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แสดงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2513 ณ วัดปาวิเวกธรรมชาน
 
     ญาติโยมทั้งหลาย ตอไปนี้ จงเตรียมกายเตรียมใจฟง ธรรมใหดี การเทศนวันนี้ จะตอง
ใชเวลานานหนอย จงพากันทําใจใหเย็น อยาใจรอนกระวนกระวาย วันนี้มีพระเณรมา
จากสาขาตางๆ พรอมทั้งมีญาติโยมจํานวนมาก ไดมารวมกันที่วัดใหมนี้ การฟงธรรมใน
วันนี้ ตางจากที่เคยไดฟงมา การทําบุญนั้นก็ตางจากที่เคยทํามา เมื่อเราตั้งใจมา ก็ใหมา
ทําบุญจริงๆ บุญในวัดปาเทาที่เคยทํามานั้น ไมมีมหรสพดนตรี ไมมีสุรายาเมาอะไรญาติ
โยมทั้งหลายทุกๆ บานทีม่ารวมกัน กจ็ะตองอาศัยตัวเอง เวลาฟงธรรมก็ใหตั้งใจใหดี 
วางมือลงบนตักใหสบาย ในทางที่ดีนั้น กระทําจิตใหเปนหนึ่ง นั่งหลับตาทําสมาธิไป
ดวย อยาคุยกัน ถาไมจําเปนจริงๆ เวนไวแตปวดศรีษะ ปวดทอง ก็ใหพูดกันบางเบาๆ มัน
จึงจะรูเรื่อง 
     การฟงเทศนนี้ก็ตองฟงใหรูเรื่อง ถาไมรูเรื่องมันไมมีประโยชน เชนเดียวกับเราเลี้ยง
ควาย ถาหากควายหายเขาไปในปา เราตามหาควาย ก็จะตองหยุดฟงเสียงเกราะมันดังมา
จากคอควาย จึงจะรูวาควายเราอยูที่ไหน ถาเราวิ่งไปเรื่อยๆ พูดไปเรื่อยๆ ก็จะไมไดยิน
เสียงเกราะดังตามหาควายเลยไมพบ 
     ในปนี ้สาขาบานมวงของเรานี้ เปนสาขาที่ 7 เพิ่งตั้งขึ้นใหมไมกี่เดือนมานี้ ไดสงพระ
มหาอมรมาเปนประธานพรอมทั้งมีพระเณรติดตามมาดวย มีญาติโยมชาวมวงสามสิบ
อยากได จึงใหมา 
     อาตมาจะพูดอะไรใหฟงวา ทําไมจึงอยากสรางแตวัดปา อาตมามีอุดมคติอันหนึ่งอยู
ในใจ จะพูดใหฟงเพราะพระพุทธเจาเรานั้น เมื่อเกิดทานก็เกิดอยูปาตรัสรู ทานก็ตรัสรูอยู
ปา ทานนิพพานก็นิพพานอยูในปาทานตรัสรูธรรมะก็ตรัสรูในความหลง มันหลงที่
ตรงไหน 
     ทานก็ไปรูตรงนั้น ฉะนั้นการสรางวัดปา จึงเปนอุดมคติของอาตมา ตั้งแตไหนแตไร
มาแลว มีความนึกคิดอยูอยางนี้ จึงไดชักชวนลูกศษิยลูกหาผูเปนกัลยาณมิตรสรางขอวัตร
ปฏิบัติขึ้นมา เมื่อกอนนั้นอาตมาเคยเรียนปริยัติธรรมมา เรียนอยูแถวๆ บานเค็งใหญ บาน
หนองหลักนี่แหละ เรียนไปๆ จึงเลื่อนจากการศึกษาเลาเรียนมาสรางขอประพฤติปฏิบัติ 



รวมแลวมี 7 สาขา รวมเปน 8 ทั้งวัดปาพง สวนสาขาเล็กๆ นอยๆ ยังไมไดนับเขา 
     การทําบุญใหทานตางๆ และการประพฤติปฏบิัตินั้น อาตมาคิดแลวมีความเชื่อพระ
ศาสนา เชื่อคําสอนของพระพุทธเจามาก ทําไมจึงเชื่อทานมาก เพราะมันเปนความจริง 
คําสอนที่พระศาสดาตรัสไวนี้ มีความจริงอยูมาก ที่อาตมามาเทศนใหฟงนี้ ก็มิไดเอา
ธรรมะของตัวเองเปนแตเพีงมาซ้ํารอยเกาของพระพุทธเจาของเรา นอกจากจะเอาความดี
มาฝากแลวอันที่ยิ่งกวาความดีนั้นอีกไมมีมันก็สุขก็สุขอยูกับความดีนี้ สุขอยูกับของจริง 
จึงนําเอาคําสอนของพระพุทธเจา ที่ถูกแลวแนแลว จริงแลวมมาบอก แตเรายังไมได
ประพฤติปฏบิัติตามเปนจริงกัน ขอใดที่พระองคทรงอนุญาตไว ก็เปนจริงอยูตามนั้น สิ่ง
ใดที่พระพุทธองคทรงบอกวาไมดี มันก็ไมดีจนถึงทุกวันนี้ แตวาเราทั้งหลายไมไดนํามา
ปฏิบัติตาม เชนวา 
 การเบียดเบียนสัตว เบียดเบียนคน เบียดเบียนพี่ปานาอา ตั้งแตเล็กๆ นอยๆ จนถึงทําให
ขาดจากชีวิตมันไมดี เราก็เห็นไดงายๆ ไมใชของยาก อยางเขาเบียดเบียนเรา หรือฆาเรานี่ 
ดีไหม? มันไมดี นี่เราก็เห็นไดงายๆ อันนี้มันจริงอยู ความจริงขอนี้มันมีอยูตลอดเวลา คํา
สอนของพระพุทธเจานั้นไมมีวันเกา มันใหมอยูเสมอ ทันสมัยอยูเสมอ ถาทําผิดก็ผิดอยู
แมในปจจุบันนี้ใครไปทํามันก็ผิดนี้คือสิ่งที่เราเห็นอยูงายๆ ไมตองเรียนในคัมภีรก็
มองเห็นได การเบียดเบียนกันมันผิด เขาเบียดเบียนเรา เราก็เดือดรอน เราเบียดเบียนเขา 
เขาก็เดือนรอน นี่มันจริงอยูตลอดเวลา 
     คนเราทั้งหลายนั้น มิไดมองดูตัวเอง มองดูแตคนอื่น สิ่งอื่น สิ่งอื่นสวยก็สวยไปกับสิ่ง
อ่ืน สิ่งอื่นไมสวยก็ไมสวยไปตาม นี่มันพึ่งคนอื่น ไมไดพ่ึงตนเองพูดงายๆ เชน 
     ชาวนา ชาวไร พอคา ขาราชการ หรือภิกษุ สามเณรก็เหมือนกัน ผูปฏิบัติ
ตรงไปตรงมา ทํางานตามหนาที่ของตน ถารูจักตัวองแลว มันทําชั่วไมได ทําผิดไมได แต
โดยมากนั้น เราไมคอยเห็นตัวเอง เชนพวกโจรไปแอบลักของเขา มันกลัวแตเขาจะเห็น
มัน หลบซอนอยูอยางนั้น หลบๆ หลกีๆ กลัวเจาของทรัพยจะเห็น ถาเจาของไมเห็น ก็ลกั
เอาไปไดตามสบาย โจรนั้นก็นึกกระหยิ่มใจ ดีใจที่คนไมเห็น ดูเอาเถอะ มันดูถูกตัวเอง
ขนาดไหนก็ผูที่ไปลักเอาของนั้นไมใชคนหรืออยางไร นี่มันมองเห็นแตทางนอก ไมเห็น
ตัวเองนี่เขาเรียกวา ดูถูกตัวเองอยางมาก ก็ตัวโจรเองเปนคนหรือเปลา ถาหากรูวาตัวเอง
เปนคนแลวไปทําชั่วทําผิดอะไร ที่ไหน เรื่องคนจะไมเห็นนั้นไมมีหรอก คนอื่นไมเห็น
คน คือตัวโจรนั่นแหละเห็นเองนี่ทานเรียกวา คน มองดูแตดานนอก ไมไดดูดานใน จน



เห็นตัวเองไมเปนคน ไมมีคนอยู นี่มันหลง 
     อะไรเลาปดไว ความอยากปดไว ความอยากไดมากจนลืมตัวลืมตน เลยเห็นตัวเองไม
เปนคน ทําชั่วอยูก็ไมรูจัก ก็ตัวเองนั่นแหละทํา แตตัวเองไมรูจัก คนดูถูกตัวเองนั่น
เรียกวา คนไมมีที่พ่ึงที่อาศัย มันขัดคําสอนที่วา อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนดวย
ตนเองมองขามตัวเองไป ธรรมะขอนี้ ไมใชของลึกซึ้ง เปนของงายๆ เปนของอยูตื้นๆ 
เพราะมีสิ่งปดบังเอาไว จึงมองไมเห็น สิ่งที่ปดบังนั้น ก็คือกิเลสโลภะบังไวความอยากบัง
ไว มันปดกั้นเอาไวหมด โลภะ โทสะ โมหะ นี้ มนัเปนกิเลสกอนใหญ ถามันเกิดขึ้น
มาแลว เปนคน ไมมีหู ไมมีตา หูไมมี ตาไมมี พูดไมฟงก็ไมไดยิน ไดยินก็เหมือนไมได
ยิน ตาเห็นอยูก็เหมือนไมเห็น ปากพูดเปนอยูก็เหมือนพูดไมเปน กลายเปนคนใบ คน
บอด คนหนวก ไปหมด ฉะนั้น มันจึงงมทําในสิ่งที่ไมดี 
     อาตมามาคํานึงถึงตั้งแตครั้งไปเรียนหนังสือ ไปเรียนคัมภีรมูลเดิม (มูลกจัจายนะ) 
เรียกวาไปเรียน “หนังสือใหญ” มีความสงสัยอยู ที่คนเฒาคนแก เขาพูดกันวาไปเรียน
หนังสือใหญจบ หนังสือใหญมันคืออะไรหนอ เราคิดอยากไปเรียนกับเขา หนังสือใหญ
นี่มันจะใหญขนาดไหน แตเห็นคนไปเรียนมาแลว ก็ไมเห็นใครปฏิบัติธรรม อวดอาง
ตัวเองวาเรียนหนังสือใหญจบ 
 เมื่ออาตมามาคิดดูพิจารณาดูแลว จึงรูวา ไอหนังสือใหญนี้มีไมมาก มีโลภะ - อยากได
ของเขา 1 โทสะ- คิดทํารายเขา 1 โมหะ - หลงไมรูจริง 1 เหลานี้มันเปนหนังสือใหญ
จริงๆ” ถามันมีโลภะ โทสะ โมหะแลว มันใหญไปหมดทุกสิ่งทุกอยางในโลก ตาลืมอยูก็
มองไมเห็นหูดีอยูก็ไมไดยินเสียงพูดกับญาติพ่ีนองไมมีสัมมาคารวะ ไมรูจักคนใกลคน
ไกล มันเปนไปไดจริงๆ เพราะหนังสือพวกนี้ มันใหญจริงๆ ไปทองตามตําราไปพูดตาม
ตําราไปทองจําเอาแคนั้นก็ยังเขาใจวา ตัวเองเรียนจบหนังสือใหญแลว แตทีแ่ทแลว ไป
เรียนเอาคําพูดทานเฉยๆ ที่จริงนั้น กิเลส 3 อยางที่กลาวมามันมีอยูแลวในใจ จนอัดแนน
เต็มอยูแลว แตมิไดตรวจดู ที่วาเรียนจบนั้น มันไมจบงายนักหรอก 
     ถาหากวา โลภะ โทสะ โมหะ มันมีอยูในใจของสัตวทั้งหลายแลว มันใหญจริงๆ ไมมี
ทางขามภพขามชาติไปไดเลย เขาจะทําความชั่วความผิดไดหลายอยางไมหวาดกลัว ไม
สะดุงตอบาปกรรม ทําใหคนเปนเปรตเปนผีไปได 
     ถาหากวาเราละสิ่งเหลานี้ไดแลว มันก็ใหญจริงๆ อยางพระบรมศาสดาของเรา และ
พระพุทธสาวกทั้งหลาย เปนผูปลดปลือ้งภาระออกจากจิตใจไดแลวนั่น ก็ใหญจริงๆ คน



