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ขอโอกาสพระเถรานุเถระทั้งหลาย  เจริญพรท่านพุทธบริษทัทั้งหลาย  วนัน้ี
อาตมาไดรั้บนิมนตใ์ห้มาแสดงธรรมในหัวขอ้ “หนา้ท่ีของชาวพุทธในท่ามกลางวิกฤต
ของพระพุทธศาสนา”  พระพุทธเจา้ท่านไดส้อนอะไร  อนัน้ีครูบาอาจารยท่ี์ได้แสดง  
ท่านกบ็อกแลว้วา่ตอ้งปรับทศันคติ  การปรับทศันคติกห็มายความวา่  เปล่ียนความเห็นท่ี
ผิดไปสู่ความเห็นท่ีถูก  เรียกว่าเปล่ียนมิจฉาทิฏฐิไปสู่สัมมาทิฏฐิ  อนัน้ีเป็นเบ้ืองตน้  ท่ี
ท่านไดแ้สดงเนน้  เพราะมนัเป็นหลกัแรก  เพราะค าว่าสัมมาทิฏฐินั้น  มนัเป็นเบ้ืองตน้
ของกุศลธรรมทั้งหมด  อนัน้ีเป็นพุทธพจน์ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไว ้ สัมมาทิฏฐิเป็นขอ้แรก
ขององค์มรรค ๘  ในสมยัพุทธกาลนั้น  พระผูมี้พระภาคเจา้เราก่อนท่ีจะตรัสรู้อนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณ  ท่านกไ็ดอ้อกแสวงหาไปเจอคณาจารยใ์หญ่  อาฬารดาบสและอุททก
ดาบส  ท่านก็ไดเ้ขา้ไปศึกษา  คิดว่านั้นคือทาง  แต่เม่ือไปแลว้ก็ยงัไม่ไดค้  าตอบ  ต่อมา
ท่านกอ็อกแสวงหาอีก  เขาบอกว่าการทรมานกายนั้น  เป็นทางหลุดพน้เป็นการยา่งกิเลส  
ท่านก็ได้ไปทดลองดู  ทรมานจนอุกฤษฏ์  จนสลบไปถึง ๓ คร้ัง  ก็ยงัมิสามารถท่ีจะ
บรรลุธรรมได ้ ท่านจึงหวนมาพิจารณา  ถึงส่ิงท่ีพระองคไ์ดเ้กิดข้ึนเม่ืออาย ุ๗ ขวบ  ท่ีใต้
ต้นหวา้  วนันั้ นเป็นพิธีแรกนาขวญั  ท่านได้ลองนั่งสมาธิดู  ตอนอายุ ๗ ขวบ  ได้
ปฐมฌาน  ตามต านานท่ีกล่าวไว ้ เงาหวา้นั้นเท่ียงตรงแมบ่้ายคลอ้ยแลว้  เกิดเป็นอศัจรรย ์ 



 

ท่านมาพิจารณาว่า  ทางท่ีจะหลุดพน้นั้น  น่าจะเป็นการบ าเพ็ญเพียรทางจิต  น่ีเป็นจุด
แรกท่ีท่านยอ้นกลบัมาหาตวัเอง  คราวแรกเขาคิดวา่การเจริญสมาบติั ๗  สมาบติั ๘ เป็น
ทางหลุดพน้  ท่านกไ็ปท าดูแลว้  กย็งัไม่หลุด  การทรมานกายท าใหก้ายล าบาก  ท่านกไ็ป
ทดลองดู  ก็ยงัไม่ส าเร็จ  จนท่านมาพิจารณาในใจท่านนั่นเอง  จนส าเร็จอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ  ปฏิญาณตนว่าท่านส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้  ท่านจึงน าธรรมะนั้น
ออกแสดงคร้ังแรก  เรียกว่าธัมมจกักปัปวตัตนสูตร  ธัมมจกักปัปวตัตนสูตรนั้น  ตาม
ภาษาก็บอกว่า เป็นสูตรท่ีหมุนธรรมให้ด าเนินไป  ท่านได้แสดงถึงส่วนสุด ๒ ท่ี
บรรพชิตหรือนกับวช หรือผูท่ี้ปรารถนาความพน้ทุกขไ์ม่ควรด าเนิน  ส่ิงท่ีไม่ควรด าเนิน
นั้นมีอยู ่๒ ทาง  สุดทางดา้นหน่ึงก็เป็นเร่ืองความสุขนัน่เอง  เรียกว่ากามสุขลัลิกานุโยค  
อีกทางหน่ึงคือทางท่ีท าใหต้นล าบาก  เรียกว่าอตัตกิลมถานุโยค  ๒ ทางน้ีท่านไปทดลอง
มาแลว้  คร้ังแรกก็ไปท่ีอาฬารดาบสและอุททกดาบส  ก็ไม่ส าเร็จ  ทางทรมานกาย  ท า
ทุกรกิริยา  ท่านก็ไปทดลองมาแลว้  ก็ไม่ส าเร็จ  อะไรท่ีท าให้ธรรมมนัเน่ินช้า  มนัไม่
ส าเร็จ  ถ้าเราได้ศึกษาดูในอนุพุทธะ  หรือประวติัของพระสาวกผู ้ทรงเอตทัคคะ  
อย่างเช่นพระอนุรุทธะ  พระอนุรุทธะนั้ นท่านได้ปริวิตก  เขาเรียกมหาปุริสวิตก ๘ 
ประการ  แต่ท่านตรึกไปได้แค่ ๗ ประการ  ธรรมวินัยน้ีเป็นไปเพื่อความไม่มักมาก  
ธรรมวินยัน้ีเป็นไปเพื่อความสันโดษ  ธรรมวินยัน้ีเป็นไปเพื่อความไม่ระคนดว้ยหมู่คณะ  
ธรรมวินัยน้ีเป็นไปเพื่อปรารภความเพียร  ธรรมวินัยน้ีเป็นไปเพื่อสติ  เพื่อสมาธิ  เพื่อ
ปัญญา  ท่านกย็งัไม่สามารถท่ีจะส้ินสุดอาสวะกิเลสได ้ พระผูมี้พระภาคเจา้ไดรู้้ถึงส่ิงท่ี
ท่านก าลงัพิจารณาอยู ่ จึงมาสอนอีกขอ้หน่ึง  คือธรรมวินยัน้ีเป็นไปเพื่อความไม่เน่ินชา้  
ธรรมวนิยัท่ีเป็นไปดว้ยความไม่เน่ินชา้นั้น  ธรรมท่ีเป็นไปดว้ยความเน่ินชา้คืออะไร  เขา
กก็ล่าวไวใ้นหนงัสือกคื็อ ตณัหา ทิฏฐิ มานะ  แปลเป็นไทย  ตณัหาคือความทะยานอยาก  
ถา้จะแปลขยายตามต ารากบ็อกวา่  กามตณัหาทะยานอยากในกาม  ภวตณัหาทะยานอยาก
ในความอยากไดอ้ยากมี  ในภพนั่นเอง  วิภวตณัหาทะยานอยากไม่อยากได้ไม่อยากมี  
มนัมีอยูแ่ลว้ไม่อยากมี  มนักเ็รียกว่ายนิร้ายมนัเกิดนัน่เอง  อนัน้ีตณัหาเป็นธรรมท่ีเน่ินชา้  
ทิฏฐิแปลว่าความเห็น  ความเห็นเป็นธรรมท่ีเน่ินชา้  เพราะความเห็นใดท่ีไม่ตรงต่อสัจ
ธรรมคือความจริง  เม่ือเราไปด าเนินไปประพฤติปฏิบติั  ความเห็นนั้นกท็  าใหเ้ราเน่ินชา้  
ยกตวัอย่าง  อย่างอาตมาอยู่ท่ีอ  าเภอพล  จะมาท่ีแม่สายน้ี  อาตมามีความเห็นว่า ตอ้งไป
ทางโคราช  ตรงเขา้ไปเลยไม่มีเล้ียวกลบั  อาตมาก็ตอ้งห่างจากแม่สายไกลไปเท่านั้น  



 

