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ความเห็น ขนาดไปทางใต แลวมีโยมเขาขับรถไปดวย เขามาเลาใหฟงไง เขาพูด 
เองนะ เขาเปนคนแข็งพอสมควร เขาวาเขาโชคดีมาก เขาไดเจอพระ เขาไมเคยเขาไปหา 
พระเลย  เพราะที่บานเขาเกลียดพระ แลวเขาก็เห็นสภาพของพระไง 

พระในวัดแบงเปนคณะใชไหม ลงไปหาโยม แลวเวลาทําผิดก็บังคับใหพระลง 
ไปขอโทษโยม แตในวินัยมีนะ ถาสมมุติวาเปนพระที่เกเรมากแลวไปทําใหโยมเสีย 
ศรัทธา พระนั้นตองขอโทษโยมนะ มันมีในพรหมทัณฑ ปกาสนียกรรมอะไรพวกนี้ มัน 
มีหมด แตอยางนี้ เวลามี มีเปนธรรม แตพอหมูสงฆ อยางวาความเห็นของสงฆเปนอยาง 
นั้น แลวมีพระดีมาอยางนี้ บังคับใหไปขอ 

เมื่อกอนในศาสนาของเรานะ มีภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา บริษัท ๔ 
พระพุทธเจาฝากศาสนาไว ปจจุบันนี้จะกลับกันแลวนะ กลับเปนอุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ 
เอาไวขางหลังสุด เพราะภิกษุไมกลา ถึงวาเวลาพอทําความถูกตอง ถามันถูกธรรมแลว 
ธรรมขัดกับโลก ถูกธรรมแตไมถูกกับกิเลสชางมัน แตถาธรรมถูก กิเลสไมถูกธรรม 
สวนมากถูกกิเลสไมอยากใหถูกธรรม เพราะถูกธรรมดูแลวมันดอยคา 

ถามองทางโลกก็เหมือนกับผาขี้ริ้ว อาจารยบอกเลยเหมือนผาขี้ริ้วนะ อยูในปา 
เหมือนผาขี้ริ้ว มันไมมีคาไง แตมันใชประโยชนไดมากนะ เวลาพระมันจะอหังการไง 
เหมือนผาขี้ริ้วเลย แตผาขี้ริ้วนี้หอทอง กับไอทองหอขี้ 

โลกเห็นไหม แหม ดิ้นทองทั้งนั้นเลยนะ แตสภาพหออะไรไว แตของเรานี่ เปน 
ผาขี้ริ้วเลย แตใหใจมันเปนธรรม นี่ตางกันเลย แตโลกเปนอยางนั้น ผาดิ้นทอง แตหอ



เทศนเชา ภิกษุกับคฤหัสถ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ๒ 

อะไรไว หอแตของเนาของเหม็นไว แลวผูปฏิบัติธรรมเปนอยางนั้น ถึงวาคนที่ปฏิบัติ 
ธรรมเปนคนโงไง สมถะไง มีก็เก็บไว เวลามี เรามีนะ 

แตเวลาเราถือศีล ๘  เราก็ไมแตงตัวแลว ของมีคาตองเก็บไวแลว มีไวทําไมๆ มี 
แลวไมไดใช ไมมีคุณคาเลย ไมมีวาสนาเลย 

อาว! มีสิ มีคุณคาของหัวใจไง กินธรรมโวย ความอิ่มใจโวย กินความรูสึก กิน 
ความอิ่ม กินศีลกินธรรมของพระพุทธเจานะ อิ่มธรรมนะ อิ่มธรรมนะมันอิ่มทิพย ไอที่ 
เขาประดับกันนั่นละ “หิว” หิวอะไร เพราะอยากอวดใชไหม ตองประดับใหเสมอกันนะ 
หิวกระหายแลวก็เอามาแปะไว แตไมไดกินไง 

