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หยิบฉวย 
พระอาจารย์สงบ มนสสฺนโฺต 

 

เทศน์พระ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 

ณ วัดป่าสนัติพุทธาราม (วัดป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ต้ังใจฟังธรรมะเนาะ เราฟังธรรมะเราจะร่วมลงอโุบสถ เราร่วมลงอโุบสถเพราะภาชนะ

สิ่งใดที่จะรองรับสิ่งที่มีคุณค่ามันต้องมีความสะอาดบริสทุธิ์ ถ้ามีความสะอาดบริสทุธิ์ เหน็ไหม 

สิ่งที่เกดิข้ึนจากภาชนะที่สะอาดบริสทุธิ์ สิ่งน้ันมันจะมีคุณค่า ฉะน้ันเวลาลงอโุบสถๆ เหน็ไหม 

อโุบสถสามัคคี ความเป็นสามัคคีธรรม สามัคคีธรรมเพ่ือความเป็นอยู่ เพ่ือความสะอาดบริสทุธิ์

ไง เพ่ือความสะอาดบริสทุธิ์ เหน็ไหม สิ่งที่สะอาดบริสทุธิ์สิ่งน้ันพอเราได้สิ่งน้ันมาแล้วมันจะ

เป็นสมัมาทิฏฐิความเหน็ที่ถูกต้องและดีงาม 

ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิไง มิจฉาทิฏฐิคือความเหน็ของเรา เราเหน็ของเรา เราเหน็

สิ่งใดๆ แล้วเราเหน็ตามปัญญาของเรา เรากว่็าสิ่งน้ันถูกต้อง ถ้าสิ่งน้ันถูกต้องๆ สิ่งน้ันถูกต้อง

ด้วยเจือไปด้วยความเหน็ของเราคือกเิลสของเรา ถ้ากเิลสของเรามันมีความเหน็พอใจสิ่งใด มัน

กอ็าศัยสิ่งน้ันเป็นสิ่งที่ความพอใจของเรา เหน็ไหม ลงอโุบสถสามัคคี น่ีเป็นความสามัคคี

ธรรมๆ สามัคคีธรรมในไหน สามัคคีธรรม น่ีธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง  

ถ้าสามัคคีธรรม ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า สิ่งน้ันเป็นความสะอาด

บริสทุธิ์ ความสะอาดบริสทุธิ์น้ันจะพยายามจะรักษาหัวใจของเรา หัวใจของเราน่ีมันจะไป

ตามแต่กเิลส กเิลสมันพอใจสิ่งใดทาํสิ่งใดเรากพ็อใจสิ่งน้ัน ถ้าพอใจสิ่งน้ัน เหน็ไหม ความ

เป็นอยู่เรามันจะเศร้าหมองไปเร่ือยๆ ถ้าความเศร้าหมองไปเร่ือยๆ ความสะอาดบริสทุธิ์มันจะ

มาจากไหน ความเศร้าหมองๆ สิ่งที่ได้มามันกไ็ด้มาด้วยความเศร้าหมอง สิ่งที่ได้มาด้วยความ

เศร้าหมอง เหน็ไหม ชีวิตมันจะเศร้าหมอง  

ถ้าชีวิตมันจะสะอาดบริสทุธิ์ เหน็ไหม ถ้าความสะอาดบริสทุธิ์เราต้องขวนขวาย ปลาเป็น 

ปลาเป็นต้องว่ายทวนนํา้ การว่ายทวนนํา้มันต้องออกแรงทั้งน้ัน น่ีกเ็หมือนกนัชีวิตของเรา เรา

ทาํคุณงามความดีของเรา เราต้องออกแรงของเรา ความออกแรงอนัน้ันมันฝืน มันฝืนกเิลสไง 

ถ้าเราไม่ฝืนกเิลส กเิลสมันจะชักมันจะโน้มนาํเราไป ถ้าโน้มนาํเราไป เหน็ไหม วันน้ีมาลง

อโุบสถ คาํว่าลงอโุบสถ เหน็ไหม ถงึ ๑๕ คํ่าเราจะลงอโุบสถกนัหนหน่ึง ลงอโุบสถหนหน่ึงด้วย

การเข้าหมู่ เข้าหมู่เพ่ือความสะอาดบริสทุธิ์ ความสะอาดบิสทุธิ์ของเรา  
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เวลาคนเราเกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา ต้ังใจจะออกบวช เหน็ไหม 

เวลามาบวชข้ึนมาน่ี บวชมาเป็นพระ ถ้าบวชเป็นพระข้ึนมา เวลาคนที่ปรกติเขาจะต้องมีศีลมี

ธรรม แต่ศีลธรรมยกเว้นต่อเม่ือพระป่วยหรือพระที่วิกลจริต ถ้าพระวิกลจริต เวลาปฏบัิติไป

แล้ววิกลจริตนะ น่ันนะเขายกไว้ก่อน แต่ถ้ากลับมาเป็นปรกติแล้วน่ีมันกต้็องถอืธรรมวินัย ต้อง

ตามธรรมวินัยน้ัน เพราะฉะน้ันมันจะเข้าหมู่ไม่ได้ เหน็ไหม การเข้าหมู่ๆ น่ี 

การเข้าหมู่ได้ด้วยความเสมอกนัๆ ด้วยความเหน็ในสปัปายะ ๔ ด้วยความเหน็เสมอกนั 

ถ้าความเหน็เสมอกนัมันไม่รังเกยีจต่อกนั ถ้ามันไม่รังเกยีจต่อกนั อยู่ด้วยกนัด้วยความร่มเยน็

เป็นสขุไง แต่ถ้ามีความรังเกยีจต่อกนัมันกจ็ะแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ถ้ามันแบ่งฝกัแบ่งฝ่ายไปแล้วน่ี

มันจะเป็นกก๊เป็นเหล่า พอเป็นกก๊เป็นเหล่าต่อกนัมากข้ึนไปกเ็ป็นนิกาย นิกายกเ็ป็นหมู่เป็น

เหล่ากนัไปไง แต่ถ้าธรรมวินัยแล้ว คาํว่านิกายๆ น่ีมันแค่ช่ือๆ เพราะคือความเหน็ผิดของคน

มันกชั็กนาํให้ความเหน็ผิดไปอย่างน้ันไง แต่ถ้าความเหน็ที่ถูกต้องดีงามไง ถ้าเหน็ความถูกต้อง

ดีงาม ถูกต้องดีงามที่ไหน ถูกต้องดีงามกธ็รรมวินัยไง  

น่ีละศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ น่ีศีล ๒๒๗ อโุบสถศีล เรามาทบทวนศีลของพวกเราไง 

ถ้าศีลของเราสะอาดบริสทุธิ์ น่ีถ้าเป็นทางโลกๆ เหน็ไหม ทางโลกสิ่งที่ว่าในทางสาธารณสขุ เขา

มีการคาํนวณทั้งน้ัน คนเราเป็นจิตไม่ปรกติเท่าไหร่ จิตมีความผิดพลาดเท่าไหร่ เหน็ไหม 

เหมือนกนัสิ่งที่เวลาพระประพฤติปฏบัิติข้ึนไปแล้วถ้ามันเสยีหาย เหน็ไหม สิ่งน้ีภิกษุไข้ ยกเว้น

ในวินัย เหน็ไหม ภิกษุที่เสยีสติไป  

แต่ถ้าเวลาจะบวชข้ึนมา เวลาคนจะบวชข้ึนมาต้องสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ข้ึนมา แต่ทาง

