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เราทําความสงบของใจ มนุษยมีกายกับใจ บัดนี้รางกายของเราไดมาบวชเปนพระ 
เปนศากยบุตรพุทธชิโนรส เพื่อความเปนสุข เพื่อความมั่นคงในชีวิต ถาชีวิตมั่นคง จิตมี 
หลักมีเกณฑ คนเราเกิดมาถามีหลักมีเกณฑของเขา เขาจะควบคุมชีวิตของเขาตั้งแตเกิด 
จนกวาเขาจะหมดชีวิตนี้ไปดวยความราบเรียบ ดวยความสุขสมความปรารถนาของเขา 

แตถาจิตใจของคนโลเล จิตใจของคนไมมีหลัก เขาเกิดมาก็ลุมๆ ดอนๆ แลวก็พบ 
พาแตความทุกขในหัวใจนั้นไป ฉะนั้นคนเราเกิดมามีกายกับใจ ฉะนั้นเราถึงมีกายกับใจ 
แตเรามีสติปญญาของเรา เราเห็นโทษภัยในวัฏสงสาร เราถึงเสียสละความเปนสาธารณะ 
ชีวิตของมนุษยเห็นไหมมันเปนสาธารณะ 

สาธารณะคือสิทธิตามความเปนมนุษย เราเสียสละความเปนมนุษยที่มนุษยเขา 
ดํารงชีวิตกัน นั่นเปนเรื่องของโลก แลวเราบวชเปนพระเปนเจา เพราะเราเปนศากยบุตร 
พุทธชิโนรส เพื่อจะชําระกิเลส เพื่อจะใหกิเลสเบาบางจากหัวใจ เพื่อใหจิตใจของเรานั้น 
มั่นคงในหลักเกณฑของเรา เราถึงบวชมาเห็นไหม เพราะวาเปนธรรม เราเกิดมา เราจะ 
บวชมาเปนพระวาจะปฏิบัติธรรมไปใหสมควรแกธรรม แตเราก็เกิดมาบนโลกนะ เราอยู 
กับโลก 

เวลาเราคุยกันเรื่องโลกๆ ทั้งนั้นเลย ใชไหม เวลาทําหลวงตาทานบอกเลย เรื่อง 
โลกไมใหพูด แมแตพระไตรปฎกนะ ติรัจฉานวิชา ติรัจฉานวิชาคือวิชาทําใหเนิ่นชา จะ 
พูดกันแตเรื่องการคาการขายตางๆ มันไมไดผิดทางศีลธรรมเลย แตมันเปนติรัจฉานวิชา 
เปนวิชาของทางโลกเขา โลกเขาเรื่องการคาการขาย เรื่องการทํางานธุรกิจเพราะเปน 
หนาที่การงานของเขา เขาหาปจจัยเครื่องอาศัยของเขา
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เราบวชมาเปนพระเห็นไหมพอบวชมาเปนพระหนาที่ของเราจะพูดกันแตสัลเลข 
ธรรม ๑๐ เรื่องความมักนอย เรื่องความสันโดษ เรื่องการมีสติ เรื่องการภาวนา นี่ถาพระ 
เขาคุยกันคุยอยางนี้ เขาจะบอกใหคุยในเรื่องของธรรม แตทําไมเราคุยกันเรื่องโลกละ นี่ 
พูดกันนี่เราฉันน้ํารอน เวลาเราพูดอยูคนเดียวเรื่องโลกทั้งนั้น หลวงพอพูดเองวาใหพูด 
เปนธรรม เปนธรรม แตพูดมาเรื่องทางโลกทั้งนั้นเลย เปนทางโลก ! แตทางโลกมันมีคติ 
ธรรม 

ถาจิตใจเราเปนธรรมนะ จิตใจของเรามีหลักมีเกณฑของเรา เราอยูกับโลกนี่ 
แหละ เวลามีสิ่งใดมาสะเทือนใจ มันสะเทือนหัวใจของเรามากเลย แตถาเขาเปนโลกนะ 
เขามีแตความสั่นคลอน เขาสังเวชของเขา 

ดูสิ เวลาคนเขาเห็นอุบัติเหตุ เห็นซากศพตางๆ เขาอาเจียน เขาเหมือนกับอวกเลย 
เขาอาเจียนของเขา เขากินเนื้อสัตวไมไดไปหลายวันเลย แตมันก็แคนั้น แตถาเวลาเปน 
ธรรมนะ เวลามันพิจารณาของตัวไปมันนะ นี่พิจารณา มันไมใชอวกอาเจียนอยางนั้น 
อาเจียนนี่มันเปนอัตตกิลมถานุโยค คือสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาเปนเรื่องของโลกๆ มันไมเขาสู 
สัจธรรม มันเปนมิติหนึ่ง 

แตถาเปนอีกมิติหนึ่งนะ ถามิติของธรรมนะ เวลาเขาไปถึงมันสํารอก ความ 
สํารอกกิเลสในใจกับการอวกของรางกายมันแตกตางกัน เวลารางกายมันอาเจียน มันจะ 
อวก มันจะขัดแยงในกาย มันจะกระอักกระอวนไปหมดเลย นี่เปนเรื่องของรางกายนะ 
แตถาเรื่องของจิตใจนะมันสํารอก มันคายออกมาดวยวิธีการอยางใด อันนั้นถึงจะเปน 
ธรรม 

ฉะนั้นถึงบอกวาเปนเรื่องของโลกๆ พูดเปนแตทางโลก เวลาบอกวาใหเปนธรรม 
เปนธรรม แตพูดก็พูดเรื่องโลกหมดเลย ถาใจเปนธรรมมันพูดเรื่องโลกมันก็เปนธรรม 
พูดเรื่องโลกนั่นแหละแตมาเปรียบเทียบเรื่องของธรรม เปรียบเทียบใหเห็นไง ใหเห็นวา 
สิ่งนั้นดีหรือช่ัว สิ่งนั้นเปนคุณงามความดีหรือสิ่งนั้นเปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน นั่นถือวา 
เปนธรรม เปนธรรม  เพราะมันมีคติ คติธรรม แตมันก็เปรียบเทียบกับโลก
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นี่วาหามพูดเรื่องโลกเลย ก็หามพูดอะไรเลย ก็พูดเรื่องอวกาศ เรื่องความวาง แลว 
จะสื่อสารกันอยางไร ถึงวามันเปนสมมุติบัญญัติ ถาเปนสมมุติบัญญัติเปนเรื่องโลก แต 
เรื่องโลกเจือดวยธรรม เรื่องโลกเพื่อจะเขาสูธรรม 

แตถาจิตใจคนเปนโลกนะมันไมพาเขาสูธรรม มันพูดเรื่องโลกกันแลวมันก็สนุก 
ครึกครื้น แลวมันเพลิดเพลินไปกับโลก แลวชีวิตนี้มันอยูกับโลกนะ ความเปนอยูของเรา 
เราเกิดกับโลก สิ่งนี้เปนโลกเห็นไหม 