ก็แบบวาเราไปหางสรรพสินคาไปมอง โอโฮ! สวยมากเลย แตไมมีตังคซื้อไง ก็ 
มันไมไดกิน เอามาแปะไว ใจมันไมไดกิน ใจมันอยาก แตมันกินเขาไปไมถึงใจ เพราะ 
วัตถุมันไมใชอาหารของใจ ใจกินอารมณเปนอาหาร 

แตศีลธรรมมันเปนอาหารของใจ ใจอิ่มนะ พอคนอิ่มมันไปไหนก็อิ่มเอิบ ถือศีล 
ไปไหนก็อยูได แตไอคนหิวนี่หิวแลวไมไดกิน ฟงดูสิ หิวแลวเอามาแปะที่มือ แปะไวที่ 
คอ แตไมไดกินเลย แปะไวเฉยๆ แปะไวที่ขอมือ แลวก็วาอยางนั้น 

ผูที่ปฏิบัติธรรมทนตรงนี้ไมไหวไง ทนแรงเสียดสี การนินทาของโลกวาเปนผูต่ํา 
ตอย เปนผูที่ไมมีวาสนาเห็นไหม ดูอยางวัดเรา เราจะสรางใหมันหรูหรา ใหมันเทียมโลก 
มันจะเทียมโลกไปไหน มึงสรางขนาดไหนก็แลวแต มึงสูช้ันสวรรคไมไดหรอก นี่เขา 
จําลองจากสวรรคลงมา พวกโบสถ พระวิหาร จําลองจากสวรรคลงมานะ 

เพราะวาอยางเชน พระปฏิบัติเรานี้ สมัยโบราณเรื่องอยางนี้มันเปนเรื่องปกติเลย 
เรื่องจะไปเห็นเรื่องขางบน แลวจําลองลงมาสรางไง เขียนแบบเอามาสรางนี้ แลวมาสราง 
ไวๆ เปนของจําลอง คําวา”จําลอง” จําลองก็ของเทียมอยูแลว ของเทียมนั่นเปนทิพย อัน 
นั้นเปนทิพย มันเกิดขึ้นโดยอํานาจของบุญโวย บนสวรรคมันเกิดขึ้นดวยอํานาจของบุญ 
นะ เราทําบุญไวขนาดไหนก็แลวแต วิมานจะเกิดขึ้น
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แตอํานาจของเรา มันเกิดขึ้นดวยอํานาจของบุญ มันเปนทิพย มันไมไดเกิดขึ้น 
ดวยอํานาจของการไปขอเขามา แลวมากอสราง แลวสรางไมไดประโยชนดวย เราไปเอา 
ของเทียมเห็นไหม เหมือนกันเลย เหมือนกับไอหอขี้ มันไมไดกิน ใจมันไมไดกิน 

นี่ก็เหมือนกัน เราทําบุญกุศล นี่บุญกุศล มันทุกขก็ใหมันทุกขไปเถอะ แตเวลา 
อํานาจของบุญมันเปนไปนะ ผลัวะ ขึ้นไปเลยนะ แลวไปอยูในสภาพแบบนั้น อันนั้นมัน 
เปนความจริง มันไดสัมผัสตลอดไง กับไดบุญตลอดนี่ ไมไดกินเลย ไดดูก็ยังดีนะ บางที 
ไมไดดูดวย เวลาขาดจากกันลงขางลางเลย จะเอาอะไรมาดู มันก็ไปเห็นแตน้ําเดือดนั่น 
แหละ รอนก็รอนนะ นี่มันเปนอยางนั้นเวลามันตกนรก มันรอนแตมันไมตาย 

คนมันเกิดมาแปลกนะ คนเรานี่ ภพของคนหนึ่ง ถาขาดอาหาร นี่ตาย แตเวลานรก 
สวรรคมันไมเปนอยางนั้น แตบนสวรรคมันไมมีตลาด มันเปนทิพยหมด ทุกอยางเปน 
ทิพยหมด 

