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วันนีเ้ราลงอุโบสถ  ลงอโุบสถแลว  การลงอโุบสถในหัวใจนะ  เพราะอะไร 
เพราะวาการลงอโุบสถองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาเปนผูแสดงปาติโมกขเอง  แลว 
ถึงเวลาจุดหนึ่งเหน็ไหม องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาถึงบอกวา ใหภิกษุแสดงกนัเอง 

การแสดงปาติโมกขเปนหัวใจของศาสนา มันเปนหวัใจนะ ธรรมและวนิัยจะเปน 
ศาสดาของเรา  ทีนี้การแสดงปาติโมกขนั้นคอืหัวใจ  แตถาเราฟงกันจนชินชา  มันทํากัน 
จนเปนพิธี ถาทําเปนพิธีมันเขาไมถงึใจเห็นไหม เราถึงตองมีการอบรมบางเปนครั้งคราว 

อบรมเพือ่ใครละ? อบรมเพือ่เราเองนะ เรานะ พุทธะอยูทีเ่ราเห็นไหม  เวลาครูบา 
อาจารยปฏิบัตเิห็นไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยูที่ใจ ทั้งๆ ที่ของยงัอยูกับเราเอง 
นะ เวลาอบรมก็อบรมเพื่อเรา ผูอบรมเห็นไหม ดูสิ ถวายความรู เวลาเขาประชุมสงฆกัน 
เห็นไหม ถวายความรูภิกษุ แลวเอาใครมาถวายละ เอาคฤหัสถมาถวายความรูกบัภิกษุนะ 
เราเปนภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เห็นไหม ภิกษุเปนเปนผูนํา ถาเปนผูนํา ผูนํานํามา 
จากไหนละ ถาผูนําเปนปริยัติเขานํามาจากวิชาการทฤษฎี 

แตครูบาอาจารยเขานําออกมาจากหัวใจนะ  หวัใจมนัอยูกับเรา  ผูรูอยูกบัเรา  เวลา 
เขาอบรม  เขาเอาอะไรมาอบรมเรา  เขาเอาเปลอืกมาอบรมเรานะ  เอาประเพณีวัฒนธรรม 
พิธีกรรม  เอาตางๆ มาอบรมเราเห็นไหม  แตนี่เราอบรมกนัเอง ภิกษุใหภิกษุอบรมกันเอง 
เห็นไหม 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกเลยนะ  “ถาเราภิกษุอยากจะอุปฏฐากองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ใหอุปฏฐากภิกษุไขเถดิ”  อุปฏฐากภิกษุไขนะ  แตภิกษุไข 
นั้นตองเปนผูที่ควรอปุฏฐาก ถาภิกษุไขนั้นเปนผูออนแอ เปนผูทีอุ่ปฏฐากแลวจะเรยีกคน 
ใดคนนัน้อุปฏฐาก องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวาไมตองไปมองเลย เหน็ไหม
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การจะอปุฏฐากนะ  อุปฏฐากผูที่ควรอุปฏฐาก ในวัดของภิกษุไข ภิกษุไขตองเปน 
ผูอุปฏฐากงาย  เวลามอีะไรไมเรียกรอง  ไมตางๆ  เปนผูเขมแข็ง  ไมใชทอดทิ้งกนั  แตถา 
เรียกรองกันมันก็อุปฏฐากไมได  ธรรมวินยัมีไว  แตธรรมวนิัยมไีวเปนกลางไง  แตถาเอา 
ธรรมวนิัยมาเหยียบย่ํากันนะ ดูสิ ศีลธรรมเอาไวทําไม เอาไวจับผิดเรานะ เอาไวดูแลเห็น 
ไหม เอาไวดูแล เอาไวปลูกฝง ปลูกพุทธะเรา ปลูกความรูสึกเราใหเติบโตขึ้นมา 

ครูบาอาจารยทานเคยสอนไว  ถาความผิดพลาดของเรา  เราหาของเราไมเจอ  คน 
อื่นก็หาไมเจอหรอก  แตถาความผิดพลาดของเรามอียูในหวัใจนะ  ไมตองใหคนอื่นหา 
หรอก เราก็รู ถาเราคิดผิด เราทําผิดในหัวใจ เราจะเอาหมักหมมไวขนาดไหน สิ่งที่มนัอยู 
กับเราเหน็ไหม แลวถาเกิดเราเห็นของเรา คนอืน่ทําไมจะมองไมเห็น เปนไปไมไดหรอก 
เห็นไหม 

ทางโลกเขาวากันอยางนั้น  เราคบกนั  คบกันไดแตเปนหมูเปนคณะกนั  แตใจเรา 
ไมรูกนัไดหรอก  แตถาเปนผูรูนะ..  มี  ผูรูเรื่องหวัใจนี่มีเหน็ไหม  สิ่งนี้รูกันได  เพียงแตวา 
ครูบาอาจารยบอกเลย  มันมีคติไง  เวลาพูดไปแลว  ทําไปแลว  มนัเปนประโยชนหรือไม 
เปนประโยชน ถาไมเปนประโยชนเขาก็ไมทํา ไมพดู เก็บไวในหัวใจดีกวา 

แตถาเปนประโยชนเห็นไหม เพราะอะไร เวลาธรรมวินัยเห็นไหม ใหยอนมาที่ใจ 
เรา  ใหรักษาของเรา  ดูใจเรา  สิ่งความเปนอยูของเรานะใช  เปนหนาที่ของครูบาอาจารย 
เห็นไหม  เปนเอกภาพ ความเปนไปเหมอืนรางกายเห็นไหม รางกายถามันเคลือ่นไหวไป 
ถามันปกติเราจะเคลือ่นไหวไปไดอยางปกติ  ถามีสวนใดสวนหนึ่งพิการไป  สวนใดสวน 
หนึ่งเจ็บไข มนัทําใหรางกายเราเดนิไปไมสะดวกเลย 

นี่ก็เหมือนกัน  ในหมูสงฆเราถามีผูเจ็บไขไดปวย  มนัก็ทําใหรางกายเรามนัไปไม 
สะดวก  ก็ตองดูแลกนั  ตองรักษากนั  ตองอุปฏฐากกัน  “ถาจะอุปฏฐากองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา ใหอุปฏฐากภิกษุไขเถิด” 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมวนิัยไวอยางนี้  ถาคนมีน้ําใจ  มันทํากัน 
มันทําได  สิ่งทีม่ีน้ําใจนะ  แลวผูทีเ่ขาอุปฏฐากเขากเ็ห็นคุณคาไง  ถึงบอกวาเราไมใชเด็ก 
กําพรา ไมใชภิกษุที่เปนลูกกําพราไง เรามีธรรมวินยัเปนที่ยึดมั่น ยึดมัน่นะ ถาเราหมูคณะ
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มีสหธรรมมิก มีเพือ่นมีฝูง มกีารอุปฏฐาก มีการดูแลกัน ถาของเราเปนอํานาจวาสนาเปน 
บารมี 

