
“ การทาํความเห็นให้ตรง”  
เทศน์ที� สถานปฏิบตัธิรรมป่าวเิวกสิกขาราม  อ.พล  จ.ขอนแก่น 

พระอาจารยว์ชิยั  กมัมสุทโธ   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒   (เชา้) 
 

จริงๆที นี น่ะ  เขามาปักหมุดออกโฉนดวนัมาฆบูชา (๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑)  พอ
คิดมาสร้างวดัปีที แลว้  มกราฯมาถมดิน  กมุภาฯเขากม็าปักหมุดออกโฉนด  วนัมาฆะฯ
พอดี  พระชีไม่ค่อยเห็น  ชีไม่ค่อยเห็น มืด มืด  ไม่รู้วา่วนัมาฆะฯคือวนัอะไร  ไม่รู้นะวา่
วนัมาฆะฯคือวนัอะไร  เพราะอะไร  เพราะดอ้ยต่อการศึกษา  ไม่สนใจที จะศึกษา  เขา
เรียกวา่สิกขา ๓   สิกขาแปลวา่การศึกษา  อาชีพนกับวชนี ตอ้งศึกษาในศีล  อธิศีลสิกขา  
อธิจิตตสิกขา  อธิปัญญาสิกขา  ศีลนั นเรื องของระเบียบวนิยัน่ะ  ขอ้วตัรปฏิบติัทั;งหลาย  
อนันี;ภายนอก  ภายในคือการทาํจิตใหนิ้ ง  ใหมี้ความปกตินั นเอง  ไม่จะไปผดิโทษ
ทั;งหลาย  เขาเรียกอริยกนัตศีล  ศีลของพระอริยเจา้ตั;งแต่พระโสดาฯขึ;น  อธิจิตตสิกขา  
ศึกษาตวัจิตยิ งคือตวัสมาธินั นเอง  อธิปัญญาสิกขา  ศึกษาถึงตวัปัญญา  วนัมาฆะฯนี เป็น
วนัที พระสงฆ ์๑,๒๕๐ รูปมาประชุมโดยมิไดน้ดัหมาย  พระพุทธเจา้ไม่ไดตี้กลองตีฆอ้ง
เรียกประชุม  แต่ทุกองคเ์ขามาเอง  อยา่งนอ้ยๆในศาสนาอนัหนึ งของพระพุทธเจา้
พระองคห์นึ ง  จะตอ้งมีการประชุมกนัอยา่งนี;ครั; งหนึ ง  จะตอ้งมี ๑ ครั; งเป็นอยา่งนอ้ย  นี 
พระสงฆที์ มาประชุมลว้นเป็นพระอรหนัต ์  นี ลว้นแต่เป็นเอหิภิกขอุุปสัมปทา  คือผูที้ 
ท่านบวชใหเ้องหมด  ไม่มีสาวกบวชกนัเอง  เป็นวนัที วนัเพญ็เดือน ๓   ทาํไมเพญ็เดือน 
๓ รู้ไหม  เพญ็นี พระจนัทร์เตม็ดวง   ๑๕ คํ านี วนัเพญ็  เตม็ดวงนี; คือความสวา่ง  ตวัปัญญา
นั นเอง  ไม่มีมืด  เดือน ๓ น่ะคืออะไร  สมบูรณ์ดว้ยสิกขา ๓ และศีลสมาธิปัญญา  รู้ไหม
ทาํไมไม่วนัเพญ็เดือน ๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๒ เดือน ๑  หือ  ไม่เคยไดย้นิหรอกนะ  
ฉนัพดูแบบนี เคยไดย้นิไหม  เดือนทาํไมตอ้งเดือน ๓     เป็นวนัที พระพทุธเจา้แสดง
โอวาทปาติโมกข ์ โอวาทปาติโมกขไ์ม่ใช่แค่ละชั ว ประพฤติดี ทาํจิตใหผ้อ่งใสนะ  ยงัพดู
ถึงเรื องขนัติ  ยงัพดูถึงการไม่กล่าวร้ายไม่ทาํลายกนั  อะนูปะวาโท  อะนูกเ็ป็นวา่อะนะ
คือไม่  วาทะไม่มีวาทะ  เขาไม่ใหมี้วาทะนะ  อะนูปะฆาโต  ฆาตะกคื็อฆ่า  ไม่ทาํร้าย
เบียดเบียนกนั  นี ใหมี้ขนัติคือความอดทน  ท่านบอกแลว้วา่  เป็นคาํสั งสอนของ
พระพุทธเจา้ทุกๆพระองค ์  พระพุทธเจา้ตรัสอยา่งนี;นะ  ไม่ใช่เฉพาะพระสมณโคดมเรา
นะ  พระพุทธเจา้ในอดีตเมื อมาแสดง  ประชุมจาตุรงคสันนิบาตนี กจ็ะตอ้งแสดงธรรมอนั



เดียวกนัหมด  ในอดีตกจ็ะแสดงมาเหมือนกนัหมด  อนาคตกาลที พระพุทธเจา้จะมาตรัส
รู้  กจ็ะมาแสดงอนัเดียวกนัอีก  เพราะมนัเป็นสัจจธรรม  แลว้พดูถึงพระนิพพานเป็น
ธรรมที ยวดยิ ง  พระพุทธเจา้ทุกพระองคส์รรเสริญพระนิพพาน  นี เพราะฉะนั;นนี   นี ถา้ดู
อีกอยา่งหนึ ง  เวลาเขาจดัสร้างโบสถขึ์;นมาเสร็จ  เขาตอ้งขอพระราชทานวสุิงคามฯ  นี 
ท่านพระราชทานวสุิงคามสีมาจากในหลวง  เมื อพระราชทานแลว้  จะทาํการผกูสีมาเป็น