แลวอยางเวลาทุกข อยูในนรกไมมีจะกิน มันก็ไมตาย แตของเราไมกินแลวตาย 
เพราะเรามีธาตุ ๔ แตขันธ ๕ มันไมตาย ขันธ ๕ มันอยูอยางนั้น สภาพของความเปนทุกข 
ทุกขอยูอยางนั้นแหละ อํานาจของบุญเทานั้นละถึงจะไดเสวย 

แลวอยางเราเห็นไหม เวลาไปถวายพระ มาใหพระ ถาผูมีศีลผูมีธรรมมาใหพระ 
เวลาใหนี้ใหเปนวัตถุ ใหเสร็จแลวอุทิศสวนกุศลใหพวกนั้น มีไดก็มาแครับสวนกุศลของ 
เราไง อุทิศสวนกุศลไง ยังไมไดกิน หิวนะ มาแลวเขาฝนโนน เขาฝนนี่ อยากใหคนนั้นมา 
ใสบาตรใหกินหนอย 

พวกนี้ตองอาศัยเปนนามธรรมไปเลย เพราะโลกนั้นมันเปนโลกของนามธรรม 
เปนโลกของจิตวิญญาณ กินวิญญาณาหาร แตนี่เรากินคําขาวเปนอาหาร ถามันยึดหลัก 
อันนี้ไดมันก็ไมตื่นเตนไปตามโลก 

เขาจะพูดกันอยางนั้นจริงๆ นะ พวกเรานี่พวกอะไรนะ พวกไมมีวาสนา พวกขี้ 
ทุกข วาพวกขี้ทุกข พวกปลาแหงไง ปลายาง ปลาแหง ไมอิ่มหนําสําราญเหมือนเขาเลย 
เขาเปนพวกอิ่มชุม เขาอิ่ม เขาชุมกัน ปลาสดเวลามันตายแลวมันก็เนา ปลาแหงมันไมเนา



เทศนเชา ภิกษุกับคฤหัสถ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ๔ 

นะ แลวมันยังไดประโยชนไปเรื่อยๆ ศาสนาสอนอยางนั้น เราตองปฏิบัติ เราตองศึกษา 
มา พอเราจับประเด็นได 

อยางนั้นพูดถึงการกอสรางนะ พูดจริงๆ แลวมันไมผิด ถาไมมีการกอสราง คน 
สวนใหญที่เขาไมถึงการปฏิบัติเขาก็ไมไดบุญกุศล สวนใหญของคนใหไดแคทาน ทาน 
คือการใหสละออก สละเปนเงินมากอสราง อันนั้นเปนบุญของเขาไดแคนั้นเอง มันเปน 
บุญหยาบๆ ทานแลวก็มีศีล แลวก็มาภาวนา 

เราเปนระดับภาวนาแลวทําไมกลับลงไปกินแคนั้นละ แตเราสรางพอเปนแบบ 
ปจจัย ๔ เครื่องอยูอาศัย คนฉลาดเห็นไหม เครื่องอยูอาศัย เราเปนเจานายวัตถุ เราเปน 
เจานายของที่เราสรางขึ้นมา เราใชประโยชนมัน 

แตถาคนโงนะ อุตสาหเกือบตายไปหามา แลวมันก็เปนเจานาย เจานายจริงๆ มัน 
เปนเจานายมาสั่งไง มันสั่งเลยตองเช็ดอยางนั้น ตองลางอยางนั้น ตองทําอยางนั้น มันสั่ง 
แตเรากลับไปติดกัน 

นี่ก็เหมือนกัน ถาเราฉลาด ปจจัย ๔ เครื่องอยูอาศัยมันเปนบุญทั้งนั้นละ เปนบุญ 
ทั้งนั้นนะ การกอสรางหรูหราหรือไมหรูหรานะ ขอใหน้ําใจเราเต็มที่ก็เปนบุญหมด 
ความดีเราสรางไดกุศลมากกวาดวย มันเปนวิมาน 