ถามันไมมเีห็นไหม  เราอยูผูเดียว  เราออกวิเวก  ออกไปอยูผูเดียว  เจ็บไขไดปวย 
เห็นไหม ธรรมไง ธรรมโอสถ ธรรมโอสถเหน็ไหม เราอยูกบัธรรม อยูกับพระพุทธ พระ 
ธรรม  พระสงฆ  อยูกับเราเห็นไหม  เจ็บไขไดปวยขึ้นมาเราก็ดูแลเราเลย  เราพยายามทํา 
ความสงบของเรา ถาจิตสงบเขามานะ เวลาหนาวนกัรอนนัก มันเขามาอยูที่จิตของเรา มัน 
ปลอยวางไดเหน็ไหม 

เวลาเจ็บไขไดปวยนะ  เจ็บไขไดปวยถามียา  มีการรกัษา  เราก็รักษา  ถามันไมมียา 
นะ  เราก็ตองพจิารณาเลย  ถาการพจิารณานั้นเปนการวิปสสนาเปนการแยกแยะ  ถามนั 
แยกแยะไดเหน็ไหม ธรรมอยูที่ใจ สนัทิฏฐิโกมันเกดิกับเรานะ ไขหนาวสัน่เลย แลวเวลา 
มันหาย  มันหายไปไหน?  ไขของเรามันหายไปไหน?  เวลามนัหายมันไปไดเพราะอะไร 
เพราะธรรมไง  เราเขาถึงธรรม  ไปอยูกับธรรม  เพราะจิตมนัเปนธรรม  มนัปลอยวาง 
สภาวะนี้ได

สิ่งนี้มนัเกิดขึ้นมาจากการประพฤตปิฏิบัติของเรา  จากประสบการณของเราเหน็ 
ไหม ถาสิ่งนีเ้กิดขึน้มาจากเรา สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเรา เราเองเราเปนผูประสบสัมผัส มนัอยู 
ที่ใจไง ถามันอยูที่ใจเหน็ไหม เวลาวันอุโบสถเราจะสวดปาติโมกขกัน สวดปาติโมกขกนั 
เพราะอะไร เพราะเราจะไดระลกึถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ 

ตั้งแตปาราชิก  ๔  สังฆาทิเสส  ๑๓  อนิยต ๒  นิสสคัคีย  ๓๐  สิ่งนี้มนัเปนหลกัชัย 
ของเราไง  มันเปนเครือ่งวัดกันไง  หมูคณะเราอยูไดเพราะอะไรเหน็ไหม  บรรทัดฐานวัด 
กันทีน่ี่  ถาเรามีทิฏฐิ  มีความเหน็เสมอกัน  ความเปนอยูจะผาสุกนะ  แตถามันมีความ 
ผิดพลาดขึ้นมา  มนัก็แกไข  คนเรามนัแกไขได  เราเดินไปยงัลืน่ลมไดเลย  ความผิดพลาด 
เปนเรื่องปกติธรรมดา 

แต! แตเราเปนบัณฑิต ผิดตองยอมรับผิด ถกูก็ถอืเปนผูถูก ถาเปนขณะที่วา “ธมฺม 
สากจฺฉา  เอตมมฺงฺคลมุตฺตม”ํ มีการสนทนาธรรมกัน ถามันไมมกีารยอมรับกัน สิง่ใดเราก็ 
ยืนไวสิ  เราหยุดไว  หยุดไวแคนี้กอน  เหน็ไหม  ใหเขารูสึกตัวของเขาขึน้มา  เพราะกเิลส
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มันไมไวหนาใครเลย เวลากิเลสมนัมทีิฏฐิขึ้นมานะ มันจะยึดมัน่ของมนัเหน็ไหม เหมอืน 
เด็กๆ เลย เด็กๆ เขาไปเจอของสิ่งใด สิ่งนั้นเปนของแปลกๆ ทั้งนั้นเลย 

แตผูใหญผูเฒาเขาเห็นมาตั้งแตเด็กจนเขาเฒานะ  มันเรือ่งปกติของเขา  แตเด็กมัน 
เขาไปเหน็ใหม  มนัจะตืน่เตนของมนันะ  มนัจะวาสิ่งนั้นเปนของแปลกประหลาด  สิ่งที่ 
เห็นแปลกประหลาด  ถาเห็นถูกมันก็เปนวาสิ่งที่ติดมันติดอยูตรงนั้น  ถาไปเห็นผิด  เห็น 
ผิดมันก็เปนทฏิฐิของเขา มันเรื่องของกิเลส 

กิเลสไมไวหนาใคร  ไมไวหนาใครเลย  ในโลกนี้เกดิมามีกิเลสทุกคน  แมแตองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาสมัยเปนเจาชายสิทธัตถะเห็นไหม ถาไมมกีิเลส อะไรมาเกิด 
แลวเกิดขึน้มาแลวทําไมมีสามเณรราหุลขึน้มา มนัยงัมีอยูในเมือ่องคสมเดจ็พระสัมมาสัม 
พุทธเจายังไมตรัสรูธรรมขึน้มา ธรรมยังไมมใีนโลก เวลาสะเทือนใจไหม เวลาคนตายไป 
ยมบาลถามวา “เคยเห็นธรรมไหม เคยเหน็ธรรมไหม” บอกไมเคยเหน็ 

พูดกับคฤหัสถนะ  แลวเวลาโยมมาถามกลบัไง  ไมเห็นคนเกิด  คนแก  คนเจ็บ คน 
ตายหรือ?  เห็น นัน่ละมันแสดงธรรมเหน็ไหม  เจาชายสิทธัตถะเขาไปเทีย่วสวน  เหน็เด็ก 
เกิด  เห็นคนเกิด  คนแก  คนเจบ็  คนตาย  เหน็สมณะ  ออกแสวงหาสมณะอยางนี้  แลว 
ออกเปนสมณะเปนนักบวช บวชแตรางกายกอนเห็นไหม เวลาวนัเพ็ญเดอืน ๖ บวชหัวใจ 
“เอหิภิกข”ุ บวชหัวใจของตวัเอง 