โลกเขา เขามีโรคของเขา โรคหยิบฉวย คนจะรํ่ารวยขนาดไหน แม้แต่เป็นดาราที่มีช่ือเสยีง  

เวลาเขาไปเหน็ของในห้างเขายังหยิบฉวย หยิบฉวยเอามันเป็นโรคความอยากได้ ความอยาก

มันควบคุมตัวเองไม่ได้ ความหยิบฉวยน่ันนะหยิบฉวยของเขา หยิบฉวยของเขาด้วยความอยาก 

คิดว่ามันต้านทานไม่ได้ไง แต่ถ้ามันทางสาธารณสขุของเขา เวลาเขาจะรักษาเขาจะรักษาของเขา 

เขาต้องทาํให้เขาเป็นปรกติ ปรกติกต้็องเคารพธรรมวินัยไง ปรกติกต้็องเคารพกฎหมาย  

น่ีมันเป็นสทิธิ์ๆ ของมีเจ้าของ เราจะไปหยิบฉวยของเขาได้ยังไง ถ้าหยิบของเขาไม่ได้ 

ถ้ามาเป็นปรกติๆ กมี็กฎหมายบังคับ มีสทิธิตามกฎหมาย เราไปเหน็กล่องของเขา เราจะหยิบ

ฉวยเอาด้วยความเร้าของโรคภัยไข้เจบ็ เป็นโรคชนิดหน่ึงนะ โรคชนิดหน่ึงคือความไม่ปรกติ

ของจิต ถ้าความไม่ปรกติของจิต เหน็ไหม โรคหยิบฉวย ถ้าหยิบฉวยเพราะมันหยิบฉวยไปด้วย

มันจะว่าคนที่ม่ังมีศรีสขุ เขาจะรํ่ารวยขนาดไหนมันมีของมันโดย ๗๕ เปอร์เซน็ต์ ในทาง

สาธารณสขุเขากาํหนดว่าโรคน้ีในมนุษย์มีอยู่ ๗๕ เปอร์เซน็ต์ เป็นโรคจิตอยากหยิบฉวย 
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อยากจะเอาของคนอื่นไง อยากจะเอาของคนอื่นมันต้องมีศีลธรรมมาเป็นที่บังคับไง  

แต่ถ้ามันมีศีลมีธรรม เหน็ไหม มันเป็นของของเขา มันไม่ใช่ของของเรา ถ้าเป็นของของ

เรา เหน็ไหม เขายังวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรค เป็นโรคทางจิตๆ โรคหยิบฉวย หยิบฉวยเอาของคน

อื่น หยิบฉวยเอาของที่อยากได้ ทั้งๆ ที่ตัวเองกมี็เงินมีทอง ทั้งๆ ที่ตัวเองกมี็กาํลังซ้ือมีทุกอย่าง

พร้อมแต่ทาํไมไปหยิบฉวยเอาของที่ไร้ค่าอย่างน้ัน แต่มันเป็นเพราะบกพร่องทางจิต คนที่

บกพร่องทางจิตมันถงึจะหยิบฉวยอย่างน้ัน น่ีมันเป็นโรคชนิดหน่ึง เหน็ไหม โรคชนิดหน่ึงเขาก็

ต้องรักษาให้เขามาเป็นปรกติ ถ้ากลับมาเป็นปรกติต้องมาเคารพสทิธิ์ของคนอื่น เคารพสทิธิ์

ของเรา เคารพสทิธิ์ของทุกๆ คน ถ้ามันกลับมาเป็นปรกตินะ น้ีในทางโลกเขายังวินิจฉัยได้   

น่ีเราเกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา ถ้าพระพุทธศาสนาธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่ตระหน่ีถี่เหนียว องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรารถนาจะร้ือสตัว์ขนสตัว์ เหน็ไหม ธรรมะๆ ขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่มีกาํมือในเรา ท่านให้หมดเลยๆ แต่เราเอาไว้ไม่ได้ 

เราศึกษา เหน็ไหม ดูส ิ ที่เขาศึกษาปริยัติๆ กนั เขาว่าเขามีความรู้ๆ นะ น่ันนะธรรมะ

ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทั้งน้ันนะ แต่ว่าไปหยิบฉวยมากใ็ช่ พอหยิบฉวยข้ึนมาแล้ว

ขยายความ พอขยายความว่าใครมีปัญญามากน้อยแค่ไหน ถ้ามีปัญญามากน้อยแค่ไหน น่ีเป็น

ของของตนหรือไม่ ถ้ามันไม่เป็นของตนมันเป็นของใคร มันเป็นของประจาํโลกน้ีไง มันเป็นของ

ประจาํโลกน้ี มันเป็นทางวิชาการ มันเป็นการศึกษา การศึกษาค้นคว้าทางทฤษฎี ใครกศ็ึกษา

ใครกค้็นคว้าได้ๆ ค้นคว้าข้ึนมาแล้ว เหน็ไหม ดูส ิในทางวิชาการ เวลาเขาศึกษากนัแล้วเขาต้อง

ทบทวนของเขาๆ ทบทวนของเขา ทบทวนของเขา น่ีทบทวนข้ึนมาเพ่ือให้ความรู้น่ีมันชัดเจนไง 

แต่เวลาภาคปฏบัิติของเรา เหน็ไหม วางให้หมดๆ ต้องทาํความสะอาด เรามาลงอโุบสถ

กนั เหน็ไหม ด้วยภาชนะน้ีต้องสะอาด ภาชนะสะอาดข้ึนมาเราจะเข้าหมู่ได้ พอเข้าหมู่ได้แล้วน่ี

ความเป็นไปของเรามันมีความอบอุ่นนะ ดูส ิ อโุบสถสามัคคี สามัคคีธรรม เวลาที่ถ้ามันไม่

สะอาดบริสทุธิ์มันเป็นโมฆะ เป็นโมฆยีะ มันเป็นไปหมดเลย แล้วเวรกรรมมันเกดิที่ไหน 

เวลาเวรกรรมๆ ข้ึนมานะ เราไม่รู้ว่าเวรกรรมมันเกดิมาจากอะไร กเ็วรกรรมเกดิมาจาก

ความด้ือแพ่งของเราน่ีแหละ เกดิจากความเหน็ผิดของเราน่ีแหละ เพราะเราเหน็ผดิ ถ้าเราเหน็

ผิดเราทาํสิ่งใดไปมันผลทั้งน้ันนะ มันมีผลข้ึนไป เหน็ไหม ดูส ิเวลาผู้ที่มีคุณธรรมในหัวใจนะไป

อยู่ในป่าในเขา เวลาหลวงปู่ชอบน่ีอยู่ที่เพชรบูรณ์ ท่านบอกท่านอยู่ในป่าในเขาของท่าน ท่านก็

สวดมนต์ธรรมดาของท่าน ท่านทาํวัตรสวดมนต์ เวลาท่านจะจากที่น้ันไป เทวดาเข้ามาในนิมิต
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เลย ขอร้องๆ ให้ท่านอยู่นะ เพราะอะไร เวลาท่านอยู่น่ีร่มเยน็เป็นสขุไปหมดเลย เทวดา

คุ้มครองไปทั่ว เทวดาน่ี เหน็ไหม ในสามโลกธาตุ น่ีผลของวัฏฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เขา

ได้ความร่มเยน็เป็นสขุ เขาได้ความอบอุ่นของเขา ทาํไมเขาจะไม่สงวนรักษาของเขา ของดีใครก็

อยากได้ทั้งน้ัน 

ฉะน้ันเวลาท่านมีคุณธรรมของท่าน เหน็ไหม เวลาท่านจะย้ายที่ เทวดามาขอร้องให้อยู่

ที่น่ี บอกว่าจะอยู่ทาํไมน่ะ โอ้โฮ เขาบอก เวลาท่านทาํวัตรสวดมนต์ อู้ ฮู้ มันกงัวานไปทั่ว มันมี

