ายไว้ให้ อวิชชามันถ่ายไว้ให้ แล้วมัน

กทุ็กข์ๆ ๆ ทุกขก์ทุ็กขย์ังไง แล้วแก้ยังไง มันวัวพันหลัก ยิ่งหมุนวนอยู่อย่างน้ัน มันยิ่งรัดคอมาก

ขึ้นๆ แล้วกบ่็นๆๆ บ่นกนั มันเป็นโลกยีปัญญา เป็นเร่ืองโลกๆ ไง เป็นการจาํมา เราไปดูงานๆ 

แล้วกดู็งานกจ็ะมาทาํของเรา จาํของเขามา เราทาํไม่ได้ ทาํไม่เป็น  

แต่ถ้านวัตกรรมของเรา เราคดิค้นของเรา เราฝึกหัดของเรา เราพยายามทาํของเรา

ขึ้นมา มันเป็นของเราใช่ไหม มันเป็นของเราที่เราวิเคราะห์วิจัยของเราขึ้นมาเอง เราทดสอบ

ของเราเอง เราทาํของเราเองไง ถ้าทาํของเราเอง มันจะเป็นความจริงๆ ความจริงขึ้นมาเน่ีย ถ้า

มันเป็นความจริงขึ้นมา น่ีคาํว่าอยากจะเหน็ทุกข์ๆ  อยากเหน็ทุกขเ์รากต้็องขวนขวายของเราไง 

ขวนขวายของเรานะ อย่าให้เสยีรู้  เสยีรู้กเิลสไง 

เวลาคนที่เขาจะคบหากนัว่าเป็นมิตรเป็นสหายกนั เขากต้็องศกึษานิสยัใจคอกนั ศึกษา

ใจคอว่าไว้วางใจกนัได้เขาถงึจะเป็นสหายกนั วางใจแล้วเป็นสหายกนั คนรักกนัๆ คนที่เสยีรู้กนั 

คนที่ทาํลายกนั มันเสยีใจมากนะ คนอื่นเขาคดเขาโกงเขาเป็นคนอื่น กเ็พราะเขาฉลาด เราโง่

กว่าเขา คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด เราโง่กว่าเขา เราเสยีรู้ เขา ถ้าเราเสยีรู้ เขา เรากเ็สยีใจ

เป็นธรรมดา 
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แต่เราคบหากนัจนเป็นมิตรเป็นสหายกนั เป็นมิตรสหายกนัยังมาฉกชิงวิ่งราว มาลักของ

กนัเอง เหน็ไหม ไอ้น่ีมันเสยีรู้คนกนัเอง เสยีรู้ เพ่ือน พูดถงึว่ามันยิ่งเสยีใจเข้าไปใหญ่เลย แล้ว

อย่างน้ีเราเกดิมา เกดิมาด้วยอวิชชา เกดิมาด้วยความไม่รู้  กเิลสตณัหาความทะยานอยากอยู่ใน

หัวใจของเรา เรามีศรัทธามีความเช่ือของเรา เราอยากจะมาประพฤตปิฏบิัต ิ เราอยากประพฤติ

ปฏบิัต ิ เราจะค้นคว้าการกระทาํของเราให้มีดวงตาเหน็ธรรม ให้มีสจัธรรมขึ้นมา แล้วเรากม็า

เสยีรู้กเิลสของเราเองไง เสยีรู้ความรู้สกึของเราเอง มันยิ่งน่าเสยีใจเข้าไปใหญ่ เหน็ไหม เราเสยี

รู้  เสยีรู้คนนอก เหน็ไหม เสยีรู้คนทั่วไปกธ็รรมดา คนโง่เป็นเหยื่อคนฉลาด เราประมาท

เลินเล่อเอง เราไปเสยีรู้ เขามันกเ็สยีใจนะ มันเสยีใจมา มันเสยีใจว่ามนุษย์ด้วยกนั ไม่น่าทาํกนั  

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าให้มีศีล ศีลมแีต่ความเสมอภาคกนั ศีลมี

แต่ความเหน็อกเหน็ใจกนั ศีลห้า เหน็ไหม ไม่โกหกมดเทจ็กนั ไม่ฉกชิงวิ่งราวของใคร ไม่ลัก

ทรัพย์ของใคร ไม่หยิบฉวยของใครทั้งสิ้น ถ้ามันมีศีล แต่น่ีมันเป็นชาวพุทธๆ มันทุศีล มันมีศีล

แต่ปาก แต่มันไม่ทาํเป็นความจริงขึ้นมา แล้วมันเป็นปัญหาสงัคม เหน็ไหม สงัคมเขามีอยู่กนั

อย่างน้ัน น่ีเป็นเร่ืองของสงัคม เร่ืองของโลกไง แต่ของเราๆ กค็ดัเลือกคดัแยกของเราเอง

ทั้งน้ัน เราจะเอาคนดีๆ  เราจะเอาแต่หมู่คณะดีๆ  เราจะคบแต่เพ่ือนดีๆ  แต่เพ่ือนดีๆ  มันก็

ไว้ใจไม่ได้เพราะมันมีความจาํเป็นของเขา เวลาเขาบอกว่ามันเป็นความจาํเป็นของเขา เขาก็

ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเขา เขากห็ยิบฉวยของเราไป มันเป็นวิสาสะ ไอ้เรากเ็สยีใจ 

แต่จริงๆ แล้ว เวลาเรามาบวช เหน็ไหม เวลาบวช บวชแล้วมันกเ็ป็นสมมุตสิงฆ ์สมมุติ

สงฆมั์นกเ็ป็นหน้าที่ของเราแล้วล่ะ อปัุชฌาย์อาจารยย์กเข้าหมู่แล้วให้เราประพฤตปิฏบิัตไิง เรา

กมี็ความตั้งใจด ีตั้งใจด ีอยากทาํคุณงามความด ีแต่คุณงามความด ีความดน่ีะทาํดต้ีองได้ด ีทาํ

ช่ัวต้องได้ช่ัว ทาํความดขีองเราเข้าไป มันจะมีสิ่งใดที่มากระทบกระเทอืนมันเป็นเร่ืองของสงัคม 

เร่ืองของโลก มันเป็นวิบากกรรม สภาคกรรม เราต้องมาเจอสงัคมอย่างน้ีเอง สงัคมที่ดีๆ  

ขึ้นมา ทาํไมเราไม่ไปเจอสงัคมอย่างน้ัน ทาํไมเราเจอแต่สงัคมที่มันมีแต่การกระทบกระทั่งกนั

ตลอดเวลา 

แต่ถ้าเราเลือกเราเฟ้นของเราเองมาน่ี เรามีครบูาอาจารย ์ เรามีหมู่คณะที่ไว้วางใจได้ 

เราทาํสิ่งใด เหน็ไหม ทาํผดิพลาดไป เหน็ไหม เพ่ือนแท้ ถ้าเพ่ือนแท้ขึ้นมา เรามีความผดิ

พลาดสิ่งใดเขาจะคอยเตอืนเราคอยบอกเรา เหน็ไหม เพ่ือนเทยีม คนเทยีมมิตร มิตรแท้มิตร

เทยีมไง ถ้ามิตรเทยีม มิตรปอกลอกไง เรากห็ลบหลีกของเรา น่ีเป็นเร่ืองข้างนอกไง เร่ืองข้าง

นอกมันเป็นคตธิรรมนะ  
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แต่พอมี เราไม่เสยีใจเรา เรายังมีกาํลังใจของเรา เหน็ไหม เรายังไม่เสยีใจ ไม่ให้ใจมัน