เราจตุตถกรรม  เราญัตติขึ้นมา  เราบวชเปนภิกษุขึน้มา  ถาเราเอหิภิกขุ  เราบวชเรา 
ขึ้นมา เราบวชมาจากไหนละ? เราจะเริม่ฝกฝนใจนี้ไง เห็นคุณคาไง ถาเห็นคุณคานะ มัน 
จะกราบเทาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ เต็มหัวใจ 

ถากราบพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ จากภายนอก เราจะมีพาหะ มีเรือ มเีครือ่ง 
ดําเนินนะ ใหใจเราเขาไปถงึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แตถาเราทําใหกิเลสเห็นไหม 
สิ่งที่เปนพาหะของเรามันเปนเรอืรั่ว มันเปนสิง่ที่วาชํารุดทรุดโทรม มันไปไมได 

หัวใจมนัมอียูนะ  ทวนกระแสเขามา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ในใจของเรามนัจะทวน 
กระแสเขามา ถามันเปนสมัมา มันเปนความถกูตองเห็นไหม สิ่งที่ปฏบิัติไปมันเปนมรรค 
ญาณ  สิ่งที่มันเปนความเห็นของกเิลส  เวลาเอาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ
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เจาวาเปนพาหะ เปนเครื่องดําเนนิเห็นไหม  เวลาเขาไปมันเปนอะไรละ มันเปนกิเลส มัน 
เปนมิจฉา 

สิ่งที่เปนมจิฉานะ ดูสิ ดูในปจจุบนันี้ เวลาเรื่องการคมนาคมเห็นไหม มนัมกีารกอ 
การรายนะ  มนัระเบิดทัง้คันรถเลย  ระเบิดตายหมดเลยนะ  นี่ถามนัมีกเิลสนะ  มนัระเบิด 
อยางนัน้นะ  ถาเราไปมนัไปถึงฝงไหม?  มันไปถงึเปาหมายปลายทางไหม?  ถามันไปถงึ 
เปาหมายปลายทาง เราถึงจะกราบพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ 

เวลาศีล  ศีลทําใหสะอาดบริสุทธิ์  ตรวจสอบ  เวลาคนขึ้นรถเหน็ไหม  เขาตองมี 
ทหารตรวจอาวุธ  ตรวจตางๆ  ถาศีลเราบริสุทธิ์  เราตรวจพฤติกรรมของเรา  เราดู 
พฤติกรรมของเรา พฤติกรรมของเราถกูตองไหม? ถาพฤติกรรมถูกตอง การคมนาคมมัน 
จะสะดวก ศีลของเราจะดีขึน้ 

แลวเวลาแสดงปาติโมกข  เรามาแสดงปาติโมกขกนัตรงนี้ไง สมัยพุทธกาล ภาษา 
บาลีมันเหมอืนภาษาไทยเรา  พระรูกนัโดยพืน้ฐาน  ถามีสิ่งใดผิดขึ้นมา  เขาจะสะกิดกนั 
“เดี๋ยวจะปลงอาบัติ  จะปลงอาบัติ”เหน็ไหม  เตอืนกนัไง  เพราะอะไร  เพราะเวลาถงึที่สุด 
เห็นไหม สรุปมา “ภิกษุทั้งหลาย เธอผิดหรือเปลาๆ” เวลาผูสวดๆ อยางนั้นเห็นไหม 

แลวถาเรารบั  เพราะอะไร  เพราะถาจิตใจมันควรแกการงาน  จิตใจนิ่ม  จิตใจเปน 
ผูดี  มันยอมรบัความจรงิไง  อะไรผิดอะไรถูกเรารูกนัอยูนะ  เรารูตลอดเวลา  แลวถาเรา 
สาธุๆ  เวลามันจบนะ  สิ่งนี้ถามันผิดในหวัใจมันก็เปนมุสาสิ  มันก็เปนอาบัติซอนไปๆ 
เห็นไหม 

แตพระในปจจุบนันี้  นกัปราชญของเรา  ถาเราฟงภาษาบาลีไมออก  ยังใหปลง 
อาบัติกอนเลย  ปลงอาบัตถิามีอาบัติทกุสิ่งทีป่ลงได  ถามีอาบัติหนักทีป่ลงไมไดก็ตองอยู 
กรรม นั่นอีกเรื่องหนึ่ง ถาคนยอมรบัความจริงก็แกไขไป สิ่งนี้แกไขได 

ดูพระฉันนะสิ  พระฉันนะเหน็ไหม  ถือตวัถือตนมาก  วาตัวเองเปนคนที่เอาองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาออกบวช แลวถึงเวลาแลวมาบวชในศาสนา เวลาองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมแลว วางธรรมแลว พระฉันนะมาบวช ดื้อมาก ถอืวาถา
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ไมมีพระฉันนะจะไมมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ใครพูดอะไรก็ไมฟงเห็นไหม 
จนถงึสุดทายองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาจะปรนิิพพาน พระอานนทถาม 

“ถาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาปรนิิพพานไปแลว  พระฉนันะจะทํา 
อยางไร” 

“ใหลงพรหมทัณฑ” 

ใหลงพรหมทัณฑคือยกออกจากหมูไมพูดดวยเลย  มันก็เหมอืนสงัฆาทิเสส 
เสียใจมาก ช็อกเลยนะ เพราะเขาถือกนัมากในสมยัโบราณ แบบวาถามันโดนอัปเปหิ มัน 
เปนการเสียหายมากเลย  ช็อกเลย  ออกไปจากหมู  ไปพยายามประพฤติปฏบิัติจนถึงที่สุด 
บรรลเุปนพระอรหนัต กลับมาหาพระอานนทนะ บอกยอมแลว ถาจิตมนัเปนกเิลสมันไม 
ยอมนะ  มันไมยอมเพราะวามันตอตาน  แตเพราะโดนเขาอัปเปหอิอกจากหมูไป  ดวย 
ความวาไมมีทีพ่ึ่งแลว  ถงึพยายามแสวงหาหนทาง  พระฉันนะบรรลเุปนพระอรหันตนะ 
นี่เพราะอํานาจวาสนาของเขา เพราะกําลังใจของเขา 