ความร่มเยน็เป็นสขุ มันอบอุ่นไปหมดเลย แล้วท่านจะย้ายไปมันว้าเหว่ พอจะย้ายจากที่ไปนะ 

มันเศร้าหมอง มันเฉาไปหมดเลย ขอให้ท่านอย่าไปได้ไหมๆ น่ีพูดถงึว่าท่านองค์เดียวนะ แล้ว

ถ้ามันมีหลายๆ องค์ข้ึนมาล่ะ  

ฉะน้ันเวลาครูบาอาจารย์ของเราท่านมีคุณธรรมในใจของท่าน เหน็ไหม เทวดา อนิทร์ 

พรหมน่ีท่านปกป้องคุ้มครองดูแล ถ้าปกป้องคุ้มครองดูแลของท่านนะเป็นบุญกุศลของเขา เขา

อยากได้ความร่มเยน็เป็นสขุของเขา เขาได้ความอบอุ่นของเขา แล้วถ้าพระครูบาอาจารย์ของเรา 

เหน็ไหม ลงอโุบสถสามัคคีๆ สามัคคีธรรมๆ เพ่ือความสามัคคีธรรม จิตใจที่สงูกว่าจะดึงจิตใจ

ที่ตํ่ากว่าข้ึนไป ไอ้จิตใจที่ตํ่ากว่ามันต้องพัฒนาของมัน มันต้องเปล่ียนแปลงของมันส ิ ถ้ามันไป

เหน่ียวร้ังๆ เหน็ไหม มันเหน่ียวร้ัง ถ้ามันทาํตัวเอง แบบว่าเน่าใน น่ีเสยีหายจากภายใน สิ่งใด

ถ้ายังกลบเกล่ือนไว้ๆ เวรกรรมทั้งน้ัน ถ้าสิ่งที่เวรกรรมๆ มันเกดิข้ึนๆ อย่างน้ีไง  

ฉะน้ันเวลาทางโลก เขาที่ว่าเป็นโรคหยิบฉวยๆ เขาไปหยิบจับสิ่งใดข้ึนมาถ้าไม่มีใครไป

จับเขาได้เขากร็อดตัวไป มันกเ็ป็นการไปกระตุ้นโรคของเขาให้มันรุนแรงมากข้ึน แต่ถ้าเขาไป

หาจิตแพทย์ จิตแพทย์แก้ไขของเขา เหน็ไหม แก้ไขเขาเข้ามาให้เป็นปรกติ แก้ไขเข้ามาให้

เคารพสทิธิ์ของคนอื่น ถ้ามันแก้ไขข้ึนมาเขาจะหายจากโรคน้ัน ถ้าเขาหายจากโลกน้ัน เขาจะ

เป็นคนที่ปรกติ เป็นคนที่ดีข้ึนๆ เหน็ไหม น่ีเป็นปรกติของโลก  

แต่ของเราๆ มาบวชเป็นพระ เราบวชเป็นพระ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าน่ีไม่มีกาํมือในเรา แบหมดเลย แบหมดกย็กให้หมดเลยๆ แต่ยกให้ด้วยการศึกษาไง เวลา

มาบวชเป็นพระ เราเป็นพระด้วยอะไร เราบวชเป็นพระด้วยสมมุติไง เรามาบวชเป็นพระ 

สมบูรณ์โดยความเป็นพระโดยธรรมวินัย น่ีมีอปัุชฌาย์อาจารย์ยกเข้าหมู่มา ถ้ายกเข้าหมู่มาศีล 

๒๒๗ เท่ากนั น่ีศึกษาแล้วแม้แต่ความเป็นมาของเรา เรากเ็ป็นมาด้วยธรรมวินัยนะ เราเป็นมา

ด้วยการอปุสมบท เราเป็นมา เหน็ไหม เรามาบวชเป็นพระแล้วน่ี ศีล ๒๒๗ มันเป็นมาตรฐาน 

มันเป็นมาตรฐานของพระเลย แล้วถ้าพระเรามีมาตรฐานอย่างน้ัน เหน็ไหม มาตรฐานของพระ 

น่ีเป็นสมมุติสงฆ์ๆ  ไง  
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แต่เวลาเราประพฤติปฏบัิติข้ึนไปน่ี เราจะสร้างคุณงามความดีของเราๆ เหน็ไหม ถ้า

สร้างคุณงามความดีของเรา เป็นสงฆ์ที่สมบูรณ์ๆ แบบหลวงปู่ชอบ ท่านไปอยู่ที่ไหนเทวดา 

อนิทร์ พรหม มีแต่ความร่มเยน็เป็นสขุ เรามองเหน็ไหม เรามองโดยสถานะเหน็ไหม หลวงปู่

ชอบท่านมีโรคประจาํตัวของท่าน ท่านไปไหนท่านจะไปไหนท่านต้องมีคนอปัุฏฐาก ในทางโลก 

โลกเรามองต้องมีผู้อปัุฏฐาก  

แต่ในหัวใจของท่านล่ะ ในหัวใจของท่านน่ีแจ่มใส แจ่มแจ้ง สว่างไสวน่ีมีสว่างไสวในใจ

ของท่าน ท่านมีความสขุของท่าน ท่านจะนอนอยู่ที่ไหน มันจะเจบ็ไข้ได้ป่วยยังไงท่านย้ิมตลอด 

เหน็ไหม น่ีแล้วเทวดา อนิทร์ พรหม เขาได้ความร่มเยน็เป็นสขุจากคุณธรรมอย่างน้ัน ถ้าจาก

คุณธรรมอย่างน้ัน เหน็ไหม มันเป็นความปรกติๆ ของท่าน แต่ของเราล่ะ ของเราเหน็ไหม ทาง

โลกของเขาน่ี เหน็ไหมโรคหยิบฉวยๆ กไ็ปเที่ยวหยิบจับของคนอื่นมา 

น่ีกเ็หมือนกนั เราบวชเป็นพระๆ ข้ึนมา ความจริงของเรามีไหม น่ีความจริงของเรามัน

อยู่ที่ไหน แม้แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกไม่มีกาํมือในเรา ให้หมดแล้ว ให้หมดแต่

เราหยิบจับไม่ได้ ให้หมดแต่ไม่เป็นของเราเลยไง ศึกษามาๆ เป็นความจาํ ความจาํเป็นสมบัติ

ของโลก น่ีความจาํของเราสู้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ คอมพิวเตอร์ทุกสาํนักเลยมันคอมพิวเตอร์เขา

คีย์เข้าไปออกมาหมดเลย จะเอาอะไรกไ็ด้ จะศึกษาข้อใดกไ็ด้ น่ีถ้าสงสยักดเลย กดลงมามันก็

ออกมาหมด ออกมากต็อบสนองถงึความสงสยั ความสงสยัที่ว่าจาํผิดจาํถูกเท่าน้ันเอง แต่

เน้ือหาสาระข้อเทจ็จริงเป็นอย่างไร ศีล สมาธิเป็นอย่างไร สมาธิในหัวใจของเราน่ีสิ่งที่เป็นความ

สงบระงับข้ึนมานะเป็นอย่างไร สมาธิกเ็ป็นตัวอกัษรอย่างน้ันใช่ไหม น้ันมันช่ือ เราศกึษาๆ 