โลกคือเรื่องการไดการเสีย เรื่องการธุรกิจ เรื่องกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 
เรื่องการสะสม เรื่องการทิฐิมานะนั้นเรื่องโลก แตเราเอาสิ่งนั้น สิ่งที่เอ็งโทษวาถาเปนทิฐิ 
มานะแลวมันจะใหโทษกับชีวิตผูนั้นอยางไร ความเห็นผิดมันจะใหโทษกับอยางนั้น 
อยางใด เอาคติทางโลกมาเปนธรรม 

นี่ไง ธรรมะสภา ถาสภาไหนไมมีสัตบุรุษ ไมมีผูที่เปนนักปราชญ ไมมีผูที่เขาใจ 
ที่นั่นไมถือวาเปนสภา ถาที่ไหนเปนสภา เปนสภาคือมีสติปญญาเพื่อจะใหเรามี 
สติปญญาเห็นไหม นั่นถึงเปนสภา แลวเปนสภา ดูสิ สภาคือเปนที่นักปราชญที่เขาถก 
ปญหากัน นั่นคือปญหาของเขานะ 

แตปญหาของเราธรรมะสภามันอยูที่ไหน ถาหัวใจเราไมสงบขึ้นมาที่จะเกิดแหง 
ปญญามันเกิดปญญาขึ้นมาไดอยางไร ถาใจเราไมมีความสงบขึ้นมา ถาใจเรามันไมเปน 
ธรรมขึ้นมา สภาเปดไมได นี่ดูสิ สภาเขาจะเปดเห็นไหม เวลาถึงคราวประชุมสามัญ 
วิสามัญของเขา เขาตองเปดสภา เขาตองมีกําหนดการเปดของเขา เขาตองมีพระบรมราช 
โองการใหเปดสภา เวลาปดสภาเขามีพระบรมราชโองการใหปดสภา นั่นมันเปนสภาที่ 
เปนสมมุตินะ นี่เปนประโยชนกับโลก 

โลกเขาตองมีกฎหมาย โลกก็ตองมีกติกาของเขา เพื่อประโยชนกับเขา เพื่อการ 
สมานฉันทของเขา เห็นไหม ดูดุลพินิจของผูแทนทั้งประเทศ แลวลงความเห็นกันวาจะ 
ทําอยางไร เพื่อความสงบสุขรมเย็นของสังคมนั้น 

แลวธรรมะสภาละ ใครเปนคนเปด ? มันจะไปเปดสภามาจากไหน ใครจะเปนคน 
เปดสภาขึ้นมา มันเปดเลื่อนลอยไง เวลาเรามาอยางนี้ ศึกษาธรรม ศึกษาธรรม ธรรมะเปน
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ความวาง นี่มันเปนอาการเปนเงา ตื่นแตเงาหมดเลย มันไมใชธรรมะสภา มันเปนเรื่อง 
โลกเห็นไหม เพราะวาคําวาโลกเวลาพูดเรื่องธรรมะเปนโลกๆ หมดเลย 

โลกหมดเลยเพราะมันไมเขาสูสัจธรรม  มันเปดสภาไมได ธรรมะสภาเปดไมได 
ไมรูวาธรรมะสภาเปดอยางไร เขาประตูไมถูก หาทางไปสภาตัวเองไมถูก หาทางไปสู 
ความจริงของตัวไมเจอ ถาหาความจริงของตัวไมเจอมันจะหลงทางไปไหน ถามันหลง 
ทางไปเห็นไหม นี่ธรรมะสภา 

ธรรมะสภามันเกิดที่ไหนละ มันเกิดจากความจริงใจของเรา ความตั้งใจจริงของ 
เราเห็นไหม ดูสิ เวลาเขาตั้งงบประมาณแลว จะทํารัฐสภาใหม กี่รอยลาน กี่พันลานละ 
แลวกวาเขาจะกอสรางขึ้นมา เขาทําพิธีเปดพิธีปดกันอยูอยางนั้น 

แลวของเราอยูที่ไหน สภาเอ็งอยูที่ไหน จิตเอ็งอยูที่ไหน ที่ตั้งของสภาอยูที่ไหน 
ความรูสึกเราอยูที่ไหน ความรูสึกเราก็เปนความคิดไง ความคิดนี่ ดูสิ เด็กมันเลนกันเห็น 
ไหม เขาทํารัฐสภา เดี๋ยวนี้ในมหาวิทยาลัยตางๆ เขาก็มีชมรมของเขา เขาก็มีการฝกงาน 
ของเขา เขาก็มีสภาของเขา เขาทําเหมือนกัน สภาเขาประชุมกันอยางไร นักศึกษาเขาก็ไป 
ดูงานแลวเขาไปทํากันอยางนั้น 

นี่ก็เหมือนกัน  ศึกษาธรรมพระพุทธเจามา นี่ก็ศึกษาธรรมพระพุทธเจาไง 
นักศึกษามันฝกงานไง มันฝกงานมาแลวมันเปนงานจริงไหมละ มันฝกงานมา เขายังดีเขา 
ยังใหครูตรวจ เขาไดคะแนนของเขา เขาจบการศึกษานะ ไอเรานี่ศึกษาธรรมพระพุทธเจา 
มาแลวใครใหคะแนน ใครใหความสุข ความสงบในใจเราละ ใครใหความจริงกับเราละ 

แตถาเราทําของเราขึ้นมานะ เราทําความเปนจริงของเราขึ้นมา รัฐๆ หนึ่งเห็นไหม 
รัฐเปนการปกครองหนึ่ง จิตหนึ่ง ! จิตหนึ่งมันเปนเจาของนะ เรามีเปนสติปญญาของเรา 
สติของเรา ปญญาของเรา เราเกิดมาเปนโลกเห็นไหม โลกรวมกันแลว นี่ชาติคืออะไร 
ชาติคือมนุษยรวมกัน ชาติคือสังคมที่รวมกันแลวเปนชาติ ชาติอะไรก็แลวแต จะเปนชาติ 
ไทย ชาติตางๆ ก็แลวแตชนชาติของเขา 

นี่ก็เหมือนกัน สิ่งนั้นมันรวมขึ้นมามันก็เปนชนชาติหนึ่งเห็นไหม จิตหนึ่ง รัฐ 
หนึ่ง แลวความรูสึกหนึ่ง จิตนี่เวียนตายในวัฏฏะเห็นไหม เกิดตาย เกิดตาย ความเกิดตาย
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เปนจริตนิสัย เปนความรูสึกในหัวใจ สิ่งนี้ใครเปนคนดูแลมา ใครเปนคนจัดการมา เห็น 
ไหมธรรมะสภา แลวธรรมะสภามันเปดได ธรรมะสภามันรูไดเห็นไหม ธรรมะสภา 