มี โลภะ โทสะ โมหะ นั้นใหญไปในทางที่ไมดี ถาหากไลสิ่งที่เปนสนิมเหลานั้นออกจาก
ใจไดแลว ก็ใหญไปในทางที่ดี อาตมาจึงไดบอกวามันเปนของจริงแท แตมันไมจริงที่
พวกเราไมไดทําตามที่ทานสอนคือไมไดพิจารณาใหมันรูแจงชัด 
     การเบียดเบียนกันทางทรัพยสิน ลักของกันอันนี้มันก็ผิด มันเปนของจริงมาจนถึงทุก
วันนี้ ถาหกามีใครมาลักของๆ เรา เราก็เกิดความเสียดาย อาจจะตามจับตามฆากันก็ได นี่
ก็จริงอยูแลว แตเราคิดไมละเอียดจึงมองไมเห็น เรื่องธรรมะคําสอนของพระพุทธเจานี้ 
มันยังไมเสื่อมไปไหน ไมลาสมัย มันยังเปนของทันสมัยอยู 
     เรื่องกาเมสุมิจฉาจาร ไมใหนอกใจกัน การนอกใจกันนั้นมันไมดี แมแตลูกศิษย
นอกใจครูบาอาจารยก็ไมดี ครูบาอาจารยนอกใจลูกศิษยมันก็ไมดี ยิ่งถาหากผัวนอกใจ
เมีย เมียนอกใจผัวแลว ก็เปนเรื่องใหญมากเดือดรอนวุนวายมาก เรื่องอยางนี้มันก็ไมเกา 
ยังใหมอยูเสมอถาทําผิดวานนี้ ก็เดือนรอนวานนี้ ทําวันนี้ก็เดือนรอนวันนี้ ถาทําพรุงนี้ ก็
ตองเดือดรอนพรุงนี้ ไมเชื่อก็ลองดูซิ มันจะอยูเย็นเปนสุขไดอยางไร ถาหากยังนอกใจกัน
อยูจะอยูปราสาทก็ไมมีความสุข มีเงินเปนแสนเปนลานก็ไมมีความสุข นี่แหละมันยัง
เปนของใหมอยู ธรรมะนีม้ันเปนของตื้นๆ ของเห็นอยู ของเปนอยูนี่แหละ 
มุสาวาท พูดไมจริง พูดเหลวไหล พูดไมจริงมันก็ไมจริงจนถึงทุกวันนี้ ถาโกหกวานนี้มัน
ก็เปนโกหกอยูนั้นเอง โกหกวันนี้มันก็ผิด จะโกหกวันพรุงนี้ มันก็ไมดีอยูนั้นแหละ กฎ
อันนี้ก็ยังไมเสื่อม 
     สุรา ของมึนเมา ของมีโทษ เมื่อไมรูจักประมาณไปดื่มไปเสพเขา ก็เกิดโทษ ขาดสติ 
เกิดเปนบาเปนบอ ไมรูจักญาติพ่ีนอง ไมรูจักดีหรือชั่ว ไมรูจักผิดหรือถูกพวกเราก็คงรูๆ 
กันอยูแลว ไดเห็นประจักษกับตากับหูมาแลวโทษ 5 ประการนี ้มันมีอยูในโลกของคนผู
ยังหมกมุนอยู เราก็ควรจะละเวนเสีย นี่เปนเรื่องศีลธรรมเปนธรรมที่มนุษยควรประพฤติ 
ควรรักษา ถาหากขาดศีลธรรมเปนธรรมทั้ง 5 ประการนี้แลว บานเมืองเราก็จะเกิดความ
เดือดรอน มิไดอยูเย็นเปนสุขเลย ที่เรายังเดือดรอนอยูเพราะยังไมไดทําใหถูกตองอยาง
จริงจัง โทษทั้ง 5 เหลานี้ พวกเราไดยินไดฟงมาบอยๆ จําได พูดได แตยังทําไมได จึงเกิด
ความเดือดรอนเพราะศีลธรรมเปนเพียงเรื่องพูดกัน และถือเปนประเพณี 
     เรื่องศีลธรรมนี้ แมแตนักบวชนักพรต ก็ควรศึกษาเขาใหเขาใจและปฏิบัติตามใหถูก
ตอ งมันไมเปนของยากลําบากอะไร มันยากก็ตรงที่เราตามใจตัวเอง ไมรูจักหักหามใจ
ตัวเองไว ไมทําตามกฎระเบียบของพระพุทธเจา 



     อาตมาวา ขอวัตรปฏิบัตินี้ พระพุทธเจาตรัสรูสอนไวพรอมแลวทุกอยาง ที่เราพากัน
ศึกษาเลาเรียนรูอยู ทั้งนักธรรมชั้นตร ีชั้นโท ชั้นเอก แตเราขาดการปฏิบัติตามความรูที่
ไดศึกษาเลาเรียมานั้น มิใชวาจะขาดตําราขาดยุคขาดสมัย ตํารับตํารายังอยู คัมภีรยังมีอยู 
พูดอยู สอนอยู เคี้ยวอยูแตไมยอมกลืน เพราะขาดการปฏิบัติอยางจริงจัง ตอมาการนับถือ
ศาสนาเลยกลายเปนประเพณีไปบวชก็บวชพอเปนประเพณี ทําบุญก็ทําบุญพอเปน
ประเพณี ทุกอยางจะเหลือเปนประเพณีไปแลว มันจึงเสื่อมลงๆ 
     พูดอีกอยาง ขอปฏิบัติศีลธรรมทั้งหลาย เปรียบเหมือนเกลือ สัตวโลกทั้งหลายเปรียบ
เหมือนกอนเนื้อถาหากวาเกลือมันเสื่อมคุณภาพ หรือมีนอยเมื่อไรแลว เนื้อกจ็ะเนา
เทานั้น มีนอยก็เนานอย มีมากก็เนามาก 
     โลกเรานี้ ถาหากขาดจากศีลธรรมแลว ไมไหวไปไมรอด จะหมุนเขาไปใกลความ
พินาศ เหมือนกับกอนเนื้อที่มันตองเนา เพราะขาดเกลือ มันเปนอยางนั้นจริงๆ  
     การแสดงความเคารพคารวะทั้งหลายนั้น ก็จะหมดไป สิ้นไป ถาปราศจากศีลธรรม
แลว ลูกกับพอแมก็ไรความหมาย ครูบาอาจารยกับลูกศิษยก็ไมมีความหมายภรรยาสามีก็
ไรความหมายเชนกัน มันจะกลับกลายเปนสภาพอยางอื่นไป อันนี้มิใชเรื่องอื่น เปน
เพราะมนุษยขาดจากการปฏิบัติตามศีลธรรมนั่นเอง 
คําที่วา พระพุทธเจา และพระสาวก ปฏิบัติตรัสรูธรรมนั้น พวกเราไปเขาใจเอาวา ทาน
ไปรูสิ่งอื่นที่ไมมีอยูในโลกนี้ สูงเกินไป พวกเราที่เปนสามัญชนคนธรรมดา เมื่อเขาใจ
ดังนี้ จึงไมมีความสามารถ ที่จะประพฤติปฏิบัติตามขอวัตรนั้นได เกิดความทอแทจิตใจ
ออนใจในขอวัตรปฏิบัติ 
     ในสมัยกอนนั้น พระอาจารยมั่น พระอาจารยเสารเทศนสั่งสอนประชาชน ก็เทศน
เรื่อง ทุกข สมุทัย นิโรธและมรรค ทานเจาคุณสมเด็จดุเอาวา “ธรรมะของจริงของพระ
อริยเจา เอามาเทศนทําไม ไมควรเอามาเทศนใหคนธรรมดาฟง” นี่เห็นไหมเลาถึงคราว
จะหลง มันไมยากนักหรอก เพราะไมเขาใจวาอริยสัจ 4 นั้น มนัเปนไมไดงายนักหรอก 
ใหอุบายแนะใหสัตวทั้งหลาย เขาไปเห็นความจริง เมื่อสัตวทั้งหลายเขาไปเห็นความจริง
แลว เขาจึงจะรูเองเห็นเอง การประกาศธรรมทั้งหลาย ก็ไมอยากใหประกาศอริยสัจ 4 อัน
เปนความจริง ใหชวยกันปกปดไวเหมือนกับพระพุทธองคตรัสวา ใหพิจารณาความเกิด
แกเจ็บตาย มรณัสสติคือความตาย พระพุทธเจาทานใหพิจารณาใหรู มีอานิสงสมาก แต
บางคนไมอยากฟง ไมยอมพูดถึง ใครพูดก็หามไววา “พูดถึงความตายแลว มันหมดสนุก 