จริงไหม  ถา้มีความเห็นว่าตอ้งเขา้ขอนแก่น  ข้ึนเพชรบูรณ์น่ะ  เขา้พิษณุโลก  เชียงใหม่  
มาเชียงราย  แม่สาย  ถา้มุ่งตรงอยา่งนั้น  วิง่เร็วเท่าไร  กร็ะยะทางสั้นลงเท่านั้น  จริงไหม  
น่ีความเห็น  ถ้ามันเห็นตรงต่อความเป็นจริง  มนัก็ไม่เน่ินช้า  เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเกิด  
ทิฏฐิในท่ีน้ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ  น่ี  เพราะฉะนั้นตวัทิฏฐิคือความเห็นน่ีมนัท าใหเ้น่ินชา้  จริงๆ 
แลว้ทิฏฐิคือความเห็นนั้น  กไ็ม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวัเรา  ไม่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิ  ไม่ว่าจะ
เป็นมิจฉาทิฏฐิ  ทิฏฐิคือความเห็นนั้น  เกิดจากการเรียนรู้ทั้งหมด  เรียนถูกกเ็ห็นถูก  เรียน
ผดิกเ็ห็นผดิ  น้ีคือเหตุเกิดของมนั  เหตุนั้นเราอาศยัสัมมาทิฏฐิเป็นทางเดิน  เขา้ไปสู่มรรค
ผลนิพพานนัน่เอง  เพื่อละมิจฉาทิฏฐิ  น่ี  เพราะฉะนั้นตวัทิฏฐิคือความเห็นนั้นน่ะ  มนั
เป็นธรรมท่ีเน่ินชา้  ความเห็นนั้นไม่ว่าเห็นถูกหรือเห็นผิด  แต่โดยสรุปก็น่าจะเห็นผิด  
ท่ีว่าเห็นผิดเพราะว่าอะไร  เพราะถา้เราบอกว่าเราเห็นถูก  เรายงัยดึความเห็นของเราอยู ่ 
มนักเ็ป็นความเห็นผดินัน่เอง  เพราะมนัเรียกว่าอตัตามนัเกิด  เหตุนั้นพระจุนทะจึงไปทูล
ถามพระผูมี้พระภาคเจา้  จะละทิฏฐิไดอ้ย่างไรพระเจา้ขา้  พระผูมี้พระภาคเจา้ก็ไดต้รัส
วสิัชนาตอบ  เธอจงพิจารณาวา่นั้นมิใช่ของเรา  มิใช่เรา  มิใช่ตวัตนของเรา  น่ี ท่านรับสั่ง  
ทีน้ีพอทิฏฐิมนัเกิด  ความเห็นท่ีมนัไม่ถูกตอ้งมนัเกิดข้ึนมา  เราไปยดึวา่ความเห็นนั้นมนั
เป็นของเรา  เป็นตัวเรา  เราก็ประพฤติปฏิบัติไปตามความเห็น  เม่ือมีผูท่ี้ถูกต้องมา
แนะน าเราว่า  เราไม่ควรคิด  ไม่ควรเห็นเช่นนั้น  ไม่ควรท าเช่นนั้น  เรากไ็ม่ยอม  เพราะ
อะไร  เพราะเรายึดความเห็นเก่าของเราอยู่  เม่ือเรายึดความเห็นเก่าของเราอยู่  เราก็ไม่
ยอมรับความเห็นท่ีมนัถูกตอ้งเขา้ไป  อนัน้ีก็เลยเรียกว่ามานะมนัก็เกิดตามมา  มนัเทียบ
เขาเทียบเรา  มนัไม่ยอม  ตวัมานะมนัก็เกิดตามมา  เพราะฉะนั้นตณัหา ทิฏฐิ มานะ เป็น
ธรรมท่ีเน่ินชา้  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวใ้ห้ละ  พระองค์ตรัสว่าพระองคไ์ม่มีตณัหา
ทิฏฐิมานะ  พระองคไ์ม่มีธรรมท่ีเน่ินชา้ในพระทยัของพระองค ์ เม่ือท่านมาแสดงธรรม
ขอ้น้ีต่อพระอนุรุทธะ  พระอนุรุทธะไดห้ย ัง่จิตลงสู่เน้ือธรรมท่ีพระองคแ์สดง  สติสมาธิ
ปัญญารวมเป็นหน่ึง ณ ปัจจุบนัท่ีฟังธรรมตรงนั้น  พินิจพิจารณาตามเน้ืออรรถธรรมตรง
นั้น  กเ็ห็นแจง้ในธรรม  อาสวะกิเลสจึงส้ินไป  ท่านจึงส าเร็จเป็นพระอรหนัตรู์ปหน่ึง  ผู ้
ทรงเอตทคัคะเลิศทางทิพยจกัษุ  เหตุนั้นตวัทิฏฐิคือความเห็นนั้น  มนัเกิดจากการเรียนรู้  
มนัเป็นปัญหาของคนท่ีเรียนรู้มาในอดีต  เหตุนั้นพระผูมี้พระภาคเจา้ไดส้อนเร่ืองกาลาม
สูตรแก่ชาวกาลามะ  มาถามปัญหาพระองค์เร่ืองความเช่ือ  จะเช่ืออะไร ไม่เช่ืออะไร  
พระองคจึ์งตรัสไว ้ อยา่เพิ่งเช่ือเพราะเล่าขานสืบต่อกนัมา  เพราะการเล่าขานสืบต่อกนั



 

มานั้น  ถา้ผูเ้ล่าเล่าคนแรกเล่าผิด  หรือคนแรกเล่าถูก  คนฟังต่อมาฟังผิด  แลว้กเ็ล่าต่อมา
ผดิ  ถา้เราเช่ือโดยไม่ใชส้ติปัญญาไตร่ตรอง  พินิจพิจารณาความจริงในจุดนั้น  เรากเ็ลือก
ปฏิบติัไปตามความเช่ือนั้น  ผลท่ีไม่ถูกตอ้งคือโทษจะเกิดนั่นเอง  เพราะความท่ีค าเล่า
ขานสืบต่อกนัมามนัผิด  อยา่เพิ่งเช่ือเพราะท าตามกนัมา  การท าตามกนัมานั้น  ผูท่ี้พาท า
ทีแรก  ท่านอาจจะมีเหตุผลมีเหตุปัจจยั  ในขณะปัจจุบนัอยา่งนั้นกท็  าตรงนั้น  แต่เม่ือเหตุ
ปัจจยัมันเปล่ียนไป  คนพาท ากนัต่อมา ๆ ๆ  พอมาปัจจุบนัเหตุปัจจยัมนัไม่ตรง  มัน
เปล่ียนไป  หรือไม่การท าตามนั้น  ท าดว้ยความเห็นผิดแต่แรก  เราเช่ือ  ไม่ไดไ้ตร่ตรอง
พินิจพิจารณา  มนักผ็ิดพลาดได ้ น่ีท่านจึงบอกไว ้ อยา่เพิ่งเช่ือเพราะเล่าขานสืบต่อกนัมา  
อยา่เพิ่งเช่ือเพราะท าตามกนัมา  อยา่เพิ่งเช่ือเพราะวติกตามอาการ  เม่ือเราเห็นอาการอยา่ง
ใดอย่างหน่ึงแล้ว  เราก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้ น  ไม่น่าจะเป็นอย่างน้ี  แล้วเราก็เช่ือ
ความคิดท่ีเราคิดอยูอ่ยา่งนั้น  ทีน้ีการท่ีเราคิดข้ึนมาว่าน่าจะเป็นอยา่งนั้น  น่าจะเป็นอยา่ง
น้ี  ตามอาการท่ีเราเห็นนั้น  มนักอ็าจจะผิดได ้ ส่ิงท่ีเราคิดกบัส่ิงท่ีมนัเป็นจริง  อาจจะไม่
ตรงกนัไง  เพราะการคิดของมนุษยน์ั้น  ท่านทั้งหลายเคยพิจารณาไหม  เวลาเราคิดถึง
เร่ืองใด  เราต้องเคยรู้เร่ืองนั้ นมาก่อน  เราต้องมีพื้นฐานเก่ียวกับเร่ืองนั้ นมาก่อน  
อยา่งเช่นเราเห็นผูห้ญิงกบัผูช้ายเดินไปดว้ยกนั  เราเห็นอาการอยา่งน้ี  เราอาจจะคิดวา่คน
น้ีเป็นสามีภรรยากนั  แต่จริง ๆ อาจจะเป็นพี่น้อง  อาการต่าง ๆ ท่ีเราคิดทั้งหมด  มัน
ข้ึนกบัความรู้  สัญญาเก่า ๆ นัน่เอง  เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว ้ อยา่เพิ่งเช่ือเพราะวิตก
ตามอาการ  อยา่เพิ่งเช่ือเพราะคาดคะเน  คาดคะเนวา่น่าจะเป็นอยา่งนั้น  น่าจะเป็นอยา่งน้ี  
ถา้คาดคะเนถูกก็ถูกไป  คาดคะเนไม่ถูกก็ผิดไป  มนัก็เลยเป็นโทษเกิดข้ึน  จริงไหม  น่ี 
อยา่เพิ่งเช่ือเพราะเป็นตรรกะ  อนัน้ีเป็นความละเอียด  ตรรกะบางคร้ังเราคิดถูกในบางจุด  
แต่มนัไม่ถูกทั้งหมด  เม่ือมนัไม่ถูกทั้งหมด  เราคิดว่าหลกัการคิดเราถูก  เราก็ยดึไป  พอ
ยึดไปมันก็เลยผิดพลาด  อย่าเพิ่งเช่ือเพราะอ้างต ารา  เพราะต าราท่ีเขียนไวท้ั้ งหมด  
บนัทึกจากความรู้ความเห็นของคนเขียนจริงไหม  โยมว่าจริงไหมล่ะ  บนัทึกจากความรู้
ความเห็นของคนเขียน  ถา้ความรู้ความเห็นของคนเขียนนั้นมีจุดท่ีไม่ถูกตอ้ง  การเช่ือเขา้
ไปในจุดนั้ น  ก็จะเกิดปัญหาไง  ถ้าพูดแบบภาษาเรา ๆ  เวลาเราโหลด(load)ข้อมูล
โปรแกรมมาใชใ้นคอมพิวเตอร์  พอดีโปรแกรมนั้นมีไวรัสอยู่ดว้ย  พอโหลด(load)เขา้
มาแลว้  มนัไดโ้ปรแกรมบวกกบัไวรัสจริงไหม  แลว้ตวัปัญหามนัไม่ใช่โปรแกรม  ตวั
ปัญหาคือตัวไวรัสจริงไหม  เพราะฉะนั้ นต าราท่ีเขียนไว ้ มันเขียนออกจากความรู้