ที ทาํสังฆกรรม  จะตอ้งสวดถอนก่อน  สวดถอนนี พระจะตอ้งยนืในหตัถบาสน่ะ  ให้
คลุมพื;นที ที พระราชทานทั;งหมด  แลว้กส็วดถอน  เมื อสวดถอนเสร็จแลว้ค่อยสวดผกู
สีมาได ้  การที พระมายนืนี เขาตอ้งยนืคลุมพื;นที นี ในหตัถบาสในหนึ งศอกหนึ ง  นี;
ความหมายเป็นอยา่งนั;น  อนันี; เหมือนกนั  เขามาปักหมุดวนัมาฆบูชา  เหมือนวดัถํ;ายาย
ปริกน่ะ  ชีอาจจะจาํได ้ พอพระราชทานวสุิงคามฯนายอาํเภอตอ้งมาปักหมุดไหม  ทาํพธีิ
ปักหมุดไหม  เมื อทาํพิธีปักหมุดเสร็จแลว้  กท็าํพิธีสวดพระมาสวดถอนใช่ไหม  ตอ้งยนื
อยูใ่นหตัถบาสเป็นร้อยรูปเลยใช่ไหม  แลว้กต็อ้งใหค้รบพื;นที   ยา้ยไปยนืใหค้รบพื;นที 
หมด  ถา้มีพระพนัรูปหรือหมื นรูปไปยนืพอทีเดียวกท็าํครั; งเดียว  ถา้ไม่พอกต็อ้งขยบัไป
ใหค้รบพื;นที   เหมือนตาหมากรุกนี   อนันี; เหมือนกนั  เขามาปักหมุดวนัมาฆบูชานี   แสดง
วา่อานุภาพพระสงฆนี์ เขามาปักหมุด  เขามาบอกสถานที นี; เป็นเขตสงฆแ์ลว้รู้ไหม  อนันี;
โดยธรรม  หือ  ไม่ใช่โดยสมมติโลกนะ  สมมติโลกใหย้อมสร้าง    สมมติโลกโดยการ
สร้างขึ;นมา  ใหส้ร้างวดัขึ;นมา  อนันี;โดยธรรม  ถึงวา่วดัสี หา้หมื นวดัในประเทศไทยนี   มี
วดัไหนมาออกโฉนดวนัมาฆะฯ  หายากนะ  เคยไดย้นิไหม  หือ  เป็นเองของเขา  นั;นล่ะ
อานุภาพพระสงฆ ์ นี; คือเขตสงฆแ์ลว้นี   พื;นที นี; เป็นเขตสงฆแ์ลว้นะ  โดยธรรมน่ะ  แลว้
เขากม็าบอกโดยธรรมนั นเอง  เขามาบอกเองวา่  เราตอ้งเดินตามโอวาทปาติโมกข ์  เดิน
ตามพุทธพจนที์ พระองคไ์ดต้รัสไวไ้ดป้ระชุมสงฆ ์  เท่ากบัเขามาประชุมสงฆต์รงนี   นี 
เป็นเชื;อสายของพระอริยเจา้  เป็นเชื;อสายของท่าน  ท่านมาวางเชื;อสายเอาไว ้  อานุภาพ
ท่านมาวางเอาไวห้มด  เป็นเองเลยนะปักหมุดนี   ชี ๓ รูปอาจจะไม่เห็นแต่ชีรุ่งเห็นใช่
ไหม  เอย้ ชีรุ่งไม่เห็นนี   ชีรุ่งมามีนาฯ  ไปงานมีนาฯ  มีแต่พระเห็น  หือ  ไม่รู้เหรอวา่เขา
มาใหเ้ดินทางนี;   ละชั ว  ประพฤติดี  ทาํจิตใหบ้ริสุทธิD   แลว้อะนูปะวาโทไม่กล่าวร้าย  อนั
นี;อะไร  คิดอะไรต่างๆผดิพลาดหมดเลย  ไม่พิจารณาตวัเอง  นี เขาเรียกวา่ ทิฏEุชุกมัม ์ ทาํ
ความเห็นใหต้รง  อนันี;กไ็ม่ตรงแลว้นี   ไม่ตรงต่อที เขามาวาง  ธรรมชาติเขามาวางหลกั
ให ้  ไม่ตรงแลว้นะ  ความเห็นไม่ตรงหลกั  ความเห็นไม่ตรง  แลว้ไม่ตรงแลว้จะได้



ธรรมะตรงไหน  คาํวา่ไม่ตรงกเ็ป็นมิจฉาทิฏฐิ  กเ็ดินสมุทยัตลอด  ผลกคื็อทุกขน์ั นเอง  
มนัเดินสมุทยั  ผลกคื็อทุกข ์ แลว้จะอยูไ่ปเพื ออะไร  หือ  อยูไ่ปเพื ออะไร  นี ใหพ้ิจารณา  
หยบิมนัขึ;นมาพิจารณา  นี แหละเขาเรียกวา่ ทิฏEุชุกมัม ์  ทาํความเห็นใหต้รง  แต่ละเรื อง
แต่ละราวใหถู้กตอ้ง  เขาบอกทางเดินไวแ้ลว้นะที นี   มนัตรงกนัเลย  ป่าวเิวกสิกขาราม  
สิกขารามคือไตรสิกขานั นเอง  หือ  ตรงกนัหมดเลยนะ  ธรรมชาติมนับอกไวห้มดแลว้  
เราจะเดินตามท่านมาบอกไวไ้หมล่ะ  ท่านมาชี;แนะแลว้นะ  อานุภาพพระสงฆม์าชี;แนะ
แลว้นะ  ไม่มีหรอกนะวดัไหนจะมาปักหมุดออกโฉนดวนัมาฆะฯนี นอ้ยนะ  ถา้เจาะจง
ไปเรียกเขามาหรือหาเงินไปจา้งเขา  นั นอีกเรื องหนึ งนะ  อนันี;มาเองน่ะ  เลื อนตั;ง ๓ ครั; ง  
บงัคบัใหม้าตรงวนัมาฆะฯนั นล่ะ  รอยพระพุทธบาทกม็า  พระบรมสารีริกธาตุพระ