หามพูด” ใหพูดถึงแตเรื่องอื่น เรื่องที่มันพามัวเมา หลงระเริง ไปตามกิเลสตัณหา คนไม
อยากเห็นงูแตพอไปเหยียบงูเขา ก็รองลั่นกลัวตาย นี่เปนความเขาใจผิดของคนเรา
โดยมาก 
     การบําเพ็ญบุญวันนี้ก็เหมือนกัน ใหทําความเขาใจคําวาบุญ บางทีเขาใจผิด เห็นคน
มารวมมากๆ ก็เขาใจวาเปนบุญ เห็นคนมานอยก็เขาใจวาไมเปนบุญ ความจริงแลวไมใช
อยางนั้น บุญมิไดเกี่ยวกับความนอยความมากของจํานวนคนหรือของ ถาหากทําถูกตอง
ตามคําสอนตามความเปนจริงแลว ก็เปนบุญทั้งนั้นเหมือนกับเราไปดูลิงนั่นแหละ ไปดู
นอยคนก็เห็นลิง ไปดูมากคนก็เห็นลิง ไมมีใครไปดูเลยมันก็เปนลิงของมันอยู มันเปน
ของมันอยูอยางนั้น ฉะนั้นเรื่องบุญก็เชนกันไมไดอยูกับจํานวนนอยหรือมาก คนมาก
สรางความผิดก็มีอยู สรางความถูกตองก็มีอยู มันไมแนนอน ที่แนนอนก็ตรงที่เปนความ
จริง เปนความถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจาเทานั้น 
     เชนเราพากันมาทําบุญกฐินวันนี้ ไดทําบุญกฐินแลวก็ดีใจ ถาหากไดนํามหรสพ ดนตรี 
มาฉลองหมดเงินหมดทองไปหลายพันหลายหมื่น ก็นึกดีใจ เราทําบุญแลวไมไดพิจารณา
หาเหตุผล ไมเอาสิ่งที่ควรเอา ไมยอมละวางสิ่งที่ควรละวาง กอนจะทําบุญก็ทําความผิด
เวลาทําบุญก็มาทําสิ่งที่ไมถูกตองเปนความผิดความเดือดรอนเราตองฟง คําวาบุญนั่นนะ 
ถาเปนบุญ มนัก็ไมเปนบาปถาถูกตอง มันก็ไมใชผิด การทําบุญแตละครั้งสิ้นเปลืองมาก 
สิ้นเปลืองของภายนอก หมดสัตวไปหลายตัวหมดเหลาไปหลายลัง หมดสิ่งของไปหลาย
อยาง เราไมไดพิจารณา มันเปนการทําบุญนอกพระพุทธศาสนาอาตมาพูดไปก็ขัดใจคน
ที่ยังไมเขาใจถาเขาเขาใจแลวก็ทําผิดไมได 
     เราเคยคิดไหมวา บุญที่เราจะไดรับมันคืออะไรอยูที่ไหน บุญนั้นก็คือความสุขที่
ปราศจากโทษ มันอยูที่จิตใจของเราเอง ถาหากใจเราไมเปนบุญ ใจไมเลิกละความผิด
ออกไป ใจไมยอมละความชั่ว ความดีเขามาไดอยางไร ไมมีทางเขามาได 
การทําบุญกุศลก็เพื่อละกิเลส เพื่อสํารอกกิเลสเพื่อละความโลภ ละความโกรธ ละความ
หลง เพื่อถอนความสกปรก ความไมดี ออกจากใจตัวเองตางหาก มันไมใชเรื่องราเริง
สนุกเฮฮา เรื่องบุญคือเรื่องของความสงบระงับ บุญกุศลนั้นมันมไิดอยู ที่หมอน ที่สาด ที่
เสื่อ มิไดอยูที่ผา เพราะคนมีสิ่งเหลานี้แลว ยังฆากัน ยังลักของกัน ยังดากัน ยังเบียดเบียน
กันอยู 
     พูดงายๆ บุญก็คือ การเอาวัสดุตางๆ มาใหคนอื่น เพื่อลดละความอยากของตนให



นอยลง ไมเบียดเบียน ไมลักของคนอื่น ไมอิจฉา ไมริษยา พ่ีปานาอาทั้งหลาย การทําบุญ
ก็เพื่อบรรเทาความชั่วออกจากใจ มิใชวาของที่จะเอาออกก็เอาออก แตของที่ขนเขาก็ยัง
ขนเขาไวในใจอยู มันเหมือนกับการเดินทาง เดินหนาหนึ่งกาว ถอยหลังหนึ่งกาว มันจะ
ไปถึงไหนกันเลา มันจะถึงที่หมายกันไดอยางไร อยางนี้มันไมถึงหรอก 
     เรื่องพระศาสนานี้ เปนเรื่อของจิตใจ ไมใชเรื่องอยางอื่น ทุกสิ่งทุกอยางมันเปนเรื่อง
ของจิตใจ แมคนเราจะคิดผิดหรือคิดถูกกใหรูเรื่องบุญนันจะไดมากหรือนอยก็ใหดูที่ใจ
ของเรา ถาใหทานของมากๆ แตกิเลสเรายังละไมได ก็หมายความวา ทุกขมันยังไมหมด
ทําบุญเพื่อลดละความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหเบาบางลางนี่เปนการสรงบารมีของ
เรา เรียกวา ทานมัย 
     เรื่องการสรางบุญกฐินนั้น เปนเรื่องถวายผาและสิ่งของแกภิกษุสงฆ ที่มีจําพรรษาอยู
ในอาวาส 5 รูปขึ้นไป ใครมีมากทํามาก ใครมีนอยทํานอย พูดถึงผากฐินนั้นไมยาก เขามา
ทอดผาบังสุกุล ภิกษุชวนกันทําเอาเองก็ได ถาไมตองการอานิสงส(ขอผอนผันทางวินัย 5 
ขอ)  
     ดังนั้น การกระทําบุญกฐินที่วัดปาพงนี้ และสาขาของวัดปาพงนั้น ไมตองการสิ่งอื่น
ใด ตองการจิตใจของญาติโยม ใหมีความรูความเห็นใหถูก ตัวการก็คือจิตใจคน เพราะ
จิตใจของคนเรานั้น พระบรมศาสดาตรัสวา ทุกขทั้งหลาย โทษทั้งหลาย นั่นมันเกิดที่ใจ 
ไมมีอะไรที่จะรายแรงเทาจิตใจมีความเห็นผิด ความเห็นผิดนี่มันรายแรงกวาทุกสิ่งทุก
อยาง 
     สิ่งที่เปนประโยชนนัน้ ไมมีอะไรที่จะยิ่งกวาความเห็นถูกตอง พระศาสดาตองการจะ
นอมนําใจสัตวทั้งหลาย สงเขาไปที่ความเห็นถูกความเห็นชอบ เรียกวามรรค พวกเราพา
กันนับถือพระพุทธศาสนามาหลายพันปแลว มันเสื่อมหรือมันเจริญ เคยพิจารณาไหม 
หรือสักแตวาทําๆ ไปเทานั้น เชนเรากลาววา พุทธํ สรณั คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณ ํคจฺฉามิ สงฺฆํ 
สรณั คจฺฉามิ ขาพเจาขอถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนที่พ่ึงที่ทานพระศาสดาให
ถึงนั้น ทานสอนใหเราสนใจในตัวเอง อยาสนใจในของนอกตัว 
อันความสุขหรือทุกขที่เกิดในอดีต ในอนาคตหรือปจุบันนั้น มันเปนกฎธรรมชาติ
ธรรมดา มันเปนกฎของกรรมที่เราไดทําไว ไดบําเพ็ญไว มันจะดีหรือจะชั่ว ก็อยูที่การ
กระทําคือกรรม เมื่อเรายังไมเขาใจมันจึงเกิดความยุงยากลําบาก 
     การเรียนรูพุทธศาสนานี้ บางคนเรียนแตดานนอกเรียนเวทยมนตรกลคาถาตางๆ 



นานา เพื่อใหอยูยงคงกระพันไปตามเรื่อง สวนการนับถือนั้น ก็นับถือตนไม ภูเขา จอม
ปลวก กอนหินตางๆ วาเปนที่พ่ึง ไปพึ่งของภายนอก ซึ่งมันไมเปนสาระประโยชนอะไร
เลย มันเปนเพียงการออนวอนตามความคิดผิดๆ เจ็บไขไดปวยมาก็ไปออนวอนเพื่อให
หายจากปวยไข ไปหาหมอดู ไมไดไปปรึกษาหมอยา ปรึกษาแพทยนั้นมันมีเหตุผล 
แพทยจะไดคนหาสมุฏฐานของโรคที่เปน แลวก็จัดการรักษาใหยาสวนหมอดูนั้นก็จะ
บอกไปตามประสาวาวันไมดีเดือนไมดีปไมดี ใหสะเดาะเคราะหผูกดวง รดน้ํามันต ไป
อยางนั้นแหละ ยิ่งทําก็ยิ่งฉลาดนอยลง ถาวันเดือนปไมดี ก็พากันเอาทิ้งเสียสิ อยาไปใช
มันเลย ความจริงแลว วันเดือนปมันก็อยูแคนั้นแหละ มันไมดีไมรายอะไร แตจะดีจะราย
เพียงใด ก็อยูที่คนเอาเวลานั้นไปสรางกรรม แลวผลของกรรมกต็ามมาสนองเขาผูทําไว
นั้นๆ 
     การบวชนาค ถึงคราวเราพากันบวชนาค บาชเปนพระแลวก็ยังมาทําบายศรีสูขวัญอีก 
ใหโยมมาบายศรีใหพระ อยางนี้พระพุทธเจาไมไดสอนใหทํา แตเราก็ชอบทํากันนัก ถา
ไดทําแลวก็สบายใจ ของเล็กๆ นอยๆ เหลานี้ แหละ มันเปนเหตุใหเห็นผิดเปนถูก เมือ่เรา
ทําอยางนั้น ชื่อวาไมไดเขาถึงพระรัตนตรัย พระพุทธเจาไมใหนับถือสิ่งเหลานั้น มัวไป
ถือวา สิ่งนั้นดี สิ่งนั้นไมดี วันนั้นดี วันนั้นไมดี ไปดูแตของภายนอก ไมไดตรวจดูตัวเอง 
ไมไดดูในใจของตัวเอง 
     เวลาปลูกบาน ก็หาฤกษหายาม ไปถามอาตมาวา วันไหนดี อาตมาบอกวา มันดีทุกวัน 
ถาอุปกรณมีชางก็มีอยู ก็ใหทําได มันดีแลว แตถาอุปกรณไมมี ชางก็ไมมีทํางานให วัน
นั้นไมดีเลย บางคนจะเดินทางไกลก็เลือกหาวันดี วันไมดี มาถามอาตมา อาตมาก็บอกวา 
ถาวันไหนเรามีเงิน คูครองก็อนุญาต วันนั้นเดินทางดี ถาเงินไมมี แมบานก็ไมอนุญาต 
วันนั้นไมดี ไมเปนมงคลเลย อาตมาบอกอยางนี้ บางคนก็ไมชอบใจ 
     คนสมัยนี้ ชอบพูดวา คนนั้นไมทันสมัย คนนี้ไมทันสมัย ไมทราบวาเปนสมัยอะไร
ของเขา สมัยสบายหรือสมัยวุนวาย บางคนชอบพูดวา พระปาชอบใชสีแกนไมขนุน 
เพราะสมัยกอนไมมีสียอม เวลาฉันก็ฉันในบาตรเพราะไมถวยมีชามใช แตเดี๋ยวนี้ 
ทันสมัยแลว ของใชมีเยอะแยะ ไมตองฉันในบาตรก็ได ฟงเขาพูดเถอะ พูดไปตาม
ความคิด ไมไดพินิจพิจารณาใหถองแท เพราะเปนเชนนี้เอง ระเบียบ กฎเกณฑ วินัย ที่
พระพุทธองคบัญญัติไว จึงเลอะเลือน ถูกกลบเกลือ่นบิดเบียอนไปจาก เดิม เพราะเรา
ตีความหมายเอาตามใจชอบ 