นี่ก็เหมือนกัน  บอกวาถาสังฆาทิเสสแลวมนัเปนไปได  ปฏิบัติก็ปฏิบัติได  ถา 
ประพฤตปิฏิบัติไดมันกม็ีอํานาจวาสนา เพราะดูสิเหน็ไหม เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจาออกจากราชวัง  มีมากบันายฉันนะไปดวยกนั  แลวใหนายฉันนะกลบัมา  ใหมา 
กลับมา 

สิ่งที่ไดสรางบุญกุศลไว ถามีกําลงัใจไวอยางนั้น แลวถือตวัมาก ถอืวาตัวเองรูมาก 
ตัวเองมีคุณประโยชนกับศาสนา  ศาสนาเกิดมาเพราะมีเรา  ถาไมมเีราองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาไมไดเกิดมาเห็นไหม  ทิฏฐิมานะจรดฟาเลย  แตถาจรดฟามนัก็ตองมี 
ความเขมแข็งใชไหม เวลาอปัเปหไิปเขาพยายามประพฤติปฏิบัติของเขา 

เวลาถอืกนัตรงนี้ไง  ถาลงพรหมทัณฑหรอืสังฆาทิเสส  มันยังประพฤติปฏิบัตไิด 
ประพฤตปิฏิบัติได  ได!  ถาคนมีความเขมแข็ง  มีความเขมแข็งคือวาไดสรางคุณงามความ 
ดีมากับใจดวงนั้นเหน็ไหม 

แตถาใจเรามนัยังเปนปุถุชนแลวใจเรามนัโลเล  สิ่งนี้มนัก็ฝงใจไป  แลวเวลาทํา 
ความสงบของใจนะ  เวลาจิตมันสงบเขามา  มันจะเริม่เขาสูความสงบ  ถามนัมีสิง่ใดขวาง



เทศนพระ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๐ ๗ 

กั้นมนัจะเดงออกมาเลย มี ในหมูคณะเรามมีาก เวลาปฏิบัติไป ทําอุกฤษฏขนาดไหน จิต 
มันลงไมได  ลงไมไดหรอก  ถึงที่สุดนะยงัสงสัยเรือ่งการบวชของตวัเอง  บวชซ้ํา  ทํา 
ทัฬหีกรรม บวชซ้ําอีกทีหนึ่งเห็นไหม แลวมาภาวนา ดีขึ้นๆ 

มันอยูที่เรา อยูที่ประสบการณของเรา อยูที่เราคบบณัฑิต บัณฑิตจะพาเราไปทาง 
ที่ดีเห็นไหม  เราคบหมูคณะที่ดี  มอีะไรที่มนัเปนอุปสรรคขัดขวาง  แลวชวยกนัคน 
ชวยกันแสวงหา  ชวยกันบุกบั่นออกไปเหน็ไหม  อุปสรรคนะมันจะขัดขวางเรา  แลว 
อุปสรรค อุปสรรคจากโลกๆ ความเปนอยูอุปสรรคความเปนไป ดูสิ เราจะลงอุโบสถนะ 
ถามีอุปสรรคนะ  จะทําใหเราอึกทกึครกึโครมเหน็ไหม  การกระทําของเรามนัไมเปน 
ความพอดี แตถาอุปสรรคอยางนี้เราจะแกไขไปเปนครั้งเปนคราว อุปสรรคจากภายนอก 

อุปสรรคจากภายในละ  อุปสรรคจากการกีดขวางของหัวใจเรา  จะเขาไปถงึความ 
สงบ  แลวถาเกิดอปุสรรคกีดขวางของใจเรา  ถาเขาไปวิปสสนาจะปลอยวางกิเลสเปนช้ัน 
เปนตอนไป  ถามีครูบาอาจารยคอยชี้นําอยางนีม้ันจะเปนประโยชนกับเราเหน็ไหม  คบ 
บัณฑิต บัณฑิตอยางนี้ 

ในธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  การคบบัณฑิตที่ประเสริฐที่สุดคอื 
คบองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  แตปจจุบนันีอ้งคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาโดย 
รางกาย  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาปรินิพพานไปแลว  แตโดยสัจธรรมเหน็ไหม 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในพระไตรปฎก  มันก็เปนกริิยาอีก  กิริยามนั 
เปนทฤษฎีไง  พระไตรปฎกไปเปดอานเถิด  เพราะพระไตรปฎกเปนของสาธารณะนะ  มี 
ทุกวัด เวลาเปดอานไปแลวมีความเขาใจไหม มันมีแตความสงสัย ยิ่งอานยิง่สงสัย ยิ่งอาน 
ยิ่งงงเห็นไหม  เพราะอะไร?  เพราะมันเปนภาษาใจดวงนีท้ี่พนจากกิเลสแลว  แลวแสดง 
วิธีการ 

ในพระไตรปฎกมนัเปนวิธีการ  มนัเปนเหตุทัง้หมดเลย  ผลในนัน้ไมบอกไว 
เหมือนกับหลวงปูมัน่ที่บอกวา  เวลาแสดงธรรมทานไมแสดงถงึผลเลย  เพราะอะไร 
เพราะกลวัคนมนัจะจํา  จําเสรจ็แลวมันเปนดาบสองคมไง  สิ่งที่มนัจะเปนประโยชนถา 
บอกเรื่องเหตุนี่ เหตุเราทําไดไง อยางเชน เราไปประกอบสมัมาอาชีวะอยางไร เราเริ่มตน 
อยางไร  เราเก็บอะไรเปนทนุ  เราเกบ็อะไรเปนวิธีการ  เปนสิ่งทีว่าเปนความหมายของ
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วิชาการนั้น  เปนวิชาชีพนั้นเห็นไหม มันเปนวิธีการ แลวผลละ ผลที่เกิด  เราไปประกอบ 
สัมมาอาชีวะแลวประสบความสําเร็จเห็นไหม แลวเราไดสิ่งตอบแทนมา 

นี่ก็เหมือนกัน  ผลของการประพฤติปฏบิัติมันเปนอกุปปธรรมๆ  อกุปปธรรมมัน 
เกิดอยางไร  แลวใจมันเปนอกปุปธรรมยังไง  มันวางๆๆๆ  ความวางพูดกันเปนพืน้ฐาน 
ความวางนะ  ลมอากาศมันกว็าง  เด็กมนักว็าง  วางทัง้นั้น  คนนอนหลบัมนัก็วาง  แลววาง 
อยางนีม้ันวางฆากิเลสไหม คนนอนหลับมันวางไมวาง  เวนไวแตมนัฝน  คนเราถามนัฝน 
มันไมวางหรอก แตถามนัมานอนหลับมันไมไดฝน มันวางนะ แตมนัวางแบบไมมีสติไง 
มันวางแบบมจิฉา วางแบบเคลมธรรมะไง 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาเราไปอานพระไตรปฎก  ปลอยวางอยางนัน้  นิพพานอยางนัน้ 
นิพพานคําเดยีวเถียงกันจะเปนจะตายนะ  นิพพานคําเดียวยงัเอามาเปนสิ่งทีเ่ปนประเด็นที่ 
โตเถียงกนั  จนเปนโทษกบัการประพฤติปฏิบัติเหน็ไหม  จนทําใหลังเลสงสยั  จนเอาสิ่งนี้ 
มาเปนสิง่ที่ติดในหวัใจ 

