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เทศนพระ (กอนปาฏิโมกข) 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

เทศนพระ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๐ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วดัปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

สังคมสงฆ  มนัจะแคบเขามาเรื่อยๆ  เวลาทีโ่ลกเขาแคบลงเหน็ไหม  เมือ่กอนการ 
คมนาคมมนัไมสะดวกอยางเดีย๋วนี้ กวาเช้ือโรคจะแพรกัน กวาจะกระจายไปถึง เห็นไหม 
แตในปจจบุันนี้  ถาเช้ือโรคจะแพรไปนี่เขาตองกกัสนามบนิ  เพราะการคมนาคมมัน 
สะดวก  ถาเช้ือโรคมีทีไ่หนนะ  โรคระบาดมันจะลางโลกเลย  เพราะอะไร  เพราะวาการ 
คมนาคมมนัเอาเช้ือไปทัว่  ในปจจบุันนี้ก็เหมือนกนั  ในเมื่อสงัคมสงฆไง  สังคมสงฆมัน 
สะดวกขึน้มา สะเทอืนทีไ่หนกถ็ึงกนัหมดนะ 

กลิ่นของศีลมันหอมทวนลม กลิน่ของบาปอกุศลเหน็ไหม  จะทําที่ไหนใครก็รูนะ 
เราถึงตองตั้งสติ ถามีสตนิะมนัจะยับยัง้ ยับยัง้ความตองการ ยับยั้งสิ่งที่เกิดจากใจเรา สิ่งที่ 
เกิดจากใจนีม่ันรนุแรงมาก เพราะกิเลสนะ กิเลสของคฤหัสถ เวลาเขามองพระไง เขามอง 
พระวาพระบวชแลว พระก็ตองอยูในรองในรอย พระตองเปนคนดีนะ โยมจะทําความผิด 
บางก็ไมเปนไร  แตพระหามทําความผิด  เหน็ไหม  เขาคิดวาพระบวชแลวนี่มนัเทากับ 
กิเลสมันไมมีในหัวใจเลย เวลาบวชแลวเห็นไหม มนัเปนสมมุติสงฆ 

บวชดวยสมมุติสงฆใหเปนผูทีป่ระพฤติปฏิบัติ  บวชโดยสมมุติอนัหนึ่ง  แลวบวช 
โดยธรรมอันหนึ่งไง  บวชโดยธรรมเห็นไหม  บวชโดยมรรค  มรรคสามคัคี  อาสวักขย 
ญาณเขาไปทําลายกิเลส  เอหิภกิขุ  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาบวชให  ธรรมและ 
วินัยนี้เปนศาสดาของเรา ถาธรรมและวนิัยเปนศาสดาของเราเหน็ไหม  เราบวชของเราอกี 
หนหนึ่ง  เราจะเปนเอหิภิกขุ  บวชตัวของเราเอง  แตถาเราบวชในสังคม  มนัไดเปนแค 
สมมุติสงฆเทานั้นละ  สมมุติสงฆเพราะวาวางธรรมและวินยัไว  นี่ธรรมและวนิัย 
เหมือนกนั
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ถามันไมใชสงฆเห็นไหม มีพระบอกวา พระบวชช่ัวคราวนีเ่ปนลูกชาวบาน ไมใช 
ไมใชลูกชาวบานหรอก เปนพระภิกษุ เปนสงฆโดยสมมุติแนนอน เพราะอะไร เพราะมนั 
เขาทําสังฆกรรมรวมกบัสงฆ  มนัทําสังฆกรรมเหน็ไหม  ถาสิ่งที่ทําเปนนานาสังวาส  เปน 
โมฆียะ  เปนโมฆะ  แลวถาสงฆบวชแลวไมใชสงฆ  เขาไปในหัตถบาสไดอยางไร  เขาไป 
ทําสังฆกรรมไดอยางไร สงฆทั้งหมดมนัก็สกปรกไปทั้งหมดนะสิ  สงฆไมสกปรก 

ขณะบวชโดยสมมุตเิห็นไหม อปุชฌายกับอาจารยเวลาสวด วิบัติ ๔ สิ่งนี้เปนวบิัติ 
บวชแลวเปนสงฆไหม  เปน  เปนสงฆนะ  เพราะอะไร  เพราะบวชแลวโดยเจาตัวไมรู  เจา 
ตัวเขาสังฆกรรม  เขารวมทําทุกๆ  อยางเลย  แตจะขาดตอเมื่อเรารูไง  แลวถาเราสงสยัใน 
อุปชฌาย  สงสัยในอาจารยเห็นไหม  วิบัติ  ๔  อุปชฌายวิบัติ  กรรมวาจาจารยวิบัติ  อักข 
รวิบัติ  สีมาวิบัติเหน็ไหม  สิง่ที่เปนความวบิัติ  ดูหลวงปูมั่นสิ  ในประวัติหลวงปูมัน่เหน็ 
ไหม  หลวงปูมัน่บวชแลว  สมัยโบราณ  เรื่องบรขิารหาไดยาก  ก็บวชโดยใชผาสังฆา 
(สังฆาฏิ) ช้ันเดียว 

พอบวชไปแลว  เพราะหลวงปูมัน่ยงัไมไดออกไปปฏิบัติ  หลวงปูมั่นบวชเปนเณร 
๒  พรรษา  แลวสึกไปชวยพอแมทํามาหากนิ  แลวหลวงปูเสารไปเอามาบวชใหม  ขณะที่ 
หลวงปูมั่นบวชใหม  ขณะที่เปนคฤหัสถหลวงปูมั่นก็ยังไมรูอะไร  เพราะสมยันัน้สมัยที่ 
บวชใหมก็ยงัไมไดภาวนาเลย  เวลาบวชแลวเหน็ไหม  แลวแตวาสังคมสงฆจะทําให  สงฆ 
ทําใหก็จัดบริขารให แลวบวชให แตบวชออกมาแลวเห็นไหม นอนฝน ฝนวาตัวเองไมได 
บวช ตัวเองบวชไดแคเณร 

เณรเพราะอะไร  เณรเพราะสังฆามนัช้ันเดียวเหน็ไหม  อักขรวิบัติ  อปุชฌายวิบัติ 
กรรมวาจาจารยวิบัติ  สีมาวิบัติ  บรขิารวิบัติ มันวิบัติ ๖ มันวบิัติ ๔ แลววบิัติ  ๖  เห็นไหม 
ฝนวาตัวเองยงัเปนเณรอยู  จนไปปรึกษาอปุชฌาย  อุปชฌายยอมรับวาจัดบริขารใหไม 
สมประกอบ  ถึงไดทําทัฬหีกรรมบวชซ้ํา  บวชซ้ําอีกหนหนึ่งเห็นไหม  หลวงปูมัน่เวลา 
นอนแลว ฝนอีกเห็นไหม พุทธภูมิ ภูมิของหลวงปูมัน่ ปรารถนาเปนพทุธภูมิ เพราะสราง 
บุญญาธิการมามาก 

สิ่งที่มีบุญญาธิการมามากเหมอืนกบั  ในปจจบุันนี้  ดูสิ บางคนนี่เชาวปญญาดีมาก 
บางคนนีเ่ซอมาก เซอจริงๆ นึกอะไรก็นึกไมออก แตบางคนเชาวปญญาจะดมีากเลย สิ่งนี้
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มันมาจากตรงนี้  มันมาจากบารมีที่สรางสมมา แตมันมีกรรมนะ ดูจูฬปนถกสิ  เวลาพี่ชาย 
ใหทองมนต แมแตบทเดยีวกย็ังทองไมได แตทําไมเวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา 
ใหลูบผาขาว  ทําไมถึงเปนพระอรหนัตขึน้มาไดละ  เห็นไหมถากรรมมันบัง  เวลากรรม 
ของเรา กรรมในชาติใดชาติหนึ่ง เวลาทีเ่ราทําไวนี้มาตอบสนองไง 