เมื่อเราเขาวัดตั้งแตยังเปนหนุมเปนสาว ก็ยังมีบุคคลบางคนลอเลียนวา “เปนคนแก เจา
ธัมมะธัมโม” ก็เลยละอายไมอยากไปอีก จะไปอายมันทําไม เขาวัดมาปฏิบัติธรรมมันผิด
อะไร มันผิดตรงไหน พระพุทธองคทรงสอนเรื่องความละอายความกลัวไว แตทานมิได
สอนใหอายอยางนี้ ทานสอนใหละอายตอความชั่วความผิดอันจะนําชีวิตไปสูความ
เดือดรอนเสียหาย ใหกลวัผลของความชั่วความผิดที่จะตามมาใหโทษ ทุกข เวรภัย แก
ตนเอง ทานใหละอาย ใหกลัวอยางนี้ การกระทําความดีมีประโยชน การเขาวัด การ
ปฏิบัติธรรม มันเปนความดีไมใชเรื่องที่นาละอาย เปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจ ดีใจสบายใจ 
จึงจะถูก เพราะเปนสิ่งที่เราทุกคนควรจะสนใจ 
     พระพุทธองคสอนใหมีความเชื่อ กใ็หเชื่อพระธรรมคําสอนของทาน เชื่อความจริง 
เชื่อเหตุ เชื่อผล ตองพิจารณาไตรตรองใหดี อยาไปเชื่อมงคลตื่นขาวเชื่อลมๆ แลงๆ ไมมี
เหตุผลเพียงพอ เชื่อตามคํา ทําตามเขา ไปตามเขาก็เลยกลายเปนเหมือนควาย ที่ถูกเขาจูง
จมูกถาเขารอยจมูกไดแลว เสร็จเลย แลวแตเขาจะจูงไปทางไหนจูงไปกินเหลา จูงไปเลน
การพนัน จูงไปเที่ยวกลางคืนและจูงไปทําชั่วทําผิดอีกหลายอยางแลวผลของการกระทํา
ก็ตามมา ไดรับความทุกขความเดือนรอน ไมเฉพาะแตตัวผูทําเทานั้น แมแตพอแมและ
ญาติพ่ีนอง ก็ตองพลอยเดือดรอนวุนวายไปดวย เสียเงินเสียทรัพยสิน เสียเกียรติและ
ศักดิ์ศรี เปนอันกลาวไดวา เราทําผิดทําชั่วคนเดียวเพราะถูกจูงจมูก แตผลลัพธออกมา 
ขยายเปนวงกวางออกไป ถึงวงศาคณาญาติอีกดวย 
     ฉะนั้น เราควรหันเขาหาการประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ อบรมจิตใจ
ของตน อยาประมาทอยาปลอยใหคนอื่นหรือกิเลสตัณหาราคะจูงเราได เมื่อใจถูกอบรม 
มีกําลังดีแลว ใจก็จะมีภูมิตานทานเพียงพอกิเลสตัณหาจะพายแพ ไมสามารถมาจูงเราได 
ถากําลังใจเรานอย กําลังใจออนกิเลสก็จะเขาแทรกซอน เขาทับถม ชักจูงไปตามเสนทาง
สูความเลวรายทั้งหลายจึงสมควรอยางยิ่ง ที่เราจะตองรีบสรางวัดใหมขึ้นในใจสราง
คุณธรรมไวในใจ เอาขอวัตรปฏิบัติของพระพุทธองคและพระอริยสงฆสาวกมาเปนหลัก 
ทําตามทานอบรม จิตใจ กาย และวาจาของตน ใหเจริญกาวหนา จึงจะไดชื่อวาไดทําบุญ
ที่แท ทํากุศลที่จริง ทั้งชายและหญิง เชื่อวาเราทั้งหลายไดรวมกันสรางวัดใหมขึ้นภายใน
ของตน ยอมเกิดผลเปนสุข ความเจริญรุงเรืองสืบไป และเปนตัวอยางที่ดีของลูกหลาน
ในภายหลัง เอวังก็มีดวยประการฉะนี้ 

ตุจโฉโปฏฐิละ 



การบํารุงพระพุทธศาสนานั้นมีสองประการ หนึ่งอามิสบูชา คือปจจัย 4 ไดแกจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช นี่บํารุงพระพุทธศาสนาโดยการบํารุงผูที่จะปฏิบัติตาม
พระพุทธศาสนา ใหมีความเปนอยูไดแลวถายทอดออกมาถึงการปฏิบัต ิสวนการปฏิบัติก็
ถายทอดอกไปถึงขอปฏิบัติตามความจริงใหพระพุทธศาสนาเจริญยิ่งขึ้น เหมือนกันกับ
ตนไมตนหนึ่ง มันมีราก โคน ลําตน ใบ ใบทุกใบ กิ่งทุกกิ่ง ทั้งลําตน อาศัยรากดูดกิน
อาหารสงขึ้นไปหลอเลี้ยง ตนไมก็อาศัยรากเปนเคามูลเอาอาหารไปหลอเลี้ยง 
     เรานี้ก็หมือนกัน ทั้งกายทั้งวาจานี้ หรืออายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย นี่เปรียบ
เหมือนกิ่ง กาน ลําตน ใจเปรียบเปนราก สําหรับดูดกินอาหารแลวก็แบงขึ้นสูลําตน แบง
ไปหากิ่ง หาใบ ใหเปนดอกออกผล จิตของเรานี้ถามันตั้งอยูในสภาพใด เชนวามันตั้งอยู
ในความถูกตองหรือวาตั้งอยูในความเห็นผิด ก็แสงดงความเห็นผิดไปถึงสุดขีดของมัน 
ความเห็นถูกก็แสดงออกไปถึงที่สุด คือ ทางกาย และวาจาของเราเหมือนกัน  
     ฉะนั้น การบํารุงพระพุทธศาสนาดวยการปฏิบัตินี้จึงสําคัญมาก โดยตรงเขาไป ไมมี
อะไร มีแตขอวัตร ตรงไปตรงมา เชน เราสมาทานศีลทุกวัน พระทานก็บอกสิ่งที่ผิดทุก
วัน พระใหพากันสมาทาน แตถาสมาทานเฉยๆ ไมไดภาวนาไมไดพิจารณาตามเหตุผล
มันก็เปนไปไดยาก หาขอประพฤติปฏิบัติไมได การบํารุงพระพุทธศาสนานี้ก็บํารุง อยาง
นั้น คือ ปฏิบตัิบูชา คือการปฏิบัติใหมนัเปนศีลจริง ใหเปนสมาธิจริง ใหเปนปญญาจริง 
มันจึงจะรูเรื่อง ถาไมรูโดยการปฏิบัติ ไมรูเรื่องพระพุทธศาสนา ถึงจะเรียนจบพระรัตน
ไตรปฎกก็ยังไมรูจัก 
     ในสมัยกอนครั้งพุทธกาล มีสาวกองคหนึ่งชื่อวาตุจโฉโปฏฐิละ ตุจโฉโปฏฐิละนี้มี
ปญญามาก แตกฉานในคัมภีร แตกฉานในพระไตรปฎกมีวัดสามขาตั้ง 18 แหงเปนครู
เปนอาจารย จนประชาชนศิษยานุศิษยทั้งหลายนับหนาถือตาโดยทั่วถึง ถาใครไดยินชื่อ
วา ตุจโฉโปฏฐิละก็กลัวเกรง ไมกลาพูดไมกลาเถียง เมื่อทานอธิบายธรรมะกลัวอํานาจ ที่
ทานไดเรียนมากจนแตกฉานในพระไตรปฎก ฉะนั้น ทานตุจโฉโปฏฐิละ จึงเปนพระ
เถระผูยิ่งใหญในครั้งพุทธกาลเพราะการเรียน 
     วันหนึ่งทานไปกราบทูลถามพระพุทธเจา ขณะทานกําลังกราบลงสาธุการ พระพุทธ
องคตรัสวา “มาแลวหรือพระใบลานเปลา?”  
     ...ซึ้งในใจ ก็เลยพูดกันไป พอทานจบประโยคพอสมควรแลว จะลาพระพุทธองคกลับ
วัด... “กลับอาวาสแลวหรือ พระใบลานเปลา?” พระพุทธองคตรัสแคคํานั้น...มาก็ 