อรหนัตธาตุมาหมด  ฉนัไม่ไดไ้ปหาเลยล่ะ  แลว้ทาํไมไม่มีจิตสาํนึกน่ะ  มีแต่คิดฟุ้งซ่าน  
เชื ออะไรความคิดน่ะ  ความคิดน่ะถา้คิดผดินี เขาเรียกวา่เห็นผดินะ  ความเห็นนั;นไม่ตรง
แลว้นะ  ถา้คิดถูกเห็นถูกนั นล่ะค่อยตามมนัได ้  ตอ้งอยูปั่จจุบนั  เมื อปัจจุบนัอยูที่ นี แลว้  
จะอยูอ่ยา่งไรที จะสร้างประโยชนต์นประโยชนท่์านต่างหาก  ไม่ใช่อยูเ่พื อจะทาํลายตน
ทาํลายท่าน  มนัผดินะ  นี ล่ะความเห็นไม่ตรง  เป็นความเห็นที ผดิ  มนัมาหลอกตวัเอง
ใหทิ้ฏฐิมานะขึ;นน่ะ  หือ  มนัร้ายทั;งนั;นล่ะ  มนัหลอกทั;งนั;นน่ะ  ถา้มีทิฏฐิมานะไม่ถูก
ทั;งนั;นน่ะ  จะมาอา้งทาํดีขนาดไหนวเิศษขนาดไหน  ถา้ทิฏฐิมานะขึ;นกไ็ม่ใช่  เหมือนเขา
นั งเรือบิน นั งรถยนต ์ นั งอะไร ตูดนั งเหมือนกนั  เพราะอะไร  เพราะคนนั งเรือบินก็
อาจจะเหิมเกริมวา่ฉนัไดน้ั งเรือบิน  มึงไดน้ั งแค่สามลอ้  เป็นทิฏฐิมานะ  เพราะนั;นคาํวา่
ตูดนั งเหมือนกนักเ็ลยไม่เหนือกนั  กเ็ลยไม่มีมานะ  ไอค้นนั งสามลอ้กอ็าจจะนอ้ยเนื;อตํ า
ใจ  กไูม่ไดน้ั งเรือบิน  มนักเ็ลยเป็นทิฏฐิมานะอนัหนึ ง  เป็นการนอ้ยเนื;อตํ าใจอนัหนึ ง  
เป็นโทสะอนัหนึ ง  กตู็ดนั งเหมือนกนั  มนักเ็ลยไม่มีโทสะ  ไม่มีมานะ  ทีนี;แม่ชีนะไปนั ง
อยูบ่นโต๊ะกลมสูงๆเหนือพระอีก  หลวงพ่อท่านเตือน  ไม่รู้จกัที นั ง  ไม่เหมาะสม  มนั
บอกวา่ตูดนั งเหมือนกนั  นี อะไรคืออะไร  เขาใชเ้พื อลดทิฏฐิมานะ  แต่นี มนัใชเ้พื อเพิ ม
มานะ  ตีตนเสมอท่าน  เขาเรียกอุปกิเลส ๑๖   นี; ล่ะความไม่รู้จกัที ต ํ าที สูง  ตีตนเสมอท่าน
ยกตนข่มท่าน  นี ตูดนั งเหมือนกนัน่ะ  จะพดูอยา่งไรกเ็พื อมานะเกิดแลว้ผดิหมด  มนัผดิ
ตั;งแต่คิดแลว้  ตั;งแต่(ความ)เห็นแลว้  นี ล่ะความเห็นไม่ตรง  นี ลกัษณะความเห็นไม่ตรง  
เอามาใชเ้พื อเพิ มมานะ  เพราะนั;นจะมาอา้งเรื องนั;นเรื องนี;แลว้ทิฏฐิมานะโทสะโลภโกรธ
หลงเกิด  แลว้บอกวา่อนันั;นดีกวา่อนันี;   ผดิหมดน่ะ  นี ฉนัใหห้ลกัเตือนสติแค่นี;   คนมี



ปัญญาแค่นี;จะรู้เลยใช่ไหม  มนัคิดผดิแลว้นั นน่ะ  คิดผดิกคื็อเห็นผดินั นเอง  เห็นผดิกคื็อ
การทาํความเห็นไม่ตรงนั นเอง  การทาํความเห็นใหต้รงเป็นกรรมอนัหนึ ง  เป็นกศุล
กรรม  เป็นบุญกุศล  พระพุทธเจา้ตรัสเอาไว ้  เท่ากบัเราอะไร  เท่ากบัเราเดินอะไร  
สัพพะปาปัสสะ  กะระณงั  ทาํบาปทั;งปวง  ตรงกนัขา้มพระพุทธเจา้สอนแลว้นะ  หือ  กุ
สะลสัสูปะสัมปะทา  ทาํกศุลใหถึ้งพร้อม  อนันี;ไม่ใช่  อนันี; เป็นอะกสุะลสัสูปะสัมปะทา  
ทาํอกศุลใหถึ้งพร้อม  นี ความเห็นไม่ตรงมนัไปอยา่งนี; เลย  ตรงขา้มพระพุทธเจา้สอนเลย
นะเป็นมารแลว้นะ  คิดใหดี้น่ะ  ไปพิจารณาใหดี้  นี ล่ะการทาํความเห็นไม่ตรงมนัมีโทษ
ขนาดไหน  แลว้ยงัจะมาคิดดว้ยทิฏฐิมานะ  ตวัมึงตวักคูนนั;นคนนี;อยู ่ มนัถูกไหมล่ะ  มนั
ถูกไหม  มนัเดินตามรอยที พระพุทธเจา้สอนไหม  ใหล้ะการกระทาํที เป็นบาปทั;งปวง  
ฉนัแปลตามศพัทเ์ลยนะ  อะกะระณงั  อะกะระณงัคือการไม่กระทาํ  กคื็อใหล้ะการ
กระทาํที เป็นบาปทั;งปวง  ทาํกศุลใหถึ้งพร้อม  คาํวา่กศุลนี; คือความฉลาดนะ  ฉลาดนะ
กศุลนี; คือความฉลาดคือตวัปัญญานะ  รู้ไหม  กสุะลสันี คือตวักศุล  นั นคือตวัปัญญา  บาง