ปริยัติน่ีเราศึกษาแต่ช่ือของธรรมวินัย แต่ความเป็นจริงมันไม่มี  

ถ้าความเป็นจริงมันมีข้ึนมาน่ี เหน็ไหม เราต้ังใจของเรา เวลาการปฏบัิติแล้วน่ี ฉัน

อาหารแล้วทาํภัตกจิเสรจ็แล้วผู้ที่ได้สมาธิกเ็ข้าสู่โคนไม้ เข้าสู่เรือนว่างทาํสมาธิของตน ผู้ที่มี

ปัญญาของตนค้นคว้าร้ือค้นเข้ามาในใจของเราข้ึนมา ทดสอบข้ึนมาส ิ ทาํข้ึนมาส ิ ถ้าทาํข้ึนมาสิ

แล้วมันจะเป็นความจริงของเราๆ อย่างน้ีเป็นการหยิบฉวยไหม หยิบฉวยคือมันไปหยิบฉวย

ข้ึนมา เหมือนการเรียนปริยัติน่ะไปหยิบฉวย หยิบฉวยข้ึนมาเป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า ถ้าความจริงๆ มันไม่ได้หยิบฉวย มันทาํข้ึนมา 

การปฏบัิติๆ ศีล สมาธิ ปัญญา เกดิในภาคปฏบัิติไง ความปรกติของใจๆ ใจเป็นปรกติ

ไหม ใจของเราไม่ต้องให้คนมาบอกหรอก ใจของเราน่ีไม่ต้องให้คนอื่นบอกหรอก มันด้ินรน 

มันขวนขวาย น่ีขวนขวายๆ เอาแต่ฟืนแต่ไฟไง ขวนขวายเอาแต่กเิลสตัณหาความทะยานอยาก

ไง เวลาได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามันควรจะได้ธรรมวินัยอย่างน้ัน
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ข้ึนมา มันกลับไม่ได้ มันกลับไม่ได้เพราะอะไร เพราะมันไปหยิบฉวยไง หยิบฉวยมา มันไม่เป็น

ความจริงไง  

ถ้าเป็นความจริงข้ึนมา เหน็ไหม ดูส ิ เขาต้องกลับมาให้เป็นปรกติของใจๆ เรากก็ลับมา

ทาํความสงบของใจเราน่ีไง ถ้ากลับมาทาํความสงบของใจ น่ีล่ะตัวตนของเรา น่ีล่ะสถานะน่ี

สมัมาสมาธิ ฐีติจิต ถ้าฐีติจิตมันข้ึนมาแล้วเราจะขวนขวายอะไร เราจะเร่ิมต้นอะไร จะเร่ิมต้น

จากตรงน้ี ก่อนหน้าน้ันเป็นความจาํๆ นะ อยู่ที่อาํนาจวาสนาของคน คนเราเหน็ไหม ดูส ิคนที่

ปัญญาดี เหน็ไหม ปัญญาดี ศึกษาสิ่งใดเขากมี็ปัญญาของเขา วิเคราะห์วิจัยของเขา คนที่ปัญญา

ทึบน่ีปัญญาปานกลาง พอศึกษามาเขาต้องปากกดัตีนถบีเพ่ือจะทรงจาํให้ได้ ทรงจาํให้ได้ๆ  

หลวงตาท่านพูดเอง เวลาท่านท่องหนังสอื ท่องจนสมองน่ีต้ือไปหมดเลย ทึบไปหมด

เลย คิดอะไรไม่ออกเลย เวลาเป็นความจาํ การศึกษาเป็นความจาํน่ี ความจาํเป็นความจาํมา จาํ

มาถ้ามีสติปัญญานะจาํมานะเขาจาํมาน่ี ปริยัติน่ีมันเป็นการศึกษาๆ ให้เกดิมีสติปัญญา เกดิ

สติปัญญาแล้วให้ทดสอบส ิ ให้ขวนขวายการกระทาํข้ึนมาให้มันเป็นความจริงข้ึนมาส ิ ไอ้น่ันมัน

ช่ือ แม้แต่ช่ือกม็าเถยีงกนั ไปจาํช่ือธรรมะมาแล้วกม็าเถยีงกนั แล้วมาเถยีงกนัแล้วได้อะไร

ข้ึนมาน่ี ไปหยิบฉวยมาแล้วยังไม่รู้ว่าหยิบฉวยนะ ต่างคนต่างทิฏฐิมานะว่าของฉันถูกๆ มันมี

อะไรเป็นของฉัน ไม่มีอะไรเป็นของฉันสักอย่างหน่ึง ไปทรงจาํมาๆ หยิบฉวยมาทั้งน้ันนะ มันไม่

เป็นความจริงสกัอนัหน่ึง  

แต่ถ้าเป็นความจริงมา ต่างคนต่างเงียบ ครูบาอาจารย์ของเรา เวลาท่านธมฺมสากจฉฺา

เอตมฺมงคฺลมุตตฺม ํ เหน็ไหม ใครทาํสมาธิได้ ได้มากได้น้อยแค่ไหน สมาธิของบางองค์ทาํสมาธิ

แล้วรักษาสมาธิได้ดี บางองค์ได้สมาธเิป็นคร้ังเป็นคราวแล้วกว่าจะได้สมาธิแต่ละคร้ังแต่ละ

คราวนะ ต้องลงทุนลงแรงมากกว่าคนอื่น ต้องอดนอนผ่อนอาหาร ต้องต่อสู้เตม็ที่เลย กว่าจิต

มันจะสงบเป็นคร้ังเป็นคราว แล้วถ้าจิตมันสงบแล้ว เหน็ไหม ถ้ามันด้ือด้าน กเิลสมันด้ือด้าน 

กเิลสมันหนานะ มันพลิกมันแพลงนะมันเข้าได้ยากมาก พอมันเคยได้ข้ึนมาทีหน่ึงนะมันกเ็อา

สิ่งน้ันนะมาเร้าใจ เคยได้อย่างน้ันจะเอาอย่างน้ัน จะเอาอย่างน้ันมันได้มาจากอะไรล่ะ จะเอา

อย่างน้ันมันได้มาจากเหตุ มันได้มาจากคาํบริกรรม มันได้มาจากสติปัญญาอบรมสมาธิ มันได้

จากเราต้ังสติแล้วเราขวนขวายของเรา  

สิ่งที่ได้มามันได้มาแต่เหตุ แล้วเราไม่ได้ดูการกระทาํเราเลยเหรอ เรามันน่าเศร้าใจนะๆ 

ถ้าเรากระทาํด้วยความรุนแรง น่ีเราต้องลงทุนลงแรงขนาดน้ี มันถงึจะเอาจิตของเราได้อยู่น่ี อื้อ

ฮือ ทาํไมเราต้องลงทุนลงแรงขนาดน้ีล่ะ ขิปปาภิญญาๆ ที่ผู้ที่ท่านปฏบัิติง่าย ท่านทาํของท่าน

ได้ เหน็ไหม ทาํไมเขาทาํได้ล่ะ เขาทาํได้เพราะเขาสร้างของเขามา เขาได้สร้างบุญกุศลของเขา



เทศน์พระ เร่ือง หยิบฉวย ๗ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

มา เขาทาํของเขามา น้ันคืออาํนาจวาสนาของเขา เราฟังไว้เป็นเคร่ืองประดับใจแต่เราไม่ทาํ

แบบน้ัน เพราะเราทาํแบบน้ันเราจะเข้าสมาธิไม่ได้ เราทาํอย่างน้ันน่ะมันผิวเผนิเกนิไป มันเบา

บางเกนิไป คาํว่าผิวเผินๆ เพราะจิตใจเรามันหยาบ จิตใจของเขาเขาทาํของเขาได้ ถ้าเขาได้ตาม