เวลาเหน็พระสวดปาติโมกข  เคยบวชในศาสนา  เพราะศาสนามีองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจามาตลอดเห็นไหม  บวชมาแลวไปเห็นพระ  ตัวเองฉลาดมากทองสิ่งใดก็ 
ได จดจําสิ่งใดก็ได แตเหน็พระที่สวดปาติโมกข ทองปาติโมกข ทองแลวทองอีกไมได  ก็ 
ไปหัวเราะเยาะเขาไง  เขาเขนิเขาอาย  เขาก็เลยหลุดไปเห็นไหม นี่กรรม กรรมเพราะอะไร 
เพราะการสวดปาติโมกข  การทําการแทนพระพุทธเจาเปนธรรมกถา  เปนเรือ่งของธรรม 
วินัย มนัทําใหสังคมสะอาดไง ทําใหสังคมเรามนัจะมีจุดยนืเหน็ไหม 

แลวไปหัวเราะ  สิ่งตางๆ  กรรมก็ตามมา  จูฬปนถก  ทองคาถาบาทเดยีวไมไดเห็น 
ไหม แตเพราะอํานาจวาสนาที่ตวัเองก็สรางมา แลวเพราะมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจาดวย องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา เห็นไหม สมัยที่แสดงยมกปาฏิหาริย หามภิกษุ 
อวดอุตริมนุสธรรมเปนอาบัติปาราชิก  แลวพอบญัญัติขึ้นมาก็เพราะวาลูกศิษยของพระ 
โมคคลัลานะเหาะขึ้นไปเอาบาตรไมจนัทนเห็นไหม  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา 
บอกวา ธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาคอืวิมุตติธรรม มนัมีคุณคามาก 

แลวดวยพระโมคคลัลานะกับลกูศิษยนี่เปนพระอรหนัตดวยกนั  แตเพราะเจาของ 
เขาก็อยากเห็นวาในศาสนายังมมีรรคมีผลหรือเปลา  ดวยเทคนิคของเขา  เขามีความเห็น 
ของเขาแคนั้น  ก็ทําบาตรไมจนัทน  แลวเอาไมไผตอขึ้นไป  ๓  ลํา  เอาไวบนยอด  แลว 
ประกาศวา ถามีพระอรหนัตจริง ขอใหเหาะมาเอาเถดิ เพราะตัวเองอยากรูไงวา ยังมีมรรค 
มีผลไหม  นี่ขนาดในสมัยพุทธกาลนะ  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ยังมีชีวิตอยูนะ 
นี่เขาก็สงสยักนัอยูแลวเหน็ไหม 

แลวทางเดยีรถยีก็มาแสดงตน  วาจะเหาะ  จะเหาะ  แตก็มาหลอกเขาอยูตลอดเวลา 
ใหลูกศิษยคอยบอกวาอยาเหาะเลยของแคนี้ไมสําคญั  เขาก็ดูถูก  เขาดูถูก  เขาบอกวา 
หมดแลว มรรคผลไมมีแลว เขาดูถูก เขาเสียใจมาก พระโมคคัลลานะกบัลูกศิษยเห็นไหม 
บอกวา นีเ่ธอตองขึ้นไปเอา ลูกศิษยก็ใหอาจารยไปเอา อาจารยก็ใหลกูศิษยไปเอา ถึงที่สุด



เทศนพระ ๓ ม.ค. ๕๐ 4 

เพราะอะไร  เพราะเขาเสียใจ  เขาไมมีทีพ่ึ่งไง  ลูกศิษยของพระโมคคลัลานะจึงเหาะขึน้ไป 
เหาะขึ้นไปหยิบบาตรนะ วน ๓ รอบแลวลงมา เขาดีใจมากวาสิ่งนี้ยงัมอียู โลกมองไดแค 
นั้น ฌานโลกียเห็นไหม พวกนี้เปนเรื่องฌานโลกียเปนสิ่งที่แสดงออก 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาถึงบัญญัติวินยัไววา  หามอวดอุตริมนุสธรรม  ถา 
อวดอุตรินี่ใหปรับอาบัติปาราชิก  เพราะวา สุกขวิปสสโก เตวิชโชตางๆ พระอรหนัตทีว่า 
แสดงฤทธิ์ก็ได ที่เปนสุกขวิปสสโกบรรลุธรรมแลวนี้บรรลุธรรมเฉยๆ แตไมมีฤทธิ์มีเดช 
อยางนีเ้ห็นไหม  แลวถาเกิดอยางนั้น  เวลาใครไมเช่ือก็ตองใหเหาะ  ใหแสดงอยางนี้  มนั 
เปนการทําใหศาสนาเปนเรื่องของโลกๆ ไปเหน็ไหม ถึงบัญญัติไววา หามอวดอุตริมนุสธ 
รรม  แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็อนุญาตใหพระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ 
แสดงไดกอนที่จะสิน้ชีวิตเหน็ไหม ใหแสดงไดเต็มที่เลย 

แลวองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาบัญญัติขึ้นมา  พวกเดยีรถยีก็ไดใจ  เห็นไหม 
ก็จะมาทาทายการแสดงฤทธิ์ตางๆ  เห็นไหม  เพราะคิดวาทําไมไดไง  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจารับคําทา  พอรบัคําทาทีนี้โยมก็ไปถามวา  อาว  ก็องคสมเดจ็สัมมาสัม 
พุทธเจาเปนคนบัญญัตเิองวา หามอวดอุตรมินุสธรรม แลวการแสดงฤทธิ์เดชมนัอวดอุตริ 
มนุสธรรม  ธรรมเหนือมนุษย  แลวองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาแสดงไดอยางไร  เรา 
แสดงไดสิ  เพราะเราเปนเจาของสวนมะมวง  เราหามคนอืน่เกบ็มะมวง  แตเรานีเ่ปน 
เจาของสวนทําไมเราจะเก็บไมได 

เหมือนกับเราเปนเจาของไร  เราติดประกาศใชไหมวา  หามบุคคลอืน่เขามาหยิบ 
ฉวยของๆ  เรา  แตเราเปนเจาของสวน  เราสามารถจะเกบ็ผลไมนั้นกินไดไหม  ได  นี่ก็ 
เหมือนกนัองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทานบอกวาทานเปนเจาของศาสนา  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  แลววางธรรมวนิัยไวเปนศาสนา  ในเมือ่ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนเจาของ  ทําไมจะทําไมได  องคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจาจึงทําไดเห็นไหม แลวแสดงยมกปาฏิหาริย ไปแสดงตน พวกเดียรถียนี่ลมระนาว 
ไปหมดเลยเหน็ไหม แลวก็ขึน้ไปโปรดพระพุทธมารดา 

สิ่งที่องคสมเด็จแสดงเห็นไหม นี่ก็เหมือนกันยอนกลับมาจูฬปนถก  เพราะอํานาจ 
วาสนาบุญบารมี  เพราะองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจารูแจงโลกนอก  โลกใน  คนที่มี
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วาสนาแตวามีกรรม  กรรมคราวหนึง่มนัมาบัง  มาตดัทอน  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจาสามารถสอนได  สามารถบอกกลาวได  แมแตพี่ชายจะรักนองขนาดไหน  เพราะเอา 
นองมาบวช ก็รักนองมาก แตนองนั้นพอบอกใหทอง ใหทองบนเหน็ไหม เพราะสอนกัน 
ไปโดยขอเทจ็จรงิไง สอนกนัไปโดยความรูแบบอาจารยกับศิษยไง 

แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามีวุฒิภาวะสงูสงมาก  ใครทุกคนกอ็ยากเกิด 
พบองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  อํานาจวาสนาอยูตรงนี้ไงเห็นไหม  บวชโดย  เอหิ 
ภิกขุ  โดยบวชสมมุติสงฆ  ก็บวชโดยธรรมและวนิยั  ถาจะโตแยงกนัโดยปริยัตเิห็นไหม 
มันกบ็วชแลว  นีก่็บวชโดยธรรมและวนิัยเพราะเราบวชออกมา  สงฆยกเขามาหมู  มนัก็ 
เปนสงฆ  ใช  แตเปนสมมุติสงฆ  แลวเวลาประพฤติปฏิบัติมา  ชาวบานบอกวาบวชเปน 
พระแลวนี่ พระตองไมผิดในสิ่งใดเลย 

พระกม็ีกิเลสทั้งตวั  ก็มนับวชแบบสมมุติ  บวชแบบสิทธิตามประเพณไีง  ภิกษุ 
ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกาเห็นไหม  พุทธบริษัท  ๔  เจาของศาสนา  รักษาศาสนาไว  แลว 
พุทธบริษัท ๔ เห็นไหม นางวิสาขาก็เปนพระโสดาบันเหน็ไหม พระเจาสุทโธทนะก็เปน 
พระอรหันตเหน็ไหม  พาหิยะก็เปนพระอรหันตเห็นไหม  คฤหัสถ  พุทธบริษัท  ๔  ก็ 
สามารถบรรลุธรรมไดทั้งหมด แตพุทธบริษัท ๔ สามารถทําไดไหมละ 

ถาทําไดนะ ดูอนาถบิณฑิกเศรษฐีเห็นไหม อุปฏฐากพระมาก  เพราะอะไร  เพราะ 
เปนพระอริยบุคคล  พระอริยบุคคลนี่นะ  มันจะมีความเปนไปของจิต  จิตนี้มนัเหมือนกับ 
เราเปนหมอ  เหมือนกับเราเปนพอแม  พอแมนี้จะรักลูกมาก  พอแมจะหาทางใหลูกมี 
วิชาการ ใหลูกสุขสบาย ใหลูกมีโอกาสสรางเนือ้สรางตัวได พอแมคนไหนก็รักลูก  อริย 
ภูมิก็เหมือนกัน  อริยภูมิในหัวใจเพราะอะไร  เพราะปุถุชน  ภูมิของปุถุชนนี้เปนภมูิ 
อันหนึง่ ก็มีความเหน็อนัหนึง่เหน็ไหม 

แลวถาภูมิปถุุชนมนัพยายามคนควา  พยายามชําแรกกิเลสออกจากใจ  มนัเปน 
วิธีการนะ  เหมือนกับทางโลกเขาประกอบสัมมาอาชีวะ  ทางโลกเขาอยูกับสงัคม  สังคม 
มันจะมีโลกธรรม ๘ มันจะมีติฉินนินทา จะมีสิง่ตางๆ เห็นไหม มันจะมีเกณฑมีสิง่ตางๆ 
ในสังคม รูหนาแตไมรูใจ มันจะเปนอยางนัน้ตลอดไป แลวพอแมอยูในสังคมอยางนั้นมา
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แลวลูกเราเกิดมาแลวตองเขาไปในสังคมนั้น  มนัจะทุกขยากขนาดไหน  พยายามจะบอก 
ใหลูกมวีุฒิภาวะเพือ่จะเขาไปอยูในสงัคมนั้นได 

อริยภมูิก็เหมือนกนั  เพราะอะไร  เพราะกเิลสในหัวใจของเรา  ตัณหาความทะยาน 
อยากในหวัใจ  มันมีเลหเหลีย่มมาก  เลหเหลีย่มมันจะหลอกลวง  มนัจะคอยพลิกแพลงใน 
หัวใจของเรา  แลวครูบาอาจารยที่ทานบรรลุธรรมขึน้มาแตละชั้นแตละตอนขึน้มา  ทาน 
ตองผานสังคมอยางนี้  ผานกิเลสนี้  ชําระกิเลสออกจากใจอยางนี้  นี่สิ่งนี้ถึงจะหวงหา 
อาวรณเรื่องธรรมและวินยั เรือ่งขอวัตรปฏิบัติเหน็ไหม 

อนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือแมแตนางวิสาขา นางวสิาขานี้เปนพระโสดาบนันะ เวลา 
พระจะเดินทางจะขอหมดนะ  ขอพระทีจ่ะสงพระเดนิทาง  ขอพระทีเ่จ็บไขไดปวย  นาง 
วิสาขาเปนคนขอองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  อุปฏฐากพระทัง้นัน้เลย  เพราะอะไร 
เพราะกวาจิตที่เปนปถุุชนจะเปนพระโสดาบนัขึน้มา  มันผานขั้นตอนของการชําระกิเลส 
นี่มนัเห็นวิธีการที่จะเขาไปหา  เหมือนพอแมเคยผานมา  เคยทําธุรกิจการคามา  มันจะผาน 
ขั้นตอนมาอยางนี้  มนัอาบเหงื่อตางน้ํามา  แลวลกูของเรา  หรือวาสังคมของเรา  หมูญาติ 
ของเรา พยายามจะทําอยางนี้ สังคมสงฆไง สังฆะคือสงฆ สงฆที่จะขึ้นมานี้เหน็ไหม 

แมแตเปนคฤหัสถ  แตถาจิตใจเปนอริยภมูิขึ้นมาแลว  มันจะเหน็วิธีการ  สิ่งใดที่ 
เปนวิธีการเขาไปหาเปาหมายนั้น  จะถนอมรักษามาก  แลวครูบาอาจารยที่ผานอยางนีม้า 
จะรักษาอยางนี้เหน็ไหม  แลวเราละ  เราเปนผูทีป่ระพฤติปฏิบัติ  เราเปนผูที่แสวงหา  เรา 
จะตองถนอมรักษาสิ่งนี้  รกัษาสิ่งนี้เพื่อใหใจเราเขามาถึงใจเรา  ถาเขามาถึงใจเราเห็นไหม 
เขามาถึงใจเรา  แคจิตสงบเทานัน้  ความสงบของใจเพื่อใหมีโอกาสที่จะขุดคุยเขามาใน 
ชําระกิเลสเหน็ไหม 

กิเลสมันเปนสิง่ที่โตแยง  เหมือนสงัคมเลย  เพราะอะไร เพราะสังคมนี้ เพราะสัตว 
มนุษยอยูโดยคนเดียวก็ไมได  ตองอยูกันในสังคมเหน็ไหม  อยูในสังคมเพือ่ความดํารงอยู 
อยูคนเดียวก็กลัวผี ก็หวาเหว ก็ตองหาเพือ่น พอหาเพื่อนขึน้มานะ หาการตลาด เพือ่อะไร 
เพื่อการดํารงชีวิต วัฏฏะกเ็หมอืนกัน จิตนีม้ันหมุนเวียนตายเวียนเกิด กเิลสมนัก็ขบัสงเขา 
ไปในวฏัฏะ คนบุญเกิด คนบาปเกิด คนมีสิ่งตางๆ  เกิดในหัวใจ  ในวัฏฏะ กิเลสในหวัใจ 
มันกเ็ปนสังคมอนัหนึ่ง
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เปนสงัคมเพราะอะไร  เพราะโลกนอกกบัโลกใน  โลกนอกคอืโลกของหมูสัตว 
โลกในคือโลกของจิต จิตนีม่ันตองเวียนไปในวัฏฏะเห็นไหม แลวธรรมโอสถ ธรรมและ 
วินัยทีจ่ะใหเราบวชอกีหนหนึ่ง  บวชจากสมมุติสงฆขึ้นมา  บวชขึ้นมาแลวนี้เรามโีอกาส 
เราก็ตองประพฤติปฏิบัติของเรา  เราก็ตองชําระจิตใจของเราเหน็ไหม  สังคมโลกเขามอง 
ของเขานะ  โลกธรรม  ๘  เห็นไหม  โลกเขาวา  ในเมือ่พระบวชแลว  พระก็ตองไมผิดเห็น 
ไหม 