คนเขาเลยเรียกวา่  แยกบุญกบักศุลคนละอยา่งกนั  เขา้ใจไหม  บางคนเขาแยกออกไปอีก  
ฉนัไม่อยากแยกมนัหรอกมนัจะยุง่ยาก  พดูใหฟั้งคาํวา่กศุลน่ะ  คือทาํความฉลาดใหถึ้ง
พร้อมนั นเอง  เมื อฉลาดใจมนัฉลาดเป็นสัมมาทิฏฐิ  เป็นความเห็นที ถูกตอ้งแลว้  เป็นตั;ง
ตนไวถู้กตอ้งแลว้  กายวาจากถู็กไปดว้ย  เพราะกายวาจากรรมมาจากมโนกรรม  นี แค่นี;   
รู้ตวัไหม  รู้โทษตวัเองไหม  ถา้ไม่แกค้วามเห็นตวันี; เท่ากบัโทษนี; ติดไปจนตาย  สลดั
อยา่งไรกไ็ม่ออก  วธีิสลดัออกไดอ้ยา่งเดียวคือตอ้งแกค้วามเห็นเราใหเ้ป็นความเห็นถูก  
เหมือนนายฉนันะ  พระพทุธเจา้ใหพ้ระอานนทล์งพรหมทณัฑเ์ลย  สงฆไ์ม่เกี ยวขอ้ง  ไม่
เกี ยวขอ้งกคื็อเขาไม่เกี ยวขอ้งกบัสงฆแ์ลว้  เหมือนไม่เกี ยวขอ้งกบัศาสนาพุทธแลว้นี   
สลบเลยนะนายฉนันะ  ฟื; นขึ;นมาสาํนึกตวัเองมาประพฤติปฏิบติัจนสาํเร็จเป็นพระ
อรหนัต ์ เมื อสาํเร็จเป็นพระอรหนัต ์ มาขอพระอานนทง์ดพรหมทณัฑ ์ พระอานนทบ์อก
วา่พรหมทณัฑน์ั;น  งดไปโดยอตัโนมติัเมื อจิตของท่านสาํเร็จเป็นพระอรหนัต ์  เขา้ใจยงั
ล่ะ  มนัมีตวัอยา่ง  อนันี; เหมือนกนั  จะออกจากโทษตวันี;ไดมี้แต่ตอ้งแกค้วามเห็นตวัเอง
ใหม่หมดเลย  ถา้ไม่แกต้วันี; นี   ไม่มีทางไปเลยล่ะจะบอกเอง็ให ้  จะไปอยูต่รงไหนกต็าม  
กรรมตวันี;หนกั  นี; ล่ะความไม่แยบคายไม่พิจารณาใหล้ะเอียดลึกซึ; ง  ถึงเหตุถึงผลแต่ละ
เรื อง  ใหเ้ห็นถูกตอ้งในแต่ละเรื อง  เขาเรียกทิฏEุชุกมัม ์  ทาํความเห็นใหต้รง  การฟัง
เหมือนกนั  ฉนัจึงมาอ่านใหฟั้งเมื อวาน  วา่ “สุสสูสัง  ละภะเต  ปัญญงั  อปัปะมตัโต  วิ



จกัขะโณ   ผูไ้ม่ประมาทฟัง  ยอ่มฟังดว้ยดี  วจิยัพินิจพิจารณาอรรถธรรมแต่ละประโยค
ของการฟังนั;น  พยญัชนะแต่ละประโยคเขา้ไปถึงอรรถ  ยอ่มเป็นลาภคือปัญญานั นเอง  
ยอ่มไดล้าภคือปัญญา”  เขากเ็ลยแปลวา่ยอ่มเกิดปัญญา  ยอ่มไดปั้ญญา  นี อรรถพยญัชนะ  
วจิกัขะโณกคื็อวจิยัแต่ละขณะ  พินิจพิจารณาแต่ละอรรถธรรมแต่ละคาํ  นี จะบอกให ้  ผู ้
ไม่ประมาทกต็อ้งมีสติ  คาํวา่ฟังดว้ยดีคือฟังอะไร  ๑) การฟังนั;นตอ้งฟังดว้ยสติ  ฟังดว้ย
สติยงัไม่พอนะ  ฉนัจะขยายความใหอี้กนะ  ตอ้งฟังดว้ยความเห็นที ถูกตอ้งดว้ย  ตั;งตนไว้
ถูกตอ้ง  การฟังนั;นล่ะตามความเห็นที ถูกตอ้งคืออะไร  คือตอ้งตั;งวา่เราจะฟังเอา
ประโยชน์  ไม่ฟังเอาโทษ  นี คือความเห็นที ตั;งไวถู้กตอ้ง  สติตวันั;นจึงจะทาํงานตาม
หนา้ที   เพราะสตินั;นน่ะมนัมี  เขาเรียกวา่ มิจฉาสติกบัสัมมาสตินะ  ถา้ฟังระลึกไปตามสิ ง
ที ไม่ถูกตอ้ง  เอาสิ งที ไม่ถูกตอ้งเป็นมิจฉาสติ  ระลึกไปตามถูกตอ้งเป็นประโยชนเ์ป็น
สัมมาสติ   สัมมาสติจะตอ้งกอบดว้ยสัมมาทิฏฐิคือตวัปัญญา  จะบอกให ้  เพราะนั;นการ
ตั;งความเห็นไวต้รง  ทิฏEุชุกมัมคื์อเราจะฟังเอาประโยชนไ์ม่ฟังเอาโทษ  ฟังเอาแต่แง่
ประโยชน ์  แง่โทษเราไม่เอา  สติมนัจะทาํงาน  การฟังดว้ยดีตอ้งฟังดว้ยสติ  ดว้ยปัญญา
คือความเห็นที ถูกตอ้ง  ดว้ยสมาธิคือความตั;งมั น  ตั;งมั นที จะฟัง  ไม่ใส่ใจเรื องอื นแลว้  
แมแ้ต่ตวัที มนัมาแหย ่  ตวัโทสะตวัหงุดหงิดตวัอะไรขึ;นมาปัMบมนัจะแหย ่  พอแหยม่นัจะ