 

ความเห็นของผูเ้ขียนจริงไหมล่ะ  เพราะนั้นเราตอ้งวิจยั  ตอ้งไตร่ตรองพินิจพิจารณาให้
ถ่องแท ้ อย่าเพิ่งเช่ือเพราะผูพู้ดน่าเช่ือถือ  สังคมในท่ีต่าง ๆ  อาศยัความน่าเช่ือถือของผู ้
พูด เป็นหลกัในความเช่ือ  มนักผ็ิดพลาดได ้ เพราะผูท่ี้น่าเช่ือถือกไ็ม่ไดบ้อกว่าจะถูกทุก
อย่าง  เราตอ้งวิเคราะห์วิจยั  อยา่เพิ่งเช่ือแมแ้ต่ผูพู้ดเป็นครูของเรา  ครูเรากอ็าจจะมีจุดท่ี
สอนผิด  เราตอ้งวิเคราะห์วิจยั  อย่าเพิ่งเช่ือแมเ้ขา้ไดก้บัความเห็นของเรา  เห็นยงั  สรุป
ง่าย ๆ พระองคไ์ม่ให้เช่ือความเห็นภายนอก  ไม่ให้เช่ือความเห็นภายในคือตนเอง  ๑๐ 
ขอ้สรุปแค่น้ีนะ  เป็น ๒ ขอ้  ทีน้ีจะเช่ืออยา่งไร  กต็อ้งใชส้ติปัญญาพิจารณา ใชส้ติปัญญา
พิจารณาว่า  ส่ิงเหล่านั้นมนัตรงสัจธรรมคือความจริงไหม  ถา้มนัตรงสัจธรรมคือความ
จริงเป็นกุศล  เป็นประโยชน์  ก็ลองไปประพฤติปฏิบัติ  หรือไปท าดู  ถ้าท าแล้วมัน
ถูกตอ้งก็เช่ือตรงนั้น  ถา้มนัไม่ถูกตอ้งก็ละไป  เพราะฉะนั้นการท่ีเราจะเช่ือส่ิงใด  เรา
ไม่ไดเ้ช่ือเพราะความเห็นของใคร  ไม่ใช่เช่ือเพราะความเห็นภายนอก  ไม่ไดเ้ช่ือเพราะ
ความเห็นของเรา  แต่ท่ีเราเช่ือนั้น  เราเช่ือตรงสัจธรรมคือความจริงเป็นตวัตดัสิน  ถา้
ความเห็นภายนอกตรงสัจธรรมคือความจริง  เราก็เช่ือ  ถา้ความเห็นภายนอกไม่ตรงสัจ
ธรรมคือความจริง  เราก็ไม่เช่ือ  ความเห็นของเราถา้ตรงสัจธรรมคือความจริง  เรากเ็ช่ือ  
ความเห็นเราถา้ไม่ตรงสัจธรรมคือความจริง  เราก็ไม่เช่ือ  เหตุนั้นเราไม่ไดไ้ม่เช่ือหรือ
เช่ือภายนอกหรือตวัเรา  เราเช่ือตรงสัจธรรมคือความจริงนั้นเอง  ถา้เรามีหลกั  ใช้สติ
สมาธิปัญญากลัน่กรองความรู้ความเห็นตรงน้ีบ่อย ๆ  เรากจ็ะกลัน่กรองส่ิงท่ีมนัถูกตอ้ง
ลงสู่ใจนั่นเอง  เม่ือส่ิงท่ีมันถูกต้องลงสู่ใจ  ก็เท่ากับเราได้เปล่ียนมิจฉาทิฏฐิไปสู่
สัมมาทิฏฐิ  เหมือนท่านอาจารยสุ์ชีพท่านกล่าวไว ้ ปรับทศันคติ  เปล่ียนความเห็นผิด
ไปสู่ความเห็นถูก  เม่ือจิตนั้นมีความเห็นท่ีถูกตอ้ง  ก็ย่อมมีความคิดท่ีถูกตอ้ง  เรียกว่า
สัมมาสังกปัปะ  เม่ือมีความเห็นถูกตอ้งมีความคิดถูกตอ้ง  ก็มีการพูดท่ีถูกตอ้ง  เรียกว่า
สัมมาวาจา  เม่ือมีความเห็นถูกต้อง คิดถูกต้อง  มีการกระท าท่ี ถูกต้อง  เรียกว่า
สัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  เหตุนั้นกายกรรมวจีกรรมมาจากมโนกรรม  มโนกรรมจะ
เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล  ก็ข้ึนกบัสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ  สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ  
กข้ึ็นกบัจิตนั้นกอบดว้ยวิชชาหรืออวิชชา  ถา้จิตนั้นกอบดว้ยวิชชา  กจ็ะมีสัมมาทิฏฐิ  มี
สัมมาสังกัปปะคือคิดถูก  ถา้จิตนั้นกอบด้วยอวิชชา  ก็จะมีมิจฉาทิฏฐิ  แลว้ก็มีมิจฉา
สังกัปปะคือด าริผิด  จึงออกไปสู่กายกรรมวจีกรรม  ส่วนสัมมาวายามะ  สัมมาสติ  
สัมมาสมาธิ  กอ็ยูท่  าหนา้ท่ีร่วมกนักบัสัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกปัปะนัน่เอง  เป็นมโนกรรม  



 

