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มันจะเขาพรรษา เวลาเราตั้งใจบวช เราอุตสาหตั้งใจมาบวชกัน ถาบวชแลว ถามนั 
ไมไดหลกัไดเกณฑไง  ดูอยางเวลาออกไปทางโลกเขา  ดูโลกสิ  มันวุนวายไปหมดเลย 
แลวเราก็หนีมานะ หลบภัย.. ถาหลบภัยแลวตองใหไดนะ 

ดูสมัยโบราณนะ เวลาเขามีภัยกนั  เขาบวชนะ เขาหนีภัยกนั เขาบวชมา ผาเหลือง 
นี่คุมภัยเขาได  แตอันนี้คุมภัยทางโลกไง  แตเราจะคุมภัยในวัฏฏะดวย  ถาคุมภัยในวัฏฏะ 
นะ ใช ! เวลาพูดธรรมะ นี่มนัเปนธรรมะ 

แตในปจจบุันนี้มนัเปนวัดสรางใหม  ถาวัดสรางใหมการกอสรางนีก่ัดฟนอีกนิด 
หนึ่ง  เราพยายามจะเรงใหมนัจบเหมือนกนั  แตมันเปนวิบากนะ  คนมกีรรม..  คนมีกรรม 
มันกม็ีอปุสรรคของมันไปตลอดไป การทําอะไรจะใหสมความปรารถนาเราไมได 

ถาความสมความปรารถนา  เห็นไหม  ดูสิ  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
บอกใหเราธุดงค ถาไปธุดงค.. วัดสรางใหมไมใหไป ที่ไหนเปนทาน้ํา ที่ไหนเปนตนไมที่ 
มีผล นกกามนัก็ไปกนิ นี่เขายงัใหหลบเลย 

แตทีนี้เราหลบไปแลวโลกมนัไมมีไง  โลกนีม่ันมแีตความวุนวาย  ฉะนั้นเรา 
สรางใหม  เราสรางเพือ่เราจะอยูกัน  ถาเราสรางอยูกนัตามสภาวะแบบนี้  มนัก็กัดฟนทน 
อีกนิดหนึ่ง

จะบอกวา ถาพูดถงึเวลาพูดธรรมะ บอกใหปลอยใหหมด อยาไปยุงกบัเขา ทําไม 
เราตองมาแบกรับภาระอยางนี้  เราแบกรบัภาระก็เพื่อเรานี่แหละ  แลวเวลาเสร็จแลวนะ 
อากาศมันจะเปนไปอยางนี้  ถาทีม่ันรอนมาก  ที่มนัเปนอุปสรรค  เราตองหาทางหลบเอา 
นะ
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ถาหัวใจเราชุมช่ืน  เห็นไหม  ดูสิ  หลวงปูชอบนะ  ทานอยูทีจ่ังหวัดเลย  เวลาหนา 
หนาวมนัไมอยากภาวนา ทานดัดกิเลสของทานนะ ไปนั่งในตุมน้ําเลย จังหวัดเลยนะเวลา 
หนาหนาว มันเปนน้ําแข็งนะ ไปแชเลย เพือ่ดัดตัวเราเองไง 

ถาเราเห็นวาสิ่งภายนอก  เวลาอากาศรอน  เวลาสิ่งตางๆ  แลวเราก็จะทอใจเลย  เรา 
จะไมไปทอใจกับมัน สิ่งใดมันเปนสภาวะ ดูนะ ดูส ิอยางสุนขัมนัยังอยูไดเลย ธรรมชาติ 
ประชาชนแถวนีเ้ขาอยูกนัไดอยางไร  ทําไมเขาทนได  แลวเราทําไมทนไมได  เราเปน 
นักรบอยูแลว อยาเอาอยางนีม้าเปนอุปสรรค 

เราจะตองตั้งกตกิานะ เดี๋ยวเราจะอธิษฐานพรรษากนั นี่ถอืธุดงควัตร  ธุดงควัตรนี่ 
หลวงตาทานเคยอยูที่หนองผือ  ทานพูดเองมนัฝงใจทานมา  ทานถึงพาถือธุดงคไง  พอ 
เขาพรรษาอธิษฐานพรรษากนัมากมายเลย  อธิษฐานธุดงคกัน  พอมันไปกลางพรรษา- 
ปลายพรรษามันนอยลงๆ  คอืวามนัไปไมรอดฝง  ฉะนั้นทานถึงตัง้กติกาของทานเองวา 
ตองถอืธุดงคทั้งหมด 

ทีนี้การถอืธุดงคทัง้หมด  เพราะมีช่ือเสียงขึ้นมา  การถือธุดงคมนัเลยกลายเปนมี 
ลาภขึ้นไปอีก  การถอืธุดงคเปนการขัดเกลา  ดูอยางเขาบิณฑบาตสิ  เราบิณฑบาตของเรา 
ตามมีตามได  แลวถาถือธุดงคตามมีตามไดของเรา  ทีนี้เปนแตวาสิ่งนี้เพือ่มนัจะขัดเกลา 
กิเลสเรา  นี่เราตั้งสัจจะ  ถาเราจะมีสัจจะอะไร  เราตั้งสัจจะของเราไว  สัจจะวาจะเดิน 
จงกรมเชา กลางวนั เยน็ วันละกี่ช่ัวโมง จะถึงตรงไหน ทํามันไป 