เวลาเราหวงไง เรามาพิจารณาของเราเอง ก็บอกวาไหนวาไมใหพูดเรื่องโลกไง 
แลวเวลาเราคุยกันเรื่องโลกๆ ทั้งนั้น.. เรื่องโลกๆ ทั้งนั้น  ! แตโลกๆ เปนคติ เปนที่ 
เตือนใจ เรื่องโลกแตถามีสติปญญาเราไมไปตื่นกับโลกเห็นไหม เราตองถนอม ตอง 
รักษา 

หลวงตาทานพูดวา นกยังมีรวงยังมีรัง พระอยูในอาวาสอารามที่อยูอาศัยของผูมี 
ศีล เรามีศีลมีสัตยขึ้นมาเราตองอยูในอาวาส นี่การอยูกับโลกเห็นไหม การอยูกับโลกมัน 
ก็ตองมีกฎมีกติกา เราจะอยูกับเขาอยางไร การอยูเห็นไหมถาเขามีความเช่ือถือศรัทธาเรา 
เขาก็จะใหเกียรติเรา เขาจะใหความเคารพนับถือเรา ถาเขาไมเช่ือถือศรัทธาเขาก็รุกราน 
เอา 

ฉะนั้นความดํารงชีวิตของเราละ เห็นไหมสมบัติของพระ ยิ่งถาเราประชุมสภา 
ของเราได สภาธรรมเราเปดได เรามีปญญาของเราเปดได เราจะเขาใจเขาหมดเลยละ เรา 
จะเขาใจเขาวาถาเขาหยาบ คนเขาคิดแตเรื่องหยาบๆ ความหยาบของเขาเขาคิดแตเรื่อง 
โลก คิดแตผลประโยชน คิดถึงทิฐิมานะของเขา นั้นเพราะจิตใจเขาหยาบ 

ถาจิตใจเขาหยาบเขามันก็อยูในวงนั้น อยูในวงหยาบนั้น ถาเขาพัฒนาจากวง 
หยาบนั้นขึ้นมา มันก็อยางกลาง อยางละเอียดขึ้นมา ถาอยางกลางขึ้นมาก็พัฒนาการ 
ขึ้นมา มันก็ดีขึ้นมาได แตถาเขาอยางกลางเห็นไหม เขาจะพัฒนาขึ้นมา เขาก็จะละเอียด 
ขึ้นไป มุมมองความเห็นแตกตางกัน 

มนุษยมีมุมมอง มีกรรมเกา กรรมใหม กรรมเกาเห็นไหม ดูจริตนิสัยมันแตกตาง 
กัน จริตนิสัยอันนี้มันมี เรารับรูไดถาเราเห็นเปนหมูคณะกัน ถาเราเปนหมูคณะกันนะ เรา 
รับรูสิ่งใดได ใครมีความรูความเห็นแคไหน ดูสิ เวลาหลวงปูมั่นเห็นไหม ในสมัยที่หลวง 
ปูมั่น หลวงตาทานเลาใหฟง ทานจะถามพระ พระองคไหนภาวนามีหลักมีเกณฑ ทานจะ 
ดูแลรักษา ทานพยายามจะตอยอด ตอยอดวาเปนอยางไร จิตเริ่มดําเนินการไปแคไหน



ธรรมะสภา ๖ 

แตถาพระองคไหนภาวนาไมเปน พระเหมือนกัน อยูกับหลวงปูมั่นดวยกันเห็น 
ไหม ดูสิ เวลาหลวงตาทานไปอยูกับครูบาอาจารย ทานบอกวามองไปที่ไหนเหมือนพระ 
อรหันตทั้งวัดเลย เพราะอะไร เพราะแขวนแตโคม เดินจงกรมมันทั้งวันทั้งคืนเพราะ 
หลวงปูมั่นทานเขมงวดมาก พอเราเดินจงกรมเห็นไหม มันจะเปดสภาไง ธรรมะมันจะ 
เปด สภามันจะเปด พยายามเดินจงกรมเปดสภาใหได หาที่กอราง 

จิตหนึ่งหาที่ตั้งใหได มันก็ตองเขมงวดตอตัวเองเห็นไหม แลวผูเขาไปปฏิบัติใหม 
เขาไปเห็นเขาก็วา อูฮู นี่สงบเสงี่ยมเรียบรอย เพราะอะไร เพราะวามีสติปญญาควบคุม 
ตัวเอง ถามีสติปญญาควบคุมก็เหมือนพระอรหันตทั้งวัดเลยนะ 

ทานบอกวา มองไปที่ไหนมีแตพระอรหันตเลย มีแตคนทุกขคนจนอยูเราคนเดียว 
เพราะจิตใจเรามันเรารอน โอโฮ ที่อื่นมันมีแตพระอรหันตทั้งวัดเลย เราเองเปนคนเศษ 
คนเดน คนที่ไมมีหลักมีเกณฑเห็นไหม นี่ดวยมุมมองของผูที่มีใจเปนธรรม 

เวลาหลวงปูมั่นทานก็บอกวาถาองคไหนพอปฏิบัติได จิตสงบ แลวออกใชปญญา 
ปญญาขั้นไหน แลวพัฒนาไปอยูขั้นไหนทานจะคอยตอยอด ตอยอดให แต ! แตถาคน 
ไหนภาวนาไมเปน แตเพราะมาอยูกับหลวงปูมั่นก็พยายามสรางสมบุญญาธิการ สรางสม 
บารมี ทานก็สงสารนะ เหมือนคนทํางานไมเปนเราจะรีบเอาผลงานจากคนๆ นั้น มันมีมา 
ไมได ถามีไมไดเขาจะเดือดรอนเอง 

ฉะนั้น ถาเขายังภาวนาไมไดใหเขาตั้งใจของเขา เพื่อทําคุณงามความดีของเขา 
เพื่อใหภพชาติมันสั้นเขา เพื่อใหเขาสรางสมบารมีของเขา เพื่อใหพละ ๕ อินทรีย ๕ แก 
กลา อินทรียพละ๕แกกลามันก็มีโอกาสที่จะไดสะสมทําคุณงามความดีของเขาขึ้นมา ครู 
บาอาจารยที่ทานเปนธรรม ทานจะรูของทาน 

ฉะนั้นนกมันยังมีรวงมีรัง ฉะนั้นสิ่งที่วาเปนโลก เปนโลกก็การรักษา มันเปน 
ธรรมวินัย เห็นไหม ของของสงฆ ของของสงฆที่แจกได ของของสงฆที่แจกไมได ของ 
ของสงฆที่เปนครุภัณฑแจกไมได แตสงฆใหสงฆได แตของที่เราจะแจกกับคฤหัสถ แจก 
ฆราวาสไดมันเปนของที่เปนทาน สิ่งที่เปนทานเราแจกได ของครุภัณฑ ลหุภัณฑ