แตเวลาปฏิบัติไปนะ สมาธิมันกว็าง ความวางเปนอจินไตยนะ อจนิไตยเหน็ไหม 
ดูสิ ฌาน อจนิไตย พุทธวิสยั โลก กรรม ฌาน แลวฌานมันเปนความวาง มนัเปนอจินไตย 
ที่ไมมขีอบเขตของใครเลย มันเปนอจนิไตยเลยละ แลวมนัวางอยางไร? 

แตถามันเปนอริยผลนะ  มันวางของมนั  วางขั้นโสดาบันมันก็รูกนั  โสดาบันวาง 
ตรงไหน? เริม่จากวาง วางอยางไร มนัปลอยอยางไรมันถึงวาง แลววางแลวขอบเขตของ 
มันวางขนาดไหน  ถาวางแลวลกึลงไปมนัจะไปเกิดไปเจออุปาทานเห็นไหม  พอไปเจอ 
เขาไป  ถาเจอเขาไปมนัเปนสกทิาคามีเหน็ไหม  สกทิาคามีผานเขาไปแลวมันวาง  วางเขา 
ไปมันยังมีอสุภะอยูขางหนา  วางทําไมยงัมอีสุภะอกีละ  แลวอสุภะมนัผานตรงนั้นไป 
ผานอนาคามีไป แลวจิตเดมิแทมนัอยูที่ไหนละ 

มันจบัฐีติจิต จับภวาสวะ จบัตัวอวิชชาได แลวมนัจบัอยางไรละ แลวมนัปลอยเขา 
ไปอยางไรเหน็ไหม  ความวางมนัพูดกนัรูเรื่อง  ความวางมนัมีระดับของมัน  ความวางมนั 
มีระดับของมันที่มนัจะผานขัน้ตอนของมนัเขาไป  มันมีขณะของมนั  มันเปนไปของมนั 
ปดกันไมไดหรอก รูหมดละ ใครกร็ูไดทั้งนั้น แลวมันเปนความหวงัของมนัเหน็ไหม สิ่ง
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นี้เปนความวาง  แลวก็วางๆๆๆๆ  อานพระไตรปฎกมาแลวก็เถียงกัน  เอาความวางมาฆา 
กัน แลวอะไรมันวาง วางของใคร วางจรงิวางปลอม แลววางอยางไรถึงเปนความวาง 

นี่ไงคบบัณฑิตเห็นไหม ถาเรามคีรูบาอาจารยของเรา ครูบาอาจารยของเราจะคอย 
ช้ีนําเรา  เห็นไหม  ดูสิ  เวลาครูบาอาจารยทานบอกวา  “ผูจิตที่สูงกวา  ความรูที่สงูกวา  มัน 
จะดึงเราขึ้นมา ดึงพวกเราขึ้นมา” เห็นไหมนีอุ่ปสรรคจากภายใน 

ถามันมีอุปสรรคจากภายใน  แลวเราคบบัณฑิตกัน  เราเปนหมูคณะกนัเห็นไหม 
นี่สังฆะ  สังฆะมันเปนอยางนี้  อุโบสถ  เราลงอุโบสถกันเพื่อความบริสุทธิ์  เราลงอโุบสถ 
กันเพือ่ระลึกถงึองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ผูที่ทําอุโบสถทําแทนองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  เพราะ!  เพราะองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาบอกไวเลยนะวา 
“ตอไปนีเ้ราจะไมแสดงปาติโมกขแลว เราจะใหภิกษุแสดงกันเอง” 

เวลาผูแสดงปาติโมกขถงึทําแทนองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา เราระลึกถงึเรา 
เคารพ เพราะอะไร เพราะสิง่นีถ้ายิ่งทําของเรา เรายิ่งอยูใกล อยูใกลธรรมและวนิัย แลวถา 
ทําความผิดนะ  ธรรมวินัยเปนของคงที่  เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะมาตรัสรู 
องคตอไป ก็ธรรมอันนี้ อรยิสัจกอ็ันนี้ พระธรรมวนิยัก็อนันี้ 

แลวนี่กเ็หมอืนกัน  สิง่ที่คงที่ไง  แตทางโลกเขาบอกนะ  เราทองจํากัน  เราพยายาม 
เรียกรองแตสิ่งที่เปนอดีตไว  ไมยอมละจากสิ่งทีเ่ปนอดีตเหน็ไหม  ถวลิหาๆ  มันไมใช 
หรอก  มันเปนสจัจะความจริงอยางนี้  ธรรมะทีม่ีอยูแลวเหน็ไหม  เวลาองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจากราบธรรม ก็กราบธรรมอันนี้ 

ความรูสึกของมนุษยเหน็ไหม  คนเกิดมาความรูสึกของหัวใจ  อันนี้แนนอน  โลก 
มันจะหมนุไปขนาดไหน  ก็ความสุขความทุกขอันนี้  แลวถาเราประพฤติปฏบิัติขึ้นไปมนั 
ก็เขาถึงธรรม  ก็ธรรมวินยัอนันี้  แลวธรรมวนิัยอันนี้เราเคารพ แลวเราลงอโุบสถกัน  เรามี 
ที่พึ่ง อยาวาลกูกําพราๆ นะ 

พระบนมาก องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาปรนิพิพานไปแลว เกิดแลวเราก็ไม 
มีพอไมมีแม.. ไมมีพอไมมีแมไดอยางไร ถาเราระลกึถึงอยางนี้ หวัใจมันเรารอนเหน็ไหม 
ถาหัวใจมนัมีหลักของมัน หลักยึดของมนั เราก็เหมอืนกบัมีผูดูแลเรา
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ธรรมวนิัยนี่แหละ  ขางนอกมันจะอดมันจะอยากนะ  แลวแตวาสนาของคน  เวลา 
ออกไปวเิวก  บางที่มนัก็สมบูรณ  บางทีม่ันกข็าดแคลน  ความขาดแคลนบางที่เหน็ไหม 
ครูบาอาจารยทานบอกเลย  ธรรมเกิดในที่อัตคัดขาดแคลน  ถามนัเปนอัตคัดขาดแคลน 
อยางนัน้ อัตคัดขาดแคลนจากภายนอก 