เหตุนั้นในพระไตรปิฎก  บางพระสูตรท่านกล่าวมรรคแค่ ๕  ไม่ไดก้ล่าว ๘  แต่กคื็อ ๘ 
นัน่เอง  คือสัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกปัปะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  ท่านไม่
กล่าวสัมมาวาจา  สัมมากมัมันตะ  สัมมาอาชีวะ  เพราะละไวใ้นฐานท่ีเข้าใจ  เพราะ
กายกรรมวจีกรรมยอ่มมาจากมโนกรรม  เหตุนั้นการประพฤติปฏิบติัอยา่งท่ีครูบาอาจารย์
ไดแ้สดงไปเม่ือเชา้  ศาสนาจะเจริญหรือเส่ือมนั้นอยู่ในใจเรานะ  ตรงน้ีเป็นเหตุ  เพราะ
มหาเหตุคือใจนั่นเอง  เหตุนั้นถา้เราเขา้ใจตรงน้ี  เราตอ้งอบรมใจให้ไปสู่วิชชานั่นเอง  
ไปสู่สัมมาทิฏฐินัน่เอง  อาศยัสัมมาทิฏฐิเป็นทางเดิน  กเ็รียกว่าเดินมรรคนัน่เอง  ทีน้ีเม่ือ
พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมคร้ังแรก  ท่านจึงตรัสไว ้ ส่วนสุด ๒ ท่ีบรรพชิตและ
นกับวชหรือผูป้ฏิบติัทั้งหลายไม่ควรด าเนิน  คือ ๒ ทางท่ีพูดใหฟั้ง  ท่านจึงตรัสไวใ้หเ้ดิน
มชัฌิมาปฏิปทา  คือทางสายกลาง  ทางสายกลางกบ็ญัญติัออกมาเป็น ๘ ขอ้  คือมรรค ๘  
สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกปัปะ  สัมมาวาจา  สัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  
สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  น่ีคือมรรค ๘  คือมชัฌิมาปฏิปทา  คือทางสายกลาง  ท าไมถึง
เรียกว่ากลาง  ค  าว่ากลาง  เพราะมนัไม่ไปซา้ยไปขวา  จริงไหม  ถา้ไปซ้ายไปขวา  มนัก็
ไม่อยูต่รงกลาง  ตรงกลางกอ็ยูต่รงไหน  กต็รงท่ีมนัไม่ล าเอียงไปซา้ยไปขวานัน่เอง  เหตุ
นั้นทางสายกลาง  เราตอ้งมีความเห็นสอนตนเองเร่ือย ๆ  ให้วางจิตนั้นให้สู่ความเป็น
กลาง  หัดลงสู่ความเป็นกลาง  ไม่ไปซ้ายไปขวา  อย่างเช่นท่ีพูดเร่ืองกาลามสูตร  ก็หัด
กลัน่กรองความรู้ความเห็นให้อยู่ตรงกลาง  ตรงกลางอะไรเป็นตวัตดัสิน  ก็ตวัสัจธรรม
คือความจริง  ไม่ไดอ้ยู่ท่ีความเห็นใคร  เขา้ใจไหมท่ีพูดตอนน้ี  อยู่ตรงกลางนั้นเอง  ถา้
ผูใ้ดไม่เจริญจิต  ไม่รักษาจิต  ไม่เตือนตน  ไม่ประพฤติปฏิบติัจิตนั้นให้ลงสู่ความเป็น
กลาง  การประพฤติปฏิบติันั้นกเ็ป็นหมนั  เหตุนั้นหลวงปู่เทสกก์ล่าวไว ้ ผูใ้ดท าใจใหถึ้ง
ซ่ึงความเป็นกลาง  ผูน้ั้นจะพน้จากทุกข์ทั้ งปวง  ท่านมาเขียนตอนบั้นปลายชีวิตท่าน  
หนังสือเล่มทา้ย ๆ ค่อยมีบทน้ีลง  เราไดดู้ท่านอยู่ ๒ ปีสุดทา้ย ท่ีถ  ้ าขาม  สกลนคร  อ.
พรรณานิคม  สมยันั้นยงัเป็นแพทยอ์ยู่  ยงัไม่ไดบ้วช  ผูใ้ดท าใจให้ถึงซ่ึงความเป็นกลาง  
จะพ้นจากทุกข์ทั้ งปวง  เพราะผู ้ท่ี มีใจเป็นกลางนั้ น   จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิจนถึง
สัมมาสมาธิ  จึงจะสามารถยกส่ิงทั้งหลายข้ึนวจิยัลงสู่ความจริงได ้ ถา้เป็นอคติ  มนัไม่ยก
วิจยั  ถูกไหม  เหมือนตวัมนั  มนัไม่ยอมวิจยัตวัมนัหรอก  จริงไหม  ถา้พวกกูแลว้  กูไม่
เอา  กูไม่วิจยั  พวกกูถูกหมด  ถา้พวกมึงแลว้ผิดหมด  เพราะมนัล าเอียง  ใช่ไหม  น่ีตอ้ง
วางจิตวางหลกัให้ตรง  ค  าว่าตรงก็เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเอง  ค  าว่าตรงก็คือปรับทศันคติ



 

นัน่เอง  จากมิจฉาทิฏฐิไปสู่สัมมาทิฏฐิ  น่ี  เพราะฉะนั้นศาสนาเจริญหรือเส่ือมอยู่ในใจ
ของคน  ถาวรวตัถุเป็นแค่ส่ิงท่ีแสดงถึงภายในจิตใจท่ีออกมา  เพราะวตัถุธรรมมาจาก
นามธรรมคือมโน  กายกรรมวจีกรรมมาจากมโนกรรม  น่ี  ถา้เราเขา้ใจหลกัตรงน้ี  หนา้ท่ี
ของเราคืออะไร  แลว้เราปรารถนาอะไร  ทีน้ีจะมาพูดอีกนิดหน่ึง  มนัข้ึนมาตอนท่ีไป
แสดงธรรมเม่ือหลายปีแลว้  ท าไมต้องปฏิบัติธรรม  มันข้ึนมาทัศนะให้ญาติโยมฟัง  
ท าไมตอ้งปฏิบติัธรรม  ก็ทศันะว่าโยมเคยท างานกนัไหม  เวลาโยมตอ้งท างานงานช้ิน
หน่ึง  แต่โยมไม่เคยรู้เร่ืองงานตรงนั้นเลย  ถามว่าปัญหาจะเกิดไหม  กบัอีกคนหน่ึงศึกษา
หาความรู้ในงานตรงนั้นอย่างถ่องแท ้ รู้ทั้งเหตุทั้งผล  ทั้งคุณทั้งโทษ  ทั้งปัญหาจะเกิด
ตรงจุดไหน  รู้อยา่งถ่องแท ้ คนน้ีปัญหาจะเกิดไหม  ถา้เกิดกน็อ้ยหรือไม่เกิดใช่ไหม  กบั
คนแรกน่ีต่างกนัไหม  โยมว่าต่างไหม  เออ  เพราะฉะนั้นคนท่ีฉลาดตอ้งท าอยา่งไรเม่ือ
ตอ้งท างาน  โยมอยากเลือกเป็นคนฉลาดหรืออยากเลือกเป็นคนโง่  เออ  ถา้โยมอยาก
เลือกเป็นคนฉลาดตอ้งท าอย่างไรเอา้  ก็ตอ้งศึกษาหาความรู้ในงานการนั้นให้ถ่องแท ้ 
จริงไหม  ถ้าเราศึกษาหาความรู้ในงานการนั้ นถ่องแท้แล้ว  เราก็ประพฤติปฏิบัติได้
ถูกตอ้งจริงไหม  ปัญหามนัก็ลดลงหรือไม่มีจริงไหม  น้ีฉันใดฉันนั้น  พวกโยมรู้ไหม  
โยมถูกบงัคบัให้ท างานตั้งแต่เกิดจนตาย  หรือตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  พวกโยมเคยรู้
ไหม  มีใครรู้บา้งว่าถูกบงัคบัใหท้ างานตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  มีใครรู้บา้ง  หรือมีใคร
พิจารณาบา้ง  ท าไมถึงพูดเช่นนั้น  งานคือกายใจ  เราอยูก่บักายใจเราน้ี  ตั้งแต่ต่ืนนอนถึง
ลงนอนจริงไหม  พอนอนหลบัมนัไม่รู้สึกตวั  ไม่ตอ้งพูดถึง  พอต่ืนข้ึนมากรู้็สึกตวั  จน
ไปสู่การนอนหลบั  ระหวา่งช่วงท่ีต่ืนจนถึงหลบั  มนัมีอะไรหลายอยา่งเกิดข้ึนในกายใน
ใจเรา  เราถูกบงัคบัให้ท างานอยู่ตลอด  จริงไหม  โยมว่าจริงไหม  แต่โยมไม่เคยรู้เร่ือง
ของมนัเลย  ไม่เคยรู้เร่ืองกายใจของตนเองเลย  น่ีพูดโดยสมมตินะว่าตนเอง  เพื่อเป็น
ภาษาส่ือเฉย ๆ  โยมไม่เคยรู้เร่ืองของตนเองเลย  ไม่เคยรู้เร่ืองกายใจตนเองอย่างถ่องแท ้ 
ถามวา่ปัญหาจะเกิดไหม  เพราะโยมถูกบงัคบัใหท้ างานอยูต่ ั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  โยม
วา่ปัญหาเกิดไหม  ปัญหาท่ีเกิดนั้นคืออะไร  กคื็อความทุกขใ์จนัน่เอง  ถูกไหม  ถา้เราไม่
รู้แจง้  ไม่เขา้ใจในตนเอง  มนัตอ้งมีสักวนัหน่ึงหรือเวลาหน่ึง  ตอ้งมีความทุกขใ์จไม่มาก
กน็อ้ย  โยมว่าจริงไหม  หรือในท่ีน้ีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความทุกขใ์จเลย  มีไหม  โยมว่า
มีไหม  ท่ีเกิดมาในโลกน้ี  ท่ีมานั่งในศาลาน้ี  ตั้ งแต่เกิดมาจนถึงอายุปัจจุบนัน้ี  ไม่เคย
ทุกข์ใจเลยแมแ้ต่น้อยหน่ึงนิดหน่ึง  มีไหม  ไม่มี  เห็นไหม  ทีน้ีผูฉ้ลาดตอ้งท าอย่างไร  