ธรรมะสภา ๗ 

ครุภัณฑคือของหนัก ของที่มีคุณคา แจกไมได เห็นไหม ธรรมวินัยก็เรื่องโลกๆ 
ทั้งนั้น มันก็เปนสมมุติทั้งนั้น สมมุติบัญญัติ แตเวลาพนไปแลวนี่สติวินัย ผูที่พนไปแลว 
เปนสติวินัย มันไมมีเจตนา มีกิริยาอยางนั้น มันเปนปาปมุต 

ปาปมุตคือพนจากกฎกติกาทั้งหมด ถาพนกติกามันพนที่ไหน มันพนที่ใจนี่ 
สะอาดบริสุทธิ์ สิ่งที่ทํานั้นทําดวยไมมีเจตนาทั้งนั้น แลวใครรูไดวาอันไหนเปนปาปมุต 
อันไหนไมเปนปาปมุต ปาปมุตเขาวาเปนปาปมุตไมมีโทษๆ แลวทําอยางไรจึงไมมีโทษ 
ละ นี่มีโทษหรือไมมีโทษ มันก็มีผลกับใจดวงนั้นใชไหม ใจดวงที่ทํา ถาใจดวงไหนมัน 
ทําใจดวงนั้นจะมีกรรม กรรมดีหรือกรรมช่ัวเห็นไหม 

แตถาพูดถึงเปนปาปมุตที่แทจริง พอมันพนจากดีและชั่วแลวมันตามไมถึง มันไม 
มีเงา  รางกายที่ยืนอยูบนแสงสะทอนแลวไมมีเงามันเปนไปไดอยางไร แตถาจิตมันไมมี 
เงา พอไมมีเงาขึ้นมามารมันตามไมได มารมันไมเห็นตัว มารมันตามไมไดใชไหม ถามัน 
ยังมีเงา มีที่มาที่ไป มารมันเห็นตัว 

ถามารเห็นตัวเราทําสิ่งใด เราจะเขมแข็งขนาดไหน โดยเฉพาะจิตใจเราเขมแข็ง 
มาก เราไมกลัวสิ่งใดเลย เราบอกวามรรคผลไมมี บาปกรรมไมมี สรรพสิ่งไมมี ตายแลว 
สูญ เราทําอะไรทําตามความพอใจของเรา มันก็คิดของมันได แตเวลาถึงที่สุด นี่ถาคน 
จิตใจมันกระดาง จิตใจมันเขมแข็งของมัน มันเปนสภาวะแบบนั้น 

แตถาจิตใจของเรา เรารูไดไง เรารูไดหมายถึงวาของของเราเก็บไวเอง กิเลสใน 
หัวใจเรามี มันก็คือวามี ถากิเลสในหัวใจเรามี ความลังเลสงสัยเรามี เพราะวาเราเปน 
สุภาพบุรุษนี่เห็นไหม สุภาพบุรุษนี่ปญญาชน ผูที่จะมีคุณประโยชนกับเรา มันรู มันเห็น 
มันพิจารณาของมัน มันแยกมันแยะของมัน 

ถามันแยกแยะของมันสิ่งที่มีก็คือตองมี สิ่งที่มีเห็นไหมมันละเอียดจนสิ่งที่เราจะ 
จับตองไมได หรือสติเราไมทันมันก็เหมือนกับไมมี แตคนที่เขาหยาบพอมันสิ่งที่มีอยูก็ 
บอกวาไมมี ไมมีเพราะมันไมตองทํา ไมมีเพราะมันไมตองไปรื้อหา มันจะมองขามของ 
มันไป มันมองขามไดอยูแลวเพราะมันเปนนามธรรม



ธรรมะสภา ๘ 

แตถาเราจะรื้อคนของเรา เราจะมีปญญาของเรา เราจะเอาผลประโยชนของเรา สิ่ง 
ที่มีก็ตองวามี นี่ไง มันซึ่งๆ หนา มันเผชิญกับจิตอยูแลว วาความลังเลสงสัยมันเผชิญกับ 
จิตอยูแลว สรรพสิ่งอะไรเกิดจากจิต ถาเกิดจากจิตมันก็ดับลงที่จิต การมาดับลงที่จิตมัน 
ดับลงอยางไร เรามีสติปญญาอยางไร เห็นไหมนี่ธรรมะสภา 

สัจธรรม ปญญาที่มันจะเปนธรรม พอจิตใจที่มันเปนธรรมขึ้นมา สรรพสิ่งจะเปน 
ธรรมหมดเห็นไหม ธรรมะเปนธรรมชาติ.. ธรรมะเปนธรรมชาติ.. สรรพสิ่งนี้มันเปน 
ธรรมชาติของมันนะ ถาจิตใจที่เปนธรรมแลวมันก็มองเห็นวาอยูกับโลก เราอยูกับโลก 
โดยไมติดโลก นี่สัจธรรม ธรรมชาติมันเปนอยางนั้น มันแปรสภาพอยางนั้น แลวเราไม 
ทุกขกับมัน

แตถาธรรมะเปนธรรมชาติ ธรรมชาติมันเปนธรรมะขึ้นมาไดอยางไร จิตใจที่มัน 
เวียนเกิดเวียนตายมันจะเปนธรรมะขึ้นมาไดอยางไร จิตใจที่มันจะเปนธรรมะเพราะมัน 
พิจารณาของมัน มันเห็นโทษของมัน แลวมันปลอยวางจนถึงที่สุดแลวสมุจเฉทปหาน 
ขาดออกไป กิเลสมันขาดออกไปจากใจ มันมีการกระทําของมัน 

พอมีการกระทําจิตใจมันถึงเปนธรรม พอจิตใจมันเปนธรรมขึ้นมาแลวสภาวะ 
ธรรมชาติมันเขาไปบีบคั้น เขาไปใหโทษกับใจดวงนั้นไมได ถาใจดวงนั้นมันพนออกไป 
มันเหนือโลก มันพนจากโลก มันโลกุตตรธรรม มันเหนือโลก เหนือสัจธรรม เหนือ 
ธรรมะ เหนือทุกอยางแลว ธรรมะมันถึงเขาไปกระเทือนหัวใจดวงนั้นไมได มันถึงเปน 
ธรรมชาติไง 

สิ่งที่มันเปนธรรมชาติเพราะจิตใจเปนธรรมแลวมันถึงเปนธรรมชาติ ! แตถา 
จิตใจที่ยังไมเปนธรรมมันเปนธรรมชาติไปไมไดหรอก เพราะอะไร เพราะจิตใจมันสั่น 
ไหวเห็นไหม สิ่งที่มีอยู สิ่งที่กิเลสมันมีอยูในใจ สิ่งที่มันรับรูอยูมันจะเปนธรรมชาติได 
อยางไร 

เราเปนหนี้แลวเราบอกวาไมมีหนี้ๆ มันเปนไปไดอยางไร เราเปนหนี้ เราไมไดใช 
หนี้มันจะพนจากหนี้ไปไดไหม มันเปนไปไมได ! ในเมื่อมีกิเลสในหัวใจอยู ถาไมไดมี 
การชําระสะสางขึ้นไป มันจะเปนธรรมไปไดอยางไร มันเปนสิ่งที่เปนไปไมได