ถาอัตคัดขาดแคลนจากภายนอก  ถาอยูที่ไหนกม็ันรื่นเริงอาจหาญเหน็ไหม  จิต 
เขาสมาธิไดงาย  สิ่งที่ดีอากาศเบา  สิ่งที่ดนีะ  ความอัตคัดขาดแคลนของเราคืออัตคัดขาด 
แคลนธรรมวินยัไง อัตคัดขาดแคลนนะ ศีล สมาธิ ปญญา ความดําริชอบ งานชอบ ความ 
เพียรชอบ นี่มรรค มรรค ๘ เห็นไหม มันเปนหนวยตางๆ เห็นไหม สติ สมาธิ ถาเราไป 
จับสิ่งใด กาย เวทนา จิต ธรรม  แลวมันมีการแยกแยะ มีการเปลีย่นไป อยางนี้ธรรมจักร 
มันเคลื่อน 

ธรรมจักรนะ  ธรรมจักรมนัหมนุ  เวลาปญญามันหมนุมนัหมนุอยางไร  มันเขาไป 
ทําลายอยางไร  ปญญานี้  สมาธิจับ  ปญญาเปนฝายตัด  สมาธินี่ความเห็นของจิตมันเห็น 
เห็นอาการของจิตมนัไปเกาะเกีย่วกบักาย เกาะเกีย่วกับจิต จิตเกาะเกี่ยวกับจิตอยางไร จิต 
นะ  ธาตุรู  แลวมันเหน็ตัวจริงเห็นไหม  คือตัวจิตมนัเศราหมองมันผองใส  สิ่งที่ธรรมเหน็ 
เวทนานะ แลวมันวิปสสนาไปมนัเปนธรรมจักร แลวธรรมจักรมันเคลือ่นอยางไร มันเกิด 
กับเรานะ สิ่งที่มนัเกิดกับเรา วิปสสนามันเกิดอยางนี้ 

แลวเวลามันเปนไปในหัวใจของเรา  แลวเรามาอานพระไตรปฎกนะ  โอโฮ  นี่ก็ 
เปนแลว  นีก่็ทํามาแลว  นี่สภาวะแบบนี้  มนัเหมือนกับเราไปในสถานที่หนึง่  แลวเราไป 
อานหนังสอืทีเ่ขาเขียนถึงสถานทีน่ั้นเห็นไหม  มันจะซึ้งใจมาก  แตนี่เราไมเคยเหน็อะไร 
เลย เราไมไดประพฤติปฏบิัติเลย เราอานพระไตรปฎกนะ บอกถงึหัวใจเราเอง บอกถึงผล 
ของการปฏิบัติของจิต  ถามนันพิพานมนัเปนสภาวะแบบนี้  สอุปาทิเสสนิพพานพระ 
อรหันตทีม่ีชีวิตอยูเปนอยางไร  อนุปาทเิสสนิพพานพระอรหันตที่สิน้ชีวิตไปแลวเปน 
อยางไร สิ้นชีวิตแลวพระอรหันตมีหรือไมมี วุนวายไปหมดเลย 

แตถาเราอานพระไตรปฎก วิธีการของพระที่ประพฤติปฏิบัติเห็นไหม สิ่งนี้ที่ทาน 
ทํามา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนอยางนัน้  เอามาเปนประเดน็หลักในเหตุผล 
แลวเราพยายามประพฤติปฏิบัตนิะ สิ่งทีเ่กิดขึน้มามนัเกิดขึน้มาจากเรา
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ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ.. 

ปริยัต-ิปฏิเวธ ไมมี.. 

ปริยัติแลวรูแจงนี่  เรียนแลวรูแจงไมมี..  ปริยัติเรียนแลวถาไมปฏิบัติ  รูแจงไมมี 
เปนไปไมได  เราเรียนกนัมาแลวเห็นไหม  ครูบาอาจารยของเราบอกวา  ปริยัติเราเรียนกนั 
มาแลวกับอุปชฌาย “เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ” ถาแทงทะลุเขาไป นี่พระอรหนัต 

เราเรียนมาแลว  แตเวลาออกมาแลวการดํารงชีวิตของเรา  เชน  ลงอุโบสถเราตอง 
ปลงอาบัตกิัน ในวัตรของอุโบสถ ในวินยัลงอุโบสถเห็นไหม เปนเลมๆ ในพระไตรปฎก 
สิ่งที่วาเปนอโุบสถ  นิมิตหมายเหน็ไหม  วิสุงคามสมีา  อุทกุกเขปสมีา  สีมามีหลายชนิด 
แลวขณะสวดอุโบสถสงฆเปนวรรคทํากรรมไมได  ถาภิกษุปวยไขตองใหฉนัทะมา  สงฆ 
เปนวรรคทํากรรมไมไดนะ เปนวรรคคือวาแบงพรรคแบงพวก หรอืวามาไมครบไมได 

เวนไวแตเวลามีพิธีบวชเห็นไหม  เขานมินตพระกี่องค  นั่นก็เปนสังฆกรรม 
เหมือนกนั แตสังฆกรรมเปนเรือ่งของกจินมินต แตสังฆกรรม อุโบสถ กฐิน ตองทั้งหมด 
แลวมีเสยีงใดเสียงหนึ่งคัดคานขึ้นมาจะทําไมได  ไมใชประชาธิปไตย  มนัเปน 
ธรรมาธิปไตย 

ธรรมาธิปไตยเปนความเห็นทั้งหมด  คัดคานไมได  สิ่งที่คัดคานอันนั้นคือทําไป 
ไมได  สิ่งนี้ถามนัเปนธรรมวนิัยมันออกมาจากขางนอกนี้ไง ออกมาจากพิธีกรรม  ออกมา 
จากสังฆกรรม ออกมาจากวนิัยกรรม มันเปนวินัยกรรม การกระทําวินยักรรม สิ่งที่ศึกษา 
มาศึกษามาเพื่อเหตนุี้  แตถาทําไปแลวเหน็ไหม  ในหมูคณะ  ในการกระทําไป  ครูบา 
อาจารยที่ฉลาดจะพาทําสิ่งนี้  อะไรเปนประโยชน  อะไรที่ไมเปนประโยชน  สิ่งทีเ่ปน 
ประโยชน เปนประโยชนมากเปนประโยชนนอยเหน็ไหม 