หงุดหงิด  พอหงุดหงิดมนัจะไม่อยากฟัง  เป็นไหมหนู  เคยเป็นไหม มนัจะไม่อยากฟัง  
พอมนัไม่อยากฟัง  อรรถธรรมที จะวจิยัมนั  มนัสลดัทิ;งหมดแลว้  มนัไม่เอา  ปัญญาจึงไม่
เกิด  จะตอ้งควบคุมจิตสมาธิตั;งมั นเลยจะฟังเลย  สลดัทิ;งหมดไอที้ เป็นอกุศลธรรมที จะ
มาขวาง  เขาเรียกวา่มารมนัขวาง  สลดัทิ;งหมดเลย  เพราะนั นการฟังดว้ยดีคาํเดียวนี; ล่ะ  
คือการตอ้งมีสติสมาธิ  มีปัญญาความเห็นที ถูกตอ้งในขณะนั;น  เมื อ ๓ ส่วนพร้อมมูลกนั
แลว้เป็นเหตุปัจจยั  สมบูรณ์แลว้กจ็ะวิจยัอรรถธรรมที ท่านพดูแต่ละประโยค  แต่ละ
ประโยค  มนัหมายถึงอะไร  มนัคืออะไร  อรรถมนัอยูต่รงไหน  เมื อเห็นตรงนั;นปัMบจิตจะ
เกิดปีติ  เกิดขึ;นเมื อเห็นอยา่งนั;น  ปีติเกิดขึ;นปัสสัทธิคือความตั;งมั นจะอยูใ่นนั;นตลอด  
ความสงบ  ปัสสัทธิคือความสงบจิตจะเกิดขึ;น  จะมีแต่พลงัอยากจะฟัง  สมาธิตั;งมั น
อุเบกขากจ็ะตามมา  อุเบกขาคือการไม่ยนิดียนิร้ายในสภาวธรรมเหล่านั;น  เป็นตวัปล่อย
วางทั;งหมด  จะเกิดขึ;น  เพราะนั;นสัมโพชฌงคจ์ะเกิดขึ;นโดยอตัโนมติัขณะจิตนั;นเลย  
เหตุที จะทาํใหส้ัมโพชฌงคเ์กิดขึ;นไดข้ณะนั;น  กฉ็นับอกแลว้  ตอ้งฟังดว้ยดี  ดว้ยสติ
สมาธิความตั;งมั น  ความตั;งตนไวช้อบอีกคือปัญญา  ๓ ส่วนเขา้มารวมในขณะจิตเดียว  



ฟังแต่ละขณะที เสียงกระทบหู  นี อรรถธรรมมนัจึงจะเกิด  แลว้จะเขา้ใจสิ งที ท่านพดู  
อรรถมนัอยูต่รงไหน  เนื;อหามนัอยูต่รงไหน  เราไม่เขา้ใจจุดไหน  เรายงัหลงหลงจุดไหน  
มนัจะค่อยๆเห็นแลว้จะสวา่งขึ;นสวา่งขึ;น  แลว้มนัจะค่อยหลุดออกหลุดออกไป  เหมือน
ผา้นี ถูกซกัใส่ซกัไป  ตรงไหนสกปรกซกัไปมนัจะขาวขึ;นขาวขึ;นตลอด  จิตเหมือนกนั
เหมือนผา้นี   ถูกซกัไปซกัไปมนัจะสะอาดขึ;นสะอาดขึ;น  ดว้ยการตั;งตนไวถู้กตอ้ง  ทาํ
ความเห็นใหต้รง  นี แค่วธีิการฟังมนัต่างกนันะ  ผลงานต่างกนัไหม  คนฟังดว้ยโทสะมนั
ไม่เอาเลยใช่ไหม  กบัคนฟังดว้ยจะเอาประโยชนไ์ม่เอาโทษน่ะต่างกนัไหม  โยมวา่ต่าง
ไหม  ฉนัฟังมาอยา่งนี;ฉนัจึงมาสอนได ้  ฉนัไม่ไดพ้ดูแต่ปากนะ  ฉนัทาํมาแลว้นะ  หือ  
ไม่นั;นหลวงปู่เทสกจ์ะบอกหรือ  หมออ่านหนงัสือของอาตมาไดเ้รื อง  กเ็หมือนการฟัง
นั นเอง  ฉนัอ่านแต่ละประโยคกเ็หมือนการฟัง  มนัจึงอ่านไดป้ระโยชนต์ลอด  เพราะมนั
ไม่เอาโทษ  คนอ่านไม่เป็นเป็นโทษนะ  อ่านหนงัสือไม่เป็นเป็นโทษนะ  มนัไม่รู้หรอก  
อ่านไม่ออก  เพราะอะไร  เพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิในการฟัง  ไม่มีความเห็นที ถูกตอ้งวา่
เราจะฟังเอาประโยชน ์ ความเห็นที ตรง  วา่เราจะฟังเอาประโยชน ์ เราไม่ฟังเอาโทษ  เรา
ฟังเพื อจะเอามาพฒันาปรับปรุงตวัเรา  ไม่วา่ใครพดู  เดก็พดู  เรากเ็อามาปรับปรุงเราได ้ 
ตน้ไมพ้ดูเรากเ็อามาปรับปรุงได ้ นั;นท่านพุทธทาสจึงบอกตน้ไมพ้ดูไดน้ะ  หือ  ดินมนัก็
เอามาปรับปรุงตวัเราได ้ นํ;ากเ็อามาปรับปรุงตวัเราได ้ ไม่นั นเอง็จะอาบนํ;าทาํไม  นั นล่ะ
นํ;ามาปรับปรุงใหส้ะอาดไหม  ใช่ไหม  นี แค่นี; เห็นไหมล่ะ  นี ล่ะความอ่อนดอ้ยของ
สติปัญญา  ไม่รู้จกัการฟังที เป็นประโยชน์  ฟังเอาโทษ  นี ฉนัจึงบอก  จึงทาํตรงขา้มกบั
พุทธพจนห์มด  แลว้กช็อบไปนินทาวา่ร้ายคนอื นเขา  คนนั;นดีไม่ดีอะนูปะวาโท  เดิน