 

อยากจะทุกขห์รือไม่อยากทุกข์ล่ะ  เออ  พวกโยมอยากทุกขห์รือไม่อยากทุกข ์ ใช่ไหม  
คนฉลาดกไ็ม่อยากทุกขใ์ช่ไหม  ไม่อยากทุกขต์อ้งท าอยา่งไร  น่ีมนักจ็ะกลบัมาหาเหตุผล
น่ะ  เม่ือเราไม่อยากทุกขเ์ราตอ้งท าอยา่งไร  เรากต็อ้งมาศึกษาในงานการท่ีเราท าให้ถ่อง
แทจ้ริงไหม  โยมว่าจริงไหม  งานการนั้นคือกายใจ  เราตอ้งมาศึกษาในกายใจเราใหถ่้อง
แท ้ ให้ชัดแจง้  ให้ประจกัษ ์ เห็นความจริงในกายใจตรงน้ี  ถา้เห็นตรงน้ีเม่ือไร  ค  าว่า
มิจฉาทิฏฐิกเ็กิดไม่ได ้ ค  าวา่สัมมาทิฏฐิกแ็ปลวา่เกิดได ้ ใช่ไหม  เม่ือสัมมาทิฏฐิเกิด  มนัก็
เกิดอะไรต่อ  สัมมาสังกปัปะคือความด าริ  คือความคิดนั้นเองชอบเกิด  เม่ือคิดชอบมนั
เกิด  มนักพ็ูดชอบเกิด  มนักก็ระท าทางการงานและอาชีพชอบเกิดใช่ไหม  ถูกไหม  มนัก็
เลยเรียกว่า กุศลกรรมเกิดใช่ไหม  มนักเ็ท่ากบัเรียกว่า ละอกุศลกรรมถูกไหม  มนัจึงตรง
กบัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสไวใ้นโอวาทปาฏิโมกข ์ สัพพะปาปัสสะ  อะกะระณงั   กุ
สะลสัสูปะสัมปะทา  การไม่ท าบาปทั้งปวง  การท ากุศลให้ถึงพร้อม  เวลาท่านแสดง
โอวาทปาฏิโมกข์นั้ น  ผูท่ี้รับฟังทั้ งหมดเป็นพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป  อันน้ีพูดตาม
ประวติันะ  จริงไหม  ไม่มีปุถุชนเลย  ขนาดเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะ  พระพุทธเจา้
ยงัให้หลกัการด าเนินน่ะ  ให้หลกัการด าเนิน  เน้นย  ้าต่อพระอรหันต์นั้น   เพื่อท่ีจะได้
ประกาศศาสนาไดถู้กตอ้งร้อยเปอร์เซ็นต ์ เป็นพระอรหันตท์ั้งหมดนะ ๑,๒๕๐ รูป  แต่
ท่านก็ยงัตอ้งกล่าวซ ้ า   น่ี  สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง  การไม่ท าบาปทั้งปวง  กุสะลสั
สูปะสัมปะทา  การท ากุศลให้ถึงพร้อมไง  น่ี ๒ ขอ้แรก  เพราะฉะนั้นถา้เราประพฤติ
ปฏิบัติอย่างน้ี  เรารู้ว่าปัญหามนัเกิด  เพราะความไม่รู้แจง้ในกายใจตนเอง  คือเราถูก
บงัคบัให้ท างาน  งานนั้นคืองานของกายใจ  อยู่กบัมนัตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  แต่ไม่รู้
เร่ืองของมนัเลย  แต่ตอ้งท างาน  มนัก็เกิดปัญหาคือความทุกขใ์จจริงไหม  ถูกไหม  พอ
ทุกข์ใจตวัน้ีเกิด  มนัก็เรียกว่าอะไร  อกุศลมนัเกิดถูกไหม  ถา้ไม่มีอกุศลเกิด  มนัจะมี
ความทุกข์ใจไหม  เพราะฉะนั้นอกุศลน้ีมนัเกิดจากอะไร  เกิดจากความไม่เห็นแจง้ใน
เร่ืองของตนเอง  คือกายใจน้ีนัน่เอง  จริงไหม  ถูกไหม  เพราะฉะนั้นเหตุนั้นท าไมตอ้ง
ปฏิบติัธรรม  เพราะเราถูกบงัคบัให้ท างานตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงลงนอน  เม่ือเราถูกบงัคบั
ให้ท างานตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  เราไม่รู้เร่ืองงาน  ปัญหามนัยอ่มเกิดข้ึน  เหตุนั้นผูมี้
ปัญญายอ่มไม่น่ิงนอนใจ  ย่อมไม่จมอยูก่องทุกข ์ ยอ่มไม่จมอยูปั่ญหาท่ีมนัจะเกิด  ท่าน
จึงตอ้งใช้สติปัญญา  พินิจพิจารณาศึกษาในงานการนั้นให้ถ่องแทใ้ห้ชัดแจง้  เม่ือท่าน
ถ่องแทช้ดัแจง้ในใจท่านแลว้  ท่านกท็ างานนั้นไดถู้กตอ้ง  จริงไหม  ถูกไหม  น้ียอ้นกลบั



 

มา  การปฏิบติัธรรมนั้นถา้เรารู้เช่นน้ีน่ี  การปฏิบติัธรรมจึงไม่ใช่เร่ืองของนักบวชนะ  
ไม่ใช่เร่ืองของพระเณรชี  การปฏิบติัธรรมนั้นเป็นเร่ืองของทุกคนท่ีมีกายใจน้ี  จริงไหม  
พระมีแต่ความทุกขเ์หรอ  โยมไม่มีความทุกขใ์ช่ไหม  โยมว่าจริงไหม  หือ  ไม่จริงเห็น
ไหม  มีคนตอบ  เหตุนั้นทุกคนท่ีมีกายใจน้ี  จึงตอ้งปฏิบติัธรรมไง  น่ีคือเหตุผล  เพราะ
เราอยูก่บักายใจน้ี  เราถูกบงัคบัให้ท างานตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  เม่ือเราไม่รู้เร่ืองของ
มนั  เราตอ้งมีความทุกข ์ เพราะฉะนั้นการปฏิบติัธรรมน้ีจึงเป็นเร่ืองของทุกชีวิตท่ีมีกาย
ใจน้ี  ไม่มีขอ้ยกเวน้  ไม่มีขอ้ยกเวน้ไม่ว่ากรณีใด  จริงไหม  เพราะความทุกขน้ี์  มนัไม่ได้
เลือกหญิง  ไม่ไดเ้ลือกชาย  ไม่ไดเ้ลือกนกับวช  ไม่ไดเ้ลือกฆราวาส  ไม่ไดเ้ลือกคนแก่  
ไม่ได้เลือกเด็ก  ไม่ไดเ้ลือกศาสนา  จริงไหม  ทุกคนในโลกน้ี  ถา้ไม่รู้เร่ืองงานก็ตอ้ง
ปฏิบัติผิด   ปัญหาต้องเกิด คือความทุกข์ใจนั่น เอง  จริงไหม  โยมว่าจริงไหม  
เพราะฉะนั้นจึงหมดปัญหาวา่การปฏิบติัธรรมนั้นเป็นเร่ืองของพระชีเณร  ไม่ใช่นะ  เป็น
เร่ืองของทุกคนท่ีมีกายใจ  ไม่ใช่เร่ืองของผูห้ญิงหรือผูช้าย  ไม่ใช่เร่ืองของคนแก่หรือเด็ก  
เป็นเร่ืองของทุก ๆ คน  ทุกคนมีกายใจน้ีเหมือนกนัหมด  มีอุปกรณ์เท่าเทียมกนัหมด  คือ
กายใจน้ี  แต่ผูใ้ดจะเขา้ใจเห็นแจง้ในธรรม  ข้ึนกบัผูน้ั้นปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมไหม  
ใครปฏิบติัถูกหรือปฏิบติัผดิ  เท่านั้นเอง  แต่ความท่ีจะสามารถบรรลุธรรมนั้น  เป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน  ทุกคนเสมอกนัหมด  มีสิทธิเขา้ถึงไดห้มด  แต่ชา้เร็วแลว้แต่เหตุปัจจยั  จริง
ไหม  แมแ้ต่ปฏิบติัถูกแลว้กย็งัแลว้แต่เหตุปัจจยั  จริงไหม  น่ี  ถา้ปฏิบติัผิดไม่ตอ้งพูดถึง  
มนัไม่มีสิทธ์ิท่ีจะเขา้อยู่แลว้  น่ี  เพราะฉะนั้นถา้โยมเขา้ใจอย่างน้ีน่ี  ตดัปัญหานะ  ใคร
บอกวา่แก่แลว้ค่อยเขา้วดั  อนัน้ีเรียกวา่มิจฉาทิฏฐิ  คือความเห็นท่ีผดิ  เพราะไม่รู้วา่ตวัเอง
ถูกบงัคบัท างาน  เหมือนสมมติว่าเราถูกอยูใ่นกรงขงั  กย็งัไม่คิดวา่ตวัเองถูกขงั  นึกว่าเรา
วิง่ขา้งในกรงขงัไดร้อบ  ไม่ไดถู้กมดัน่ิง ๆ กเ็ลยว่าเรามีอิสระ  น่ี อนันั้นกเ็ลยเรียกว่า  ตา
มนัเลยมืดบอดไม่เห็นลูกกรงใช่ไหม  อนัน้ีทศันะใหฟั้ง  จริงไหม  ถูกไหม  เพราะฉะนั้น
ถา้เราเขา้ใจอย่างน้ี  การปฏิบติัธรรมเป็นเร่ืองของทุกคน  ไม่ว่านักบวชฆราวาส  ไม่ว่า
หญิงไม่วา่ชาย  ไม่วา่คนแก่หรือเดก็  ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอกนัหมด ท่ีจะบรรลุธรรม  
ท่ีจะปฏิบติัธรรม  เพราะอุปกรณ์มนัเท่าเทียมกนัหมด  แลว้ก็เป็นหน้าท่ีของทุกคน  ท่ี
ฉลาดนะวงเล็บ  ท่ีจะต้องท า  ถ้าไม่ท า  ไม่ใส่ใจศึกษาก็ต้องทุกข์   ถูกไหม  น่ี  
เพราะฉะนั้นถา้เราเขา้ใจอย่างน้ี  ประเด็นว่าท าไมตอ้งปฏิบติัธรรม  แก่แลว้ค่อยเขา้วดั  
อนัน้ีเป็นมิจฉาทิฏฐินะ  ใครท่ีมีอายเุหลือนอ้ยแลว้  กลบัไปกบ็อกลูกบอกหลานนะ  อยา่