ความเป็นจริงสมัมาทิฏฐินะ เขาไม่ได้ตามความเพ้อเจ้อนะ 

ผู้ที่ประพฤติปฏบัิติด้วยความเพ้อเจ้อน่ีมันเป็นสญัญาอารมณ์ทั้งน้ัน สญัญาอารมณ์เอา

สญัญาอารมณ์มาคุยกนั ทั้งๆ ที่การศึกษาของเรามา ที่ว่ามันเป็นภาคปริยัติๆ ไปหยิบฉวย

มาแล้วน่ี มันกเ็ป็นภัยกบัเราอยู่ส่วนหน่ึงแล้ว เป็นภัยกบัเราส่วนหน่ึงเพราะเราเข้าใจว่าสิ่งน้ัน

เป็นสมบัติของเราๆ สิ่งที่ว่าเป็นสมบัติของเราน่ี แต่เวลาเราจะประพฤติปฏบัิติ เราจะบังคับใจ

ของเราให้เข้าสู่สมบัติน้ัน เพราะเราเข้าใจว่าสิ่งน้ันเป็นสมบัติ สิ่งน้ันเป็นความจริง แล้วใจของ

เรามันไม่เป็น เราบังคับให้จิตใจเราเข้าไปแบบน้ันน่ะ น่ีไง ที่ว่าเราศึกษามา สิ่งใดที่เรารู้แล้ว ที่

มันจะเป็นตัณหาซ้อนตัณหา ที่มันจะเป็นโทษกบัการปฏบัิติ มันเป็นโทษกบัการปฏบัิติแบบน้ี  

ฉะน้ันเวลาเราฟังสิ่งใดมาเป็นคติธรรมแล้ว เราฟังไว้แล้ว เราฟังไว้เป็นคติธรรม น่ีเป็น

สมบัติของเขาๆ ถ้าเขาทาํได้จริง แล้วถ้าเขาทาํได้จริงมันจะมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ตรวจสอบ ถ้า

เขาทาํได้จริงครูบาอาจารย์จะต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบว่าทาํได้จริงหรือไม่ได้จริง  

แต่เขาบอกว่าเขาได้จริงๆ เหน็ไหม โรคหยิบฉวยมันเป็นโรคทางโลกนะ แต่ถ้าเป็นธรรม 

เป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเขาเรียกโรคกเิลส กเิลสตัณหาความทะยาน

อยากมันปิดหูปิดตา พอปิดหูปิดตาข้ึนมาแล้วทาํสิ่งใดแล้วมันว่าสิ่งน้ันเป็นความจริงๆ ความ

จริงวุฒิภาวะมันมีแค่น้ันไง แล้วทาํเป็นความจริงๆ แล้วพยายามบอกว่า น่ีพุทธพจน์ๆ กน่ี็ก็

ศึกษามาๆ แล้วบอกว่าจะสร้างภาพสร้างใจให้เราเป็นแบบน้ัน  

แต่มันไม่เป็น มันไม่เป็นหรอก มันไม่เป็นตรงไหน มันไม่เป็นเพราะว่าปัจจัตตัง สนัทฏิฐิ

โกมันไม่มี ถ้าปัจจัตตัง สนัทิฏฐิโกมันมีนะ มันมีความสขุๆ มันเข้าใจ ถ้ามันมีความสขุ เหน็ไหม 

ดูส ิ คนที่ประพฤติปฏบัิติมาน่ี เดก็ของเราลูกหลานของเราถ้ามันผิดพลาดของมันไปน่ี โดย

ความไม่รู้เท่ามันกเ็ถยีงกนัเตม็ที่เลย แต่ถ้าวันไหนเขาเข้าใจเขาผิดนะ เขารู้ตัวว่าเขาผิด ความ

เถยีงมันจะเบาลงจนกว่าในใจของเขาจะสาํนึกได้เลย 

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราประพฤติปฏบัิติของเรา หัวใจของเราถ้ามันเป็นจริงๆ มันรู้อยู่

อะไรผิดอะไรถูก แต่ถ้ามันยังเทียบไม่ได้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก เหน็ไหม เวลาทาํเข้ามาน่ี ว่างๆ 

ว่างๆ ว่างอะไร อะไรว่าง ตอไม้มันกว่็าง วัตถุน่ีมันไม่เคยทุกข์เคยยากกบัใครเลย แล้วมันได้

อะไรมา มันไม่มีชีวิตจิตใจไง  
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แต่จิตของเราน่ีมีคุณค่า ธาตุรู้นะ ธาตุรู้น้ีมีคุณค่ามาก ปฏสินธิจิตๆ อวิชชามันครอบงาํ

มันอยู่ เวลาครอบงาํมันอยู่มันไม่รู้อะไรเลย เวลาพูดถงึธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้ากไ็ปอยู่ที่ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ไปอยู่ที่ธรรมะขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแล้วใจเราล่ะ ใจเราอยู่ไหน น่ีศึกษามาๆ มันเป็นความจาํ ความจาํมัน

ส่งออกอย่างน้ี มันส่งออกไปจาํ มันจาํมาโดยขันธ ์ ๕ ส่งออกไปจาํ แล้วขันธ์ ๕ มันมาจากไหน 

ขันธ์ ๕ มาจากจิต แล้วจิตมันมาอยู่ไหน จิตมันไม่รู้จักตัวมันเองไง  

แต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่านฝึกหัดของท่านมา เหน็ไหม น่ีฝึกหัดของ

ท่านมา เสรจ็ท่านมีคุณธรรมในใจของท่านมา ท่านถงึวางข้อวัตรปฏบัิติ วางข้อวัตรปฏบัิติให้เรา

รักษาใจของเรา ถ้าเราภาวนาไม่เป็น ข้อวัตรปฏิบัติเขาเรียกเคร่ืองอยู่ คาํว่าเคร่ืองอยู่ ดูสิ 

อาหารที่เราจะฉัน เหน็ไหม ฉันในบาตร บาตรน้ันเป็นที่บรรจุอาหาร ถ้ามันไม่มีบาตร ถ้าไม่มี

บริขาร ๘ เราจะเป็นพระไม่ได้ เราจะเป็นพระได้เราต้องมีบริขาร ๘ อาหารต้องอยู่ในบาตร  

น่ีกเ็หมือนกนั สิ่งที่ว่ามันเป็นธรรมๆ มันอยู่ไหน มันมีอะไรเป็นเคร่ืองอยู่นะ ถ้ามันไม่มี

เคร่ืองอยู่ มีข้อวัตรปฏบัิติ เหน็ไหม บาตรเขาเอาไว้ใส่อาหาร เวลาธุดงค์เขาเอาไว้ใส่ผ้า บริขาร

ไว้ใส่ในบาตรเวลาเดินธุดงค์ เวลาบิณฑบาตกบิ็ณฑบาตตกบาตรมา มันเป็นการภาชนะที่ไว้

เดินทาง เอาไว้ใส่อาหารมา  

น่ีกเ็หมือนกนั ข้อวัตรปฏบัิติข้ึนมา เหน็ไหม เป็นเคร่ืองอยู่ของหัวใจๆ หัวใจที่มันเร่ร่อน 

หัวใจที่มันไม่มีหลักน่ี ข้อวัตรปฏบัิติน่ีเป็นเคร่ืองอยู่ๆ จนรักษามันๆ คนที่เขามีสติมีปัญญาเขา

เหน็ประโยชน์กบัมัน ครูบาอาจารย์ท่านเหน็ประโยชน์กบัมันนะ เวลาเราเคล่ือนไหว เวลาทาํข้อ