ตรงขา้มพระพุทธเจา้สอนหมดเลย  นี แลว้มนักรรมตวันี;มนัจะไปไหน  กน็รกนะสิ  ใช่
ไหม  กเ็ลยเท่ากบัไม่เคารพพระพุทธเจา้  ไม่เคารพพระธรรม  ไม่เคารพพระอริยสงฆ ์ ไม่
เคารพต่อการศึกษา  ไม่เคารพต่อความไม่ประมาท  ไม่เคารพต่อการปฏิสันถาร  การฟัง
เอาประโยชนไ์ม่เอาประโยชน ์  นี เท่ากบัปฏิสันถารนั;นไม่เคารพแลว้  มนัเสียหมดเลย  
เหตุแห่งความเสื อม  ไม่ใช่เหตุแห่งความเจริญ  นี ฉนัจึงมาพดูใหฟั้งวนันี;   รู้ไหมวา่เขาให้
เดินอยา่งไร  นี โอวาทปาติโมกขรู้์ไหม  วนัมาฆะฯเขามาปักหมุด  ที นี เขาใหเ้ดินอยา่งไรรู้
ไหม  แลว้ทาํไมเขาจึงมาปักหมุดวนัมาฆะฯ  หือ   รู้ไหม  ไม่เห็นหรอก  มืด  คนเขารอรับ
แสงสวา่งยงัเยอะนะที นี   เพียงแต่เขาไม่มีโอกาส  หือ  นี มาบอกเราอีก  วา่ตอ้งพดูอยา่ง
นั;นอยา่งนี; อีก  มนัจะไม่เห็นเลย  ไม่เห็นตรงไหน  รู้ไหมวา่ขา้งนอกนี บงัคบัไม่ได ้ ตวัเรา



กบ็งัคบัไม่ได ้  ใหแ้ก่เจบ็ตายไปกบ็งัคบัไม่ได ้  ไม่ใหแ้ก่เจบ็ตายกไ็ม่ไดใ้ช่ไหม  ความ
บงัคบัไม่ไดน้ั นล่ะคือตวัอนตัตา ตวัอนิจจงั ไม่เอาไปใส่ใจ  เอาใส่ใจแต่ตามใจฉนั  ฉนั
อยากฟังอยา่งนี;   ฉนัอยากใหพ้ดูกบัฉนัอยา่งนี;   แลว้ตวัเองทาํเหตุมนัเป็นอะไร  มนัมีเหตุ
ที หนกัๆตอ้งใหพ้ดูหนกัๆทั;งนั;นเลย  คืออะไร  นี ไม่พิจารณาตนไม่ดูตวัเอง  ฉนัจึงมาพดู
ใหฟั้ง  ไม่นั;นมนัยงัไม่ยอมลง  แกไ้ขซะความเห็นทั;งหมด  ไม่นั;นไม่มีทางไป  นี ล่ะเขา
เรียกวา่ทิฏEุชุกมัม ์  ทาํความเห็นใหต้รง  ทิฏEุชุกมัมไ์หม  การทาํความเห็นใหต้รงตรง
ไหม  ไม่ตรงนี ล่ะมนัจึงเป็นกรรมไง  มนัจึงขดัเคืองตลอดไง  ศรัทธามนัจึงไม่มีไง  บอก
ไม่ศรัทธาท่านหรอก  แลว้จะมาอยูก่บัฉนัทาํไม  ไม่ใช่ศรัทธาฉนันะ  ฟังอรรถธรรมที 
ท่านพดูแต่ละประโยคมนัมีเหตุมีผลไหม  เหตุผลนั นล่ะคือศรัทธาในเหตุผลน่ะ  ไม่ใช่
ศรัทธาฉนันะ  ศรัทธาในธรรมนั นเองล่ะ  อนันี;ยงัผดิเลยน่ะมนัหลอกทั;งนั;นเลย  เมื อ
ศรัทธาในเหตุผลมนัปฏิบติัแลว้มนัจริง  มนัจึงศรัทธาท่านตามมา  บุคคลกบัธรรมมนัคู่
กนัไป  มนัแยกกนัไม่ไดห้รอก  เหมือนประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน  มนัแยกกนัไม่ได้
หรอกจะบอกให ้  เพราะมนัอาศยับุคคลคือโดยสมมติวา่บุคคล  ธาตุนี; ถูกแผอ่อกไป
ต่างหาก  หือ  คิดผดิ  พอขดัเคืองฉนัไม่ฟังแลว้  จริงๆขดัเคืองยิ งตอ้งฟัง  ตอ้งตั;งสติ
รวบรวมฟังเลย  เพราะการขดัเคืองเป็นอกุศลจิต  การตั;งสติมุ่งฟังเลย  ไม่เอาขดัเคืองนั;น
คือการรักษาจิต  นั;นคือการเดินมรรค  กลบัไม่เอาอีกน่ะ  ตามมาร  จึงบอกเมื อวาน  พุทธ
ภาษิต  “อยา่ลุอาํนาจโทสะ  อยา่ลุอาํนาจความโกรธ”  พระพุทธเจา้ตรัสไวเ้อง็เห็นไหม  
พุทธพจนน่์ะ  นี;มนัลุอาํนาจความโกรธเห็นไหม  ตามความโกรธไปเห็นไหม  แลว้เป็น
สิ งที ถูกตอ้งไหม  ฉนัไม่ฟังคนชอบวา่อาจารยว์า่ฉนั  ฉนัจึงพดูใหฟั้ง  คาํวา่วา่  คาํวา่
ตาํหนิ  คาํวา่ประจาน  อยา่เอามาใชที้ นี ใหล้บทิ;งจากพจนานุกรม  รู้ไหมทาํไมถึงฉนัจึง
พดูประโยคนี;   เพราะถา้เราคิดวา่  ท่านวา่เรา  ท่านตาํหนิเรา  ท่านประจานเรา  โทสะเกิด
ไหม  มีตวัตนเขา้ไหม  นี;ขอ้ที  ๑ นะ  นี;ฉนัแยกอรรถธรรมใหฟั้งนะ  ไม่มีใครแยกขนาดนี;