 

ไปหา้มลูกห้ามหลานเขา้วดันะ  แก่เหมือนฉนัแลว้ค่อยเขา้วดั  อนัน้ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ  ถาม
วา่ลูกเราน่ีมนัทุกขใ์จเป็นไหม  หรือมนัทุกขใ์จเป็นเฉพาะเรา  โยมวา่มนัทุกขใ์จเป็นไหม  
แลว้โยมไปดูสิ  ปัญหาท่ีเกิดเด๋ียวน้ีวยัรุ่นเยอะเลยใช่ไหม  ถูกไหม  น่ี  เพราะฉะนั้นเหตุ
นั้นทุกคนมีกายใจ  ทุกคนจึงตอ้งปฏิบติัธรรมหมด  เพราะเราถูกบงัคบัใหท้ างานโดยเรา
ไม่รู้เร่ืองของงาน  เรากต็อ้งมาศึกษาใหถ่้องแท ้ จึงจะท างานน้ีไดถู้กตอ้ง  เราอยูก่บักายใจ
น้ีล่ะ  มนับงัคบัเราท างานทุกวนัทุกคืนนะ  ตั้งแต่ต่ืนนอนถึงลงนอน  โยมไม่เช่ือลอง
สังเกตตัวเองก็ได้  เวลารูปมันกระทบตา  เสียงมันกระทบหู  กล่ินกระทบจมูก  รส
กระทบล้ิน  เยน็ร้อนอ่อนแขง็กระทบกาย  แมแ้ต่คิดนึกธรรมารมณ์กระทบใจ  มนัท างาน
อยูต่ลอดเลย  สังเกตไหม  เวลาตากระทบรูป  บอกมึงอยา่ท างานนะ  อยา่เห็นนะ  มนัเช่ือ
เราไหม  ยกเวน้ตาบอดกบัหลบัตา  จริงไหม  เวลาเสียงกระทบหู  บอกมึงอยา่ท างานนะ  
อย่าได้ยินนะ  ยกเวน้หูหนวกน่ะ  จริงไหม  โยมว่าจริงไหม  มันท างานอยู่ตลอดเลย  
ท างานมากกว่าคนปกติ  เขาก็เลยเรียกว่าโรคประสาท  โรคเครียด  โรคบา้กเ็ขา้ไปอยูศ่รี
ธัญญานั่นจริงไหม  น่ีจริงไหมโยมคิดดู  มนับงัคบัเราท างานตลอดเลย  แต่เราไม่เคยรู้
เร่ืองของมนัถ่องแทเ้ลย  มนักเ็ลยเป็นปัญหา  พอเราท างานดว้ยความไม่รู้แจง้  เรากเ็ลยมี
ผลคือความทุกข์ใจใช่ไหม  ถูกไหม  น่ีคือหน้าท่ีของเรานะข้อแรก  หน้าท่ีชาวพุทธ  
จริงๆ ไม่ใช่หน้าท่ีชาวพุทธนะ  หน้าท่ีของมวลมนุษยท์ั้ งหลาย  ค  าว่าชาวพุทธสมมติ
เฉยๆ ว่าเป็นของพระพุทธเจา้  แต่สัจธรรมคือความจริงธรรมะนั้นเป็นของกลาง  มีมา
ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจา้จะตรัสรู้  พระพุทธเจา้ตรัสรู้กมี็  พระพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ก็
มี  แมแ้ต่ปัจจุบนัก็มี  แต่ผูใ้ดจะเห็นธรรมหรือไม่เห็นธรรม  ข้ึนกบัผูน้ั้นปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรมไหมเท่านั้ นน่ะ  สัจธรรมคงเส้นคงวา  มีตั้ งแต่ก่อนพระพุทธเจ้า  
พระพุทธเจา้ปรินิพพานก็ยงัมีอยู่  แมแ้ต่ปัจจุบันก็ยงัมีอยู่  ถา้ไม่มีก็แสดงว่าไม่ใช่สัจ
ธรรม  ไม่ใช่ความจริง  จริงไหม  เพราะฉะนั้นถา้เราเขา้ใจอย่างน้ี  หน้าท่ีเราคืออะไร  
ตอ้งมาปฏิบติัในตนเองให้ถูกตอ้ง  มาท างานให้มนัถูกตอ้งซะ  ผลคือความทุกขก์็ลดลง  
เพราะฉะนั้ นท่านเจ้าภาพนิมนต์ให้มาแสดง “หน้าท่ีชาวพุทธในท่ามกลางวิกฤต
พระพุทธศาสนา”  ถา้พูดจริง ๆ แลว้  วิกฤตพระพุทธศาสนาน่ี  มนัมีทุกยุคทุกสมยั  ถูก
ไหม  ท าไมถึงว่ามีอยา่งนั้น  กมี็เพราะว่าชาวพุทธน่ี  เราเม่ือเกิดข้ึนมาแลว้  พ่อแม่เราถือ
พุทธศาสนา  เรากไ็ปลงทะเบียนบา้นว่าเป็นชาวพุทธ  ถูกไหม  ทีน้ีเรากม็าศึกษาแบบงู ๆ 
ปลา ๆ ตามประเพณี  เขา้วดัเขา้วาอยา่งนั้นเอง  มนักเ็ลยมีวกิฤตไง  ท าไมมีวกิฤต  กม็นัมี



 