ธรรมะสภา ๙ 

สิ่งที่เปนไปไมไดนี้มันเปนความจริงนะ แลวเราก็จะปฏิบัติธรรมกันเพื่อความจรงิ 
ถาเราจะปฏิบัติธรรมกันเพื่อความจริง เราจะตองเปนธรรมะสภา ฉะนั้นเวลาเราพูด 
ธรรมะวาพูดเรื่องโลกๆ เรื่องโลกๆ ก็จะเขามาสูธรรม เพราะจิตใจที่มีหลักมีเกณฑจะชัก 
จูงเขามาสูธรรม เพื่อใหมันมีการตื่นตัว เพื่อตองการใหมันมีสติปญญา ไมใชวานะ เวลา 
ปฏิบัติธรรมมันมีหนักมีเบา เวลามันเบาจิตใจมันดี จิตใจเรามีความสุขนี่นะไมตองลง 
หนักขนาดนั้น จิตใจเราประคองรักษา 

แตถาจิตใจมันหยาบ จิตใจมันเสื่อม จิตใจมันไมเขาสูธรรมเราตองลงหนัก มันมี 
หนักมีเบานะ ดูสิ เรากินขาวเห็นไหม มันยังมีคาว มีหวาน มีน้ํา มันไมใชกินแตคาวอยาง 
เดียว แลวไปถึงหวานก็ไมกิน น้ําจะกลั้วคอก็ไมมี มันจะอยูกันไดอยางไร มันจะฝนทน 
กันไปไดพักๆ เทานั้น มันเปนจริงไปไมได ถามันเปนจริงไปไมไดนะ 

ฉะนั้นถามีหนักมีเบา การกระทําของเรามันตองมีหนักมีเบา สิ่งใดที่มันจะเปน 
น้ําหนักของเราขนาดไหน ดูสิ เวลาเขาสรางบานสรางเรือนเห็นไหม เขาไปโคนตนไม 
ขึ้นมา ตนไมเขาตองถากตองถางขึ้นมา กวามันจะเปนไมที่พอจะลงเลื่อยลงกบได ไมทั้ง 
ตน แตเดี๋ยวนี้เขาทําทั้งตน เขาบอกวามันเปนศิลปะ นั่นก็เปนวิธีการของเขา นี่พูดถึงคน 
มันจะตะแบงนะ 

เวลากิเลสมันจะตะแบงมันตะแบงไปไดหมด แตถาโดยหลักตามความเปนจริง 
กวาที่เขาจะลงกบได กวาที่เขาจะทําได เขาจะตองดัดตองแปลงของเขามา จิตใจของเรา 
มันเปนโลกๆ มันดํามืดมันยังไมมีพลังงานเลย เราก็ตองมีสติปญญาของเรา มันตองมี 
ความตั้งใจของเรา มันตองมีความจริงใจของเรา ทําใหมันเปนขึ้นมาถึงตองมีหนักมีเบา 

ถามีหนักเวลาหนักเราตองหนัก เวลาหนักเห็นไหม ดูสิ เวลาจิตใจเรามันถดมัน 
ถอย ที่จิตใจมันไมสูเราตองลงใหหนักมือไว พอหนักมือไวนะ แตพอจิตใจมันดีขึ้นมา 
ความหนักมือมันทําใหจิตละเอียดเขาไปไมได ความหนักมือเห็นไหม มันก็ตองประคอง 
ตองใชความนุมนวลเพื่อใหจิตใจมันพัฒนาของมันขึ้นไป 

ถาจิตใจมนุษยมันพัฒนาขึ้นไปนะ มันก็เปนอีกวาระหนึ่ง ถาเปนวาระหนึ่งนะ 
แลวสิ่งนั้นพอมันเขาไปแลวมันจะอยูของมันคงที่ไดไหมละ สุดทายแลวมันก็เสื่อมคลาย 
ออกมา เราตองพัฒนาของเราไปจนมีความชํานาญ จนจิตตั้งมั่น จิตจะตั้งมั่นไดดวยเห็น



ธรรมะสภา ๑๐ 

ไหม ดูสิ ถาจิตเราตั้งมั่นได เราทําขนาดไหนใหมันเสื่อมอยางไรมันก็ไมเสื่อม แตถาเรา 
ไมตั้งมั่นนะ ถึงเวลามันเปนไปไดไง 

ถึงคนทุกขขนาดไหนก็แลวแต กาลเวลามันจะสมานของมัน คนเรานะ สิ่งที่รักที่ 
พลัดพรากจากไป ของรักของหวงจะพลัดพรากจากไป ทุกขเหลือเกิน ทุกขเหลือเกิน 
แลวสิ่งนี้ กาลเวลามันจะสมานใหจางลง จางลงเห็นไหม แมแตไมปฏิบัติธรรมมันยัง 
เปลี่ยนแปลงไดเลย มันเปนอนิจจัง 

สิ่งใดเปนอนิจจังสิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งที่เปนวัตถุ สิ่งที่เปนของรักของสงวนที่มัน 
พลัดพรากไปมันก็เปนอนิจจัง สิ่งใดเปนอนิจจังสิ่งนั้นเปนทุกข ในความทุกข ใน 
ความรูสึกมันก็เปนอนิจจัง ! ในความตางๆ ในการยึดมั่น ในความสุขมันก็เปนอนิจจัง ใน 
ความทุกขมันก็เปนอนิจจัง มันไมมีอะไรคงที่เลย 

แตสิ่งนี้มันสับเปลี่ยนกันอยางนี้ มันเกิดดับ มันเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ถาเรามี 
สติปญญาเห็นไหม นี่เปนธรรม สัจธรรมมันอางอิงเปนบุคลาธิษฐานจากวัตถุ จากวัตถุก็ 
กลับมาเปนอารมณความรูสึก ความนึกคิดนี้มันก็อารมณความรูสึกมันก็เปนวัตถุอันหนึ่ง 
จากวัตถุอันหนึ่งมันเขาสูพลังงาน พอเขาสูพลังงาน พลังงานตัวนั้นมันเปลี่ยนแปลง 
พลังงานนั้นออกมาเปนวัตถุอีก ออกมาเปนสังขาร ออกมาเปนปญญา ปญญาที่เกิดจาก 
สัมมาสมาธิ เห็นไหมนี่สภาวธรรม นี่ธรรมะสภา 

ธรรมะสภามันเปดในหัวใจของเรา แลวมันจะมีการพิจารณากฎหมาย พิจารณา 
สิ่งที่เปนความชอบธรรมและไมชอบธรรมในหัวใจของเรา ถามีการพิจารณาสิ่งที่เปน 
ชอบธรรมและสัจธรรมแลวสภาลงมติวารับหลักการหรือไมรับหลักการ 