การกอสราง ศาลา โบสถทุกหลังในประเทศไทย หรือในทั่วโลกนี้ มันไมไป 
สวรรคหรอก มันเปนวัตถุ ผูสรางตางหาก หัวใจผูที่สละออกตางหาก เจาของผูที่สละ 
หัวใจดวงนั้นมันไปสวรรค มันไปของมัน แตของวัตถุนั้นไมไดไปหรอก วัตถุเปนเครื่อง 
แสดงออกเทานั้น นี้วัตถุมันก็เหมือนกันใชไหม วัตถุอยางไร หัวใจที่มันแสดงออก มัน 
เขาใจแลวมันสละออกไปดวยความบริสุทธิ์ใจ มันก็ไดผลสิ 

แตไออยางที่วาวิจิตรพิสดารอยางนั้น แหม มันวิจิตรพิสดาร มันก็แบบวาตองออก 
มากตองอะไรมาก มันก็มีความสุขไปอยางหนึ่ง แตความสุขแบบอารมณไง 

อยางเชน เราเห็นวาของเราสวย เราก็ดีใจใชไหม เราดีใจ อารมณ แตความสุข 
แบบเขาใจดวยปญญา อารมณนี้คือวามันเปนขันธไง มันจรมา แตเราบังคับไมได แต 
ปญญาที่เราบังคับไดเราจะเขาใจเลย เราทําแบบมีปญญาไง แบบเด็กมันเลนอยางหนึ่ง
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ผูใหญทํางานอยางหนึ่ง มันตางกันมากเลย ในเรื่องการกอสรางนะ ถึงการกอสรางก็ 
เหมือนกันทั้งนั้นแหละ 

อาจารยพูดบอย ในพระไตรปฎกก็วา สมัยพุทธกาลไมเสียเพราะอะไร เพราะนาง 
วิสาขาสรางวัด พระพุทธเจาใหพระโมคคัลลานะเปนคนไปคุมการสรางวัด นางวิสาขา 
เปนคนสรางขึ้นมา มันถึงกับวามันไมเหอเหิมจนเกินไป มันอยูในขอบเขตหรือไมมันไม 
เสีย แตในปกตินี้พวกเรามันไมอยางนั้น งานของเรายังไมจบ แลวเราไปเอากันกอน งาน 
ของเรายังไมจบ 

ถาพูดไปถึงธรรมะลวนๆ ไปมันเหมือนกับเราจะไปขัดกับโลกเขาไง โลกเขาจะ 
กอสราง ถาสรางก็เปนธรรมนะ อยางสรางที่วาไมผิด แตสวนใหญแลวสรางไมเปนธรรม 
เลย แลวการกอสรางนั้นก็เลยเปนแบบวา คนถามันตั้งเปาหมายไวผิดไง การกอสรางนี้ 
เปนผลงานอันประเสริฐ การกอสรางนั้นเปนงานที่สูงสุด แลวมันก็ติดแคนั้นเอง 

แตพระพุทธเจาสอน งานของพระคืองานชําระกิเลส มันเปนคนละงานไง เราไป 
จับงานนั้น เพลินงานนั้น จนลืมงานนี้ไง ลืมหนาที่ของตัว เหมือนหนาที่ของตัวไมทํา ไป 
ทําหนาที่ของคนอื่น ไปทําหนาที่ของพวกชางเขานะ พวกกรรมกร ไอนี่มันเปนหลัก 
ศาสนา 

แตถาประเพณีของไทยเรามันตางกัน แตเดิมแตโบราณกาลมาวิชาการทั้งหมด 
ออกจากวัด แมแตชางก็ออกมาจากวัด พระเปนคนรักษาไวแลวสอน อันนั้นก็เห็นดวย 
แตปจจุบันนี้วิชาการออกมาจากมหาวิทยาลัยแลวนะ วิชาการในมหาวิทยาลัยเขารุดหนา 
ไปกวาวิชาการทางธรรม แตวิชาการทางจิต จะมหาวิทยาลัยไหนก็สูไมได แตถาการ 
กอสรางมหาวิทยาลัย เขาฝกคนไดดีกวาเรา 