“มาแลวหรือพระใบลานเปลา?” จะกลับก็ “กลับแลวหรือพระใบลานเปลา?” ไมไดหนา
ไดหลังทานเทศนอยูเทานั้น 
ตุจโฉโปฏฐิละเปนอาจารยใหญ ก็คิดในใจวา “เอ...ทําไมพระพุทธองคจึงรับสั่งอยางนั้น? 
เปนอะไรหนอ..” คิดไปคิดมาคิดตามการศึกษา ยอนไปพิจารณาไป จนเห็นวา “เออ..มัน
จริงที่พระองควา พระใบลานเปลา” คือพระเรียนเฉยๆ ไมไดปฏิบัติ เมื่อมาดูจิตใจของตน
ก็เหมือนกันกับฆราวาส ฆราวาสอยากไดอะไรก็อยากไดเหมือนเขา ฆราวาสยินดีอยางไร 
เราก็ยินดีอยางเขาความเปนสมณะไมมี ไมมีธรรมะอันซึ้งบังเกิดขึ้นในจิตใจที่จะมาขมจิต
ของตน ใหสงบระงับดวยการอบรมทั้งหลายได จึงเกิดความสนใจอยากจะออกปฏิบัติ 
แตวาการออกปฏิบัตินั้นไมมีทางที่จะไป ไปหาอาจารยนั่นอาจารยนี ่ลวนแตเปนลูกศิษย
ของทานทั้งหมด เขาก็เลยไมรับ ธรรมดาคนเราเห็นครูบาอาจารย ก็เคารพเกรงกลัว ไม
กลาพูดก็เลยไมกลารับใหทานมาปฏิบัติดวย ไปสํานักผูใดก็ตามไมกลารับ ทานมีความรู
มากมีปญญามาก ใครๆ กไ็มกลาตักเตือน ไมกลาสอน ถึงแมวาทานนั่งอยูที่นั้นจะเทศนา
วากลาวก็ยังเกรงกลัวอํานาจของทาน 
     ทานจึงไปหาสามเณรนอย ซึ่งเปนอริยบุคคลทานตุจโฉโปฏฐิละก็ไปขอปฏิบัติกับเณร
นอย เณรบอกวา “พระคุณเจาจะมาปฏิบัติกับผม ถาทําจริงก็มาได แตถาทําไมจริงมา
ไมได  
     ตุจโฉโปฏฐิละจึงมอบกายถวายชีวิต สามเณรใหหมผา เมื่อหมผาเรียบรอยแลว เผอิญ
มีสระน้ําอยูใกลๆ ที่เปนเลน เณรก็บอกวา “เอา ใหว่ิงลงไปในสระน้ํานี่ว่ิงลงไป ถายังไม
บอกใหหยุดอยาหยุดนะ ถายังไมบอกใหขึ้นอยาขึ้นนะ..เอา..ว่ิง”  
     ตุจโฉโปฏฐิละหมผาดีๆ แลวก็ว่ิงลงไปสระน้ําต่ําลงๆ เณรนอยไมไดบอกใหหยุด 
ทานก็ลงไปจนตัวเปยกหมด เปอนตมและขี้เลนหมด สามเณรก็บอก “เอาละ หยุดได” 
ทานจึงหยุด สามเณรวา “เอาละ ขึ้นมา” ทานจึงขึ้นมาแสดงใหเห็นวาทานละทิฏฐิของ
ทานแลวจึงยอมรับ ถาไมยอมรับจะไมยอมลงขี้เลนหรอกคนผูใหญขนาดนั้น แตวาทาน
ยอมไป สามเณรเห็นแลวรูอุปนิสัยแลววา ตุจโฉโปฏฐิละเอาจริง 
     เมื่อทานขึ้นมาแลวสามเณรจึงสอนให โดยใชวิธีกําหนดอารมณ็จับอารมณ ใหรูจักจิต
ของตน ใหรูจักอารมณของตน เณรก็ยกอุบายอันหนึ่งขึ้นมาวา ใหใชวิธีทีบุ่รุษทั้งหลาย
จะจับเหี้ย เหี้ยตัวหนึ่งเขาไปในโพรงจอมปลวกซึ่งมีรูอยูหกรู ถาเหี้ยเขาไปในที่นั้น จะทํา
อยางไรเราจึงจะจับมันได จะตองปดไวสักหารูเอาอะไรมาปดมันไวใหเหลือแครูเดียว



สําหรับใหเหี้ยออก นอกนั้นปดไวหมดแลวใหนั่งจองมองอยูที่รูนั้น ครั้นเหี้ยว่ิงออกก็จับ 
อันนี้ฉันใด การกําหนดจิตก็ฉันนั้น ตาก็ปดไว หูก็ปดไว จมูกก็ปดไว ลิ้นกป็ดไว กายก็
ปดไว เหลือแคจิตอันเดียว ตา หู จมูก ลิ้น กาย ปดมันไว คือสํารวมสังวร ใหกําหนดจิต
อยางเดยีว  
      การภาวนาก็เหมือนกันกับบุรษุจบัเหี้ย อยางเราจะกําหนดลมหายใจใหมีสติ สติ คือ 
ความระมัดระวังรูอยูวาเดี๋ยวนี้เราทําอะไรอยู สัมปชัญญะ คือ รูตัววาเรากําลังทําอันนั้นอยู 
ผูรูรูวามันเปนอยางนั้นอยูใหกําหนดลมหายใจเขาดวยการมีสติ – ความระลึกได
สัมปชัญญะความรูตัว 
 การที่วาระลึกได คือ ความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตไมใชการที่เราไปศึกษาที่ไหนมา ใหรูจัก
แตความรูสึกที่เกิดขึ้นมา จิตมันอยูเฉยๆ มันก็มีความรูสึกขึ้นมา อันนี้แหละเปน
ความรูสึก สติที่ควบคูกันกับความรูสึก มีสติอยู คือความระลึกไดวา เราพูดอยู หรือเราทํา
อยู หรือเราไปเดินอยู หรือเรานั่งอยู จะไปจะมาก็รู นั่นเรียกวา สติระลึกได สัมปชัญญะ 
คือ ความรูตัววา บัดนี้เรากําลังเดินอยู เรานั่งอยู เรานอนอยู เรารับอารมณอะไรอยูเดี๋ยวนี้ 
สองอยางนี้ ทั้งสติความระลึกได และสัมปชัญญะความรูตัว ในการที่เราระลึกไดอยูเสมอ
กัน เราก็สามารถรูใจของเราวาในเวลานี้มันคิดอยางไร เมื่อถูกอารมณชนิดนั้นมา มันคิด
อยางไร อันนั้นเราจะรูจัก 
      ผูที่รับรูอารมณนั้น คือ ตัวจิต อารมณ คือสภาวะที่มันจรเขามา เชน มเีสียง อยางเสียง
เขาไสกบ อยูนี่ มันเขาทางหูแลว จิตก็รับรูวาเสียงกบ นั่นผูที่รับรูอารมณรับรูเสียงกบนั้น 
เรียกวาจิต ที่นี่ จติที่รับรูนี่เปนจิตที่หยาบๆ เปนจิตที่ปกติของจิต บาทีเรานั่งฟงเสียงกบอยู
รําคาญในความรูสึกของผูที่รับรู เราจะตองอบรมผูที่รับรูนั้นใหมันรูตามเปนจริงอีกที
หนึ่ง ที่เรียกวาพุทโธ 
     ถาหากวาเราไมรูแจงตามเปนจริงเราอาจจะรําคาญในเสียงคนหรือเสียงรถ หรือเสียง
กบ มีแตจิตเฉยๆ รับรูวารําคาญ รูตามสัญญา ไมไดรูตามความเปนจริง เราจะตองใหมันรู
ในญาณทัศนะ คือ อํานาจของจิตที่ละเอียดใหรูวาเสียงกบที่ดังอยูนั้น ก็สักแตวาเสียง
เฉยๆ ถาหากวาไมยึดมั่นถือมั่นมันก็ไมนารําคาญอะไร เสียงก็ดังของมันไป เราก็นั่งรับรู
ไป อันนั้นก็เรียกวารูถึงอารมณขึ้นมา นี่ถาหากวาเราภาวนาพุทโธ มีความรูแจงในเสียง
กบ เสียงกบนั้นไมไดมากวนใคร มันก็ดังอยูตามสภาวะ เสียงนี้ไมใชสัตว ไมใชบุคคล 
ไมใชตัวตนเราเขา เรียกวาเสียงเทานั้น มันก็ทิ้งไป วางไป 