หายไป ไม่ให้มีแต่ความอ่อนแอ เหน็ไหม เราไม่เสยีใจกบัสิ่งที่เกดิขึ้น มันเป็นสพัเพ ธมัมา 

อนัตตา ธรรมทั้งหลาย เหน็ไหม สพัเพ ธมัมา อนัตตา ธรรมทั้งหลายที่เกดิขึ้น การกระทาํแล้ว 

มันกต้็องเป็นอนิจจัง มันกแ็ปรปรวนของมันไป สพัเพ ธมัมา เหน็ไหม สิ่งต่างๆ ที่มันเกดิขึ้น 

สตัว์ที่เกดิขึ้นร่วมโลก สตัว์ที่เกดิมาด้วยผลของวัฏฏะ ใครจะกระทบกระเทอืน ใครจะทาํยังไง 

มันเร่ืองของเขา เราจะทาํคุณงามความดขีองเราๆ  

แต่จริงๆ เราจะมาประพฤตปิฏบิัต ิ มันกย็ังมีกเิลสมาหลอกอยู่น่ี กต็ั้งใจๆ แล้ว กท็าํ

ความดกีอ็ยากจะทาํเตม็ที่แล้ว น่ีไง เราเสยีรู้กเิลสเราเอง ถ้าเราไม่เสยีรู้กเิลสนะ กเิลสมันจะ

เข้มแขง็ขนาดไหน มันจะอกุฤษฏข์นาดไหน เรากจ็ะสู้กบัมันไง เราสู้กบักเิลสของเรา ถ้ากเิลส

ของเรา เหน็ไหม มีวัตรปฏบิัต ิ วัตรปฏบิัต ิ เหน็ไหม วัตรปฏบิัตคิอืว่าในสงัคมสงฆน้ั์น เขา

วินิจฉัยแล้ว ลงใจกนัแล้วว่าเป็นแบบน้ี ถ้าเป็นแบบน้ี เรากค็วรทาํให้เหมือนกนัไง  

ถ้าเราจะทาํสิ่งใดที่มันแตกต่างนะ ในสมัยหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ครบูาอาจารย์เราอยู่

ด้วยกนั เหน็ไหม ใครจะทาํสิ่งใดที่มันจะกระทบกระเทอืนกนั จะมีเสยีงดงัต่างๆ เขาขออนุญาต

นะ เขาบอกกล่าวกนันะ หมู่นะ วันน้ีกระผมมีความจาํเป็น ผมจะทาํสิ่งน้ีอย่างน้ีนะ เขาขอ

อนุญาตกนันะ ไม่ใช่คดิจะทาํอะไรกท็าํ จะทาํอะไรกจ็ะทาํ จะทาํอะไร จะกระทบกระเทอืนใคร

มันกเ็ร่ืองของเขา สทิธขิองเรา เราเป็นคนใหญ่คนโต มันไร้สาระน่ะ น่ีพูดถงึวัตรปฏบิัตนิะ 

แม้แต่วัตรปฏบิัตแิล้วมันยังเป็นข้อตกลงของสงฆ ์ มันเป็นข้อตกลงร่วมกนั ถ้ามันเป็นข้อตกลง

ร่วมกนั เราไม่ทาํกระทบกระเทอืนใคร ฉะน้ัน ถ้าไม่กระทบกระเทอืนใคร น่ีมันเร่ืองของหมู่สงฆ์ 

เร่ืองของวัตรปฏบิัตนิะ  

เพราะมีวัตรปฏบิัต ิ เราถงึเป็นพระ ดูส ิ เราเป็นภิกษุ ภิกษุดาํรงชีพต่างจากคฤหัสถ ์ ดูส ิ

คฤหัสถเ์ขา ฆราวาสเขา เขาต้องมีวิชาชีพของเขา เขาทาํงานของเขา เขาอยู่ในศีลห้า ศลีแปด 

ศีลสบิ กเ็ป็นคุณงามความดขีองเขา เขาเป็นอบุาสก เขาทาํของเขา  

เรามาบวชเป็นพระๆ เราบวชเป็นพระ ศีล ๒๒๗ แล้ว เราไม่ดาํรงชีพแบบคฤหัสถเ์ขา 

เราดาํรงชีพแบบพระๆ แล้วพระน่ี แล้วพระที่เหน็ภัยในวัฏสงสาร มันเหน็ภัยในวัฏสงสาร ทาํ

สิ่งใดที่เป็นเร่ืองนอกจากการปฏบิัต ิ มันเป็นเร่ืองไร้สาระแล้วนะ แล้วพระเรา เหน็ไหม สิ่งใดที่

วัตรปฏบิัตมัินเป็นความจาํเป็น ความจาํเป็นเพราะอะไร เพราะว่าสิ่งน้ีในเม่ือบริษัทสี่ ในเมื่อมี

การอยู่ในสงัคมเดยีวกนั เหน็ไหม เขาจะมีบุญกุศลของเขา เขาอยากจะสนทนาธรรมกบัพระ 

พระผู้เป็นนักรบ มันเป็นวิสาสะ มันเป็นการเกี่ยวเน่ืองกนัโดยการดาํรงชีพ ไอ้น่ีมันเป็นความ
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จาํเป็นๆ เหน็ไหม ความจาํเป็นน่ีเป็นที่อยู่ของผู้มีศีล ถ้าผู้มีศีลเขาเข้ามาไม่มีขอบเขตเลย มัน

จะเป็นทรงศีลได้ยังไง ทรงศีลมันกต้็องอยู่ในกรอบส ิ ในกรอบของศีล มีกรอบแล้วกต้็องมีวัตร

ปฏบิัตไิง พอมีวัตรปฏบิัตเิข้ามาแล้ว เม่ือเขาเข้ามาแล้ว เขาจะเหน็กริิยาของพระน่ีไง  

“อานนท ์ เราบอกเธอไว้แล้ว เราจะเอาสมบัตขิองเราไปเท่าน้ันเอง ธรรมและวินัยที่เรา

ตรัสไว้แล้วจะเป็นศาสดาของเธอ”  

ธรรมและวินัยที่ตรัสไว้แล้ว ข้อปฏบิัตมัินกมี็อยู่ในน้ีไง อยู่ในเสขยิวัตร เสขยิวัตรของเรา 

เสขยิวัตรนะ บิณฑบาตเป็นวัตร ไม่ฉันดงัจุบ๊ๆ ไม่ซด แล้วไม่ฉัน ไม่เคาะบาตรต่างๆ ไม่ขอด

บาตร น่ีไง น่ีมันเป็นวัตรปฏบิัต ิ มันอยู่ในเสขยิวัตร บิณฑบาตเป็นวัตร เข้าไปในบ้านในเรือน 

เราจะไม่น่ังชันเข่า เราจะไม่น่ังรัดเข่า เราจะไม่น่ังเท้าแขน เสขยิวัตร เดีย๋วจะสวดปาฏโิมกขน่ี์  

น่ีมันเป็นวัตรปฏบิัติๆ ใช่ไหม วัตรปฏบิัตอิย่างน้ีโยมเขากศ็ึกษาเหมือนกนั เพราะเขา

ศึกษา เหน็ไหม เวลาศึกษาศาสนาวันอาทติย ์ เขากมี็นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก เขา

กเ็ข้าใจได้ ถ้าเข้าใจได้ เหน็ไหม มันเป็นวัตรปฏบิัต ิฉะน้ันเขามาวัดมาวาเขากม็าดูพระ ถ้าพระ