หรอก   ขอ้ที  ๒ ที ฉนัพดูทั;งหมด  ฉนัไม่มีเจตนาจะวา่  จะตาํหนิ  จะประจาน  สิ งที เอง็คิด
มนัจึงไม่ตรง  ความเห็นนี; จึงไม่ตรงต่อความจริงกบัที ท่านพดู  ที ฉนัพดูใหฟั้ง  พดูเพื อให้
รู้จุดบกพร่อง  พดูถึงลกัษณะของโมหะเป็นอยา่งไร  ที เราหลงมนัไปแลว้มนัเป็นอยา่งไร
ไอโ้มหะตวันี;   ลกัษณะมนัเป็นอยา่งไร  เหมือนเราเขา้ใจลกัษณะโมหะ  เขา้ใจลกัษณะ
ของสติปัญญา  เราจะรู้วา่เราจะเดินทางไหน  เหมือนเรารู้ทั;ง ๒ ทางแลว้เราจะรู้มชัฌิมา
มนัอยูต่รงไหน  เขา้ใจยงั  ถา้เราไม่รู้มนักต็อ้งหลงไปส่วนใดส่วนหนึ งแน่นอน  ใช่ไหม  



ถา้เราไม่รู้ผดิกต็อ้งหลงทาํผดิ  ถูกไหม  นี คือสิ งที เขาพดูลกัษณะของโมหะใหฟั้ง  แต่เรา
ไปยดึโมหะเป็นของกตูวักใูช่ไหม  เลยขดัเคืองตลอด  ฐานะโมหะไม่ใช่ของเรานะ  มนั
อาศยัขนัธ์ ๕ เกิด  ขนัธ์ ๕ กเ็ป็นกลางฉนับอกอยูแ่ลว้  เป็นกลางมนักไ็ม่ใช่ของเรา  
โมหะใชก้ไ็ม่ใช่ของเรา  สติปัญญาใชก้ไ็ม่ใช่ของเราอีก  ความรู้ความเห็นนั;นกไ็ม่ใช่ของ
เราอีก  เป็นของกลางหมด  เพราะขนัธ์ ๕ มนัเป็นกลาง  แค่นี;จะหลุดเลยนะ  ฉนัแยกให้
ฟังหมดเลยอรรถธรรม  ไม่เอา  กล่าวโทษฉนัแลว้นะ  วา่ฉนัวา่  ฉนัตาํหนิ  ฉนัประจาน  
นี เท่ากบักล่าวโทษฉนัแลว้นะ  กรรมตวันี; จึงติดตลอด  ไม่หลุดหรอก  ฉนัจึงมีเมตตาแก้
ใหอี้กวา่  ฉนัไม่ไดพ้ดูนะ  ฉนัไม่ไดต้าํหนิ  ฉนัไม่ไดว้า่  ฉนัไม่ไดป้ระจาน  คนมองถึง
อรรถธรรมขอ้นี;ไม่ออกนะ  มองไม่ออกเลยนะ  เหมือนหลวงพ่อนี ท่านไม่ไดต้าํหนิฉนั  
ไม่ไดป้ระจานฉนั  ไม่ไดอ้ะไรฉนั  ท่านแนะนาํ  ฉนัมองเลยวา่ท่านสอนฉนั  ฉนักเ็ลยไม่
มีโทสะท่านสักที  เพราะฉนัมองตรงกบัที ท่านพดู  นี; ล่ะความเห็นที ตรง  เขา้ใจยงั  การทาํ
ความเห็นใหต้รง  อนันี; เจตนาฉนั  ฉนัเจตนาจะแนะนาํใหรู้้ลกัษณะโมหะ  ที มนัเผลอมนั
ผดิพลาดไป  แต่หาวา่ฉนัวา่  ฉนัตาํหนิ  ฉนัประจาน  เพราะอะไร  กเ็พราะมีความเป็น
ตวัตนในการฟังใช่ไหม  ไม่ฟังเอาประโยชน์  ฟังเอาโทษใช่ไหม  ถูกไหม  ความเห็นนั;น
ไม่ตรงแลว้น่ะ  นี; ล่ะการทาํความเห็นไม่ตรง  มนักเ็ลยเป็นมิจฉาทิฏฐิ  เป็นการเดินสมุทยั  
ไม่ไดเ้ดินมรรค  เดินมรรคตอ้งเดินดว้ยสัมมาทิฏฐิ  ใช่ไหมมรรค ๘ ขึ;นดว้ยสัมมาทิฏฐิใช่
ไหม  ผลกคื็อพน้ทุกขใ์ช่ไหม  ถา้เดินดว้ยสมุทยั  ผลกคื็อทุกขใ์ช่ไหม  มนัจึงทุกขไ์ง  ที 
ทุกขอ์ยูน่่ะมนัแสดงยนืยนัสัจจธรรมที พระพุทธเจา้สอนนะ  ที มนัทุกขอ์ยูทุ่กครั; งน่ะมนั
แสดงนะวา่มนัเดินดว้ยสมุทยั  ผลทุกข ์ สิ งที ท่านตรัสไวถู้กตอ้ง  เขาจึงเรียกวา่อริยสัจไง  
คือความจริงไง  ไม่ใช่อยูก่บัคนนี; ค่อยถูก  อยูก่บัคนนี;ไม่ถูก  มนักไ็ม่ใช่สัจจะใช่ไหม  คือ
ความจริง  นี;อยูก่บัใครกถู็กหมด  เป็นอยา่งเดียวกนัหมด  นั นล่ะจึงเรียกวา่อริยสัจ  คือ
ความจริง  เขาบอกประเสริฐดว้ยนะ  อริยะคือประเสริฐ  ความจริงอนัประเสริฐ ๔ อยา่ง  
ทุกขส์มุทยัเขากบ็อกเป็นความจริงอนัประเสริฐ  เห็นไหมเขาไม่ไดรั้งเกียจนะ  นิโรธะ
มรรคเขากบ็อกวา่เป็นความจริงอนัประเสริฐ  เพราะเมื อเรารู้ทั;ง ๒ ทางแลว้  เราจะรู้วา่เรา
จะเดินทางไหน  เขา้ใจยงัทีนี;   นี;พดูใหเ้อง็ฟังชดัๆซะ  แกค้วามเห็นใหห้มดน่ะ  วาง