จิตใจที่มันออกพิจารณามันเห็นของมันจริงหรือเปลา มันจะครบองคประกอบ 
ของมันไหม มันเปนความจริงของมันไหม นี่มันพิสูจนได ถาธรรมะสภามันเปดขึ้นมา 
เราจะรูจริงเห็นจริงเลยวามิติแหงโลกุตตรธรรม มิติแหงธรรม 

ถามิติแหงธรรมมันเกิดขึ้นมา เราจะรูไดวามิติแหงธรรมโลกุตตรธรรมกับโลกีย 
ธรรมมันเปนอยางไร โลกนี้เปนโลกียธรรมนะ ขอกฎหมายตางๆ ที่เกิดขึ้นมา เวลาองค 
พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา ๒,๐๐๐ กวาปนะ ธรรมและวินัย วินัยเห็นไหม สิ่งที่เปน



ธรรมะสภา ๑๑ 

วินัยที่วาการคว่ําบาตรเห็นไหม การลงพรหมทัณฑตางๆ มันมาจากธรรมะขององค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งนั้น 

ฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่องโลกมันก็ออกมาจากธรรม แตเขาเขียนขึ้นมาเปนโลก 
เพื่อบังคับใชเปนกฎหมาย นี้พอเอามาใชเปนกฎหมายเราก็ศึกษาของเรา ถาศึกษาแลวเรา 
เขาไปรูถึงสัจจะความจริงนะ เราจะซึ้งใจวาสิ่งที่เราทําอยูดวยความไมรู สิ่งที่บังคับชีวิต 
เราอยูมันก็มาจากธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

แตเราไมรูเรื่องเลย เพราะเราไมรูที่มาที่ไป แตเรามาปฏิบัติของเรา เรารูถึงที่มาที่ 
ไปดวย แลวเราเห็นผลตามความเปนจริงดวย วาจิตใจมันเขาไปสัมผัสตามความเปนจริง 
ดวย ถาสัมผัสเปนจริงดวยเห็นไหม นี่ไง ที่วาเปนโลกุตตรธรรมที่มันพนโลก มันพนโลก 
ไดอยางนี้ไง พนโลกดวยความจริง พนโลกดวยความรูสึกของตัว 

จากใจดวงหนึ่งสูใจดวงหนึ่ง ใจดวงนี้มันไดแกไขใจมันแลว ใจดวงนี้มันได 
เปลี่ยนแปลง ไดมีการกระทําแลว เวลาองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา 
เทศนธรรมจักรเห็นไหม จักรนี้ไดเคลื่อนแลว ไมมีใครมีความสามารถจะยอนกลับได 

มันยอนกลับไมไดตั้งแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูแลว มันยอนกลบั 
ไมไดตั้งแตจิตดวงนั้นมันเปลี่ยนจากโลกียะเปนโลกุตตระ แลวพอโลกุตตระจาก 
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี จนถึงที่สุดแหงทุกขเห็นไหม มันจะตีกลับขึ้นมาไมได 
เพราะมันเปนอกุปปธรรม มันเปนความจริง ! มันเปนอกุปปธรรม มันจะแปรสภาพอีก 
ไมได ! 

แตในปจจุบันนี้มันเปนความจํา สิ่งที่กระทํา ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจา กุปปธรรม อกุปปธรรม การศึกษาและการประพฤติปฏิบัติ เราก็วาเราทําได 
หมดแลว แตมันทําขึ้นมาดวยโลกไง ดวยโลกคือดวยความรูสึกของตัว แลวแบงแยกนะ 
สิ่งนั้นเปนธรรม สิ่งนี้เปนโลก 

แตความจริงโลกกับธรรมเหมือนเหรียญมี ๒ ดาน มันอยูในตัวมันเอง สุขอยูกับ 
ทุกข ทุกขอยูกับสุข เกิดกับดับอยูดวยกัน เพียงแตเกิดหรือดับเทานั้นเอง นี่สัจธรรมมัน 
เปนอยางนั้น เราเขาใจธรรมตามความเปนจริง เวลาถาใจเปนธรรมแลวถึงจะพิจารณาพูด



ธรรมะสภา ๑๒ 

เรื่องโลกมันก็เปนธรรม มันจะมีเกร็ดของธรรม สิ่งที่เปนคติเตือนใจเพื่อประโยชนกับเรา 
มาตลอด 

แตถาเราไมมีตรงนี้นะ เราก็วาสิ่งนั้นเปนโลก วิทยาศาสตรไง พิจารณาเปน 
วิทยาศาสตรเลย ไอนั่นเปนโลก ไอนี่เปนธรรม แลวอะไรเปนธรรม มันเปนสมมุติหมด 
อาปากมันก็สมมุติแลว แตสมมุติโดยใจที่เปนธรรม มันเปนประโยชนกับผูฟงนะ เพราะ 
อะไร เพราะมันมีคติ มันมีความเตือนใจเรา 

พอมันเตือนใจเรานะ ชีวิตนี้มีการพลัดพรากเปนที่สุด คนเกิดมาเทาไหรคนทกุคน 
ตองตายหมด ถาเราจะตาย อนาคตเราจะตองตาย เราจะมีคุณงามความดี เราจะมีอะไรติด 
ไมติดมือเราไป คําวาติดไมติดมือนะ นี่ติดหัวใจ ถาหัวใจมันไดคติธรรมนะ มันซึ้งในตัว 
มันเองนะ ใครจะบอกใครจะสอนนั้นอีกเรื่องหนึ่ง แตจิตใจของเรานี่นะ ถามันสัมผัสเอง 
มันรูของมันเองความสุขนั้นมันอยูที่ใจ ความสุขนั้นมันซับสมที่ไป 

แตถามันเดือดมันรอนเห็นไหม ดูมันเดือดรอนสิ คนเราหมดบุญเห็นไหม เวลา 
มันเดือดมันรอนขางในมันดิ้นรนทั้งนั้น มันคับแคนใจนัก คับแคนใจจนเราอยูไมได แต 
ถาเวลาเราทําตามใจมันนะ เวลาเราผอนคลายตามมัน มันพอใจหมด ฉะนั้น ถาจิตใจมัน 
เปนอยางนั้น นี่พูดถึงวาถามันเปนโลกนะ โดยที่เราไมรูตัวเลย 

แตถาเปนธรรมมันมีสติตลอด เปนธรรมมันมีสติตลอด มันจะรูตัวไปตลอดวาสิ่ง 
นี้ที่คิดนี้มันเปนวุฒิภาวะที่หยาบ มันก็รูไดแคหยาบๆ ถาละเอียดขึ้นไปมันจะรูละเอียด 
มากขึ้น แลวถามันเปนสมาธินะ โดยที่วาไมเปนมิจฉา โดยที่ไมมีความหลงใหล มันจะรู 
ไดเลยวาสมาธิก็คือสมาธิ 