น่ีมีความจาํเป็นไง ถ้าความจาํเป็นนะ ถ้ามีวัตรปฏบิัตนิะ น่ีเป็นข้อตกลงของสงัคมน้ัน สงัคมน้ัน

ไง ดูส ิพระบ้านเขากท็าํข้อตกลงของเขา ในสงัคมน้ันเขายอมรับกนัอย่างน้ัน  

แต่ถ้าวัตรปฏบิัตขิองเรา พระป่าๆ เหน็ไหม พระป่าเขาวัดกนัด้วยศีลนะ ถ้าศลีมันเป็น

ปรกต ิ เหน็ไหม เข้าทางจงกรม เดนิจงกรมน่ีปลิวเลย เดนิตวัปลิวเลยนะ แต่ถ้ามันมีอาบัต ิ ถ้า

มันผดิพลาดไว้ เดนิตวัไม่ปลิวแล้ว กเิลสมันรัดขาไว้ วิตกกงัวลไปหมด มันจะเสยีรู้กเิลสแล้ว 

ทั้งๆ ที่เราเป็นคนทาํเองนะ ทาํดเีรากท็าํ ทาํช่ัวเรากท็าํ ทาํช่ัวทาํความผดิพลาดไปด้วยความ

ขาดสตไิป น่ันน่ะความช่ัว ความช่ัว ทุกกฎๆ คอือาบัตทิี่ช่ัว ทุกกฎๆ เหน็ไหม ในการ

เคลื่อนไหวถ้าผดิพลาดเป็นทุกกฎหมด ทุกกฎคอือาบัตช่ัิวหยาบ ถ้ามันต่อไปกเ็ป็นปาจิตตยี ์

เป็นอนยิต เป็นสงัฆาทเิสส ถ้าสิ้นสดุเลย ตาลยอดด้วนเลย จบ 

น่ีไง น่ีพูดถงึบวชเป็นพระๆ ไง ถ้าเป็นพระมันไม่ให้เสยีรู้กเิลส ถ้าไม่ให้เสยีรู้กเิลสนะ 

กเิลสไม่เสยีรู้มัน ไม่เสยีรู้มัน มันกไ็ม่ให้เราผดิพลาด พอไม่ผดิพลาดเราทาํสิ่งใดมันกท็าํได้ แต่

ถ้ามันเสยีรู้มันนะ พอเสยีรู้มัน มันให้ทาํ พอทาํเสรจ็แล้วนะ กเิลสมันหายหน้าไปแล้ว คนที่

รับผดิชอบคอืใจไง คอืที่รับผดิชอบกค็อืเราน่ี เพราะกเิลสมันเกดิดบัในหัวใจน้ัน ถ้ากเิลสกบัใจ

เป็นอนัเดยีวกนัมันจะโดนชาํระล้างให้ขาดไปจากใจได้ยังไง กเิลสมันอาศัยใจน้ันเป็นที่อยู่อาศัย 

แต่ถ้าชาํระล้างสะอาดนะ ชาํระล้างตั้งแต่หลานมัน ลูกมัน พ่อมัน ปู่มัน ชาํระล้างครอบครัวของ

มันหมดสิ้นไปจากใจ เหน็ไหม หมดสิ้นไปจากใจ น่ีธรรมเหนือโลกๆ มันจะพ้นจากกเิลสไปเลย 



เทศน์พระ เร่ือง เสยีรู้ ๗ 

 

แต่ถ้ามันยังไม่พ้นจากกเิลสไป มันครอบงาํ มันหลอกลวงทั้งน้ัน แล้วเราไปเสยีรู้มัน 

เสยีรู้คนอื่นมันกท็าํให้เราเสยีใจนะ ไอ้น่ีเราเสยีรู้ความรู้สกึเราเอง เราเสยีรู้ ในจิตใจของเราเอง 

เราเสยีรู้ มันไง เราเสยีรู้  เราถงึทาํแล้วไม่ได้ผล ถ้ามันทาํได้ผล ธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าบัญญัตไิว้ถูกต้องดงีามไปทั้งหมด มันชัดเจนมากๆ ศีล สมาธ ิ ปัญญา มัน

ชัดเจนมาก ถ้าเรามศีีลเป็นความปกตขิองเรา เหน็ไหม มันกต้็องเกดิสมาธขิึ้นมาได้ แล้วสมาธิ

มันเกดิขึ้นมาแล้ว สมาธมิันคอือะไร  

สมาธมิันเกดิจากจิต มันไม่ใช่จิต ถ้ามันเป็นจิต เหน็ไหม จิตเราน่ี ชีวิตเราอยู่ตลอด 

ชีวิตเราเกดิมาจนกว่าเวลาเราตายจิตมันจะออกจากร่างน้ีไป เน่ียจิต แล้วสมาธอิยู่ในใจเรา 

เดีย๋วเกดิ เดีย๋วจางไป เดีย๋วพิจารณาขึ้น เดีย๋วการกระทาํขึ้นมากฟ้ื็นฟูกลับมา แล้วต่อไปมันก็

เสื่อมไป ใช่ไหม มันเกดิจากจิต แต่มันไม่ใช่จิต เพราะมันเกดิจากจิต แต่จิตน้ีมันอยู่ตลอดไป

นะ จิตเราน่ีอยู่ตลอดไป แม้แต่เราจะพลั้งเผลอขนาดไหน จิตกอ็ยู่กบัเรา แต่เราเผลอต่างหาก 

จิตกเ็ป็นจิตอยู่อย่างน้ัน แต่เราเผลอ เราเผอเรอ เราไม่ได้ดูแลรักษา  

แต่ถ้าเราพุทโธๆ จนจิตเรามีสมาธ ิ จิตเราสงบระงับเข้ามา จิตสงบระงับเข้ามามันมี

ความสขุของมัน เหน็ไหม จิตมันกม็ีสมาธขิึ้นมา มีสมาธมิันกม็ีความสขุของมัน แล้วความสขุ

ของมัน เพราะความสขุ เหน็ไหม เราได้เสวยความสขุไปแล้ว ผลต่อไป ผลต่อไปกเ็สื่อมคลาย

เป็นธรรมดา ถ้าเราทาํของเราขึ้นมามันกม็ีความสงบระงับเข้ามา น่ีคอืสมาธ ิ สมาธเิกดิจากจิต

แต่ไม่ใช่จิต แต่มันเกดิขึ้นมาเพราะเหตใุดล่ะ มันเกดิขึ้นมาจากการระมัดระวังของเรา มันเกดิ

ขึ้นมาจากการกระทาํของเรา เกดิจากเรามีสตปัิญญารอบคอบ ไม่ให้เสยีรู้ มัน ไม่ให้เสยีรู้กเิลส

นะ ถ้าเสยีรู้ มัน เหน็ไหม เดีย๋วจะเป็นอย่างน้ัน เดีย๋วจะเป็นอย่างน้ี เป็นอย่างน้ีแล้ว...  