     ถารูอยางนี้ คือจิตรูโดยสภาวะที่เรียกวา พุทโธ คือ ความรูแจงตลอดเบิกบาน รูตาม
ความเปนจริง เสียงก็ปลอยไปตามเรื่องของเสียงไมไดรบกวนใคร นอกจากเราจะไปยึด
มั่นวา “เออ... เรารําคาญ ไมอยากจะไดยินคนพูดอยางนั้น ไมอยากไดยินเสียงอยางนั้น” 
ก็เลยเกิดทุกขขึ้นมา นี่เหตุใหทุกขเกิดขึ้นมา เหตุที่มีทุกขขึ้นมาก็เพราะอะไร ก็เพราะเรา
ไมรูจักเรื่องตามความจริง ยังไมไดภาวนาพุทโธ ยังไมเบิกบาน ยังไมตื่น ยังไมรูจัก มีแต
เฉพาะจิตลวนๆ ที่ยังไมบริสุทธิ์ เปนจิตที่ใชการงานอะไรยังไมไดเต็มที่ 
     ดังนั้น พระพุทธเจาจึงใหฝกหัด ฝกจิตนี้ใหมีกําลัง การทําจิตใหมีกําลังกับการทํากาย
ใหมีกําลังมีลักษณะอันเดียวกัน แตมีวิธีการตางกัน การฝก กําลงักายเราตองเคลื่อนไหว
อวัยวะ มีการนวดกายเหยียดกายเชน ว่ิงตอนเชาตอนเย็น เปนตน นี่เรียกวา ออกกําลังกาย 
กายนั้นก็จะมีกําลังขึ้นมา จะคลองแคลวข้ึนมาเลือดลมจะมีกําลังวิ่งไปมาสะดวกตาม
เสนประสาท ตางๆ ได กายจะมีกําลังดีกวาเมื่อไมไดฝก 
แตการฝกจิตใหมีกําลัง ไมใชใหมันวิง่ใหมันเคลื่อนไหวอยางกับการออกกําลังกาย คือ 
ทําจิตใหมันหยุด ทําจิตใหพักผอน เชน เราทําสมาธิยกอารมณอันใดอันหนึ่งขึ้นมา เชน
อานาปานสติ ลมหายใจเขาออก อันนี้เปนรากฐาน เปนเปาหมายในการเพงในการ
พิจารณาเราก็ กําหนดลมหายใจ การกาํหนด ก็คือ การรูตามลมนั่นเอง กําหนดลมเขาแลว
กําหนดลมออก กําหนดใหรูระยะของลมใหมีความรูอยูในลม ตามรูลมเขาออกสบายแลว
พยายามปลอยสิ่งทั้งหลายออก จิตของเราก็จะมีกําลังเพราะวามีอารมณเดียว ถาหากวาเรา
ปลอยใหจิตคิดอยางนั้นอยางนี้สารพัด มีหลายอารมณ มันไมรวมเปนอารมณเดียว จิตเรา
ก็จะหยุดไมได ที่วาจิตหยุดไดนั้นก็คือ หยุดในความรูสึก ไมคิดแลนไปทั่ว เชน เรามีมีด
เลมหนึ่งที่เราลับไวดีแลว แลวมัวแตฟนหินฟนอิฐฟนหญาไปทั่ว ถาเราฟนไมเลือกอยาง
นี้ มีดของเราก็จะหมดความคม เราจึงตองฟนแตสิ่งที่จะเกิดประโยชน จิตนี้ก็เหมือนกัน 
ถาเราปลอยใหจิตแลนไปในสิ่งที่ไมเปนสาระประโยชน ก็จะไมไดปลอยอะไรจิตนั้นจะ
ไมมีกําลัง ไมไดพักผอน ถาจิตไมมีกําลังปญญามันก็ไมเกิด จิตไมมีกําลังคือ จิตที่ไมมี
สมาธิเลย 
     ถาจิตไมไดหยุดจะเห็นอารมณนั้นไมไดชัดเจน ถาเรารูจักวาจิตนี้เปนจิต อารมณเปน
อารมณ นี่คือหัวขอแรกที่จะตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาได นี้คือตัวศาสนาเราบํารุงใหจิตนี้
เกิดขึ้น เปนลักษณะของการปฏิบัติใหเปนสมถะใหเปนวิปสสนา รวมกันเขาเปนสมถะ 
วิปสสนา เปนขอปฏิบัติ มาบํารุงจิตใจใหมีศีลมีธรรมใหจิตไดหยุด ใหจิตไดเกิดปญญา 



ใหรูเทาตามความเปนจริงของมัน      ถาพูดตามความเปนจริง อยางที่วาเราเกิดมาเปน
มนุษย กิริยาที่เราอยู กิริยาที่เรากิน กิริยาที่มันเปนอยูทุกวันนี้ เราก็เหมือนกันกับเด็กนอย 
เด็กนอยมันไมรูเรื่องอะไร ถาผูใหญมามองดูกิริยาของเด็ก การเลนการกระโดดนั้น มัน
ไมไดเกิดประโยชนอะไร จิตเราที่ไมไดฝกก็เหมือนกัน เปนจิตที่ไมมีกําลัง จะพูดก็ไมมี
สติการกระทําก็ไมมีปญญา เสื่อมไมรูจักวามันเสื่อมเสียก็ไมรูวามันเสีย ไมรูเรื่องเลนไป
ตามประสมเด็กนอย จิตที่เราไมรูจักจะเปนอยางนั้น 
     ฉะนั้น จึงควรฝกจิตของเรา พระพุทธเจาตรัสวาฝกจิตอันนี้ อบรมจิตอันนี้ใหมาก 
ถึงแมวาเราบํารุงพระพุทธศาสนาดวยปจจัย 4 ปจจัยลาภทั้งหลายก็จริงก็เปนเพียงสิ่งที่ผิว
เผิน เปนแตเศษเปลือกๆ เปนแตกระพี้ การบํารุงพระพุทธศาสนาที่แทจริงนั้น ก็คือการ
ปฏิบัตนี่เองไมมีอันอื่นไกลอะไร ที่เราฝกอยูนี่ ฝกกาย ฝกวาจา ฝกจิตของเรานี้ เรียกวาขอ
ประพฤติปฏบิัติ แลวมันจะถายทอดไปหลายๆ แหง ถาหากวาคนเรา มีความซื่อสัตย มี
ความสุจริต มีศีลธรรม การประพฤติปฏิบัติในกาลอนาคตมันก็เจริญทั้งนั้นแหละ ไมมี
เรื่องอิจฉา ไมมีเรื่องพยาบาท ศาสนาก็สอนใหเปนอยางนั้น ใหเขาใจอยางนั้น เหมือนกับ
พวกเราทั้งหลายสมาทานศีลกัน นี่เองไมใชโดยลักษณะที่ทําตามประเพณีรับศีลเฉยๆ สิ่ง
ที่ทานแนะนําสั่งสอนนั้นมันเปนเรื่องจริง ถึงพูดเราก็พูดไดถึงเรียนเราก็เรียนได ถึงวาเรา
ก็วาได ยังเหลือแตการปฏิบัติเทานั้น เราจึงยังไมรูเรื่อง 
ถาหากวาการปฏิบัติ คือ ปฏิบัติบูชานี้ไมเกิดขึ้นเมื่อไร มันก็จะทําใหเราไมเขาถึง พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ตลอดชีวิต หลายๆ ชีวิตก็ได หรือจะพูดงายๆ วาจะไมรูเรื่อง
หลักพระพุทธศาสนานี้เลยก็ได คลายกับผลไมชนดิหนึ่ง ที่เขาเลาวามันหวานหรือเปรี้ยว
หรือมัน เมื่อไมไดกิน จะยังไมเกิดประโยชนโดยสมบูรณ ถึงแมวามันจะเปนพันธุที่ดีก็
ตามเถอะ เราไมรูเรื่อง ถาเราไมรูจักผลไมตามความเปนจริง เรื่องพระพุทธศาสนานี้ก็
เหมือนกัน ถาเราขาดจากการภาวนาเราไมรูเรื่องทานไมรูเรื่องศีล ไมรูเรื่องภาวนา 
     ฉะนั้น การปฏิบัตินี้จึงเปนกุญแจ กุญแจภาวนาแมกุญแจนั้นจะเปนอะไรก็ชางมัน
เถอะ เราถือลูกกุญแจมันไวในมือเรา ถึงมันจะปดแนนเทาไรก็ชาง ถาเราเอาลูกกุญแจไป
เปดเมื่อไรก็สําเร็จประโยชนเมื่อนั้น ถาหากวากุญแจไมมีลูกก็ไมมีประโยชนอะไร ของ
อยูภายในลังเราก็เอาไมได อันนี้เหมือนกันฉันนั้น ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงใหเรียนรูสิ่ง
ทั้งหลายเหลานี้ 
     ความรูมีอยูสองอยาง คนที่รูจักธรรมะนั้นทานไมไดเอาความจํามาพูด แตทานเอา



ความจริงมาพูดคนทางโลกก็เอาความจํามาพูดกัน และก็พูดในแงที่วายกหูชูหางขึ้นไป 
เชน เราพรากกันมานานแลวไปอยูตางประเทศกันหรืออยูตางจังหวัดกันมานาน อีกวัน
หนึ่งขึ้นรถก็บังเอิญพบกันเขา “แหม ผมดีใจเหลือเกิน ผมนึกวาจะไปเยี่ยมคุณอยูเร็วๆนี้” 
อันนี้ไมใชความเปนจริง ไมเคยนึกเลย แตไปปรุงขึ้นในเดี๋ยวนั้น คือพูดดวยความดีใจใน
ปจจุบัน ก็เปนเรื่องโกหกขึ้นมาโกหกอยางนั้นแหละแตไมรูตัว ความจริงไมไดคิดวาจะ
เยี่ยมไมเคยไดคิดสักที มันมีความรูสึกเกิดขึ้นในเวลานั้น จึงพูดขึ้นในเวลานั้น นี่โกหก
โดยไมรูตัวเองอยางนี้ก็มี นี่เปนกิเลสชนิดหนึ่ง คือไมไดเปนความจริง ในคําที่เราพูดใน
เวลานั้น แตมันปรุงแตงขึ้นใหทําได นี่เปนเรื่องโกหกอยางละเอียด และคนเราชอบพูด
กันอยางนั้น ชอบวาอยางนั้น 
     ฉะนั้น เรื่องจิตใจนี้ พระตุจโฉโปฏฐิละก็ทําตามที่สามเณรวา.. หายใจเขาหายใจออก 
พิจารณามีสติมีสัมปชัญญะ มีความรูรอบคอบอยู จึงเห็นความโกหกของมัน โกหกเรื่อง
จิตใจของตัวเอง เห็นกิเลสทั้งหลายเมื่อมันออกมา เหมือนกับเหี้ยออกมาจากโพรงพอ
โผลขึ้นมาก็เห็นทันที จบเรื่องมันเลย เดี๋ยวมันก็เกิดปรุงขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เกิดแตงขึ้นมา 
เกิดปรุงโดยวิธีนั้นเกิดแตงโดยวิธีอันนี้ ความคิดของเรานั้น เปนสังขตธรรม คือ ปจจัยมัน
ปรุงไดแตงได ไมไดเปนอสังขตธรรม คือ สิ่งที่ปจจัยไมไดปรุงไมไดแตง จิตที่อบรมดี
แลว มีความรูสึกดีแลวอารมณมันปรุงไมไดแตงไมได ไมไดเชื่อใคร ตรัสรูตามความเปน
จริง เรียกวา อริยสัจ รูตามอริยสัจ คือรูตามความเปนจริง อารมณมันจะบิดพริ้ววาอันนั้น
ดีอันนั้นงาม อันนั้นอยางไรก็ตาม ถาหากวามีพุทโธในใจก็โกหกไมได คือรูจิตตามเปน
จริงของมันแลว อารมณจะมาปรุงแตงไมได เห็นอารมณก็เห็นวามันเปนของไมเที่ยง
อารมณนี้มันเปนทุกข ผูไปยึดอารมณนั้นก็จะเปนทุกขเพราะอารมณนั้นมันไมเที่ยงอยู
แลว 
เพราะฉะนั้น จะไปอยูในทิศไหนก็ตามผูรูเปนอยางนั้น ตุจโฉโปฏฐิละก็มารูอยางนั้น ดู
อารมณที่มันเกิดขึ้นกับจิต ดูเรื่องจิตมันเปนไป โกหกหลายอยางทานก็รูเรื่องของมัน จับ
ตัวของมันไดวา “เออ... อันนี้ตัวโกหก มันเปนตัวสําคัญนะ อันนี้มันพาใหเราดีใจจนเกิน
พอดี พาใหเราเสียใจจนเกินพอดี ใหเราวนเวียนอยูในวัฏฏสงสารนี้ ทั้งสุขทั้งทุกขทั้งดีทั้ง
ชั่ว ตลอดเวลาก็เพราะตัวนี่เอง”  
     ตุจโฉโปฏฐิละรูเรื่องของมันแลว ทานก็จับตัวมันได เหมือนกันกับบุรุษจับตัวเหี้ยได 
คือ จับตัวการมันได 