ความเห็นใหห้มดเลย  ฉนัจึงเตือนไวแ้ลว้  เวลาฟุ้งเมื อไหร่อยา่โทรฯ  เพราะวา่อะไร  
สติปัญญาคนฟุ้งนี นะ  กเ็หมือนคนโกรธไม่เห็นอรรถใช่ไหม  ไม่เห็นอรรถธรรมสิ งที เรา
ถ่ายออกไปปัMบ  ตวัเองพูดกบัเขาปัMบ  เท่ากบัถ่ายอวชิชาใหเ้ขาตลอด  สร้างกรรมแลว้นะ  



สร้างกรรมแลว้นะ  ทาํใหจิ้ตคนอื นเขาตก  จิตเรากจ็ะตกดว้ย  กรรมตวันี; จะยอ้นกลบั
ตลอด  นี มนัจะไม่เห็นเลย  นี ฉนัพดูใหฟั้ง  แยกแยะอรรถธรรมใหห้มดแลว้นะ  ถา้ฟังให้
ดี  ผูไ้ม่ประมาท  เขาเรียกผูไ้ม่ประมาท  ฟังดว้ยดี  พินิจพิจารณาวจิยัแต่ละขณะ  ยอ่มได้
ปัญญา  ท่านพดูไวแ้ลว้  ปัญญาเกิดจากการฟัง  ปัญญาพวกนี;บางทีไปเดินจงกรมนั ง
สมาธินี    ๑๐ ปีค่อยเกิดแค่นี;จะบอกให ้ ไม่ใช่วา่เกิดง่ายๆนะ  เพราะนั;นภาคปฏิบติั  การ
ฟังเขาจึงถือวา่เป็นภาคปฏิบติัที สาํคญัที สุดเลย  เพราะไปไดเ้ร็วมาก  พอมนัแกค้วามเห็น
ตรงนี;ผดิ  ความเห็นผดิตรงนี;ออกปัMบ  แกต้รงนั;นออกปัMบ  มนัจะค่อยกา้ว กา้วออก  ไอที้ 
บงัมนัไม่มีแลว้นี   พอบงัไม่มีมนัจะทาํถูกแลว้นะ  พอทาํถูก  ตวักรรมที ทาํถูกนั;นล่ะ
เท่ากบัเดินมรรคตลอด  ถา้ความเห็นผดิมนักั;นอยู ่  เท่ากบัเดินสมุทยัตลอด  มนักเ็ลยเนิ น
ชา้ไง  เพราะนั;นภาคปฏิบติัเขาจึงส่งไปเรื อย  พอความเห็นตรงนี; ถูกปัMบ  เห็นแง่นั;นถูก  
เห็นแง่นี; ถูก  เห็นแง่นี; ถูก  เห็นแง่ถูก  มนัจะส่งๆส่งไป  พอถึงจุดนี; ปัMบมนัทะลุเลย  นี; ล่ะที 
เขาอยูก่บัครูบาอาจารย ์  ประโยชนอ์ยูต่รงนี;นะ  ไม่ไดมี้ประโยชนอ์ยูต่รงอื น  ทีนี;ไม่เอา  
มาตา้น  ฉนัจึงวา่ไม่รู้จะอยูไ่ปทาํไม  ถา้ไม่มีคนอื นฉนัไม่พดูหรอกนะ  พดูเพื อคนอื นน่ะ  
เพราะมนัไม่เอากใ็หม้นัไม่เอา  คนอื นยงัอยากไดอ้ยู ่ กพ็ดูใหค้นเอาฟัง  นี; ล่ะฉนัพดูใหฟั้ง  
กรรมตรงนี;แกซ้ะ  จะแกต้กกต็อ้งมุ่งแลว้ล่ะ  แกค้วามเห็นตวัเองซะ  ถา้ไม่แก ้ กรรมนี; ติด
เอง็จนตาย  บอกเอง็แค่นี;   คอยดูไปเถอะ  สติกไ็ม่มี  ปัจจุบนัขณะจะลา้งถว้ยลา้งชามก็
ตอ้งมีสติ  จะทาํอะไรกใ็หมี้สติ  ตอ้งทาํตอ้งอยูต่รงมือตรงเทา้เอง็  ค่อยทาํวจิยัมนัสิ  
เหตุผลมนัเรียบร้อยไหม  เตือนสติตวัเองสิ  นี; ล่ะตนเตือนตนน่ะ  ดว้ยตนเองน่ะ  นี เขา
ชี;แนะขมุทรัพยใ์หแ้ลว้นะ  เขาชี;แนะจุดบกพร่องใหแ้ลว้  เราไม่มีสติในการทาํแต่ละขณะ  
นี; ล่ะเขาเรียกวจิกัขโณไง  วจิยัแต่ละขณะของจิตเลยนะ  การวจิยัแต่ละขณะของจิตนั;นก็
คือตอ้งมีสติทุกขณะนะ  ไม่มีสติมนัไม่มีทางวจิยัไดน้ะ  มนัไม่ไดห้ยบิยกขึ;นมา  มนัไม่รู้  
เขา้ใจยงั  เพราะนั;นการทาํงาน  แมแ้ต่ลา้งชามมนัสะอาดไม่สะอาด  นั นล่ะมนัวจิยั  หดั
วจิยันอกมนัวิจยัในอยูต่ลอด  นี ล่ะความหยาบแห่งจิต  ความไม่ละเอียดอ่อน  จิตไม่
ละเอียด  จิตไม่ประณีต  เขาจึงเรียกวา่มีอะไรล่ะ  มีทั;งหยาบ  มีทั;งกลาง  มีทั;งประณีต  ใช่
ไหม  ในอภิธรรมที เขาพดูล่ะจิต  นั นน่ะไออ้ะไร  กสุะลาธมัมา  อะกสุะลาธมัมา  ไปถึง
ไอป้ระณีตงัอะไรเห็นไหม  มีทั;งจิตหยาบ  จิตกลาง  จิตละเอียด  มนัแยกของมนัอยู ่ 
กรรมนะ  เอา้เท่านั;นล่ะพดูใหฟั้งแค่นี;   พอเขา้ใจยงั  อยา่งนี;ฉนัมาขยายการทาํความเห็น
ใหต้รงนะ  ในแต่ละเรื องแต่ละเรื อง. 