ลุ้นอยู่น่ันน่ะ ปฏบิัติไปแล้วกล็ุ้นตวัเองไป เสยีท่ามันตลอด ปฏบิัตเิลย ปฏบิัตบูิชาองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า จะเป็นยังไงให้เป็นไป ขณะน้ีเราเป็นคนด ี เราจะประพฤตปิฏบิัต ิ

เราเกดิเป็นมนุษย์ เกดิในพุทธศาสนา เหน็ภัยในวัฏสงสาร มาบวชเป็นพระ แล้วเรากต็ั้งใจ 

ตั้งใจว่าเราอยากจะประพฤตปิฏบิัต ิ เราอยากได้คุณธรรมในใจของเราเอง เราศรัทธาธรรมะ

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เราศรัทธามาก เราศรัทธามาก เราเช่ือม่ัน เพราะความ

เช่ือม่ัน มีศรัทธาความเช่ือน่ีเป็นศรัทธาจริต ศรัทธาจริตทาํสิ่งใดทาํด้วยศรัทธา ด้วยความ

ม่ันคง  

แต่ด้วยพุทธจริต ปัญญาเยอะๆ มีปัญญามาก พุทโธๆ มันหาเหตหุาผลโต้แย้งตลอด 

อย่างน้ีกไ็ม่ได้ อย่างน้ันกไ็ม่ด ี อย่างน้ันกไ็ม่ถูกต้อง แล้วยังไงดล่ีะ ยังไงด ี น่ีไง มันต่อรองแล้ว 
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มันต่อรอง มันใช้ปัญญามาแล้ว แล้วเดีย๋วเรากเ็สยีท่ามัน พอเสยีท่ามันนะ กรดูๆ เลย ถอย

กรดูๆ เลย เสื่อมหมด ไร้เหตไุร้ผลของใจเลย  

แต่ถ้าเรามีศรัทธาความเช่ือของเรา เราพุทธจริต เราใช้ปัญญาของเรา เราใคร่ครวญของ

เรา มันเป็นจริงอย่างที่เราคดิไหม ความคิดมันเป็นจริงไหม แล้วสิ่งที่เราคดิๆ เราเคยคดิมากี่

ล้านๆๆ รอบแล้ว ไอ้ความคดิมันไวมาก ความคดิมันคดิมา คดิมาแล้วมีเหตผุลสิ่งใด มี

คุณสมบัตอิะไร มีวุฒิภาวะอะไรที่เป็นเหตเุป็นผลบ้าง ตั้งสตไิปส ิ ตั้งสตแิล้วใช้ปัญญาไล่ไปเลย 

ไล่ไปเลยถ้าเรามีปัญญามาก เรามีความรู้มาก ความรู้มันเยอะนัก เหตผุลเยอะนัก ไล่กนัเลย ไล่

กนัด้วยเหตดุ้วยผลน้ันล่ะ คนบ้านใหญ่ คนบ้านใหญ่คนมีปัญญามาก มันต้องใช้กาํลังมาก คน

บ้านหลังใหญ่ทาํความสะอาดแสนยาก คนบ้านหลังน้ันกระตอ๊บห้องหอ เหน็ไหม ปัดสองที

สะอาดแล้ว  

น่ีกเ็หมือนกนั มันมีปัญญามาก มีสตมิาก ถ้ามันมีปัญญามาก มันไม่มีเหตมุีผลมันไม่

ยอมรับ ไม่ยอมรับกใ็ช้ปัญญาไล่ไปเลย ไล่ไปเลย ไล่เตม็ที่เข้าไป น่ีเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ

ปัญญาอบรมสมาธ ิ ปัญญาทาํความสะอาดในบ้านหลังใหญ่น้ีไง แล้วทาํด้วยสตด้ิวยปัญญา 

ไม่ให้เสยีรู้ มันไง ถ้ามันเสยีรู้กค็อตกอกีแล้ว เวลาเราปฏบิัตนิะ เวลาปฏบิัตกิป็ฏบิตัเิหมือนกนั 

เราบวชเป็นพระ เหน็ไหม เราบวชเป็นพระมันเสมอกนัด้วยศีลนะ เป็นสมมตสิงฆด้์วยกนั ถ้าไม่

เสมอกนัด้วยศีลนะ เราลงสงัฆกรรมกนัไม่ได้ ลงสงัฆกรรม เหน็ไหม ต้องมีทฐิิเสมอกนั มีศีล

เสมอกนั การลงอโุบสถน้ันถงึเป็นสามัคคีอโุบสถ ถ้าเราแตกต่างกนั เหน็ไหม ต่างกนัด้วยศีล 

นานาสงัวาสแล้วลงอโุบสถร่วมกนัไม่ได้ ต้องแยกลงอโุบสถ มีความเหน็มีทฐิิแตกต่างกนัต้อง

แยกลงอโุบสถเลย  

เรามีทฐิิเสมอกนั มีความเหน็เสมอกนั ศีลเราเท่ากนั เราบวชมาเป็นพระเหมือนกนั ถ้า

เป็นพระเหมือนกนั เหน็ไหม สิ่งน้ีเราปรึกษากนัได้ เราคุยกนัได้ เราคุยกนัได้ เราคุยกนัได้ด้วย

เป็นสมัมาทฐิินะ เราคุยกนัด้วยเหตดุ้วยผล เราไม่ใช่คุยกนัด้วยสข้ีางเข้าถูกนั ถ้าเราคุยด้วย

สข้ีางเข้าถูกนัมันไม่มีประโยชน์หรอก มันไม่มีประโยชน์สิ่งใดทั้งสิ้นเลย แล้วถ้ามันเป็นสมัย

โบราณ สมัยโบราณการสื่อสารมันยังไม่ทนัสมัย ฉะน้ัน เวลาฟังธรรมๆ มันต้องฟังธรรมจาก

โอษฐ์ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มันจะฟังธรรมจากครบูาอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรม

ในใจ ฉะน้ัน การฟังธรรมน้ันมันแสนยาก การฟังธรรมถงึแสนยากไง  

แต่ในปัจจุบันน้ีนะ อนิเตอร์เนต็มันไปรอบโลกเลย ฟังที่ไหนกไ็ด้ ฟังยังไงกไ็ด้ ฉะน้ัน 

ไอ้เร่ืองที่ว่าเราต้องปรึกษากนั เราต้องคุยกนัๆ เราคุยกนัได้ แต่ถ้าคุยกนัได้มันกต็รวจสอบได้ 
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พระไตรปิฎกยิ่งง่ายใหญ่เลย จะเอาฉบับไหนล่ะ มหามกุฎฯ มหาจุฬาฯ จะเอาฉบบัไหนล่ะ เอา

ฉบับไหนเรากก็ดเอาๆ เพราะอะไร เพราะทางวิชาการเขาทาํทางวิชาการของเขา เขาทาํไว้ว่า

เป็นผลงานของเขา เป็นผลงานของเขา ผลงานกบัเขามันคนละเร่ืองกนั เหน็ไหม  

แต่ของเรา เวลาเราประพฤตปิฏบิัตขิึ้นมันเป็นผลงานของใจ ใจมันร้ือค้นเองๆ สขุทุกข์

ใจมันรับรู้ เอง ไม่ใช่ผลงานของใคร ผลงานอย่างน้ันเราวิเคราะห์วิจัยจากข้างนอกมันเป็นโลกยี

ปัญญา ปัญญาทางโลกๆ มันเสยีรู้แล้ว มันเสยีรู้กเิลส เสยีรู้กเิลสว่าหน้าที่ของตนไม่ทาํ หน้าที่

ของตน เหน็ไหม นักวิชาการรอบรู้ไปหมดเลย ถามเร่ืองสมาธติอบไม่ได้  

“สมาธเิหรอ สมาธน้ีิมันเป็น มันเป็น มันเป็นของฤๅษีชีไพรม้ัง สงสยัฤาดชีีไพรเขาทาํ

สมาธกินั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากไ็ม่ได้สอนสมาธนิะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าท่านกส็อนเร่ืองอริยสจันะ” แล้วอริยสจัเป็นยังไงล่ะ “ออ๋ อริยสจัเหรอ อริยสจักเ็ป็นธรรมะ