ปัญหาในใจ  ถูกไหม  แต่ถา้เป็นชาวพุทธแท ้ๆ แลว้  มนัไม่มีวกิฤต  เขา้ใจประเดน็น้ีไหม  
ชาวพุทธไม่มีวิกฤต  ท่ีมีวิกฤตเพราะยงัไม่ใช่เป็นชาวพุทธ  เพราะปัญหาท่ีเกิดในสังคม
ทั้งหมด  มนัเป็นปัญหาของคนท่ีไม่ใช่เป็นชาวพุทธ  เขา้ใจไหม  ถา้เรารู้แจง้ในกายใจ
แลว้  เรารู้ว่าส่ิงใดมันถูกส่ิงใดมันผิด  ส่ิงใดควรท า  ส่ิงใดไม่ควรท า  เราก็ปฏิบัติให้
ถูกตอ้ง  แลว้มนัจะเป็นปัญหาไหม  ท่ีมนัเป็นปัญหาทั้งหมดในบา้นเมือง  ในทัว่โลกเลย
นะ  เพราะความไม่ถูกตอ้งต่างหาก  ในการประพฤติปฏิบติัของแต่ละคนจริงไหม  เพราะ
นั้นถา้พูดมุมหน่ึงชาวพุทธน่ีไม่มีวิกฤต  ท่ีมีวิกฤตเพราะว่าเป็นชาวพุทธบวกลบน่ะ  จริง
ไหม  ถา้เป็นชาวพุทธแท้แลว้ไม่มีวิกฤต  เพราะชาวพุทธแทจ้ะรู้หน้าท่ี  รู้ว่าท าไมตอ้ง
ปฏิบติัธรรม  เม่ือรู้ว่าท าไมตอ้งปฏิบติัธรรม  เขาก็ตอ้งรู้ว่า  เม่ือไม่ปฏิบติัธรรมผลคือ
อะไร  ผลก็คือทุกข์นั่นเอง  เม่ือรู้ว่าท าไมตอ้งปฏิบติัธรรม  เขาไม่ตอ้งการทุกข์  เขาก็
ศึกษา  การท่ีเขาศึกษาให้รู้แจง้ในงานคือกายใจนั้น  กเ็รียกว่าเดินมรรคใช่ไหม  ถูกไหม  
เม่ือเขาเดินมรรคเขารู้แจง้  เขาประพฤติปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  ความทุกขม์นัก็ดบัไปเร่ือย ๆ  
มนัก็ไม่มีเหตุเกิด  นิโรธมนัรออยู่ตรงนั้น  ใช่ไหม  เพราะนั้นอริยสัจ ๔ เดินอยู่ท่ีไหน  
ไม่ไดเ้ดินอยูใ่นต ารานะ  โยมไปหาอริยสัจ ๔ ในต ารานั้น  มนัจะเจออยูต่วั อ.อ่าง  ร.เรือ  
สระอิ  ย.ยกัษ ์ ส.เสือ  ไมห้ันฯ  จ.จาน  แลว้ก็เลข ๔  จริงไหม  แต่อริยสัจ ๔ แทอ้ยู่ใน
กายใจโยมนั่นเอง  อยู่ท่ีใจโยมนั่นเอง  หาให้มนัเจอนะ  คนท่ีหาเจอนั่นล่ะเรียกว่าชาว
พุทธ  จริงไหม  เพราะฉะนั้นถา้เป็นชาวพุทธแทแ้ลว้ไม่มีวิกฤต  วิกฤตพระศาสนาไม่มี  
เพราะพระสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นหม่ืนรูปในสมยัพุทธกาล  พระเจา้อชาตศตัรูเม่ือท าปิตุฆาต  
มีความทุกข์ร้อนใจมาก  หมอโกมารภจัจพ์าไปเฝ้าพระพุทธเจา้  ไปแลว้ท าไมมนัเงียบ
หมด  มนัคิดข้ึนมา  หรือจะหลอกเรามาปลงพระชนม์  น่ีคิดข้ึนมาในใจ  ท่านก็ไม่ว่า
อะไร  ก็พาเขา้ไป  พอพาไปแลว้ก็เจอพระพุทธเจา้กบัสงฆ์หมู่ใหญ่  สงบกนัหมดเลย  
พระพุทธเจา้เป็นประธาน  สงฆ์หมู่ใหญ่ ๒ – ๓ หม่ืนรูป เงียบกริบหมด  จึงรู้ว่าการ
ปกครองโดยธรรมนั้น  มนัสงบอยา่งน้ีเอง  พระเจา้อชาตศตัรู  แลว้พระองคก์แ็สดงธรรม
ให้ฟัง  เม่ือฟังธรรมเสร็จแลว้ท่านก็แจ่มแจง้ในใจแลว้กก็ลบัไป  พระผูมี้พระภาคเจา้จึง
ตรัสไว ้ อานนท์ ถา้อชาตศตัรูไม่ท าปิตุฆาต  การแสดงธรรมของเราตถาคตส้ินสุดลง  
อชาตศตัรูจะไดส้ าเร็จพระโสดาบนั  น่ีท่านรับสั่งพยากรณ์อย่างนั้น  แต่เน่ืองจากอชาต
ศตัรูท าปิตุฆาตคืออนนัตริยกรรม  จึงแค่เห็นแค่อย่างนั้น  แต่ไม่สามารถท่ีจะบรรลุพระ
โสดาฯ  กรรมนั้นมนัปิดกั้นอยู่  น่ี  เพราะนั้นถา้เป็นชาวพุทธแลว้สงบเงียบ  ไม่มีวิกฤต



 

นะ  เหตุนั้ นท าอย่างไรท่ีเราจะช้ีให้คนเห็นถูกต่างหาก  เพราะในโลกน้ีอวิชชามัน
ครอบง าตั้งแต่เกิด  ใครท่ีเกิดมาแลว้ไม่มีอวิชชายกมือข้ึนซิ  ถา้ยกมือข้ึนกแ็สดงว่าไม่ใช่
ชาวพุทธ  เพราะศีล ๕ ไม่มี  มีมุสาวาทา  เพราะอะไร  เพราะถา้ไม่มีอวิชชากเ็ขา้นิพพาน
หมดใช่ไหม  ไม่ตอ้งเกิด  เพราะนั้นอวิชชามนัปกปิดหมดนะ  มนัหลอกเรา  หลอกใหเ้รา
คิดผิด พูดผิด ท าผดิ  จริงไหม  เพราะฉะนั้นถา้เราเขา้ใจประเด็นน้ี  กค็วรมาสนใจปฏิบติั
ธรรม  มาศึกษาในกายใจเรานัน่เอง  เพื่อให้รู้จกัมนัถ่องแท ้ เราจะไดป้ระพฤติปฏิบติัต่อ
มนัได้ถูกตอ้ง  การประพฤติปฏิบติัได้ถูกตอ้งก็เรียกว่าท างานไดถู้กตอ้ง  ผลก็คือไม่มี
ปัญหาคือความทุกขใ์ช่ไหม  เขา้ใจไหมอา้ว  วนัน้ีท่ีมาพูดให้ฟัง  ท าไมตอ้งปฏิบติัธรรม  
พูดใหฟั้งแลว้นะ  ถา้เรารู้เหตุผลน้ีเราก็รู้หนา้ท่ีของเรา  หนา้ท่ีของเรากคื็ออะไร  กคื็อท า
ความเห็นให้มันถูก  ละความเห็นท่ีมันผิดนั่นเอง  ประพฤติปฏิบัติให้มันถูก  เม่ือ
ประพฤติปฏิบติัถูก  มนักต็รงกบัค าว่า  สัพพะปาปัสสะ  อะกะระณัง   ไม่ท าบาปทั้งปวง  
กุสะลัสสูปะสัมปะทา  การท ากุศลให้ถึงพร้อม  ให้ถึงพร้อมนะ  ค  าว่าถึงพร้อมคือ
สมบูรณ์  สะจิตตะปะริโยทะปะนงั  ถา้เราด าเนินอยา่งน้ี  มนัมีเหตุท่ีจะรู้แจง้  รู้ชดัเห็นชดั
ในเร่ืองกายใจตนเอง  ความทุกขม์นักไ็ม่มี  มนักเ็ลยเรียกวา่ สะจิตตะปะริโยทะปะนงั  ท า
จิตให้ขาวรอบปราศจากโลภโกรธหลง  เพราะโลภโกรธหลงมนัตั้งอยู่ไม่ได ้ มนัตั้งอยู่
ไม่ไดเ้พราะเราเห็นแจง้ในเร่ืองกายใจตนเอง  ถา้เราไม่เห็นแจง้  ความหลงมนักต็ั้งอยูต่รง
นั้นถูกไหม  เหมือนมืดน่ี  ถา้แสงสว่างเกิด  ความมืดมนัหายเอง  เราไม่ตอ้งไปละไปลบ
ความมืด  จริงไหม  ไม่ตอ้งไปท าลายความมืด  โยมเคยไปท าลายความมืดกนัไหม  อยูท่ี่
บา้นเวลามืดท าอยา่งไร  เปิดไฟข้ึนใช่ไหม  มีคนตอบวา่เปิดไฟข้ึน  ไฟเรียกวา่อะไร  แสง
สว่างนั้นเรียกว่าอะไร  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้ ปัญญา โลกสัมิ ปัชโชโต  ปัญญา
เป็นแสงสว่างในโลก  การท่ีเราเห็นแจง้ในกายใจเราน้ีล่ะ  เขาเรียกว่าปัญญามนัเกิด  พอ
ปัญญามนัเกิด  ความมืดมนักไ็ม่มีใช่ไหม  จริงไหม  เม่ือความมืดมนัไม่มี  กเ็รียกวา่ความ
หลงมนัไม่มี  ความหลงไม่มี  ความโลภความโกรธมนัก็ไม่มีใช่ไหม  จริงไหม  มนัไม่มี  
มนัก็เลยไม่ตอ้งทุกข์ไง  เพราะนั้นสะจิตตะปะริโยทะปะนงั  มนัอาศยัการด าเนินตั้งแต่
ตน้น่ะ  จนไปถึงท่ีสุดของมนัใช่ไหม  เม่ือมนัเกิดอย่างน้ี  มนัก็จะลงสู่ค  าว่า เม่ือจิตนั้น
เป็นสัมมาทิฏฐิ  ไม่มีมิจฉาทิฏฐิ  พูดอีกอย่างหน่ึงท่านรู้แจง้สมมติปรมตัถ์ถ่องแทแ้ลว้  
คนมนัเลยไม่มี  เพราะคนมนัเป็นสมมติ  เม่ือคนมนัไม่มี  มนัจะมีอะนูปะวาโทไหม  การ
ไม่กล่าวร้ายกนัมนัจะมีไหม  มนัไม่มีใช่ไหม  มนัไม่มีอะนูปะวาโทน่ีเป็นวจีกรรมถูก