แตความจรงิเวลาเราบวชแลว เราขนาดจะตัง้สติขนาดไหน อาบัติก็เกิดตลอดเวลา 
อาบัติเกิดเหน็ไหมเรากป็ลงอาบัติ สิ่งที่ผิดพลาดเราก็ปลงอาบัติ ปลงอาบัติเพื่ออะไร ปลง 
อาบัติเพื่อเริม่ตนใหมเห็นไหม  ปลงอาบัติสิ่งทีล่วงมาแลว  เพราะวากเิลสตัณหาแรงขับ 
จากภายใน เราไมมเีจตนา แตมนัผิดพลาดไปแลว ความผิดพลาดมนัมี นีค่ือโลกใน วัฏฏะ 
คือสิ่งทีโ่ลกธรรม ๘ สังคมโลกกับสงัคมภายใน สังคมภายใน สงัคมคอืความชอบ ความ 
ไมชอบจากหวัใจ ความดูดดื่มของใจ 

สิ่งที่ทําอะไรไปแลวเปนอาบัตเิห็นไหม  ก็ปลงอาบตัิเพื่อจะเริม่ตนใหม  เริ่มตน 
ใหม เริ่มตนเพือ่อะไร เริ่มตนเพือ่ใหมโีอกาสไง เพราะไมอยางนั้นมันจะเปนนิวรณ กรรม 
เกิดจากใจ แลวเราทําความสงบของใจ ก็ใจตัวนี้ตองการความสงบ ถาใจตัวนี้ไมสงบมนัก็ 
ไมมกีารเริม่  จิตเหน็ไหม  จิตเปนผูวิปสสนา  ตองมจีิตมีผูเห็น  ผูรู  ผูรูไมใชวาปฏิเสธเหน็ 
ไหม  ที่โลกเขาทํากัน  ปฏิเสธสิ่งนัน้กไ็มใช  สิ่งนี้กไ็มใช  วางไปหมดเลย  เขาไมไดเอา 
อะไรมาเปนมูลฐาน  ไมไดเอาอะไรมาเปนวิธีการพจิารณาเลย  แลวก็วาสิ่งนั้นเปนธรรม 
เปนธรรมเหน็ไหม 

สัจธรรมปฏิรูป  เขาคิดของเขาเอง  เขาทําของเขาเอง  แอบอิงไง  เปนธรรมะเทียม 
กับธรรมะจรงิ  ถาไมมีธรรมะจรงิเห็นไหม  ถาไมมีธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจา ไมมอีริยสจั มันก็พูดกนัไปตามประสาฤๅษชีีไพร พูดแตความเห็น เพราะมนัไมมี 
บัญญัติ  บัญญัติที่เปนแถวเปนแนว  บัญญัติคือธรรมและวนิัยไง  เห็นไหม  มีขนัธ  ๕  มี 
วิธีการ มีสัมโพชฌงค มีอะไรตางๆ นี่คอืบัญญัติขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา ใน 
เมื่อมีบัญญัติอยูแลว
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แมแตพวกพุทธภูมนิะ  เวลาจิตสงบขึน้มา  สิ่งตางๆ  ที่มันเกิดขึน้มาเหน็ไหม  ดูสิ 
สิ่งที่มนัเปนธรรมแสดงออกมา  เพราะสิ่งนี้มนัเปนของเกาแกนะ  เวลาเทวดา  อนิทร 
พรหมมาฟงเทศนของครูบาอาจารยเหน็ไหม  จะฟงเทศนอะไร  ก็ภาษาบาลีมันเปน 
ภาษากลางที่สื่อกันมาตลอด  บัญญัติเปนภาษาบาลีเห็นไหม  เวลาเราธรรมมันขึน้มาใน 
หัวใจ  สิ่งที่ขึน้มาในหัวใจ  สิ่งที่ธรรมขึ้นมานัน้มนัเกิดมาจากไหนละ  มนัเกิดมาจากใจไง 
เกิดจากธรรม ฟงธรรมอยูตลอดเวลาเหน็ไหม 

แลวถาเรารกัษาของเรา  เราทําของเรา  ใจของเราจะดีขึ้นมา  ถาใจของเราดีขึ้นมา 
เห็นไหม  ถาผูเห็น  เราสงสัยสิ่งใด  คนอื่นจะเลาใหฟงขนาดไหนนะ  มนัก็สงสยัตลอดไป 
พออานธรรมวนิัย  ศึกษาธรรมวนิัย  หรือฟงธรรมอยางในขณะนี้  มันก็ดวยอํานาจวาสนา 
ดวยบารมเีห็นไหม  ธรรมของครูบาอาจารยทีอ่อกมาเราก็ฟง  กิเลสมันยังแสดงตัวไมทนั 
มันจะนอมนําตามไป แตเวลาฟงเสรจ็แลวนะ มนัจะเปนอยางนัน้หรอื มันจะเปนอยางนัน้ 
หรือ 

เหมือนกนั เวลาเราประพฤติปฏิบัตเิห็นไหม ถาจิตมนัออกรับรู จิตมนัเหน็ จิตมนั 
กระทํา  พอจิตมนัเหน็จิตมนักระทํา  กิจญาณมนัเกิด  นั่นละตัวกเิลส  ถากิเลสมันโดนชํา 
แรกขึ้นไป  กิเลสมนัจะเริม่จางลง  กิเลสอาจจะขาดไปเลยเห็นไหม  แตถาไมไดทําสิ่งนี้ 
ไมไดทําอะไรเลยกไ็ปทําที่เงาไง  สัจธรรมเปนสภาวะแบบนั้น  มันไมใชจิตเห็น  ไมใชจิต 
เปนผูกําหนด ไมใชจิตเปนผูรู เปนผูกระทํา กิจญาณมันเกิดแลวมันก็ชําระกิเลสเขามาเปน 
ช้ันเปนตอนเขามา มันก็ปลอยวางเขามา ปลอยวางเขามานะ หมั่นคาดหมัน่ไถ การทํางาน 
ตางๆ เห็นไหม 

เชน อาหาร คนกระเพาะใหญ กินอาหารเปนบาตรๆ มันไมอิม่กม็ีนะ พระบางองค 
กินอาหารเปนบาตรๆ  วนัละหนึ่งบาตรก็มี  บางคนกินเล็กกนินอย  เพราะมันอยูทีร่างกาย 
อยูที่การฝกฝนมา จริตนิสยัมนัฝกได ถาเราฝกเราควบคุมเรา เราตองฝกสิ ถาเราฝก เพราะ 
เรามีโอกาสไง ดูสิ เวยีนตายเวียนเกิดเรายังทุกขเรายงัยากเลย แลวสิ่งทีก่ระทําอยูนี้ มันดับ 
นะ  บุพเพนิวาสานุสติญาณขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  ไมมีตนไมมีปลาย  การ 
เกิดและการตายจากอดีตมา ไมมีตนไมมีปลาย มาจากไหนกไ็มรู
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แลวถายังไมถงึที่สิ้นสุดมนัก็จะไปไหนอีกไมรู  แลวขณะที่เรากําหนด  แค  ๗  วัน 
๗ เดือน ๗ ป  ๗ ป ถาเรากําหนดของเรา เราควบคมุของเรา ทําไมมันทําไมไดละ ทําไม 
เราออนแออยางนัน้  แตเวลามนัทุกขมันโศก  ทําไมเราตองการใหมนัหลุดออกไปจากเรา 
ตองการกําจัดมันออกไป  มันเอาสิ่งนี้มาแลกไมไดหรือ  เพราะมนัเปนความทุกขไง  สุข 
เกิดในทุกขนั้นนะ  สุขนีจ่ะเกิดในทกุขนัน้  แตถาเราตองการแสวงหาความสุข  โดยเอา 
ความทุกขเอาความเหน็ของเราแสวงหาความสุข  มันไมมีความสุขหรอก  เพราะอะไร 
เพราะมนัเปนอนิจจังหมดเลย 