แลวถาเกิดปญญาขึ้นมา ปญญามันจะเริ่มชําระละ ปญญามันเริ่มแยกแยะละ พอมี 
ปญญาเราจะเห็นความตางของโลกุตตรธรรม โลกุตตรปญญา กับโลกียปญญาเลย โลกีย 
ปญญาคิดตรึกขนาดไหนก็แลวแต ผลของมันคือสมถะ ผลของมันคือการปลอยวาง ดูสิ 
เรามีความสกปรกใชไหม เราอาบน้ํา รางกายเราสกปรกอาบน้ําแลวก็จบเทานั้นเอง แลว 
เดี๋ยวรางกายมันก็ขับของเสียออกมาอีก มันก็สกปรกอีก
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นี่ก็เหมือนกัน ถาเราใชโลกียปญญา เราพิจารณาขนาดไหน ผลของสมถะก็คือทํา 
ความสงบของใจ คือจิตใจสะอาดช่ัวคราว ถาจิตใจมันไดชําระ ทําใหสะอาดแลว มันก็คือ 
สะอาด เดี๋ยวมันก็ขับของเสียออกมาอีก แตถามันเกิดโลกุตตรธรรมเห็นไหม มันเขาไป 
ชําระจากภายในเลย ถามันชําระจากภายในเลยนะ สิ่งที่อยูภายในคือความยึดมั่นถือมั่น 
คือการเห็นผิดของใจ 

ถามันชําระความยึดมั่นถือมั่นตามความเห็นของใจ นี่โลกุตตรธรรมที่มันเขาไป 
ชําระแลว พอชําระแลวความสะอาดบริสุทธ์ิอันนี้ นี่โลกุตตรธรรม ธรรมที่เหนือโลก 
เพราะชําระแลว พอมันขาดออกไปแลว พอขาด.. กิเลสมันขาด พอกิเลสมันขาดไปมันก็ 
จบสิ้น จบสิ้น กิริยาคือกิริยานะ มันเปนความมหัศจรรย 

ดูสิ รางกายนี่นะถามีการเคลื่อนไหวอยู มันตองมีการขับของเสียออกมาแนนอน 
จิตใจ !  จิตใจที่เวลามันเปนโลกุตตรธรรม เวลากิเลสมันขาดไปแลวมันก็เปนกิริยา มันก็ 
เหมือนรางกาย พลังงานที่มันใชอยู แตมันไมมีของเสียออกมา นี่มันแตกตางกัน 

มันไมมีของเสียเพราะอะไร เพราะมันไมมีกิเลส มันไมมีสักกายทิฐิ ทิฐิที่ 
ความเห็นผิด ดูสิ ดูพลังงานเห็นไหม พลังงานมันไมมีความรอน แตมันก็มีพลังงาน จิตใจ 
ถามันมีอวิชชา มันมีความไมรูของมัน มันมีความขัดแยงกัน เวลามันขับเคลื่อนออกมา 
มันก็ตองใหผลเปนโทษ ใหผลเปนความหงุดหงิด ใหผลเปนความไมพอใจ ใหผลเปน 
อะไรตางๆ เห็นไหม 

แตถาพอชําระกิเลส คือชําระลางทําความสะอาดโดยสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิ 
ความสะอาดช่ัวคราว แตมันยังมีกิเลสอยู มันก็ขับของเสียมา ขับความหงุดหงิดออกมา 
ขับสิ่งตางๆ ออกมา แตพอมันชําระลางแลว พอมันสะอาดแลวเห็นไหม มันเปนกิริยา 
ของจิต แตที่มันไมมีความขัดแยง ไมมีความหงุดหงิดในหัวใจ ไมมีสิ่งใดที่ขับเคลื่อน 
ออกมา มันเปนคนละเรื่องเลย คนละเรื่อง 

นี่ไง ถึงวาถาเปนโลกเห็นไหม โลกกับสภา โลกกับธรรมะสภา ถาธรรมะมันเกิด 
ธรรมะสภามันเกิดกับโลกเห็นไหม สิ่งที่เปนโลกเปนติรัจฉานวิชา ความทําใหเนิ่นชา สิ่ง 
ที่เนิ่นชา ถาเราคุยกันเอง เรื่องโลกก็คือโลกกับโลก เหมือนสภาทางโลกที่เขาเปดประชุม
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แลวเขาทะเลาะเบาะแวงกัน จนเขาทํารายรางกายในสภากันก็เยอะแยะไปนะเดี๋ยวนี้ 
เพราะอะไร เพราะทิฐิ เพราะความเห็นที่มันไมลงกัน มันก็ตองทํารายกัน 

ถาเราเปนโลก เราคุยกัน เราคุยกันเรื่องโลกนะ เดี๋ยวมันก็ขัดแยงกัน เดี๋ยวมันก็มี 
ปญหากัน หนีปญหากัน เพราะอะไร เพราะทิฐิของคนไมเหมือนกัน ความรูสึกความนึก 
คิดของคนไมเหมือนกัน 

แตเวลาครูบาอาจารยจิตใจทานเปนธรรม ! แตทานพูดเรื่องโลกๆ ถาพูดเรื่อง 
ธรรมมันเรื่องอวกาศ เรื่องภาษาที่เราเขาใจไมไดเลย ฉะนั้นสิ่งที่เปนธรรมอันนั้นทานจะ 
สื่อความหมายเตือนหัวใจของเรา ทานก็เปรียบเทียบออกมาเปนโลก เปรียบเทียบ 
เปรียบเทียบ โลกเปนอยางนี้ ความถูกผิดเปนอยางนี้ มันก็เปนธรรมขึ้นมาจนได ถาใจ 
เปนธรรมเห็นไหม แมแตพูดเรื่องโลกมันก็เปนธรรม ! 

แตถาหัวใจเราเปนโลกพูดเปนธรรมมันก็เปนโลกหัวใจเปนโลกเห็นไหม หวัใจดู 
สิ ศึกษามาขนาดไหน จะมีความรูมากขนาดไหน แตเพราะกิเลส อวิชชา ความไมรูจริง 
ในหัวใจ พูดธรรมะก็ออกมาเปนโลก ! มันไมเปนธรรมะสภา ไมใชสัตบุรุษ ไมใช 
นักปราชญ พูดออกมามันมีกิเลสในหัวใจออกมามันก็เปนโลก ! 