วัตรน่ีมีสติปัญญาไหม ถ้ามีสติปัญญามันจะไม่มีความผิดพลาด ทาํสิ่งใดจะทาํเสรจ็สมบูรณ์

เรียบร้อย  

แต่ถ้ามันทาํสกัแต่ว่าทาํน่ี ทาํทิ้ งๆ ขว้างๆ ทาํพอให้มันเสรจ็ ทาํไปโดยที่จิตมันหยาบ 

บางคนไม่ได้ทาํอย่างน้ันเลย ลักไก่เลย ไอ้ลักไก่ให้หมู่คณะทาํ ตัวเองไม่ทาํ พอไม่ทาํกว่็าทาํ

แล้วๆ เขาทาํแล้ว เขาทาํไม่ใช่เราทาํไง น่ีพอว่าเขาทาํแล้วๆ เสรจ็แล้วน่ีด้วยความภมิูใจๆ ว่าเรา

น่ีมีความสามารถ น่ีหยิบฉวยมาแล้ว หยิบฉวยมามันเป็นสมบัติขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้า ไอ้น่ีไปหยิบฉวยมาแล้วยังมาทาํลายตนเองอกี ทาํลายตนทาํลายให้มันว่างเปล่าไง 

ทาํลายตนให้มันไม่มีหลักเกณฑไ์ง  

แต่เวลาครูบาอาจารย์ของเราท่าน เหน็ไหม ท่านมีข้อวัตรปฏบัิติเป็นเคร่ืองอยู่ เป็น

เคร่ืองอยู่ข้ึนมานะ ท่านมีสติ สติสมบูรณ์ของท่าน ท่านทาํสิ่งใดสติสมบูรณ์ของท่าน เวลาเข้า



เทศน์พระ เร่ือง หยิบฉวย ๙ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

ทางจงกรมน่ังสมาธิข้ึนมาจิตมันสงบระงับเข้ามา น้ันน่ะเป็นสมบัติของท่านๆ ไม่ได้หยิบฉวย 

เป็นปัจจัตตัง เป็นสนัทิฏฐิโก เกดิที่จิต  

คนเราเกดิมาน่ีปฏสินธิจิต เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ มาเกดิเป็นมนุษย์จะรู้ตัวหรือไม่

รู้ตัวกแ็ล้วแต่ อยู่ในครรภ์นะ ๙ เดือนมันรู้ตัวตลอดล่ะ แต่รู้ตัวแบบทารก น่ีเดก็ในครรภ์ไม่รู้ตัว

ได้อย่างไร พ่อแม่กนิของเผด็ทาํไมมันด้ินรนอยู่ในครรภ์ มันไม่รู้ตัวได้อย่างไร มันรู้ตัวโดย

สถานะน้ันนะ เกดิมาเป็นทารก เหน็ไหม น่ีกเ็หมือนกนัไร้เดียงสาน่ี มันไม่รู้ตัวเหรอไร้เดียงสา 

ไม่รู้ตัวมันเรียกร้องทาํไม มันร้องไห้ทาํไม แต่มันเรียกร้อง ร้องไห้ ในฐานะของความไร้เดียงสา 

มันยังช่วยตัวเองไม่ได้ไง  

เวลาเราโตข้ึนมาเป็นวัยทาํงาน น่ีสมบูรณ์แล้ว เวลาวัยทาํงานแล้วเราชราภาพไปล่ะ เหน็

ไหม ผู้ชราภาพ น่ีรู้ทันทั้งน้ันล่ะ แต่ทาํอะไรไม่ได้แต่รู้ ได้แต่มองตาปริบๆ ไง ถ้ามันเป็นความ

จริงๆ อย่างน้ี น่ีปฏสินธิจิตๆ เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะน่ีมันพัฒนาของมันข้ึนมา ถ้ามันเป็น

ความจริงของมันข้ึนมา ถ้ามันไม่เป็นความจริงข้ึนมา เหน็ไหม ส่งออก  หยิบฉวยมาแล้วยังมา

ทาํลายโอกาสของตนนะ  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าวางธรรมวินัยน้ีไว้ เหน็ไหม ปริยัติ ปฏบัิติ ปฏเิวธะ

ศึกษามาให้ปฏบัิติ แล้วอย่างพระกรรมฐานน่ี อย่างครูบาอาจารย์ของเรา เวลาที่ท่านบวชแล้วน่ี

ท่านบวชเพ่ือปฏบัิติเลย เวลาบวชปฏบัิติอยู่กบัครูบาอาจารย์มา เหน็ไหม ก่อนที่จะบวชต้อง

เป็นปะขาวมาก่อน ต้องเยบ็ผ้าเป็น ต้องท่องปาฏโิมกข์ได้ต่างๆ น่ี มันพร้อมมาแล้ว นักธรรม

ตรี นักธรรมโท นักธรรมเอกท่องปาฏโิมกข์ได้เปล่า นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอกเยบ็

ผ้าได้เป็นหรือเปล่า นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก สิ่งที่ข้อวัตรปฏบัิติรู้ได้หมดหรือเปล่า  

ไม่รู้เลย แต่ศึกษามาๆ ไม่มีรู้เลย แล้วจะบอกว่ากรรมฐานไม่มีการศึกษาๆ ไอ้ศึกษาๆ 

ด้วยการกระทาํเลย ฝ่ายผลิตๆ ฝ่ายผลิตผลิตข้ึนมาเลย ฝ่ายบัญชีๆ การศึกษาเร่ืองของเขา เรา

ทาํได้หมด แล้วทาํได้หมดแล้วน่ีแล้วฝ่ายผลิตผลิตข้ึนมาให้ได้ ปาฏโิมกข์กท่็องได้ เยบ็ผ้ากเ็ป็น 

ต้มนํา้ สผุ้า ย้อมผ้าได้ทั้งน้ัน รังดมรังดุมถกัได้หมดทาํได้หมด น่ีไง ที่เขาศึกษามากศ็ึกษามา

เพ่ือเหตุน้ีแหละ ไปดูตาํราเรียนกเ็รียนเร่ืองน้ีแหละ แล้วเรียนข้ึนมาน่ีไอ้เราไม่มีวุฒิเลยแต่เรา

ทาํได้หมด น่ีพูดถงึว่าครูบาอาจารย์ของเราข้อวัตรปฏิบัติ เหน็ไหม ข้อวัตรเป็นการฝึกฝนๆ ข้อ

วัตรปฏบัิติภาชนะฝึกหัวใจของเรา  

การกระทาํน่ีมันไม่สญูเปล่า การกระทาํน่ีเป็นการดัดแปลงหัวใจ หัวใจที่มันหยาบ หัวใจ

ของคนที่ไม่เหน็ประโยชน์กบัมันเลย ไม่เหน็ประโยชน์กบัมันไง แต่จริงๆ มันเป็นประโยชน์ มัน
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เป็นประโยชน์เพราะอะไร มันเป็นประโยชน์ เหน็ไหม ดูส ิ อย่างภาชนะอะไรต่างๆ ที่เขา

ต้องการของละเอยีดเขาจะมีกระชอน เขาจะมีกรองข้ึนมาให้สิ่งน้ันละเอยีดข้ึนมา  

น่ีกเ็หมือนกนั หัวใจที่หยาบๆ กคิ็ดเข้าข้างตนทั้งน้ัน หยิบฉวยเอา หยิบฉวยข้ึนมามัน

เป็นการทุจริตอยู่แล้ว แต่น่ีในสมัยปัจจุบันมีกฎหมายลิขสทิธิ์ แต่ธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า เหน็ไหม เผยแผ่ธรรมๆ ไม่หวังสิ่งใดทั้งสิ้น พยายามอยากให้เขารับรู้ด้วย 