แตถาเราเอาความทุกข คือเอาสิ่งที่กเิลสมันไมตองการ เปนความทกุขเพราะวาเรา 
ไมปรารถนา  เปนความทุกขเพราะวาสิ่งนัน้มนับีบคัน้ ถาเราเอาจิตใจเขาตอสูกับมัน สิ่งนี้ 
เอาความทุกขเหน็ไหม แลวความสขุจะเกิดขึน้ ความสุขจะเกิดขึ้นอยางไร เหมือนแผล ถา 
เราไมยอมบงหนามที่ตําเทาขึ้นมานะ  มันจะกัดหนองอยูอยางนัน้  แตถาเราตองเอาเข็มบง 
หนาม สิ่งที่เราตองขุดคุย จะมเีลอืดออกขนาดไหนเราก็ตองบงหนามนะ 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเราบงหนาม บงหนามมันก็ตองเจบ็ 
สิ  มันเจ็บเลือดมันออกก็ตองออกสิ  ออกเพราะอะไร  เพราะมนัตําเทาเรามา  เราปฏเิสธได 
ไหมละ นี่กเ็หมอืนกัน จิตนีม้ันมีอวิชชาอยูที่หัวใจ ถาเราไมทําอยางนี้มนัจะออกไมได ถา 
มันออกไมได เราจะรักษาแตบาดแผลไว แลวเราไมยอมบงหนามออกจากใจ มันจะชําระ 
กิเลสไดอยางไร มันชําระกเิลสไมไดเหน็ไหม 

ในเมือ่มนัเปนสจัจะความจริง  ในเมือ่มนัเปนสิ่งที่ตองลงทุนลงแรง  ในเมือ่เปนสิ่ง 
ที่ตองกระทําเหน็ไหม  มันจะสุขมนัจะทุกขขนาดไหน  ก็ทุกขขึน้มาเพื่อจะแลกกบัความ 
จริง ความสุขอันนั้น ถาเราบงหนามออกจากเทาแลวรักษาแผลจนหาย แลวเราจะเดนิไปที่ 
ไหน เราจะยนืทรงตัวอยางไร มนัก็ไมเจบ็ปวดเห็นไหม แตถายังมีหนามอยูในเทานัน้  เรา 
ก็เดินกะเผลก  เดินกะยองกระแยงไปอยางนั้น  มนักเ็ปนไปได  ชีวิตก็เหมอืนกัน  เดีย๋วสุข 
เดี๋ยวทกุข เดี๋ยวก็เดนิได เดี๋ยวกเ็ดินไมได เปนความสขุความทุกข 

การเกิดและการตาย  จิตวิญญาณมันก็เปนอยางนัน้นะ  วาระของการเกิดการตาย 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ มันมอีดีตมา แลวอนาคตก็ไมมีที่สิน้สุด แลวเราจะแลกดวยสัจจะ 
ของเรา แคนี้เราจะทําไมไดหรือ ถาเราทําของเราได  แลวทําไดเพราะอะไร  เพราะมีครูบา
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อาจารยชี้นําไง ช้ีนําเพราะอะไร เพราะเราจะทําของเราเห็นไหม จิตมันเปนโดยสภาพของ 
มันเอง ถาขณะจิตที่มนัดีเหน็ไหม ดเูขาปลูกผลไมปาสิ บางปมันกอ็อกผลไมดี บางปมันก็ 
ไมออกเหน็ไหม  นี่ผลไมปาไมมีใครไปดูแลมันนะ  สิ่งที่เราเอามาพัฒนา  เอามาดัดแปลง 
กัน  จนเปนผลไมทีเ่ราออกมาทําสวนทําไรกันอยูนี้  มันกเ็ก็บมาจากปา  แตเขาเอามา 
บํารุงรักษาใหมนัดีขึน้มา 

นี่ก็เหมือนกัน  ในเมือ่มนัอยูในปาของมัน  มนัก็เกิดเปนธรรมชาติ  ฤดูกาลสมดุล 
ขึ้นมา บางปมนัก็ออกผลดี บางปมันกอ็อกผลไมดี จติเราก็เหมือนกัน จิตของเราบางทีมนั 
ก็ดี  บางทีมนัก็ไมดี  ถาดีพอเราภาวนาขึ้นมามันดขีึน้มา  เรากว็าสิ่งนีม้ันเปนภาวนาของดี 
มันเปนอนจิจัง  มนัเปนธรรมชาติของมนั  มันก็แปรปรวนอยูอยางนี้  แตถาเรามีสติเขามา 
เราเขาไปควบคมุเห็นไหม  จากผลไมปา  มะมวงปา  ขนุน  กระทอน  ของปาเหน็ไหม  เรา 
เก็บมาแลวเราเอามาปลกูในสวนของเรา แลวบํารุงรกัษาของเราเห็นไหม 

นี่ก็เหมอืนกัน ก็ตั้งสติของเรา  เพราะใจมันกเ็หมอืนของปา  ใจเปนธรรมชาติของ 
มันอยูแลว  มนัมขีองมันอยูแลว  แตเราไมรูจักวิธีรักษามัน  แตถาเราบวชแลวไมมคีรูไมมี 
อาจารยคอยรักษา  ผลไมปา  ผลไมในสวนของเราก็เหมอืนกนั  แตรสชาติไมเหมือนกัน 
ผลไมมีคุณภาพตางกนั เพราะของเขาไมไดคัดพนัธุขึ้นมา มนักม็ีเม็ดมาก มอีะไรมากเหน็ 
ไหม จิต ธรรมดาของมนัก็เปนอยางนัน้ มนัก็หมนุเวยีนไปตามธรรมชาติของมัน 

ถาเราเอามาดัดแปลง  เอามารักษา  เราตั้งสติไว  มคีรูบาอาจารยคอยชี้นํา  ผลไม 
อยางนีม้ีคุณประโยชน  ผลไมอยางนี้ทางโลกเขาไมใชกัน  ออกไปขายก็ไมมีใครเอา  แต 
ของเราคิดวามะมวงก็คอืมะมวงเหมอืนกัน  ทําไมเขาจะไมเอา  มะมวงเราเปนมะมวงปา 
มันเม็ดเทากับเปลือกเลย มันไมมเีนือ้เลย แตของเขาเม็ดลีบไง มีเนื้อมหาศาลเลย ของเขาก็ 
มีรสหวานดวย ในเมือ่มนัเปนจิตไง มนัเปนความเหน็จากใจของเราไง เราเห็นของเรา เรา 
ก็โตแยง มะมวงเหมือนกัน มนัจะตางกันตรงไหนละ 

ตางกันที่คุณภาพของมนันัน่นะ  ตางกันดวยเปนสัมมาหรือมจิฉาไง  เพราะอะไร 
เพราะจิตเหมือนกนั  ความรูเหมือนกัน  ความรูสกึวางเหมือนกัน  ความรูสกึวางมันมี 
อารมณตางกนัไหมละ  มนัมขีอเท็จจริงทีเ่ทียบเคยีงไดไหมละ  มันมีขอเทียบเคียงได
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ทั้งนัน้  มันก็มีความเหน็ที่ตางกนั  ถาตางกันอยางนัน้  นี่ตรงนี้ครบูาอาจารยสําคัญตรงนี้ 
เพราะอะไร เพราะเด็กไง เด็กนะถาของมนัมอียูทีม่ือ ดึงออกจากมอืมนัรองไหตายหาเลย 