เป็นธรรมชาตไิง” กฎธรรมชาต ิ ใครกอ็ธบิายได้ไง มันจะไปองคก์ารนาซ่านู่นน่ะ มันอ้างไปนู่น 

มันไม่อ้างเข้าใจมันเลยนะ มันไม่บอกเลยใจมันเป็นยังไง ฉะน้ันถ้าเป็นวิทยาศาสตร์มันกไ็ปแล้ว 

จะไปทางวิชาการอะไรกไ็ด้ เหน็ไหม เน่ียเสยีรู้แล้ว  

ถ้าเสยีรู้  เหน็ไหม เสยีรู้กเิลส กเิลสมันอยู่กบัเราแท้ๆ แล้วมันขบัไสให้เราไปค้นคว้าจาก

เร่ืองภายนอก เร่ืองภายนอกเร่ืองของโลกนะ ดูส ิ คุณภาพชีวิตๆ วิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมา ทาง

การแพทย์เจริญใช่ไหม อายุขยัของมนุษย์ถงึยาวขึ้น แต่เดมิอายุขยัของคน ๔๐-๕๐ ปีตาย

หมดแล้วด้วยอายุขยั แต่เพราะความเจริญทางการแพทย์ ความเจริญทางการแพทย์นะ เกดิมา 

ถวัเฉลี่ยการตายของเดก็น้อยลงๆ เม่ือก่อนการตายของเดก็นะ เกดิมาตายเพราะเจบ็ไข้ได้ป่วย

มหาศาลเลย เพราะเร่ืองสขุภาพการบาํรงุรักษามันยังไม่เจริญ เดีย๋วน้ีมันเจริญขึ้นๆ  

น่ีไงคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตทางวิชาการ พอคุณภาพชีวิตขึ้นมา เหน็ไหม แต่เดมิ 

เร่ืองปัจจัยเคร่ืองอาศัยมันขาดแคลน เรากห็ามาเพ่ือดาํรงชีพ พอทางวิทยาศาสตร์มันเจริญขึ้น 

เดีย๋วน้ีโรคใหม่เกดิขึ้นแล้ว โรคอ้วน กนิกนัเยอะเกนิไป เดีย๋วน้ีอดุมสมบูรณ ์ อ้วนเป็นตุ่มเลย 

ต้องมาบาํรงุ โลก สิ่งที่มัชฌิมาปฏปิทา ความสมดุลของมัน ความพอดขีองธรรม ไอ้น่ีเร่ือง

โลกๆ พอขาดแคลนขึ้นไปเรากค้็นคว้ากนัทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือความเจริญๆ ไง ความเจริญๆ 

มันเป็นสสาร มันเป็นเร่ืองวัตถุ มันกเ็จริญของมันอย่างน้ันจริงๆ เจริญแล้วแต่จิตใจของคน

เจริญด้วยไหม มันเจริญแต่ทางโลกไง แต่จิตใจมันตํ่าต้อยไง วตัถุมันเหยียบยํ่าหัวใจไง วัตถุมัน

เจริญขึ้นไง  
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น่ีไง เวลาครบูาอาจารย์ของเรา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านอยู่ในป่าในเขาของท่าน 

มันจะมีอะไรมาจุนเจือล่ะ มันกด้็วยข้อวัตรปฏบิัต ิมีสิ่งใดใช้อย่างน้ัน ครบูาอาจารย์สมัยท่านนะ 

โกโก้ กาแฟ ท่านบอกว่าเอาไว้ถ่ายรปูยังไม่มีเลย อย่าว่าจะเอาไว้ฉัน เอามาถ่ายรปู ขอถ่ายรปู

เกบ็ไว้เป็นที่ระลึก ไม่มี เวลาฉันนํา้ร้อนกน็ํา้ร้อน ต้มนํา้ร้อนน่ีฉัน ฉันนํา้ร้อนกค็อืนํา้ร้อนจริงๆ 

เวลาถงึเวลานํา้ร้อน เหน็ไหม กฉั็นนํา้ร้อนกนัน่ี อย่างมากกม็ีนํา้ตาลก้อนหน่ึง แล้วทาํไม

คุณธรรมมันเจริญล่ะ ทาํไมครบูาอาจารย์ท่านประพฤตปิฏบิัตขิึ้นมามีเหตมุีผลในใจสมบูรณ์

ทุกๆ องค ์ มีการกระทาํมันเจริญงอกงามขึ้นมา มันงอกงามขึ้นมาที่ไหน งอกงามขึ้นมาที่วัตร

ปฏบิัตไิง  

เรามีวัตรปฏบิัต ิ มีขอบมีเขต ไม่ไปตามอารมณค์วามรู้สกึ ไม่ไปตามกระแสโลก ยิ่ง

กระแสโลก เหน็ไหม โลกยิ่งเร่าร้อน ยิ่งเจริญขึ้นมายิ่งไม่มีอะไรเป็นที่พ่ึง ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร 

พอไม่มีอะไรเป็นแก่นสารแล้วจะไปทางไหนล่ะ หันรีหันขวาง พอหันรีหันขวางกเ็ข้ามาเร่ือง

ศาสนา เร่ืองศาสนามันจะไปไหน จะไปไหน จะไปไหนศาสนาเน่ีย คนที่เข้าวัดเข้าวามาเขา

ต้องการอะไร เขาต้องการวิเคราะห์วิจัยศาสนาเหรอ เขาต้องการหัวใจเขาให้สงบไง เขาต้องการ

ธรรมโอสถ ธรรมรส รสของธรรม เขาต้องการรสของธรรม รสของธรรม เหน็ไหม 

มันจินตนาการ เหน็ไหม พอเข้าวัดเข้าวามามันกม็ีวัตรปฏบิัตขิึ้นมา เข้าไปในเขตอาวาส

น้ัน สิ่งที่วัดไม่ร้าง พระที่มีข้อวัตรปฏบิัตมัินกบ่็งบอก บ่งบอกว่าความเป็นอยู่น้ันมันบ่งบอก 

เหน็ไหม มันกเ็หมือนคน จริตนิสยัของคนมันแสดงออก แสดงออกมาเขากม็องถงึพฤตกิรรม

น่ันแหละ เขาจะมองเข้าไปในหัวใจของคนคนน้ัน  

น่ีกเ็หมือนกนั วัดที่ปฏบิัตขิึ้นมาเขามีข้อวัตรปฏบิัตขิองเขา เขามาวัดมาวาของเขาเพ่ือ

ธรรมโอสถ เข้ามาในวัด เออ มันเป็นที่สงบสงัด สมควรที่จะการปฏบิัต ิ แล้วเวลาปฏบิัตขิึ้นมา

อย่าเสยีรู้ มันนะกเิลสในใจน่ี เวลามันแสวงหา เหน็ไหม โน่นกไ็ม่ด ีวัดน้ันกไ็ม่ด ีที่ไหนไม่ดหีมด

เลย เพราะว่ามันมีแต่ความพลุกพล่าน มันไม่มีความสงบเลย แล้วกห็าแต่วัดที่สงบ พอวัดที่