แล้วเวลาศึกษามาแล้วน่ีมันเป็นข้อเทจ็จริงๆ โดยสจัจะ โดยความจริง ว่าความจาํมันเป็นอย่างน้ี  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าท่านศึกษามา ท่านตรัสรู้มาเป็นองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า ท่านเป็นศาสดา เป็นครูเอกของโลก ท่านจะไม่เข้าใจเร่ืองวิถแีห่งจิตได้

อย่างไร ท่านเข้าใจวิถแีห่งจิต ท่านเข้าใจเร่ืองกเิลสตัณหาความทะยานอยาก เวลาท่านดาํรงชีพ

อยู่ เหน็ไหม มารดลใจๆ มาตลอด น่ีนิพพานมันดีนักกต็ายไปส ิอยู่ทาํไมๆ “มารเอย เธอเกดิ

จากความดาํริของเรา เราจะไม่ดาํริถงึเจ้า เจ้าจะเกดิบนหัวใจของเราไม่ได้อกีเลย ไม่ได้อกีเลย” 

แต่สอปุาทิเสสนิพพานเศษส่วนที่เหลือไง เศษส่วนธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ น่ีเป็นเศษทิ้ ง เศษทิ้ งของ

หัวใจที่เป็นธรรม 

ฉะน้ันสิ่งน้ีมันเศษของกรรม พระโมคคัลลานะโดนโจรทุบตายกเ็ศษของกรรม คนเรามัน

มีเศษของกรรมไง เศษของกรรมคือว่าสิ่งที่ทาํมามันยังมีเป้าหมายอยู่ มันยังมีสถานที่ต้องได้อยู่ 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะไปนิพพาน “อานนท์ เรากระหายนํา้เหลือเกนิ ตักนํา้มาให้

เราฉันหน่อยเถดิ” น่ันนะน่ันกเ็ศษ เศษของเศษกรรม แต่ในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าสดุยอด เพียงแต่ว่าในเม่ือมหาบุรุษจะเดินไปนิพพานเทศน์สอนไปตลอดทาง เวลามัน

เหน่ือยล้าข้ึนมามันกแ็ค่ต้องการนํา้เพ่ือบรรเทาความกระหายเท่าน้ันเอง  

น่ีไง พูดถงึว่าถ้ามันมีเศษส่วนของกรรมนะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นศาสดา 

เร่ืองอย่างน้ีไม่รู้แล้วจะเป็นศาสดาอย่างไร ฉะน้ันวางธรรมวินัยนะ วางภาคปริยัติ ไอ้ศึกษาๆ 

ท่านกรู้็อยู่แล้ว เหน็ไหม วินัยธร ธรรมกถกึ น่ีผู้ที่วินัยธรกท็รงจาํคาํเทศน์ องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าเทศน์ที่ไหน วางธรรมวินัยที่ไหน กท็รงจาํกนัมา ท่องบ่นกนัมานะๆ แล้วน่ีไง 

น่ีการศึกษาๆ กท่็องจาํกนัมา 

เวลาปฏบัิติข้ึนมา เหน็ไหม ปฏบัิติข้ึนมาแล้วบอกกรรมฐานไม่มีการศึกษาๆ ไม่มี

การศึกษาทาํไมมันทาํได้ล่ะ ไม่มีการศึกษาทาํไมถงึรู้เร่ืองธรรมวินัยล่ะ ทาํไมเคารพธรรมวินัยล่ะ 

การเคารพน้ันคือเคารพตนเอง การเคารพน้ันคือเคารพพุทธะ พุทธะผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน เรา

เคารพองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เหน็ไหม เราซ่ือสตัย์ ผู้ใดถ้าซ่ือสตัย์กบัธรรมะ ผู้น้ันจะ
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มีคุณธรรมในหัวใจ ผู้ใดที่คดโกง หยิบฉวย ตู่เอา มันกไ็ด้แต่กเิลสไง ได้แต่กเิลสตัณหาความ

ทะยานอยาก มันไม่ได้ความจริงเลย ถ้าได้ความจริงนะ วางให้หมด การศึกษาธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าศึกษามา เวลาประพฤติปฏบัิติวางไว้  

เพราะถ้าเอาการศึกษาน้ันเป็นที่ต้ัง เวลาปฏบัิติไปมันจะสร้างภาพ การสร้างภาพน้ันจะ

ทาํให้เราปฏบัิติได้ยาก การสร้างภาพๆ กเิลสไม่ต้องไปยุไปแหย่มันกฟู็อยู่ในใจอยู่แล้ว อนัน้ีไป

เอาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเพ่ือการเผยแผ่ธรรม เพ่ือให้เขาศึกษามา เพ่ือ

ประพฤติปฏบัิติ แต่เวลาเราปฏบัิติดันไปเอาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามา

ตอบโจทก ์ไปเป็นผล เป็นเป้า แล้ววิธีการล่ะ แล้วเวลาปฏบัิติล่ะ  

แต่ถ้าเราปฏบัิติไป เหน็ไหม เวลาปฏบัิติไปมันกอ็ยู่ที่อาํนาจวาสนาของคน น่ีจิตมันจะ

สงบระงับเข้ามาอย่างไรมันจะเกดิความสงสยั ทุกคนเวลามีกเิลสตัณหาความทะยานอยากมันจะ

ให้คะแนนตัวเองมากข้ึน เวลาให้คะแนนตัวเองมากข้ึน แล้วมันอยู่ที่วุฒิภาวะ วุฒิภาวะของคน

อ่อนด้อย เวลามันเป็นอะไรยิบยับๆ โอ้โฮ มันให้ค่ากนัจนไปเตลิดเปิดเปิง หลวงปู่ม่ันจิตสงบ

ขนาดไหน เอ้ มันใช่หรือไม่ใช่ เวลาจิตสงบแล้วเหน็พิจารณากายออกมาแล้วทาํไมมันปรกติ 

ทาํไมมันเป็นอย่างน้ีๆ น่ีคนที่มีอาํนาจวาสนานะ สิ่งใดที่จะเกดิข้ึนเรารับรู้แล้วทดสอบ ทดสอบ

จริงหรือไม่จริง จริงหรือไม่จริง  

พอมันไม่จริง เวลาท่านมาลาพระโพธิสตัว์ของท่าน เวลาท่านทาํความสงบของใจเข้าไป 

ไปจับกายได้ การพิจารณาของท่าน โอย๊ มันสาํรอก มันคาย มันสาํรอก เราน่ีรู้ได้เอง รู้จักหัวใจ

ทั้งหมด เวลาเราทาํความสงบของใจ มันสงบลงคือมันข้ีเกยีจมันปล่อย มันด้ือมันด้าน มันไม่ทาํ

แล้วมันกว็างเฉย โอ้โฮ ว่างๆ ว่างๆ อะไรน่ันน่ะ มันไม่มีอะไรข้ึนมาเป็นช้ินเป็นอนัเลย  

แต่ถ้าคาํบริกรรมของมันเข้ามานะ พอจิตมันละเอยีดข้ึนมาไม่ใช่ว่างๆ อย่างน้ัน มันมี

พลังงานของมัน มันมีพลังงาน มีความรู้สกึของมัน มันมีความสขุของมัน มันมีความสขุของมัน 

เหน็ไหม น่ีขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธินะ แล้วสมาธมัินเกดิข้ึน ศีล สมาธิ ปัญญานะ 

เวลาจิต แค่จิตเป็นสมาธิน่ีมันจะเช่ือธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเลย 15คนที่ไม่