ดูสิ  เวลาคฤหัสถ  ประโยชนของเขาชักนําเขามา  เขาเขามาวัด  เขาไดฟงธรรม  ได 
เห็นการดํารงชีวิตของสงฆ  เราดํารงชีวิตของเรา  เขานะ  โนนก็ขาดแคลน  นี่ก็ขาดแคลน 
พยายามแสวงมาเพื่อปรนเปรอธาตุขันธ 

เราอยูกนัดวยธรรมชาติของเรา  ยิ่งครบูาอาจารยของเราเปนเศรษฐีธรรม  แตทาง 
โลกแคปจจัย  ๔  เหมือนกัน  เวลาสมบัติสวนตนกบ็ริขาร  ๘  แตหาเงินหาทองหามาให
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สงเคราะหโลก  ใหกับโลกเขา  แตเขาวาเขาขาดแคลน  เขาแสวงหามา  แสวงหามาเปน 
ความทุกขยาก แลวเก็บรกัษายิ่งทุกขยากมากเลย 

แตของเรานะ  เราแสวงหาของเรา  เห็นไหม ภิกษเุราเหมือนนก มีปกมีหาง  ธุดงค 
ไป ฉันเสร็จแลวลางบาตรเก็บบริขารแลวก็ไป เหมือนบินไป อิสรเสรเีห็นไหม แตสมบัติ 
ของเราอยูในหัวใจ มันเปนอริยทรัพย ทรัพยจากภายใน เก็บไวในใจ 

เวลาคนเกิดคนตาย  ถามีบุญกุศล  ทําบุญกุศลมหาศาลเลย  เงนิบรจิาคเปนพนัๆ 
ลานนะ  ถาเปนเงินเห็นไหม  โอนขามชาติไมได  แตถาการสละออกไปจากใจ  ใจเปนผู 
สละ  ความรับรูมันอยูที่ใจ  เวลาใจตายไป  สมบัติที่เราเพิ่งสละออกไป  ไปเกิดเปนเทวดา 
อินทร พรหม มนัไปจากไหน ไดเกิดเปนเทวดา อินทร พรหม มนัก็ไปจากใจ ใจนี้ไปเกิด 

ปจจุบนันีเ้ปนพระ ก. พอตายไปแลวเห็นไหมเปนเทวดา ก. แลวจิตมันคนละดวง 
ไหม  จิตมนัดวงเดียวกนั  แตสถานะตางกนั  เวลามันตางกัน  เวลาปจจบุันนี้เปนพระ  เวลา 
ตายไปแลวกเ็ปนสภาวะแบบนัน้  มนัเปนสมบัติไปกับใจ  นี่เปนสมบัติไปกบัใจนะ  แลว 
ถาเราประพฤติปฏิบัติขึน้มาแลว  สิ่งที่เปนสมบัติไปกับใจมันเหมือนกับน้ํามนั  รถเวลาวิ่ง 
มา  เราเติมน้ํามนัหมดเลย  เติมน้ํามนัตลอด  น้ํามนัหมดก็หมดเห็นไหม  น้ํามันหมดรถไป 
ไมได ตองเขาปม 

ถาเปนอามิสเหน็ไหม  มนัเปนเทวดา พอน้ํามันหมด มันก็หมดวาระ  มนัก็ตองมา 
ตาย  พอสิ้นอายุขัยของเทวดา  อนิทร  พรหม  มันก็ตองมาเกิดอีก  แตถามนัเปนอริยทรัพย 
เห็นไหม มันเปนอกุปปธรรม มนัไมมวีันหมด มันหมดไมได มันคงที่ แลวคงที่ รถทีม่ัน 
เติมน้ํามันถงัเดียวแลวไมเคยหมดเลย  หาที่ไหน  หาในการประพฤติปฏิบัตนิี่ไง  หาใน 
หัวใจนีไ่ง 

ถาเปนโสดาบัน  กโ็สดาบันตลอดไป สกิทาคามีๆ ตลอดไป อนาคามีๆ ตลอดไป 
สิ้นๆ ตลอดไป แลวมันอยูไหน มนัอยูในใจเรานี้  มนัเปนการยนืยนัเลย พระไตรปฎกคอื 
พระไตรปฎก แตหัวใจเราคือหัวใจของเรา ความรูของเราก็คือความรูของเรา  ใจของเราก็ 
เปนใจของเรา
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สมบัติของเรามันอยูทีน่ี่  สมบัติของโลกเขา  เขาทําเปนสมบัติของเขา  เขาทําเปน 
อามิสกันหมดเลย  แลวเรามาปฏิบัติมนัเปนสมบัตขิองเรา  แลวสมบัติของเรา  เราเห็น 
คุณประโยชนอยางนี้  ดูสิ  เวลาเขาเติมน้ํามนั  ตอไปนี้น้ํามนัจะหมดโลก  เขาพยายามคิด 
วิธีการวาจะเอาพลังงานอะไรมาใชกันอยูเห็นไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  แตถามนัเปนหัวใจของเรา  มันเปนสมบัติของเรา  มันหมดไปไหน 
สิ่งที่มนัใชแลวหมด  เขายงัตองแสวงหา  เขายังลงทนุขนาดนัน้  แลวสิ่งที่ใชไมหมด  ใช 
แลวไมมีวนัหมดมันอยูกบัเราตลอดไป  เราจะทําเลนๆ  ไดอยางไร สติก็มาเอาสติจริงๆ  สิ 
ภาวนาๆ  จรงิสิ  หัวใจก็หัวใจจรงิๆ  สิ  เกิดมาจากเราสิ  เรามคีวามมุมานะ  เรามคีวาม 
เขมแข็งสิ แลวความจริงเกิดขึน้มามนัจะเปนสมบัตขิองเรา 

อยาออนแอ  อยาทอแทนะ  ถาออนแอทอแท  สมบตัิจะเอาเพชร  แลวการกระทํา 
กระทําขึ้นมายังกบัเด็กเลนขายของ  เด็กเลนขายของมันเลนพลาสติกนะ  มนัไดของเลน 
ขายของแลว สมาธิๆ  เลน  สติๆ  เลน ทุกอยางทําเลนหมดเลย แลวจะเอาความจริงมาจาก 
ไหน 