นี่ก็เหมือนกันจิตมนัเหน็ จิตมันพัฒนาขึ้นมา จิตมันจับตองได มันกว็านี้เปนธรรม 
จะไปดึงออกจากมอืของเขามา  เด็กมนั  จิตนีม้ันไมยอมรบันะ โอย ทําเกอืบเปนเกอืบตาย 
เลย  แลวทําไมบอกวาอันนี้ไมใช  อันนี้ไมใช  มันก็เปนผลมะมวงเหมอืนกัน  เพราะจิต 
เหมือนกนั ความรูสกึเหมือนกัน แตมนัไมเปนคุณประโยชน มันไมเปนสัมมา ไมเกิดเปน 
มรรคญาณขึ้นมา  ถามนัเกิดเปนมรรคญาณขึ้นมาเหน็ไหม  เรามีงานชอบ  เพยีรชอบ  ชอบ 
ที่ไหน  ชอบที่จิตมนัเหน็ไง  ชอบของใครของมันนะ  จิตดวงไหน  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม 
พิจารณากายก็ได เวทนาก็ได พจิารณาจิตก็ได 

สิ่งตางๆ  ขณะที่พิจารณาไป  ความเปนไป  งานมนัตางกัน  ดูสิ  ดูอยางกองทัพ 
กองทพัเรอืเขาอยูในน้ํา  เรือแลนออกไปนะเขาอยูกนัเปนปๆ  เดอืนๆ  ความดํารงชีวิตของ 
เขาก็อยางหนึ่ง  กองทพับกบกุปาฝาดงมันไมใชทะเล  มันคนละเรือ่งเลย  นีก่็เหมือนกัน 
กาย เวทนา จิต ธรรม มันก็คนละเรือ่งเลย อารมณความรูสึกตางกนั ความเปนไปก็ตางกัน 
ไมเหมือนกันหรอก  แตผลของมนัคือการทําสงคราม  ผลของมนัคอืการทําใหดํารง 
อิสรภาพ ผลของมันคอืการทําใหจิตนี้พนจากกเิลสเห็นไหม 

ถาผลนี้คือพนจากกิเลส  การกระทําตางๆกัน  มันถึงบอกวาสิ่งที่เกิดขึ้นขอใหเปน 
ปจจุบนัธรรม  ใหเปนปจจุบนันะ  ขณะที่คราวนีเ้ราพิจารณากายก็ใหมนัเปนกายไป  คราว 
ตอไปเหน็ไหม  ถากายมนัพจิารณาไมได  เพราะกเิลสมันฉลาดมาก  เหน็ไหม  ดูกิเลสมนั 
ฉลาดมาก  กิเลสอยูในใจ  มันจะพลิกแพลงเห็นไหม  เราพิจารณากายไมได  ถามันเกิด 
เวทนาเราก็พจิารณา ขณะที่พิจารณาเวทนาเรากอ็ยูกบัเวทนา เราก็สูกับเวทนาไป กิเลสมนั 
จะเอาอยางนีม้าลอ มาตอ มารองเห็นไหม 

เหมือนกับการรบแบบกองโจร  เวลาเผลอกอ็อกสูรบ  ถาเวลาไมเผลอกอ็อกเอาอนั 
นี้มาลอ เรากจ็ะเสียเปรยีบเขาตลอดไปเห็นไหม กเิลสเพราะเราไมเหน็ตัวมัน มันอยูในใจ 
เรานี้เราไมเหน็ตัวมัน  แลวมนัจะลอลวงเราอยูอยางนี้  แลวสิง่ที่เราสรางขึ้นมาก็จะตาม 
ตอสูกัน  เราจะเสียเวลาตลอดไปเห็นไหม  กิเลสมนัฉลาดอยางนี้ไง  ฉลาดอยูในอํานาจ
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เหนือใจนี้  แลวใหใจนีว้นไปอยูในอํานาจของมนั  เราก็วนไปเหน็ไหม  แลวก็วานีเ่ปน 
ปฏิบัติธรรมเห็นไหม 

ทางโลกเขาก็ศรัทธานะ เขาเห็นพระเขากว็าพระนี้ปฏิบัติ พระตองมีศักยภาพ พระ 
เราก็มีแตความทุกขความรอนในหัวใจเหน็ไหม เราก็อยูในศีลในธรรมนี้สวนหนึ่ง สมมุติ 
สงฆกราบไหวได  เพราะเราอยูในธรรมวนิัยโดยสมมุติ  แตถาเราอยูในธรรมวนิัยโดยที่วา 
มรรคญาณเหน็ไหม เอหิภกิขุ บวชตัวเอง บวชดวยมรรคญาณ บวชในหัวใจของเรา ถาเรา 
บวชหัวใจของเรา สิ่งที่แสดงออกมามันออกมาจากความจรงิ กับออกมาจากความจํา เห็น 
ไหม 

ผลไมปา  ผลไมบาน  ผลไมของเรา  เรารักษาของเรา  พันธุไมของเรา  เราปลูกเอง 
เรารักษาเอง จะปลูกมื่อไหร ทําเมื่อไหรก็ได สิง่ตางๆ ใครจะมาดูงาน ใครจะมาศึกษาก็ได 
ตลอดเวลา แตสภาวะแบบนีม้ันออกมาจากไหน มนัออกมาจากความจรงิ แตถาเราไมเคย 
ทํา ไมเคยรู เรากร็ูวาผลไมเหมอืนกัน แตเราจะเอาเทคนิคไหนไปสอนเขาเห็นไหม มันจะ 
ชวยเหลอืตัวเองได เปน อัตตานิ  อัตตโน นาโถ ชวยตัวเองดวย  แลวจะเปนที่พึง่ของโลก 
ไง 

เห็นไหม สังคมเรารอนนะ สังคมอยากพึง่พาอาศัย  แตเพราะสังคมก็มกีิเลส คนที่ 
รวมเปนสงัคมขึ้นมามันมีกเิลส  พอมีกิเลสเขาไมไวใจใครหรอก  มนัตองใชกาลเวลาไง 
สิ่งที่เขาจะยอมรับเรา มันตองอาศัยกาลเวลา ตองพิสจูนกนัหนึง่เห็นไหม แลวการสัง่สอน 
ที่ดีที่สุด  ไมตองไปสัง่สอนเขาเลย  การดํารงชีวิตของเรา  ถาเราอยูในธรรมวินยัเหน็ไหม 
เทวดาก็คุมครอง  กลิน่ของศีลหอมทวนลม  การยอมรับกนั  การเอยปากออกมา  เอยได 
แสนยากนะ มนุษยเทากัน สองแขนสองขาเหมือนกนั ใครจะยอมรับใคร เห็นไหม 

สิ่งตางๆ  อยางนี้  การสอนโดยสําคัญที่สุด  คอืสอนตัวเราเองกอน  แลวอยูศลีใน 
ธรรม  อยูในกฎในกติกา  อยาไปแสดงอะไรออกไปใหเขาเห็น  ใชไหม  เราไมตองการสิง่ 
ใดๆทั้งสิ้น  เราอยูเพื่อพรหมจรรยของเรา  อยูเพือ่รักษาใจของเรา  อยูเพือ่ประพฤติปฏิบัติ 
เห็นไหม ถาสิ่งนีเ้กิดขึน้มาในหวัใจนะ ธรรมะมันถึงเหนือสิง่ตางๆ ไง เราปฏิบัตินะไมใช 
วิบัติ  สิ่งที่วิบัตเิห็นไหม  เขาเขามาอยูในสังคม  ในศาสนา  แลวก็เอาศาสนาออกไปเห็น 
ไหม เอาแตความเห็นของตวัวา สิ่งนัน้เปนธรรม สิ่งนั้นเปนธรรม
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รูวาระจิตตางๆ  สิ่งนี้มนัหลอกกนัหมดนะ  รูวาระจติถาเปนสมัยพุทธกาล  มนัก็ 
เปนสิง่ที่นามหัศจรรย  แตในปจจุบนันี้โทรศัพทมอืถือนี้มนัรูดีกวาเราหรอก  เหน็ได 
ทั้งหมดเลย  ดาวเทียมตางๆ  โลกเคลือ่นไหว  เขาทําจารกรรมกนั  เขาซุกซอนทํานวิเคลียร 
กัน  ขนาดอยูในถ้ํา  ดาวเทียมเขายังตามตรวจตามจบัไดเลย  สิ่งตางๆ  โลกเรานี้มนัพัฒนา 
ไปขนาดนัน้แลว แลวเรายังจะมาวารูวาระจิตๆ วารูวาระจิตแลวรูตัวเองหรือเปลาละ รูจัก 
กิเลสตัวเองไหม รูจักอริยสจั รูจักทกุขไหมละ รูจักความละอายแกใจไหมละ 

รูวาธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจามีคุณคา  จะเอาไปแลกกบัโลก 
ธรรม  ๘  เหรอ  โลกธรรม  ๘  ธรรมะเกาแกเหน็ไหม  มรรค  ๘  ก็ไปชําระไปทําลายโลก 
ธรรม ๘ ไอนี่เราเอาโลกธรรม ๘ มาเปนเหยือ่ของเราเอง แลวเราก็ติดพนัเหยื่อนั้นไป ติด 
พันเหยือ่  ตัวเองก็กลายเปนเหยือ่ดวย  ตัวเองกลายเปนเหยือ่เพราะอะไร  เพราะการกระทํา 
สิ่งตางๆ  ไดมานี้ มันไดมาเพราะวาเราปรารถนา แตผลที่เกิดขึน้มาละ กิเลสมันตองการก็ 
ไปแสวงหามา แสวงหามาเพราะกิเลสมนัเกิดที่ใจ เวลามันดับก็ดับไปที่ใจ 

แลวผลที่เกิดขึ้นมา  ใครเปนคนทําละ  เพราะมนัมีใจตัวนี้ไง  ถาใจตัวนี้แมแตพระ 
อนาคาเห็นไหม  พระอนาคายังมีภวาสวะ  มีตวัภพ  กิเลสของพระอนาคา  คือ  อยากดัง 
ตองการใหเขายอมรับเห็นไหม  ลาภสักการะ  กิเลสของพระอนาคานะ  แตกิเลสหยาบๆ 
สิ่งนั้นผานพนไป  พระอนาคายังมีกิเลส  ๕  ตวัของพระอนาคา  สิ่งตางๆ  อยางนีม้ันยงั 
ตองการ ขณะที่มนัตองการความยอมรับ  ยอมรบัใคร ก็ภวาสวะอันนั้นไง  ยอมรับจิตดวง 
นั้น ถาจิตดวงนัน้มีสถานที่ตั้ง มันกม็ีโปรแกรมที่เกบ็ขอมลู มีกรรมไหม มกีรรม 

พระโมคคัลลานะ  ขณะที่สิน้จากกเิลสแลว  เวลาโจรมาฆา  โจรมาทุบทําลาย 
ทําลายนั้นทําลายไดแตรางกาย  แตทําลายหัวใจไมได  เพราะหัวใจอยูในรางกายนัน้เห็น 
ไหม  ก็เอาจิตนัน้รวมใหรางกายนัน้กลบัมา  แลวกลบัไปลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจา  เห็นไหม  สิ่งที่ชําระกเิลสออกไปแลว  มันถงึไมมีกรรม  แตขณะที่เรายงัตองการ  ยัง 
แสวงหา  ยังตองการตําแหนง  ตองการชื่อเสียง  ตองการเกยีรติคุณตางๆ  ยังตองการลาภ 
สักการะ มันจะมบีุญมีกรรมตลอดไปนะ 

แลวถามีบุญมีกรรมอยางนี้  ในการประพฤติปฏิบตัิเห็นไหม  ขณะที่เปนพระ 
อนาคาแลว  มนัวางหมด  วางหมดแลวมนัจะยอนกลับมาตัวอวิชชาไดอยางไร  ในตัว
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อวิชชาดูสิ  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาสเห็นไหม  กามราคะปฏิฆะเหน็ไหม  นี่ 
สังโยชน ๕  ตัว  ตั้งแตโสดาบัน สกิทา  อนาคานี่สังโยชน ๕  ตัว  แตเวลาเปนพระอนาคา 
แลวเห็นไหม มีสงัโยชนอันละเอียด รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชน 
๕ ตัวเหมอืนกัน แลวละเอียดออนมาก ละเอียดออนมาก 

ขณะที่เราเริ่มตนวิปสสนากัน  มนัก็แสนทกุขแสนยาก  กวาจะเห็นกาย  กวาจะ 
วิปสสนากาย นี่มนัแคสักกายทิฏฐิเทานัน้เอง แลวเวลาขึ้นไป รูปราคะ อรปูราคะ รูป  รูป 
ฌาน อรูปฌานมันเปนสงัโยชน สิ่งที่วางๆ มนัเปนสงัโยชนทัง้นัน้ วางๆ วางๆ วางๆ มนัก็ 
เปนสงัโยชน  สังโยชนคือรอยรัด  รอยรัดดวยอะไร  ก็รอยรัดใจไว  รอยรัดใจไวแลวใจไป 
ไหน ใจก็ตองไปเกิดบนพรหมสิ เห็นไหมมันยงัไปไดยาก 

รูปราคะ อรูปราคะ ความวางก็เปนราคะ เพราะจิตมนัเปนความวางเอง ก็จิตมนัติด 
ในราคะนัน้เอง  ความวางนีจ้ิตมนัติดเอง  พอจิตมันติดราคะมันจะไปไหนละ  ก็จิตมนัติด 
ในสังโยชนนัน้เหน็ไหม สิง่นี้ มันยังมีมานะ ๙ ยงัมภีวาสวะ อวิชชา ๓ อวิชชาสวะ กิเลส 
สวะ ภวาสวะ สิ่งที่เปนสภาวะมันมีสถานที่ตั้ง รับผดิชอบตรงนี้  จิตออกมาจากทีน่ี่  นี่ 
ปฏิสนธิจิต จิตเดมิแทนี้ผองใส ถาวางๆ เห็นไหม จติเดิมแทนี้ผองใส จิตเดิมแทหมองไป 
ดวยอุปกิเลส จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดิมแทนี้เปนผูขามพนกเิลส 

แลวถาจิตมนัสงบเขามา  จิตเดิมแทนี้ผองใส  แลวมนัเปนผูขามพนกิเลส  แลวมนั 
จะขามอยางไรละ  จะขามอยางไร  มนัผองใส  ไมมอีะไรเลย  จับตองอะไรไมไดเลย  เหน็ 
ไหมเปนเรือนวาง แลวเราก็วางๆๆ บานรางแตมีคนอยู ไอคนนัน้มนัไมเห็นตวัมนัเอง มัน 
ก็วามันวางๆๆๆ  อยูอยางนั้น  สิ่งที่มกีารกระทําเห็นไหม  ถาเปนเอหิภิกขุ  ถาบวชตัวเอง 
มันจะเห็นวิธีการ  เห็นขัน้ตอน  เห็นการกระทําเห็นไหม  มันก็เหมอืนมะมวง  มะมวงปา 
มะมวงบาน  เราจะเก็บพนัธุมาอยางไร  เราจะเพาะอยางไร  เราจะดัดแปลงอยางไร  เราจะ 
สะสมอยางไร  เราจะดูแลรกัษาอยางไร  เวลาผลออกมาแลว  เราจะบํารุงรักษาผลอยางไร 
เราจะใหปุยทางใบ ใหปุยทางตน ใหปุยทางน้ํา ใหทัง้นั้นเลย 

เพราะอะไร  เพราะเราตองสงวนรักษา  จะตองมีสติ  ตองมีสัมปชัญญะ  มรรค  ๘ 
เห็นไหม เราตองมีการรักษา ตองมกีารฝกอดอาหาร ตองมีการผอน ตองมีการตั้งสติ ตอง
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มีการไมกระทบกระทั่ง  ตองรักษาอินทรีย  รักษาการขับเคลื่อน  รักษาการกระทบเพราะ 
อะไร เพราะสิ่งที่กระทบเห็นไหม 