แตถาทางศีลธรรม ทางนิพพานนะ ฮื่อ ทางสิ้นกิเลสนะ ไมมีที่ไหนสอนหรอก 
ไมมี ในศาสนาก็มีศาสนาพุทธศาสนาเดียว เพราะศาสนาพุทธมีมรรคผลนิพพาน ศาสนา 
อื่นสอนแคจริยธรรมเทานั้น ไมมีมรรค ไมมีผลหรอก สอนอยางมากก็สอนแคจิตเปน 
สมาธิเทานั้น  สรรพสิ่ งนี้ เปนหนึ่ง  เทานั้นเอง  เพราะมรรคนี้ไมมี  ไมมี ผูรู  ไมมี 
พระพุทธเจา ไมมีผูสิ้นกิเลส ใครจะมาสอน คนทั่วไปที่ไมรูจะเอาอะไรมาสอน เราไมรู



เทศนเชา ภิกษุกับคฤหัสถ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ๖ 

อะไรเลยเราจะไปสอนคนอื่นไดอยางไร ไมมีศาสดาจะเอาอะไรมาสอน ศาสดาองคอื่น 
ไมมีความรูอยางนี้จะเอาอะไรมาสอน ไมมี ไมมีหรอก 

อาจารยมหาบัวบอกวา “ศาสดาผูมีกิเลสไง” ศาสดาผูมีกิเลสก็ตองเอากิเลสมา 
สอน เอาความนึกมาสอน แตพระพุทธเจาเปนศาสดาผูสิ้นกิเลส! จนปฏิญาณตนวาเราสิ้น 
กิเลสแลว ถึงเอาธรรมะมาสอน มีศาสนาเดียว มีศาสนาพุทธเทานั้น เทานั้นเลย แตสาวก 
ปจจุบันนี้เอาอะไรมาสอนกัน 

ถึงบอกวาเปาหมายผิดไง เปาหมายพระที่ตั้งไวอยางนั้นผิด แตเรื่องของเขานะ ถา 
เราจะไปวาเขาอยางนั้นหมดไมได ธรรมดารางกายก็มีสมอง เห็นไหม หัวสมองก็เล็กนิด 
เดียว แตรางกายนี้มันมากเหลือเกิน ตัวรางกายมันเทียบสวน วงการพระก็ตองเปนอยาง 
นั้น วาสนาบารมีดวย ถึงเวลาคุย เวลาเขามาพูดใหฟง 

พวกเรานี้มีวาสนามาก เกิดมาอยางนอยก็เจอผูที่ชี้นําได เกิดมาเจอครูบาอาจารยที่ 
สอนไดนะ ถาไมมีครูบาอาจารยสอน ไมมีทางหรอก ไมมีทางหรอก 

ขับรถบนถนนวันนั้น  ยังไปวนหลงทางอยูตั้งหลายรอบ ถนนมีลูกศรช้ีไป 
ขางหนามันยังหลง มองไปในอากาศ เครื่องบินมันยังมีเข็มทิศ มองเขาไปในหัวใจสิ มืด 
แปดดาน จิตกวาจะสงบ สงบแลวจะทําอยางไร ไมมีทาง ไมมีเลย 

นี้เรามาเจอผูช้ีนํา ธรรมะ ธรรมะของพระพุทธเจาอยูในพระไตรปฎก แลวแตเรา 
จะตีความ แตกิเลสที่มันมีในใจ เวลาอานมามันตีความตามกิเลสตางหาก มันไมตีความ 
ตามธรรมที่พระพุทธเจาสอนไว พระพุทธเจาสอน (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี้) 
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