ความจรงิมนัจะมีจริงกบัเรา  มนัตองทําจริงๆ  เหน็ไหม  สมบัติเราจะเปนสมบัติ 
จริง  อรยิทรพัยจากภายใน  หัวใจมทีุกคน  นั่งอยูนี้หวัใจมทีุกคน  บัณฑิตเราคบกนัเราเปน 
หมูคณะกนั  เราชวยเหลอืกนั  เราจุนเจอืกันเห็นไหม  ตองใหโอกาสกันนะ  ถาใครจะทํา 
ความเพยีร  ใครจะอดอาหาร  ใครจะอะไรนี่  อยาไปกวน อยาไปยุงกับเขา  ใหปลอยเตม็ที่ 
เลย  เราตางคนตางแสวงหากัน  เหน็ไหมดูสิเขาไปตลาดกัน  เขาไปจายของกนั  เขายัง 
ชวยเหลอืเขายังเจอืจานกนั เขายังแลกเปลี่ยนสินคากนัมาได 

เราเปนผูปฏิบัติดวยกัน  เราจะปฏบิัติดวยกันนะ  ใครจะปฏบิัติ  ใครจะอดอาหาร 
ใครจะเรงความเพียร  เปดโอกาสใหเลย  แลวพยายามทําอยางนี้กันขึ้นมา  แลวสมบัติมัน 
เกิดขึ้นมา  ใหทําจริงๆ พวกเราแสวงหากัน มันอยูในหัวใจไง ดูสิ  ดูอยางทางโลกเขาเหน็ 
ไหม ชมรมอะไร เขารักอะไร เขาจะเจือจานกัน อยางชมรมรถเห็นไหม เขาจะหาอะไหล 
มาเจือจานกนั  รถโบราณเขาจะแวะที่ไหน  เขาจะชวยเหลือเจอืจานกัน  เขาเปนชมรมเพือ่ 
เลนสนุก เขายงัมีความอนุเคราะหกันขนาดนัน้
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เราเปนนักบวช  เราเปนพระ  แลวเราจะประพฤติปฏิบัติดวยกนั  ทําไมเราไมเจือ 
จานกัน ทําไมไมเผ่ือแผกัน ทําไมเราไมใหโอกาสกนั ทําไมไมชวยเหลอืกนัขึ้นมา เราเปน 
พระนะ  เราเปนผูนําของชาวโลกดวย  เราเปนนกัรบ  รบกับกิเลสของเรา  ถากิเลสของเรา 
เรารบไมได  เราชนะไมได  แลวเราจะเอาอะไรไปสอนเขา  ถามันรบกับกเิลสของเราได 
กิเลสในหัวใจของเรามนัขาดไป สิ่งนีม้ันขาดไปจากเรา แลวทําไมเราสอนเขาไมได ก็มนั 
อยูกับหวัใจของเราเห็นไหม 

ความรูของเรา พระไตรปฎก พระไตรปฎกนี่กราบไหว  องคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจากราบธรรม  ครูบาอาจารยเหมือนกัน  กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  กราบ 
ทั้งนัน้ละ  แตพระไตรปฎกในการศึกษาปริยัตมิันเปนอยางนัน้  ถาเปนพระไตรปฎกใน 
หัวใจ พระไตรปฎกภายในเห็นไหม ผาหัวใจออกมาเลย ผารางกายออกมาเลย แลวเขาใจ 
หมดนะ 

ในเรือ่งของศีล สมาธิ ปญญา ตรงไหนทีม่ันสงสัย มันจะสงสัยไดอยางไร ในเมือ่ 
มันใชประสบการณอยางนีท้ําลายกิเลสออกมาจนถงึที่สุดจนหวัใจมันผองแผว  ผลของ 
การเกิดมาจากใจ  พระไตรปฎกมนัชัดเจนขนาดนี้  เพียงแตวาคนถามมนัยังตัง้ปญหาไม 
ถูกเลย ปญหาตัวเองเปน มันยังไมรูจะถามอยางไรเลย ครูบาอาจารยบอก “ตองถามอยาง 
นี้สิ ถึงจะออกมาเปนอยางนี้ๆๆ” เห็นไหม เพราะอะไร เพราะมันผานมาแลวเหน็ไหม สิง่ 
นี้ทํามา ถาทําขึ้นมามนัจะเปนประโยชนกบัเรา 

เราจะมาลงอโุบสถกัน  ลงอโุบสถเพื่อจะใหเราไมโลเล  ใหพวกเราไมออนแอไง 
ทางโลกเขาวาไมหนอมแนมนะ  ถอืศีลกนัเลนๆ  ทําทุกอยางเลนๆ  หมดเลย  แตถาเราเอา 
จริงขึน้มาเหน็ไหม กิริยาภายนอกถงึเวลาก็ “ธมฺมสากจฺฉา” 

เราคบกนั  วิสาสะมันเปนเรือ่งธรรมดา  แตเวลาจรงิจังตองจริงจงันะ  ถาเราไม 
จริงจงักนันะ  ธรรมะอยูกับคนจรงิ  ธรรมะอยูกับหวัใจที่แทจริง  แลวถาหัวใจเราออนแอ 
หัวใจเราไมเอาจรงิเอาจงันะ มันก็ไดแตสิง่ที่มนัเปนอาการของใจ ไมใชใจนะ อาการของ 
ใจ ธรรมชาติมันมีเห็นไหม ดูสิเด็กมันยังสือ่ความหมายกับเราพูดกับเราไดเลย 

นี่ก็เหมือนกัน  อาการของใจคอืสื่อภาษา  คือความประพฤติของจิต  นี่เหมือนกัน 
อารมณความรูสึกมันเปนอาการของใจทั้งนัน้  แลวปฏิบัติไปก็ปฏิบัติดวยอาการของใจ
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ผลก็เปนอาการของใจ  อาการคือเงา  อาการของใจคอืเงาของใจ  ไมใชตัวใจ  ผลก็ผลของ 
เงาไมใชผลของจริง เห็นไหม ถาเราผานทะลุเขาไป มันไปถึงตวัใจ แลวชําระที่ใจ สุดสิ้น 
แลวนะ  ใจมันจะสําเรจ็  ใจมนัจะเปนผลขึ้นมา  แลวผลมันจะรูกบัเรานะ  โกหกกันไมได 
หรอก  ผูรูจริงกับผูรูจริงคุยกันนะ  ถึงกนั  โกหกกนัไมไดหรอก  ความจริงเปนความจริง 
เอวงั 
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