แตถาจิตใจมันเปนธรรมเห็นไหม นี่พูดเรื่องโลกๆ เพื่อเปนคติกัน มันก็เปนธรรม 
ถาเปนธรรม เปนธรรมเพื่อเตือนหัวใจเราเห็นไหม นี่ฟงธรรม ถาฟงธรรม ฟงธรรมใหเรา 
มีสตินะ 

นี่จะปใหมแลว โลกนะเขากําลังรอวันปใหมกัน เขาจะสงความสุขใหตอกัน แลว 
มันจะมีความสุขจริงไหม มันก็เปนเรื่องโลก เปนเรื่องวัฒนธรรม เปนเรื่องประเพณี เรา 
เปนไข เปนโรครายแรง แลวเขาจะใหศีลใหพรใหเราหายจากโรคนั้นเปนไปไดไหม มัน 
เปนไปไมได โรคนั้นมันจะหายไดตอเมื่อเรารักษามันตามขอเท็จจริงนั้น มันถึงจะหายได 

นี่ก็เหมือนกัน ความสุขที่แทจริง ความสุขที่เขาจะสงมอบใหกัน ใครจะสงมอบ 
ใหใคร แตความสุขที่เราจะหาขึ้นมา ความสุขที่เราจะพัฒนาขึ้นมาจากจิตใจของเราที่เปน 
โลกกันอยูนี่ จิตใจที่เรามาบวชนี่เห็นไหม เราบวชเพราะเราเห็นภัยในวัฏฏะนะ เราก็อยู 
กับโลก
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เกิดมาเปนมนุษยทุกคนมีสิทธิ หนาที่ ทุกคนมีสิทธิตามสิทธิของตัว จะดํารงชีวิต 
อยางไรก็ได นี่มันเรื่องของโลก เราก็อยูกับเขามา เราก็เห็น แตถาเราเสียสละ เพราะเรา 
เกิดมาในประเทศอันสมควร เกิดมาในประเทศที่ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ 
ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่ทางอํานาจรัฐเขายอมรับ เขาถึงใหสิทธิไง 

ใหสิทธิวาผูเปนนักบวชแลวใหโอกาสในการประพฤติปฏิบัติ ใหโอกาสในการ 
คนควาวิจัย ทําใหหัวใจนี้เปนธรรมขึ้นมา ถาทําใหหัวใจเปนธรรมขึ้นแลว แลวเอาธรรมะ 
มาเจือจาน มาสั่งสอน มาใหกับสังคมนั้นไดลิ้มรสธรรมโอสถ ธรรมที่เปนสัจธรรมเพื่อ 
ประโยชน เห็นไหม เปนสิ่งที่เปนประโยชนกับชุมชนนั้น เปนประโยชนกับรัฐชาตินั้นที่ 
เห็นวาศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ 

เราเกิดมาในประเทศอันสมควร เกิดมาในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเราถึงมี 
โอกาสเปนศากยบุตรพุทธชิโนรส เปนธรรมทายาท เราเปนลูกของพอของแม มาบวช 
เปนพระนี่เปนลูกของพระพุทธเจา เปนศากยบุตรพุทธชิโนรส เปนลูกของพระพุทธเจา 
เราปฏิบัติธรรมของเราใหสมควรแกธรรม เราประพฤติปฏิบัติขึ้นมาใหเกิดเปนธรรมะ 
ใหเกิดธรรมะสภาขึ้นมากับหัวใจของเรา 

ถาเกิดธรรมะสภาขึ้นมาจากหัวใจของเรา เราจะซึ้ง เราจะเห็นคุณคาองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาวาเมตตาธรรม ปญญาธรรม เมตตาคุณ ปญญาคุณขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาที่ปรารถนามารื้อสัตวขนสัตวนั้น มันเปนบุญกุศล เปนอํานาจ 
วาสนาขนาดไหน ที่เราเกิดมาแลวเรามีโอกาสเชนนี้ 

แลวเราประพฤติปฏิบัติเขาไปเราจะเห็นคุณประโยชน เห็นการกระทํา แลวถา 
จิตใจเปนธรรม เวลาเราระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆมันระลึกออกมาจากใจ 
เวลาเรากราบพระ เราดํารงชีวิตของเรามันจะสงบรมเย็นของมันในหัวใจ หัวใจนี้จะมี 
ความสงบรมเย็นเพราะวาธรรมรส ธรรมวุฒิตางๆ มันมีพรอมอยูในดวงใจนั้น 

ถามีความพรอม นี่ไง มันถึงเปนธรรมะสภา ที่เปนที่พึ่งอาศัย เปนที่บอกผูกลาว 
ผูสอน เปนรมโพธ์ิรมไทรใหพวกเราไดอาศัย ไดเกาะเกี่ยว ไดความรมเย็น ถามีความ 
รมเย็น ดูสิ เราบวชเปนพระมาใหมๆ ถาเราอยูประสาของเรา เราก็ไปตามประสาของเรา 
แลวโลกธรรมมันรุนแรงแคไหน
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แตโลกธรรมเรามีครูบาอาจารยของเราคอยผอนแรงให คอยปกปองรักษาให จาก 
เด็กๆ เห็นไหม ตองขอนิสัย ถาไม ๕ พรรษาคือตองขอนิสัย จะถือนิสัยครูบาอาจารย ถือ 
นิสัยขึ้นมาจนเปน นี่ไงนิสัยของคฤหัสถ นิสัยของสมณะ สมณสารูป เขามาฝก เขามาหัด 
ดวยรมโพธ์ิรมไทรของครูบาอาจารยที่ปกปองดูแลเรา แลวเราพยายามประพฤติปฏิบัติ 
ขึ้นมาใหเราเขมแข็งขึ้นมา ใหเราเปนศาสนทายาท ใหเรามีคุณธรรมขึ้นมาในหัวใจ 

เรามีธรรมะในหัวใจของเรา เราจะเปดธรรมะสภาในใจเราได ! ในหัวใจเรามันจะ 
เปนประโยชนกับเราเห็นไหม ถาเราเปดธรรมะสภาขึ้นมา เมื่อธรรมะสภาเกิดขึ้นมาแลว 
เราจะพูด  จะกลาว จะบอก จะแนะนําใครก็ได ในเมื่อเรามีความรูจริง เรามีกฎหมายเปน 
ที่ใชบังคับได ไมใชวาเราไมมีสิ่งใดในหัวใจเลย 

ถาเรามีกฎหมาย มีความจริงในหัวใจมันบังคับใช บังคับใชในไหน บังคับใชใน 
วัฏฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เทวดา อินทร พรหม ก็มีเวรมีกรรมเหมือนกัน มีกติกา 
เหมือนกัน มีเวรมีกรรม เรื่องของกรรม เกิดเพราะกรรม เกิดเพราะความไมรู เกิดเพราะ 
มาร 

แลวสัจธรรม ธรรมะสภามันมีกฎหมาย มีสิ่งที่บังคับใหสิ่งนี้สงบตัวได ใหสิ่งนี้ 
เปลี่ยนแปลงได ใหสิ่งนี้ถึงสิ้นไปกับหัวใจนี้ได มันถึงเปนประโยชนกับใจดวงนั้น 

นี้พูดถึงโลกเห็นไหม บอกวาพูดถึงโลกกับธรรม บอกวาใหพูดถึงธรรมๆ แตเวลา 
ฉันน้ํารอนหลวงพอพูดแตเรื่องโลกๆ ไมมีธรรมะเลย นี่ไง พูดถึงวาสิ่งที่เปนโลก แตถา 
ใจเปนธรรมก็พูดเพื่อคติธรรม เพื่อปญญาธรรม เพื่อประโยชนกับสังคม เอวัง