     เรานี้ก็หมือนักัน มีจิตตัวเดียวนี่แหละเปนสิ่งที่สําคัญ ฉะนั้นทานจึงใหอบรมจิต จิตก็
เรียกวาจิต จะเอาอะไรมาอบรมมันอีกละ จิตนี้? ถาเรามีสติ มีสัมปชัญญะ อยูสม่ําเสมอ
แลว เราก็รูจักจิต ผูรูอันนั้นคือรูเหนือวกาจิตขึ้นไปอีก คือผูรูสภาวะของจิตนั้น จิตนี้ก็เปน
จิต ผูที่รูวาจิตนี้สักแตวาจิต นั่นแหละเรียกวผูรู ผูรูเหนือกวาจิตของเราไปอีก จึงไดตาม
รักษาจิตของตน จึงสอนจิตของตนใหรูวาอันนี้ผิดอันนี้ถูกได ในที่สุดพูดตามธรรมชาติ
แลว มันก็สุดแตจิตเทานั้น มนุษยเรามันสุดแตจิตที่มันเพียงแตแตงไปแตงมา ถามันแตง
ไปแตงมา และไมมีสิ่งที่รูยิ่งไปกวานั้นอีก จิตของเราก็เปนหมัน ฉะนั้น อาศัยจิตอันนี้เปน
ผูรับฟง ทานจึงเรียกวา ภาวนาพุทโธ คือความรูแจงรูเบิกบานตลอดรูถึงที่สดุ รูเหนือกวา
จิตของเราอีก รูเรื่องของจิตทุกอยาง ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงใหอบรมคือ การภาวนาเอา
พุทโธนั้นไปบริกรรมใหมันรูจิตใหมนัรูเหนือกวาจิต ใหเห็นแตจิตนี้จะคิดดีก็ตามคิดชั่วก็
ตาม จนกวาผูรูนั้นวาจิตนี้สักแตวาจิตเทานั้น ไมใชบุคคลตัวตนเราเขา นี้เรียกวา จิตตา
นุปสสนา ถาเห็นอยางนี้แลวจิตเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จิตอันนั้นยังไมเปนของเราอีก 
ยังโกหกเราไดอีก 
     สรุปความไดวา จิตก็เปนผูรับรูอารมณ อารมณก็เปนอารมณ จิตนี้ก็เรียกวาจิต ผูรูทั้ง
จิตทั้งอารมณนั้นมันเหนือกวาจิต เหนือกวาอารมณไปอีก มันเปนของมันอยางนั้น แลว
มันก็มีสิ่งที่มันซับซอนอยูเสมอทานเรียกวา สติ สตินี้ก็มีทุกคน แมวมันก็มีสติ เวลาที่มัน
ตะครุบหนูกิน สุนัขมันก็สติ เวลามันจะเหาคนกัดคน อันนั้นก็เรียกวา สติ เหมือนกัน แต
ไมใชสติโดยธรรมะ คนทุกคนก็มีสติเหมอืนกัน ก็เหมือนกันกับกายใหเราพิจารณากาย
ของเรา จะพิจารณาอะไรกายนี่ ใครจะไมเห็นมัน เกศาก็เห็น โลมาก็เห็น นขาก็เห็น ผม 
ขน เล็บ ฟน หนัง เห็นหมด แลว จะใหมันรูอะไรอีก แนะมันก็เปนอยางนี้คนเราเห็นอยู
แตวาไมเห็นถึงที่สุดของความเห็น ไมเห็นโดยพุทโธผูรูแลว ตื่นแลว เห็นตามธรรมชาติ 
คือ เห็นกายเปนกาย 
 เห็นกายเฉยๆ ก็ยังไมพอ ถาเห็นกายเฉยๆ มัน เสียหาย ใหเห็นภายในกายเขาไปอีกทีหนึ่ง
มันจึงจะชัดเจนเขาไป ถาเห็นแตกายสวนเดียวมันก็หลงกาย ก็ยงัรักสวยรักงาม ไมเห็น 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงเปนกามฉันทะ ยังติดอยูในรูป ในเสยีง ในกลิ่น ในรส ใน
โผฎฐัพพะ ผูเห็นกายกอนนี้คือตาเนื้อธรรมดา เห็นแตรักคนนั้นเกลียดคนนี้ อันนั้นสวย
อันนั้นไมสวย พระพุทธเจาสอนวาอันนั้นยังไมพอ ตองรูดวยตาของจิต อีกทีหนึ่ง ใหเห็น
กายในกาย ถาเห็นกายในกายมองเขาไปในกายมันมีอะไรบาง ออ มันไมนาดูเลยนะของ



วันนี้ก็มี ของแตเมื่อวานนี้ก็มีอยูในนั้น ไมรูวาอะไรเปนอะไร อยางนี้มันจะเห็นแจง
เหนือกวานั้นอีก พิจารณาใหเห็นดวยตาจิต ดวยปญญาจักษุ เห็นดวยปญญา 
     ความเห็นมันตางกันอยางนั้น บางคนถาสอนใหพิจารณา เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ 
ก็ไมรูจะพิจารณาอะไร ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ก็เห็นอยูแลว แตมันไมเห็นนะ เห็นดวยตา
เทานั้น ตาผีบานี่มันดูแตสิ่งที่นาดู สิ่งใดไมนาดูก็ไมไดดูสิ่งเหลานั้น มันเลือกอยางนั้นนะ 
คําวาเห็นกายในกาย คือเห็นใหมันแจงกวานั้น ดังนั้นใหพิจารณากายแลวพิจารณาเห็น
กายในกาย มันก็เห็นชัดเขาไปอีก มันละเอียดกวากันเทานั้น 
     ตัวนี้เปนตัวพิจารณาถอนความยึดมั่นในขันธหาไดถาถอนความยึดมั่นถือมั่น มันก็
เหมือนกันกับถอนทุกขออกดวย ก็เพราะสิ่งทั้งหลายนั้นเปนเหตุใหทุกขเกิดถาทุกขเกิด
มันจะเกิด ในที่นี้ คืออุปาทานขันธหา ไมใชวาขันธหาเปนทุกขนะ ตัวอุปาทานขันธหา 
ยึดมั่นขันธหาวาเปนเรา นั่นแหละเปนทุกข ถาเราเห็นเชนนั้นตามความจริง คือ การ
ภาวนามันก็จะคลายออกเหมือนเกลียวเหมือนนอต หมุนทางซายเรื่อยๆ มันก็ถอนออกมา
เรื่อยๆ มันไมแนน มันไมหนา มันไมตึง ไมเหมือนเราหมุนเขาทางขวา มันถอย มันวาง 
มันละ ไมตึงในความดีในความชั่ว ในลาภ ในยศ ในสรรเสริญ สุข ทุกข นินทาประการ
ใด ถาเราไมรูจักสิ่งทั้งหลายเหลานี้มันก็หมุนเขาไปเรื่อยๆ หันเขาไปบีบตัวเองเรื่อยๆ ก็
เปนทุกขหมดทุกสิ่งทุกอยาง ถาเรารูเรื่องเหลานี้มันก็เหมือนกับคลายเกลียวออกมา 
ในทางธรรมะทานเรียกวา เกิดนิพพิทา คือ ความเบื่อหนาย เบื่อหนายแลวก็คลายความ
กําหนัดรักใคร ความยึดมั่นถือมั่น ถาหากวาเราคลายความยึดมั่นถือมั่นมันแลว มันก็
สบายละ 
     ยกตัวอยาง เชน ศีรษะของเรา ในเมืองไทยเราหัวนี้เปนสิ่งที่สําคัญแทๆ แตะมันไมได 
จะไปจับหัวกันกลางทางก็ตีกันเลย คือมันยังไมยอม ถายอมเหมือนนายพลนายพัน
ทั้งหลายที่มาหาอาตมาใหเปาศีรษะก็ไมเปนไร จับศีรษะไดสบาย เขากับมีกําลังใจอีกดวย
ซ้ําแตวาเรายอมเสียสละคราวหนึ่ง ถาเจอกันตามทางไปจับศีรษะอยางนั้นตีกันเลย นี่มัน
เกิดทุกขตรงตัวนี้ มันยึดมั่นถือมั่นตัวนี้ อาตมาเคยไปในประเทศตางๆ เขาจับหัวกันเลย 
ผูหญิงก็ตาม ผูชายก็ตาม จับหัวกันเลย มันก็จริงของเขานะนี่ ถาไมยึดมั่นมากมันก็ผาสุก
จริงๆ ถามาในเมืองไทยนี้ จะจับหัวเขานี่ก็ไมเปนไรเราไมไดถือมันถาจับศีรษะก็ถือกัน
จริงๆ วาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด นี่คือความยึดความหมายมั่น ที่จริงทุกๆ สวนในรางกายนี้
มันก็เทาๆ กนั แตสวนที่เรายึดแทๆ นีค่นเราก็ผูกพันไว ซึ่งความยึดมั่นถือมัน่ 