สงบขึ้นมา เหน็ไหม วัดสงบนะ ไม่ใช่ช่ือหลวงพ่อสงบ วัดมันสงบของมัน ถ้าสงบของมัน มัน

บอกถงึวัตรปฏบิัตขิองเขา ถ้าวัตรปฏบิัตขิองเขาเราอย่าไปเสยีรู้ มันนะ พอเสยีรู้ มัน น่ันสงบไง 

แต่ใจมันไม่สงบ มันไม่ระงับของมันไง สงบคอืการน่ิง จากการเคลื่อนไหวไปน่ีมันกส็งบแล้ว ถ้า

ความสงบสงบของใคร ถ้าสงบของเดก็ๆ เขาเรียบร้อย เขากมี็ความสงบระงับของเขา  

แต่ถ้าเป็นสมาธล่ิะ เป็นสมาธน่ีิจิตมันน่ิง จิตน้ีมันมีคุณภาพของมัน ดูส ินาโน เหน็ไหม 

พุทโธๆๆๆ สิ่งที่ละเอยีดมาก ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ยังไม่เหน็เลย ใจของคน ความรู้สกึของ
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คน ดูส ิ เวลาสญัญาณชีพในทางการแพทย์ เขาคอยวัด ออ๊ดๆๆ น่ันสญัญาณชีพ น่ันมันเป็น

เทคโนโลยี  

แต่ถ้ามันเป็นใจล่ะ เวลาใจที่มันต่อเน่ืองๆ พุทโธๆ เหน็ไหม ที่มันสะสมๆ กนัไป แล้ว

สะสม เหน็ไหม เพราะการบริกรรมเรากร็ู้ ได้ คนที่บริกรรม ถ้าพุทโธๆ มันคนละอนั แล้วรู้ เลย 

พุทโธต้องนึกต้องค้นต้องคว้า แต่เวลาพุทโธกบัจิตเป็นอนัเดยีวกนั เหน็ไหม คล่องตวั มันเป็น

อนัเดยีวกนั มันพุทโธ มันจังหวะ จังหวะกบัการเคลื่อนไหวเป็นอนัเดยีวกนัไปเลย เคลื่อนไหว

แล้วมีสตพิร้อม สตพิร้อม ถ้ามันเป็นอนัเดยีวกนัไปเลยจนมันเคลื่อนไหวสกัแต่ว่า มันมี

พลังงานของมันอยู่ แต่มันไม่มีสิ่งใดแสดงตนเลย สกัแต่ว่า น่ีไง ถ้าเป็นสมาธ ิ สมาธมิันจะเป็น

อย่างน้ันไง น่ีไง ถ้าเราไม่เสยีรู้ มัน 

แล้วถ้ามันเสยีรู้มัน นู่นกใ็ช่ นู่นกแ็ปลก นู่นกม็หัศจรรย์ นู่นๆ นู่นกส่็งออกแล้ว ถ้าคดิ

ระลึกมันส่งออกแล้ว เพราะธรรมชาตขิองมันเป็นอย่างน้ันไง ธรรมชาตขิองสิ่งมีชีวิตมันเป็น

อย่างน้ัน พอเป็นอย่างน้ัน ครบูาอาจารยท์ี่ท่านรู้ ท่านเป็นท่านให้กาํหนดพุทโธ มันพาดพิงเหน็

ไหม มันพาดพิงคอืกระแสมันจับ พอมันจับ ถ้ามันทวนกระแสกลับ เราบริกรรม บริกรรมเพ่ือ

ความรับรู้ที่มันจะย้อนกลับ มันรู้ตวัตลอด ย้อนกลับๆ จนมันเป็นตวัของมันเอง น่ีสมาธ ิ

สมาธกิค็อืตวัจิตไง จิตที่โดยธรรมชาตขิองมัน โดยพลังงาน ไฟฟ้า ดูส ิ ในอากาศไง 

ไฟฟ้าสถติมหาศาลเลย เราใช้ประโยชน์มันได้ไหม เวลาฟ้าผ่าทเีป็นล้านๆ โวลตเ์ลย แล้วมันอยู่

ไหน จับต้องยังไง เอามาใช้ได้ม้ัย เวลาจะใช้เรากต้็องไปสร้างโรงงานไฟฟ้านู่นน่ะ แล้วค่อยส่ง

กระแสไฟไปตามสายส่ง แต่บนอากาศมหาศาลเลย จับต้องมันยังไง น่ีเหมือนกนั ใจของเราอยู่

ไหน พลังงานอยู่ไหน แล้วจับมันยังไง แล้วพอจับขึ้นมา ถ้ามันทาํได้ขึ้นมา เหน็ไหม 

สมัมาสมาธ ิสิ่งที่เป็นนามธรรมอยู่อย่างน้ัน มันมีของมันอยู่ น้ันเป็นเร่ืองของวิทยาศาสตร์  

แต่ถ้าเร่ืองของเราๆ เร่ืองของเราคอืการกระทาํของเรานะ เราทาํของเราเพ่ือสจัจะเพ่ือ

ความจริง ที่เราประพฤตปิฏบิัต ิ เหน็ไหม เราเป็นนักรบ เวลานักรบขึ้นมาปฏบิัตขิึ้นมามันจะ

เป็นข้อเทจ็จริงในใจของเรา เป็นข้อเทจ็จริงเลย เวลาตาย เวลาเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ มัน

มายังไงไปยังไงน่ีไม่รู้หรอก ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากศ็ึกษามาเป็น

ทางวิชาการน่ีแหละ เพราะเป็นความจริงขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แต่เราศึกษา

แล้วศึกษาด้วยความเช่ือ ด้วยความเช่ือด้วยเหตดุ้วยผลเรากย็อมรับ เรายอมรับด้วยเหตดุ้วย

ผลนะ แต่มันไม่ใช่ความรู้ของเรา 
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แต่ถ้าเป็นความรู้ของเรานะ โอ้โห เรารู้ เราเหน็หมดเลย เป็นสมัมาสมาธเิรากเ็ป็นเอง 

พอเป็นเองขึ้นมาเราตั้งลาํได้ เราตั้งลาํได้ เราค้นคว้าของเรา เหน็ไหม จิตเหน็อาการของจิต 

เวลาจิตมันไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรม ตามความเป็นจริง มันสะเทอืนไปหมด น่ี

ไงอริยสจั ศาสนาสอนเร่ืองอะไร ศาสนาสอนเร่ืองอะไร ศาสนามันเป็นยังไง เหน็พระบวชกนั

เตม็ไปหมดเลย แล้วศาสนาเป็นยังไง ไอ้พระบวชมามันกบุ็คลากรในพุทธศาสนา น่ีไง มันเป็น

บุคลากรในพุทธศาสนาไง ศาสนบุคคล ศาสนพิธ ีศาสนธรรม แล้วสจัธรรมๆ ล่ะ 

ถ้าเป็นสจัธรรม เวลามันเป็นจริงๆ ขึ้นมามันเป็นที่ไหน มันเป็นที่ไหน เวลาใจมันเป็น

ขึ้นมา ถ้าใจเป็นขึ้นมานะ เหน็ไหม ดูส ิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากราบธรรมๆ 

เวลากราบธรรมๆ แล้วกราบธรรมมันเป็นสทิธขิองใครล่ะ มันเป็นสทิธเิสมอภาค ทุกคนมี

ความรู้สกึ ทุกคนมีโอกาสทั้งน้ัน เพราะความรู้สกึอนัน้ัน ความรู้สกึอนัน้ันมันจะเกดิขึ้นมาจาก