เคยพบไม่เคยเหน็มันไม่รู้จัก ท่องจาํมาขนาดไหนนะมันอยู่ที่อารมณ์ วันไหนอารมณ์ตัวเองดีนะ 

โอย๊สดุยอด วันไหนอารมณ์ตัวเองกระทบกระเทือนมามาก ให้ท่องจาํขนาดไหนกเ็อาไม่อยู่ 

เป็นไปไม่ได้  15เวลากเิลสมันมีกาํลังข้ึนมาแล้วน่ีมันกระพือหัวใจแล้วน่ีเอาไม่อยู่  

แต่ถ้าเป็นความจริงๆ ของเรา เหน็ไหม มันเป็นความจริงของเรา เรามีสติ สติตัวยับย้ัง

มัน ในคาํบริกรรม เหน็ไหม คาํบริกรรม บริกรรมให้มันละเอยีดข้ึน พอเราจิตที่มันละเอยีดแล้ว
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ละเอยีดมันอยู่กบัธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ มันไม่ไปเสพอารมณ์อย่างน้ัน

หรอก มันไม่ไปเสพสญัญาตัณหาความทะยานอยากอย่างน้ัน มันปล่อยวางหมดๆ พอมันสงบ

ลงแล้วกเิลสตามไม่ทัน กเิลสตามจิตดวงน้ีไม่ทัน จิตน้ีสงบลงก่อน  

พอจิตสงบลงไปแล้วเวลามันคายตัวออกมา คายตัวออกมาเรามีคาํบริกรรมต่อเน่ือง

ไปๆ อนัน้ีไม่ใช่หยิบฉวย มันเกดิจากการกระทาํ มันเกดิจากเราๆ เกดิจากจิตที่เราทาํน่ี ถ้าจิต

มันทาํได้ มันถงึจะเป็นไปได้ มันถงึเป็นความจริง  

จิตมันเป็นไปไม่ได้ จิตมันเป็นไปไม่ได้ เหน็ไหม ดูส ิด้วยกเิลสตัณหาความทะยานอยาก 

ด้วยวุฒิภาวะของคน ทางโลก เหน็ไหม ไอ้โรคหยิบฉวยน่ีมันไปหยิบของเขา แต่ไอ้โรคกเิลสน่ีสิ

มันตู่ มันตู่แล้วไปยึดของเขามาเป็นของเราทั้งหมดไง ยึดของเขาๆ ของใคร ของเขาของที่จาํมา 

สิ่งที่จาํมา สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาน้ีมันเป็นอาํนาจวาสนาของเรานะ  

เราเกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา ศาสนาจะเจริญข้ึนอกีหนหน่ึงกลางกึ่ง

พุทธกาลๆ มันมีครูบาอาจารย์ของเราท่านมาประพฤติปฏบัิติไง แล้วเวลาครูบาอาจารย์ของเรา

ประพฤติปฏบัิติข้ึนมา เหน็ไหม เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านเทศนาว่าการมา พอเทศนา

ว่าการมามันได้ยินได้ฟังมาน่ันน่ะ เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า หลวง

ตาท่านพูดเอง เราฟังเทศน์เจ้าฟ้าเจ้าคุณรู้เร่ืองหมดเลย พอไปฟังเทศน์หลวงปู่ม่ันคร้ังแรกฟัง

ไม่รู้เร่ือง แต่มันยังเดชะด้วยบุญกุศลไม่เคยติเตียนท่านเลย  

ท่านศึกษาเป็นมหา ฟังเทศน์เจ้าฟ้าเจ้าคุณรู้เร่ืองหมดเพราะ เพราะเขาอ่านหนังสอื เขา

เอาอ่านหนังสอืมาอ่านให้ฟัง เพราะตัวเองกศ็ึกษามากศ็ึกษาหนังสอืมาเหมือนกนั ทาํไมจะไม่

เข้าใจ เวลาไปเจอหลวงปู่ม่ันท่านพูดถงึประสบการณ์ในใจของท่านงง แต่เดชะ ไม่เคยโทษท่าน 

โทษเราเองๆ แล้วฝึกหัดประพฤติปฏบัิติข้ึนมาจนเร่ิมมีแนวทาง ตอนน้ีฟังเป็น  

พอฟังเทศน์ๆ แค่ฟังเทศน์เป็นไม่เป็น น่ีเหน็ไหม ดูส ิเวลากรรมฐานเราน่ีเวลาเทศน์เขา

บอกเลยมันไม่เหมือนบาลีๆ กบ็าลีมันเป็นความจาํ  จาํสิ่งน้ันมาแล้วมาขยายความ แต่ถ้าเป็น

ความจริงๆ กบ็าลีกศ็ึกษามาๆ ให้ปฏบัิติน่ี ปริยัติ ปฏบัิติ ปฏเิวธะ ถ้ามันเป็นความจริงๆ เหน็

ไหม ถ้าปฏเิวธะ ถ้ามันเป็นความจริงข้ึนมา มันจะเป็นความจริงในใจของเรา ที่เรามาปฏบัิติกนั

ปฏบัิติกนักเ็พ่ือเหตุน้ีไง น่ีฟังธรรมๆ กต็รงน้ีไง  

ศึกษาน่ีมีความจาํเป็นไหม ศึกษาปริยัติ ถ้าไม่ศึกษาเลยน่ีแนวทาง ในแนวทางเวลาธมฺม

สากจฉฺา ถ้าคุยกนัโดยธรรมวินัย เหน็ไหม เขาคุยกนัโดยบาลีน้ันแหละ คุยกนัโดยพุทธพจน์น้ัน

แหละเป็นหลัก ไม่ให้ใครออกนอกลู่นอกทาง แต่เวลาปฏบัิติน่ีมันต้องเปิดกว้าง คิดนอกกรอบ
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ไง คิดนอกกรอบ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า สาธุ แต่ปฏบัิติให้มันเป็นจริง

ข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญาให้มันจริงข้ึนมา พอมันเป็นจริงข้ึนมา สาธุ ไม่มีใครมีปัญญาเลอเลิศ

เหนือกว่าครูบาอาจารย์หรอก ไม่มีใครที่มีสติปัญญาเท่ากบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

หรอก ไม่มีทาง  เพียงแต่มันรู้ดีไปก่อนไง มันไปหยิบไปฉวยมานะ ไปหยิบไปฉวยมาน่ะมันเป็น

กเิลสทั้งน้ันนะ มันไม่เป็นความจริง ให้มันเป็นความจริงข้ึนมาเถอะ 

เวลาหลวงปู่ม่ัน เวลาหลวงตาท่านบรรลุธรรมของท่าน เหน็ไหม ท่านกราบองค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ท่านรู้ได้อย่างไร ท่านรู้ได้อย่างไร กราบแล้วกราบเล่า กราบ น่ันนะมัน

กราบอะไรนะ หัวใจคนที่ประพฤติปฏบัิตินะ หัวใจคนที่เป็นพระ หัวใจคนที่เป็นชาวพุทธไม่

เคารพศาสดาจะไปเคารพใคร แล้วการเคารพน้ันเคารพจากหัวใจด้วย ไม่ใช่เสแสร้ง การเคารพ

ด้วยการเสแสร้ง อวดเขา แต่ครูบาอาจารย์ท่านเคารพจากหัวใจนะ การเคารพจากหัวใจน้ี เหน็

ไหม น่ีเคารพธรรมวินัย ธรรมวินัยเป็นศาสดาของเรา ถ้ามันเคารพแล้วน่ีประพฤติตนอยู่ใน

ธรรมอยู่ในวินัย ประพฤติตนอยู่ในธรรมอยู่ในวินัย เอวัง 

 

 

 

 

 

 

 