ดูสิ นิวเคลียร เขาตองการ เรารักษาอยางดีเลย  เขาตองปลกูสรางไวเพราะวา พลัง 
ปรมาณูมนัจะแพรกระจายออกไปในอากาศเหน็ไหม นี่ก็ตองสรางสิ่งปลูกสราง ตองไมมี 
รอยรัว่  ไมมรีอยราว  ไมมรีอยแตกทั้งนัน้เลย  นี่กเ็หมือนกนัพอจิตมนัยิ่งสงู  จิตมันยิ่ง 
ละเอยีดนะ  เวลากระทบกระเทอืนนี่มนัแสดงตัวเรว็มาก  ความไวของจิต  ความไวของ 
ความรูสึก  การกระทบกระเทอืน  การตองอยูในหมูคณะ  ถาในสังคมปฏิบัตเิรา  ตรงนี้มนั 
สําคัญมาก มันกระเทอืนถึงกนัหมดเห็นไหม 

ถามันสะเทือนถงึกันหมด  มันตองการความสงัด  ตองการความตางๆ  เห็นไหม 
ถาเราเปนนักปฏิบัติดวยกนั  แบบพอแมครูบาอาจารย  ที่ทานผานวิธีการมา  ทานจะเหน็ 
ตรงนี้  ทานถงึพยายามจะถนอมรักษา  แลวเราเปนศากยบุตรพุทธชินโนรส  บุตรขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาโดยสมมุติ  บวชเปนสงฆ  ธรรมและวนิัยเปนศาสดาของเรา 
แลวถาเราบวชแลวเราประพฤติปฏิบัตอิีก  แลวจิตเรามันบรรลุธรรม  มนัเหน็ธรรมขึ้น 
มานะ  มนัเปนสมบัติสวนตนนะ  เรารูของเรา  เปนสัจจะความจริง  แลวเราจะไมทําให 
ตัวเองวิบัติ 

ตัวเองวิบัตนิะ  เอาธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  ที่ทานแสดงไว 
แลวเอามาอางองิไง อางองิวาเปนสภาวะอยางนั้น ถาขณะที่ปฏิบัติ มนัก็เปนอยางนี้ เพราะ 
มันตองโดนหลอกไปกอน  แตหลอกแลวเราก็ตองดัดแปลงเพือ่เรา  ไมใชมันหลอกขึน้ 
มาแลวก็จบัความหลอกนี้จะไปหลอกคนอืน่ตอไป  วาเปนอยางนั้น  เปนอยางนั้น  เปน 
ภาษาบาบอ บาบอจริงๆ เพราะมนัพิสูจนได ผูรูจริงมีนะ อยาคิดวาพูดไปแสดงไปแลวคน 
เขาไมรู คนที่รูกม็ี 

ถาคนรูมันมี  เขาสามารถช้ีมลูความผิดได  ถาเขาช้ีมลูความผิดได  เราจะไปโตแยง 
เขาเห็นไหม เราจะไมทําใหเราเปนผูวบิัติ เราจะตองทําใหเราเปนนักปฏิบัติ ศากบุตรพุทธ 
ชินโนรส  ทั้งนอก  ทั้งใน  นอกคอืสมมุติสงฆ  นอกนี่สมบูรณแลว  แตในละ  ในเราตอง 
รักษาตอไป ในนี่ตองรักษานะ ตองแสวงหา ถาแสวงหาจะเปนสมบัตขิองเรา สันทิฏฐิโก



เทศนพระ ๓ ม.ค. ๕๐ 16 

ฟงสิ สันทิฏฐิโก ปจจัตตงั แสวงหาคือประสบการณตรง คือเหน็การกระทําของจิต  กิจ 
ญาณ กิจของการกระทําของมนั 

ดูสิขณะที่เราทําแลวเห็นไหม มันปลอยมันวางขนาดไหน เดี๋ยวเราก็สงสัย ภายใน 
อาทิตยหนึ่งมันตองมีความสงสัย  วันสองวันมันยังดอียู  รักษาจิตไดอยู  แตขณะ ๓  วัน ๔ 
วันไป  มันตองสงสยั  เอะ  เปนอีกแลว  โอะ  เปนอยางนี้อีกแลว  นัน่ละมันยังมอียู  มนัถงึ 
ตองพยายามหมั่นตัง้สติ  หมั่นทําความสงบใหมกีําลัง  แลวหมัน่ใชปญญาคราดไถ 
พยายามแสวงหา  พยายามคนควา  อยาประมาทเห็นไหม  ตองทดสอบตรวจสอบอยู 
ตลอดเวลา 

การทดสอบตรวจสอบกบัจิตของเรานี้สําคัญมาก  การประพฤติปฏิบัติกท็ุกขอยู 
แลวนะ  ทุกขเสร็จแลวนะ  ปฏิบัติแลวยงัทดสอบตรวจสอบอีก  อยาประมาท  อยาเลนิเลอ 
ตองตรวจสอบอยูตลอดเวลา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ภาวนาจนวันตาย  ใน 
ปจจุบนันี้หลวงตา  ๙๔  ปทานยงัเดนิจงกรมตลอดเวลา  มีโอกาสก็เขาทางจงกรม 
ตลอดเวลาเหน็ไหม  มันเปนวิหารธรรมนะ  วิหารธรรมของพระอรหนัตทานภาวนาอยู 
ตลอดเวลา  แลวเราละขนาดตรวจสอบ ขนาดพยายามพิจารณาจิตยงัขี้เกียจเลย อยาขี้เกียจ 
ตองหมัน่กระทํานะ 

เราเคยมีรถมีราไหม  รถราเราปลอยไวโดยที่ไมอุนเครื่องมนัเลย  ไมดูแลรกัษา 
เอาไวไมกี่ปมันก็พัง  นีเ่หมอืนกัน  ชีวิตของเรามีวหิารธรรม  คือการเดินจงกรม  การนั่ง 
สมาธิภาวนา การตรวจสอบใจมันเปนหนาที่ มนัเปนการงาน ตองขยนัหมัน่เพยีร ทําอยาง 
นี้ไปบอยครัง้เขา  เราจะไมเปนกรรมฐานมวนเสื่อไง  คือมนัจะไมออนแอ  มนัจะไม 
ทอถอย เพราะเราตรวจสอบตลอดเวลา 

เหมือนกับแบต ทีเ่ราชารจไฟตลอดเวลา แบตมันก็มไีฟตลอดเวลาเหน็ไหม เราใช 
แบตใชไฟ  แตเราไมเคยชารตไฟ  มันก็จะเสื่อมไป  มันก็จะหมดไป  ถาเราชารจไฟ  เรา 
รักษาตลอดเวลา โอกาสก็มีเหน็ไหม ปฏิบัติมนักม็ีผิดมีถูก เดนิลุยไป ผิดเราก็แกไขไป ถูก 
มันกม็ีความวาง มีความปลอยวางตอเนือ่งกันไปเห็นไหม  เราทําสม่ําเสมอ เสมอตนเสมอ 
ปลาย ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ป



เทศนพระ ๓ ม.ค. ๕๐ 17 

พระพุทธจาไมโกหกนะ  ๗  วัน  ๗  เดือน  ๗  ป  เราตองสําเร็จได  สําเร็จได 
พระพุทธเจาไมเคยโกหกใคร แลวเราเอง กิเลสมนัโกหกตางหาก กิเลสในใจเรามันโกหก 
แลวเรากเ็ช่ือกิเลสของเรา  เราก็ออนแอ  ถาเราเอาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจาเปนเครื่องดําเนิน  มันโกหกเราไมได  เราเช่ือธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจาแลวพิสจูนไง  พอพิสจูนไปถึงจุดหนึง่  ใช  ใช  ใช  เห็นไหม  ถาใชก็คือถึงจุดหมาย 
ปลายทางไง นี่ธรรมของเรา เราจะเปนผูปฏบิัติ เราจะไมผูวิบัติ เอวงั