สจัจะความจริงอนัน้ัน  

ถ้าสต ิ สตกิค็อืเกดิขึ้นจากจิต เพราะสตเิกดิขึ้นจากจิต จิตดวงใดกแ็ล้วแต่ ดูส ิ ดูต้นไม้ 

ต้นไม้แต่ละต้น เหน็ไหม ต้นเลก็ต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่ชนิดของไม้ จิตของคนกเ็หมือนกนั ถ้า

มันมีสต ิ เหน็ไหม สตทิี่มันเกดิจากจิตดวงน้ันมันจะทาํให้จิตดวงน้ันมั่นคงขึ้นมา ทาํให้จิตดวง

น้ันไม่วอกแวกวอแว ทาํให้จิตดวงน้ันๆ จิตดวงน้ัน ฝึกหัดจิตดวงน้ันขึ้นมา ถ้าจิตดวงน้ันขึ้นมา 

เหน็ไหม เราจะไม่เสยีรู้ ใครเลย ทั้งๆ ที่กเิลสกอ็ยู่ในใจเราน่ีแหละ จะทาํสิ่งใดกแ็ล้วแต่กเิลสมัน

กค็อยทิ่มคอยตาํ คอยทาํให้เราผดิพลาดตลอดเวลา  

แต่เรามีสติๆ  เหน็ไหม เราฝึกหัดขึ้นมามันกท็าํให้จิตของเราม่ันคงขึ้นมาๆ ถ้าม่ันคง

ขึ้นมา เหน็ไหม เราทาํด้วยไม่เสยีรู้ มัน ทั้งๆ ที่มันอยู่กบัเรา แต่เราทาํด้วยสมัมาทฐิิความเหน็

ถูกต้องดงีาม และการกระทาํของเรา ด้วยความวิริยะ ความอตุสาหะ ด้วยความวิริยะความ

อตุสาหะ คอืมันต้องมีความวิริยะความอตุสาหะ มีการกระทาํขึ้นมา ต้องมีการกระทาํ ทาํจริง

ขึ้นมา มันจะเป็นความจริง  

ถ้าเป็นความจริงขึ้นมา เหน็ไหม สิ่งที่เราศึกษาๆ มา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า แต่เวลามันเป็นขึ้นมาแล้ว น่ีแหละ น่ีแหละ พอเป็นขึ้นมาแล้ว เคารพองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เคารพตรงไหน จับพลัดจับผลู ค้นหากไ็ม่เจอ ค้นหากแ็สนยาก 

เวลามันได้จริงๆ ออ๋ สมัมาสมาธ ิ 

เวลาไปถามนักวิชาการ สมาธ ิรู้จักสมาธมิั้ย ออ๋ สมาธน่ีิเป็นของพวกฤๅษีชีไพรม้ัง พุทธ

ศาสนาไม่ได้สอนเร่ืองสมาธหิรอก พุทธศาสนาสอนเร่ืองอริยสจั แต่พอจิตมันสงบเข้ามา ครบูา
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อาจารย์ของเราที่เวลาประพฤตปิฏบิตัขิึ้นมา การกระทาํๆ มนักม็ีความสามัญสาํนึกขึ้นมาเหน็

ไหม ไม่ให้เสยีรู้  เสยีรู้กเิลส ไม่ให้เสยีรู้กเิลสที่มันพลิกมันแพลง ไม่ให้เสยีรู้กเิลสที่มันสวมเขา

ให้ไง เรามีการศึกษาในพุทธศาสนา เราเป็นนักวิชาการ นักวิชาการน่ีมันต้องเอาเร่ืองอริยสจั 

เร่ืองสมาธ ิสมาธเิป็นของฤๅษีชีไพร ไม่ใช่เป็นศาสนา  

ถ้าเร่ืองศาสนาขึ้นมา แต่ครบูาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏบิัตขิึ้นมา เหน็ไหม 

เหมือนเรา เราเข้ามาในวัดในวา เหน็ไหม บวชเข้ามาแล้ว บวชมาใหม่ๆ ทุกคนเก้ๆ กงัๆ ทาํ

อะไรกไ็ม่คล่องตวัไง พอเราอยู่กนัมามีความชาํนาญ เราทาํอะไรมันกส็ะดวกสบายขึ้น ทาํอะไร

มันกค็ล่องตวัขึ้น น่ีกเ็หมือนกนั ถ้าจิตมันสงบเข้ามาแล้ว จากสงบเข้ามาแล้วด้วยสต ิจิตมันสงบ

เข้ามา สงบเข้ามามันเป็นสมัมาสมาธขิึ้นมา แล้วถ้ามันฝึกหัดต่อเน่ืองขึ้นไป มันจะเร่ิมค้นคว้าใน

อริยสจัแล้ว 

ถ้าจิตสงบแล้วมันจะค้นคว้าในเร่ืองอริยสจั ถ้ามันเป็นพุทธศาสนานะ พระพุทธศาสนา 

อริยสจั สจัจะความจริง แก่นของพุทธศาสนา พุทธศาสนาสอนเร่ืองอะไร พุทธศาสนาสอนเร่ือง

ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค อริยสจัสี่ๆ อริยสจัสี่ สตปัิฏฐานสี่ อริยสจัสี่ จิตน้ีกลั่นออกมาจาก

อริยสจั ถ้าจิตน้ีกลั่นออกมาจากอริยสจัเพราะจิตมีการกระทาํขึ้นมา จิตมีการกระทาํขึ้นมา จิต

ดวงน้ันมันมีวุฒิภาวะขึ้นมา ถ้าจิตดวงน้ันมันมีวุฒิภาวะขึ้นมา เหน็ไหม มันมีการกระทาํขึ้นมา 

มันไม่เสยีรู้ ใครเลย มันจะเป็นความจริงของมันขึ้นมาเลย เป็นความจริงในใจ มันจริงมันจัง

ขึ้นมาตลอดเวลาเลย  

ถ้ามันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา มันสาธุ สาธุธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

เราประพฤตปิฏบิัตขิึ้นมามันเป็นสจัจะความจริงในใจของเรา ถ้ามันเป็นสจัจะความจริงในใจ

ของเรา ที่มีการกระทาํขึ้นมาในใจ มันทาํขึ้นมา มันพัฒนา มันมีการกระทาํของมันขึ้นมา มันมี

การกระทาํซํา้ๆ ตรวจสอบ มันเจริญขึ้นมา มันเป็นขึ้นมา เหน็ไหม มันเป็นที่ไหน มันเป็นในใจ

ของผู้ที่ประพฤตปิฏบิัตไิง มันไม่ได้เป็นในใจของนักวิชาการไง  

ถ้าเป็นในใจของนักวิชาการ ออ๋ สมาธมิันเป็นเร่ืองของฤๅษีชีไพรม้ัง พุทธศาสนากไ็ม่ได้

สอนนะ กมั็นไม่ได้สอนๆ ไม่มีการกระทาํ มันไม่ได้ฝึกหัดใจขึ้นมา มันไม่เป็นธรรมขึ้นมาเอง 

มันไม่เป็นสมบัตขิองตนขึ้นมา เวลาไปศึกษาๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากระทาํขึ้นมา สมาธเิรากไ็ด้แต่ช่ือมัน สตกิไ็ด้แต่ช่ือมัน ปัญญา

กไ็ด้แต่ช่ือมัน แล้วศลี สมาธ ิปัญญา สญัญาของเราเรากว่็าเป็นปัญญาไง ความคดิของเรา องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเวลาประพฤตปิฏบิัตเิป็นความจริง เป็นปัจจัตตงั เป็นสนัทฏิฐิโก
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ในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เป็นประโยชน์กบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