อันนั้นแหละเปนเหตุ ที่นั่นเปนเหตุใหทุกขเกิดฉะนั้น เราดับเหตุเสียไมใหมันมีรากฐาน 
อยาใหมันมีพ้ืนฐานที่ทุกขจะเกิด เชนเราพิจารณารางกายของเรามันก็เสมอกันทั้งนั้น 
ดานลางกับดานหัวมันก็เทากันดานขางๆ กับดานหัวมันก็เทากัน มันก็เทานั้นอยู ถาเราคิด
ใหดีๆ เขามาตบหัวเรามันก็เหมือนเดิมอยูไมเปนไร นี่คือผูที่ละเหตุได มันมีเรื่องเทานี้
แหละ มนุษย เรานี้มีความยึดมั่นรูปเดียวเทานี้ อาศัยรูปเดียวเทานั้นก็ฆากันเลย มันก็เรื่อง
เทานี้เองไมมีเรื่องมาก พูดถึงสวนบุคคลก็เปนเรื่องเทานี้ เรื่องครอบครัวก็เรื่องเทานั้น 
เรื่องประเทศชาติก็ไมมีอะไร มีเทานี้ ไมมีรายได เลยรบกันฆากันเลย ไมมีใครไดอะไร
สักคน ไมรูเปนอะไร ฆากันเฉยๆ 
     มีอํานาจ มีลาภ มียศ มีสรรเสริญ มีสุข มีทุกข มันเปนโลกธรรม ธรรมที่ครอบงําสัตว
โลกอยู สัตวโลกจึงเปนไปตามโลกธรรม มีลาภหนึง่ ไมมีลาภหนึ่ง มียศหนึ่ง ไมมียศ
หนึ่ง มีสรรเสริญหนึ่ง มนีินทาหนึ่ง มีสุขหนึ่ง มีทุกขหนึ่ง ทานเรียกวา โลกธรรม ธรรม
เหลานี้เปนธรรมที่ชั่ว เปนธรรมที่นําความทุกขมาให ถาไมภาวนา ถาไมพิจารณารูเทามัน
ก็เปนทุกข ฆากันก็ได ทําอะไรกันก็ไดเรื่องลาภ เรื่องยศ เรื่องอํานาจนี่ เพราะอะไร เพราะ
ไมไดภาวนา ไมไดพิจารณามันใหสม่ําเสมอกันเดี๋ยวเขาตั้งเปนนั่นเปนนี่ขึ้นมา เปน
ผูใหญบานเปนกํานันขึ้น เปนนั่นเปนนี่ เปนขึ้นเลย แตกอนเคยมีผูเฒาเลาเรื่องเปน
ผูใหญบานชั่วใหฟง พอเขาใหยศเปนผูใหญบาน ตั้งเปนผูใหญบานขึ้นมาก็หลงอํานาจ
ตนเพื่อนเกาก็เลนดวยไมไดเหมือนเกาละ มาแลวก็วา “อยามาใกลกันนะ มนัไมเหมือน
เกาแลวนะ”  
     มีลาภก็ดี มียศก็ดี มีสรรเสริญก็ด ีมสีุข มีทุกขก็ดี พระพุทธองคก็ใหรูมันเสีย ใหมัน
เหมือนเดิมเทานั้นแหละ เอาไวเพ่ือใชในการงาน แลวก็วางไวพอปานเกาเปนคนผู
เดียวกับผูเกา ถาไมรูเทาลาภยศสรรเสริญนินทาก็ฆากันเลย หลงอํานาจของตน หลง
ลูกหลานหมดทุกคนถารูจักดีแลวก็เห็นวาเปนพวกเดียวกันเถอะ เรื่องนี้เปนเรื่องสมมติ
แทๆ แตมันเปนกิเลสมาก ทานเรียกวา โลกธรรม สัตวโลกยอมเปนไปตามธรรมนี้ มีคํา
สอนของพระพุทธเจาวา เรื่องทั้งหลายเหลานี้มันเกิดขึ้นมาทีหลัง เมื่อเกิดมาแรกๆ ก็มีแต
รูปกับนามเกิดขึ้นเฉยๆ ครั้นเอานาย “ก” เขามาใส นี่เปนไปดวยสมมติ ตอมาก็เมีเรื่อง
นายพล นายพันขึ้นมา ถาไมรูเรื่องสิ่งทั้งหลายเหลานี้ก็ถือวาเปนของจริง ก็เลยแบกไว 
แบกลาภไว แบกยศไว แบกชื่อไว แบกเสียงไว มีอํานาจ ชี้นกใหเปนนก ชีห้นูใหเปนหนู
หมดทุกอยางก็ได เกิดอํานาจขึ้นมาเอาคนนั้นไปฆาเสีย เอาคนนี้ไปติดคุกเสียอยางนี้



แหละ จึงมีอํานาจขึ้นมาเพราะเกียรติ คําที่วาเกียรตินั้น ตรงนั้นแหละ มันเปนอุปาทานพอ
มีเกียรติขึ้นมาเปนตนก็สั่งเลย ผิดๆ ขัดๆ ก็ทําไปตามอํานาจของตน ทําไปตามอารมณ
ของตน ก็เลยไปตามความผิดอันนั้นเรื่องมันจึงขาดจากธรรมะ 
นี่เรื่องขอปฏิบัติ ถารูแลวก็ไมทําอยางนั้น ความดีความชั่วมันมีแตไหนแตไรมา ลาภยศก็
มีขึ้นมา ก็ใหมันมีแตเฉพาะลาภนั้นยศนั้น อยาใหมันมีมาถึงเรา เอามาใชเฉยๆ ตามการ
งานแลวก็แลวไป เราก็เหมือนเดิม ถาเราไดภาวนาเรื่องสิ่งเหลานี้แลว ถึงมันจะไดอะไร
ขึ้นมาก็ดีก็ไมมีหลง สบายอยูเหมือนเกา สม่ําเสมออยูเหมือนเกามีลักษณะคลายคลึงกัน
ทั้งหมดไมมีอะไรเรื่องนี้ พระพุทธเจาใหพิจารณาอยางนี้ จึงจะรูเรื่องมันตามเปนจริงถา
เราไดอะไรขึ้นมาไมมีอะไรจะปรุงไดแตงได เขาตั้งใหเปนกํานันเปนแตไมเปน เขาจะให
เปนผูใหญบาน ก็เปนอยูแตไมเปน เบื้องปลายเราจะเปนอะไร? มันก็ตายเหมือนเกา
เทานั้นแหละ เขาจะใหเปนกํานันเปนผูใหญบานก็ยังเหมือนเกาจะทําอยางไร ถาเราคิด
อยางนั้นแลวมันก็ดีแนนหนาดี มันก็พอปานเกาเทานั้นแหละ นี่เรียกวา คนไมหลง จะเอา
อะไรมาใหมันก็ยังเปนอยางนั้นแหละ เขาจะใหเปนกํานันเปนผูใหญบานมันก็ยังเหมือน
เกาจะวาอยางไรถาเราคิดอยางนั้นแลวมันก็ดี แนนหนาดี มันก็พอปานเกา เทานั้นแหละ 
นี่เรียกวา คนไมหลง จะเอาอะไรมาใหมันก็ยังเปนอยางนั้นแหละ มันสักแตวาสังขาร ไม
มีอะไรจะมาปรุงจะมาแตงจิตใจอันนี้ไดอีก ไมมีอะไรจะมายอมมันไดอีก เครื่องยอมใจ
ใหเกิดราคะ โทสะ โมหะ ไมมีอันนี้แหละเปนผูที่บํารุงพระพุทธศาสนา ใหผูที่ถูกบํารุงก็
ดี ผูที่ตั้งใจบํารุงก็ดี ใหคิดในแงนี้ใหมาก ใหมีศีลธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของตน 
     นี่สรุปไดวา การบํารุงพระพุทธศาสนานี่แนนอนตองบํารุงอยางนี้ บํารุงใหอาหาร ให
การขบการฉัน ใหที่อยูอาศัย ใหยาบําบัดโรคก็ถูกเหมือนกัน แตมันถูกแตกระพี้ของมัน 
ฉะนั้น ทายกทายิกาทั้งหลาย ที่ไดมาฟงเทศนฟงธรรมบําเพ็ญกุศลนั้น อยาลมือันนี้ ไมมัน
ก็มีเปลือกมีกระพี้ มีแกน สิ่งทั้งสามนี้อาศัยซึ่งกันและกัน จะมีแกนไมเพราะเปลือก จะมี
เปลือกไดก็เพราะกระพี้ จะมีกระพี้ไดก็เพราะแกน มันรวมกันเหมือนกับศีล สมาธิ 
ปญญา ศีลคือ การตั้งกายวาจาใจใหเรียบรอย สมาธิก็คือ การตั้งใจมั่น ปญญาคือ การรอบ
รูในกองสังขารทั้งหลาย ใหเรียนกันอยางนี้ ใหปฏิบัติอยางนี้เปนปฏิบัติบูชา จึงจะเปนผูที่
บํารุงพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้ง 
     ถาหากวาเราไมไดเอาสิ่งทั้งหลายเหลานี้มาปฏิบัติที่ใจ ที่มีลาภมากก็หลง มียศก็หลง 
จะมีอะไรก็หลงหมดทุกอยางมันเปนเรื่องอยางนั้น ถาหากวาเราบํารุง แตสิ่งทั้งหลาย



ภายนอก เรื้องทะเลาะขัดแยงกันไมมีหยุด เรื่องผูนั้นกอกรรมกับคนนี้ก็ไมหยุด เรื่องการ
แทงมีดกัน ยิงปนกัน ก็ไมมีหยุด กอนจะหยุดไดตองพิจารณาเรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 
ทุกข นินทา พิจารณาขอปฏิบัติใหเปนศีลธรรม ใหระลึกวาชาวโลกเรานี้ก็เปนกอน
เดียวกัน เห็นวาเราก็เหมือนเขาเห็นเขาก็เหมือนเรา เขาสุขเราก็สุขเขาทุกขเราก็ทุกข
เหมือนกัน มันก็พอปานกัน พิจารณาอยางนี้ก็จะเกิดความสบายเกิดธรรมะขึ้นมา นี่เปน
หลักของพระพุทธศาสนา ผูที่บํารุงพระพุทธศาสนา ก็บํารุงศีล บํารุงสมาธิ บํารุงปญญา 
ใหเกิดขึ้นสม่ําเสมอไดจึงจะเปนผูที่บํารุงพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง อันนี้ใหเราไปคิด
ดู 
     โอกาสที่บรรยายธรรมะแกญาติโยมทั้งหลายก็สมควรแลว ทายที่สุดนี้ ก็ขอใหจงพา
กันตั้งอกตั้งใจนําขอความเหลานี้ไปพินิจพิจารณา ใหบํารุงดวยการปฏิบัติอยางแทจริง
ทุกๆ คน ขอใหจงเปนสุขเปนสุขกันทุกๆคนเถิด.. 
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