 

ไหม  มนัเป็นสัมมาวาจาไปแลว้ใช่ไหม  มนัจะมีอะนูปะฆาโตไหม  การไม่ท าลายกนัมี
ไหม  ไม่มี  เพราะมันเป็นอะไร  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะจริงไหม  มันไม่มี
เบียดเบียนกนัทางกาย  ถูกไหม  มนัก็เลยตรงกบัพุทธพจน์ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไว ้ เอตงั 
พุทธานะ สาสะนันติ  น้ีเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ทุก ๆ พระองค์  พระพุทธเจา้
พระองคใ์ดมาตรัสรู้ในอดีต  ในปัจจุบนั  และในอนาคตกาล  กจ็ะแสดงธรรมเหมือนกนั
หมด  ไม่มีองค์ไหนต่างกนั  เพราะมนัเป็นสัจธรรมคือความจริง  เขา้ใจยงั  เพราะนั้น
หนา้ท่ีชาวพุทธ  ถา้เราศึกษาในกายใจเราอยา่งน้ี  ขา้งนอกมนัสงบไหม  ขา้งนอกจะเป็น
อยา่งไรกต็าม  เรามีความเห็นขา้งในแจง้แลว้  กใ็หก้รรมมนัเป็นตดัสินน่ะ  ขา้งนอกจะท า
ถูก  เป็นกุศล  กก็ุศลกรรมเขาตดัสินใช่ไหม  เขาเรียกว่าวิบากกุศล  ขา้งนอกจะท าผิด  ก็
อกุศลเขาตดัสิน  เรียกว่าวิบากอกุศลให้ผลใช่ไหม  เราไม่ใช่ผูพ้ิพากษา  เรามีแต่เจริญ
ความเห็นใหต้รง  ประพฤติปฏิบติัใหต้รง  เราจะไม่ไปเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาไง  เพราะ
นั้นจึงบอกชาวพุทธไม่มีวกิฤต  เขา้ใจยงั  เหตุนั้นหนา้ท่ีเราตอ้งประพฤติปฏิบติั  มาศึกษา
ในกายใจเรา  แก่นแทพ้ระพุทธศาสนาอยูใ่นใจเรา  ไม่ไดอ้ยูบ่นต ารับต ารา  ต  าราบอกว่า
พระนิพพานก็คือ น.หนู  สระอิ  พ.พาน  พ.พาน  สระอา  น.หนู  แต่ น.หนู  สระอิ พ.
พาน  พ.พาน  สระอา  น.หนู  ไม่ใช่พระนิพพาน  เขาเรียกตวัอกัษรจริงไหม  ถูกไหม  
เพราะนั้นแก่นพระพุทธศาสนาอยูใ่นใจเรา  ศาสนาเจริญหรือเส่ือมกอ็ยูใ่นใจเรา  ถา้ใจเรา
ทรงสัจธรรมคือความจริง  ประพฤติปฏิบติัถูกตอ้ง  ก็เรียกว่าศาสนาเจริญในใจเรา  ถูก
ไหม  ถา้ใจเราไม่ทรงสัจธรรมความจริง  ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง  ก็เรียกว่าศาสนาเส่ือมในใจ
เรา  จริงไหม  เม่ือเส่ือมในใจเราแลว้  มนัเลยเป็นวกิฤตภายนอกใช่ไหม  เพราะมนักระท า
ท่ีผิดใช่ไหม  ก็เลยเป็นปัญหาของสังคมนั่นเอง  วนัน้ีก็แนะน าแสดงธรรมต่อญาติโยม  
ไม่รู้จะตรงประเด็นไหม  ถ้าไม่ตรงประเด็นก็ขอความเมตตาต่อญาติโยมและครูบา
อาจารยท์ั้งหลาย  เพราะผูพู้ดปัญญานอ้ย  เม่ือฟังหวัขอ้แลว้ไม่รู้จะพูดอยา่งไร  กพ็ยายาม
จะน ามาแสดงให้ตรงหวัขอ้  ศาสนาเจริญหรือเส่ือมในใจเรา  ศาสนาแทอ้ยูใ่นกายใจเรา  
การอ่านพระศาสนาอ่านลงสู่กายใจเรา  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่านคือสติสมาธิปัญญา  สติ
สมาธิปัญญาไม่ไดเ้กิดข้ึนเอง  ตอ้งอาศยัการประพฤติปฏิบติั  สติตอ้งหัดระลึก  ระลึก
ตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงลงนอน  เผลอแลว้แลว้ไป  ระลึกไดเ้อาใหม่  ไม่ตอ้งไปยนิดีไม่ตอ้ง
ไปยินร้ายกบัความเผลอ  เพราะมนัเผลอไปแลว้มนัแกอ้ดีตไม่ได ้ เอาปัจจุบนัเร่ือยไป  
ระลึกไดเ้ม่ือไรให้เจริญสติเม่ือนั้น  สมาธิคือความตั้งมัน่แห่งจิต  ถา้เรามุ่งมัน่เพื่อจะหา



 

สัจธรรมความจริง  เพื่อจะประพฤติปฏิบติัให้ถูกตอ้ง  สัมมาสมาธิมนัจะตั้งอยู่ตรงนั้น  
ปัญญาตอ้งพาออกกา้วเดิน  หัดพินิจพิจารณา  สังเกตสังกาส่ิงท่ีมากระทบทางตาหูจมูก
ล้ินกายใจ  เม่ือมนัมากระทบ  มนัจะตอ้งแสดงปฏิกิริยาใหเ้ราเห็น  ปฏิกิริยาท่ีแสดงใหเ้รา
เห็นนั้น  ถา้มนัมีโลภโกรธหลงอยู ่ มนักต็อ้งแสดงแบบโลภโกรธหลง  ถา้ขณะนั้นมนัไม่
มีโลภโกรธหลงอยู่  มนัก็แสดงแบบไม่มีโลภโกรธหลง  ปัญญาตอ้งสังเกตใคร่ครวญ
วเิคราะห์วิจยัแยกแยะในกายใจตวัเองเร่ือย ๆ  ความเห็นแจง้ในกายใจกจ็ะเป็นผลตามมา  
เม่ือเห็นแจง้อยา่งน้ีแลว้  เราไดท้ าหนา้ท่ีของชาวพุทธสมบูรณ์  วิกฤตพระพุทธศาสนาไม่
มี  เพราะมนัสมบูรณ์ในใจเราแลว้  ขา้งนอกเป็นไปตามกรรมของเหล่าสัตว ์ เราไม่มี
หนา้ท่ีไปตดัสินเขา  หนา้ท่ีท่ีตดัสินคือหนา้ท่ีกฎแห่งกรรม  เรามีหนา้ท่ีอยา่งเดียว  เจริญ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  น้ีจึงขอยติุแต่เพียงเท่าน้ี  ขอใหทุ้กท่านเจริญในธรรมทุกตน
ทุกคนเทอญ  ขอเจริญพร. 