เวลาวางธรรมวินัยไว้ บอกพระอานนทน์ะ ธรรมวินัยจะเป็นศาสดาของเธอ  

ไอ้นักวิชาการ เวลาเราค้นคว้ากนั เรากค้็นคว้าทางวิชาการ พอค้นคว้าทางวิชาการ เหน็

ไหม เราทาํวิเคราะห์วิจัย วิเคราะห์วิจัยธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เรากว่็าเป็น

ปัญญาของเราๆ ปัญญาอะไรของเรา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นศาสดา องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าวางธรรมวินัยสดุยอดสงูส่งแล้ว ไม่ต้องมีใครไปค้นคว้า ไม่ต้องมีใครไป

วิจัยหรอก ไอ้ที่ไปวิจัยๆ เขาวิจัยไว้ให้กบัศาสนทายาทเป็นผู้ที่ได้ศึกษาธรรมวินัยขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ศึกษาแล้วให้ปฏบิัตใิห้เป็นความจริงขึ้นมา ไอ้น่ีไปศึกษาไป

ค้นคว้ามาแล้วกว่็าเป็นสมบัตขิองเรา แล้วองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าวางไว้เป็นสมบัติ

ของใคร องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้ววางไว้เป็นของใคร กเ็ป็นขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง แต่ไม่ใช่เป็นของเราไง 

แต่ถ้าเราประพฤตปิฏบิัต ิ เราไม่เสยีรู้กเิลส ไม่ให้กเิลสมันทาํลายโอกาสของเราไง ไม่ให้

กเิลสมันทาํลายเรา เหน็ไหม เรากศ็ึกษาของเรา เราค้นคว้าของเรา เราประพฤตปิฏบิัตขิองเรา

ให้เป็นความจริงของเราขึ้นมา ถ้าเป็นความจริงขึ้นมาเรากไ็ม่เสยีรู้กเิลส ไม่เสยีรู้กบัมัน เวลา

กระทาํขึ้นมานะ ถ้ามันมีสต ิ เอ้อ เวลาขาดสตน่ีิทุกขม์ากๆ เลย เน่ียว่าเป็นคนเผยแผ่ธรรมๆ 

มันกอ็มทุกข ์ ถ้ามีสต ิ เหน็ไหม เราเผยแผ่ธรรมด้วยสตสิมัปชัญญะ มันเป็นธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เรากเ็ผยแผ่ เผยแผ่ คาํว่าเผยแผ่ เผยแผ่มันกจ็ะบวกกบั

ความชอบของตนนะ 

แต่ถ้าเราจะประพฤติปฏบิัต ิ เราไม่ได้เผยแผ่ เราจะประพฤตปิฏบิัต ิ เราจะค้นคว้าความ

เป็นจริง สตเิราก ็ อ้อ ถ้ามีสตจิริงๆ ออ๋ มันยับยั้งได้อย่างน้ี ถ้าขาดสตกิทุ็กขอ์ย่างน้ี ถ้ามีสติ

บ่อยคร้ังเข้าๆ แล้วถ้าจะให้ต่อเน่ืองไป สตกิค็อืสต ิสตกิค็อืสต ิสมบูรณใ์นตวัของสต ิแต่ถ้าเรา

มีคาํบริกรรม เพราะมีสตมิันถงึบริกรรม บริกรรมน่ี จิต เหน็ไหม มีสตมิันเกดิจากจิตมันก็

ยับยั้ง ยบัยั้งเดีย๋วมันกค็ดิอกีเพราะธรรมชาตขิองจิตเป็นอย่างน้ัน ธรรมชาตขิองจิตเป็นอย่าง

น้ัน เพราะเรามีสต ิมีคาํบริกรรม ถ้ามันจะคดิอกีกค็ดิในพุทโธ คดิในคาํบริกรรม เหน็ไหม มัน

มีทางออกไง มันมีทางออกให้จิตได้ยืดหยุ่น ยืดหยุ่นให้มันสงบได้ เคลื่อนไหวเพ่ือสงบ คดิเพ่ือ

สงบ บริกรรมเพ่ือสงบ เพราะสงบๆ สงบแล้วตวัตนมันกส็มบูรณไ์ง พอสมบูรณข์ึ้นมา เหน็ไหม 

ถ้ามันยกขึ้นสู่วิปัสสนา มันกจ็ะรู้จะเหน็จริงของมันตามความเป็นจริง ถ้ารู้จริงเหน็จริงเหน็สติ

ปัฏฐานตามความเป็นจริง มันใช้สตใิช้ปัญญาของเขา ถ้าใช้สตปัิญญาของเขา เขารู้จริงเหน็จริง

ขึ้นมา เขาปฏบิัตขิองเขามันกเ็ป็นประโยชน์กบัเขา มันกเ็ป็นความจริงของเขา น่ีไง ความจริง
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ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ศึกษามาๆ ศกึษามา ปริยัตเิขาศึกษาให้ปฏบิัต ิ พอ

ปฏบิัตขิึ้นมาเป็นความจริงของเราบ้างๆ กเ็ป็นความจริงไง  

น่ีไง ฟังธรรมๆ เรามาลงอโุบสถกนั ลงอโุบสถสงัฆกรรม ถงึเวลาแล้วต้องลงอโุบสถ คาํ

ว่าลงอโุบสถ เหน็ไหม ลงอโุบสถเพ่ือความสะอาดในใจของเรา เพ่ือความเข้าหมู่ของเรา วฒิุ

ภาวะ วัตรของเรา ว่าเน่ียความเสมอภาคกนัในความเป็นสงฆ ์ แล้วฟังธรรมๆ ตอกยํา้ ตอกยํา้

ให้ทุกคนทุกองคต้์องประพฤตปิฏบิัต ิ ทุกองคต้์องค้นคว้าของตน ให้เป็นความจริงของตน

ขึ้นมาในใจของตน ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมา เหน็ไหม ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็ตถาคต เราจะไม่

เถยีงกนัเลย พระองคน้ั์นว่าอย่างน้ี พระองคน้ี์ว่าอย่างน้ัน ไม่ต้อง  

ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็ตถาคต เป็นความจริงอย่างน้ัน ศีล สมาธ ิ ปัญญา เป็นมรรค

เป็นผลอย่างน้ัน เป็นความเป็นจริง ศึกษามาเพ่ือให้รู้จริงไง ไม่ให้ศึกษามาให้เสยีรู้  พยายามจะ

หาความรู้แต่ไปเสยีรู้กเิลส เสยีรู้ความพอใจ ความชอบใจและไม่ชอบใจของตน เสยีรู้แต่

ความชอบและความไม่ชอบ ไปเสยีรู้ มันทาํไม เสยีรู้ มันน่าเสยีใจไง เขาเสยีรู้กนัทางโลก เสยีรู้

กนัเหน็ไหม เสยีรู้แล้วเสยีใจ น่ีเราเสยีรู้กเิลสของเรา เพราะอะไร เพราะเราไม่ตรวจสอบ เรา

ไม่ได้ฝึกหัดของเรา ถ้าเราจะฝึกหัดของเรา เราทาํของเรา เราจะไม่ให้เสยีรู้มัน เราจะรู้จักกเิลส 

แล้วเราจะรู้จักธรรม มีคุณธรรมในหัวใจ เพ่ือประโยชน์กบัหัวใจของเรา เอวัง 