ดูวัดทั่วไป วัดบานเขาสวดมนตทําวัตรเชา ทําวัตรเยน็  นีเ่ราก็สวดมนตทําวัตรเชา 
ทําวัตรเยน็  แลวเรายังตองมีกติกาของเราอีกดวย  เวนไวแต  !  เวนไวแตในเมื่อมงีานของ 
หมูคณะ ถามงีานของหมูคณะเราเวนไวแตตรงนั้น ถางานของหมูคณะเราออกมาทํา มนัก็ 
จะเปนการสมานนะ 

ดูอยางรางกายของเราสิ  แมแตหนามทิม่  การเดนิของเรามนัก็ทําใหรางกายมนัไม 
สะดวก มนัฝนกนัไปหมดเลย หมูคณะกเ็หมอืนกัน สิ่งตางๆ ที่เวลาเปนงานของหมูคณะ 
เราก็ออกมาชวยเหลอืกันตรงนั้นเอง สุดทายเราก็หลบไป
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เวนไวแตอีกแหละ  เวนไวแตวางานอยางนี้เปนงานเล็กนอยแลวคนมาก  บอกกนั 
ไวคนหรือ  ๒  คน  ถาไมบอกกนัไวนะ  คนอื่นเขาไมเขาใจนะวาเราหลบไปไหน  ถาเรา 
บอกเรามีความจําเปน  เรามีธุระอยางนั้น  บอกใหหมูคณะไวใหทราบกัน  เรามีธุระอยางนี้ 
ความเปนอยูมนัจะราบรื่น ถาความเปนอยูจะราบรื่นนะ การภาวนาก็ราบรื่น มนัไมหาสิ่ง 
ตางๆ มาเปนเครื่องทิม่แทงใจ 

แมแตกิเลสของเรานะ  ดูสิ  ความขัดยอก  ความขัดอกขัดใจมันก็มีผลอยูในหัวใจ 
อยูแลว แลวยังมีสิ่งกระทบกระเทือนจากภายนอก เห็นไหม การขัดอกขัดใจจากภายนอก 
เราไปหายาพิษเขามาหาเราทําไม  เราจะไมหายาพิษเขามาใหการภาวนาของเรายากขึ้น 
เราตองทําของเราใหสะดวก ทําของเราใหมันโลงโถง 

ทางของเรา เหน็ไหม เราบวชมาแลวนะ ในพระไตรปฎกบอกวา “ทางของสมณะ 
กวางขวาง ทางของคฤหัสถคับแคบ” เวลาภาวนาเขาไมมี เวลาจะทําความเพียรของเขาไม 
มี เขาอยากมาก เพราะเขาเหน็ดเหนื่อยของเขา 

เหมือนคนเดินไปบนทะเลทราย  หวิกระหายมาก  กอ็ยากออกปฏบิัติ  เราพนจาก 
ทะเลทรายเขามาถงึแหลงน้ํา  คือเราไดเพศของนักบวชมาแลว  เราจะประพฤติปฏิบัติของ 
เราขนาดไหน เรามีโอกาสแลว ตรงนี้ตองทํา จะตีเหล็กตองตีตอนรอนๆ นะ 

ในปจจุบันนี้เรามีศรัทธามีความเช่ือ  เราตองมมุานะของเราเขามาตรงนี้เพือ่ 
ผลประโยชนกับจิตของเรานะ ถาจิตของเรามันเปนไปได มันทํานะ ดูสิ เวลาเขาตมน้ํา ถา 
ควบคมุความรอน น้ําตองเดือด ความเพียรใสเขาไปนะ 

เวลาหลวงตาทานไปดูวัดสรางใหม ทานบอกเลยสิง่ใดๆ ดีหมด แตทานขอพูดคํา 
เดียววา  “ขอใหเดนิจงกรมจนใหทางเปนเหวไปเลย”  เราจะพนทุกขดวยความเพยีรของ 
เรา เดินจงกรมหรอืนัง่สมาธิไมตองอายใครหรอก ในเมือ่มนัไมมีทีมุ่งที่บังนะ อาจจะเหน็ 
กันบาง แตทําความเพียร มนัเปนการกระตุนใหคนอืน่อยากทําดวย 

ถาเราจะเดนิจงกรม  คนมองเห็นนะ  เพราะอะไร  เพราะมันเปนที่โลงตนไมมนัยงั 
ไมหนาแนนขึ้นมา  มันจะเห็นกนัอยางไร  ไมตองไปเขิน  ไมตองไปอาย  พยายามทําของ 
เราขึ้นมา  ทําความเพยีรเปนสิง่ที่ดีงาม  ทําดีไปอายใคร  ทําคุณงามความดีไมตองอายใคร



เทศนพระ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ๔ 

หรอก  ทําความดเีพื่อเรา..  เพื่อเรา  เพือ่จิตของเรา  สิ่งนี้เปนประโยชนกับเรานะ  ถาเรามี 
กําลังใจของเรา เราตองเปนหลักเปนเกณฑใหไดนะ 

โลกนะมนัรอนอนัหนึง่  ศาสนาเปนที่รมเยน็  เราหลบภัยเขามา  แลวถาเรามจีุดยืน 
ของเรา  เราจะเปนประโยชนกับศาสนา  ครูบาอาจารยตองการตรงนี้มาก  บุคลากรใน 
ศาสนาของเรามนัหดสั้นไปเรื่อยๆ  ทานวิตกวิจารณมากวาพนรุนครบูาอาจารยไปแลว 
ใครจะเปนผูสืบตอ ศาสนาตองมีการสบืตอนะ 

พระไตรปฎกเปนสิ่งที่วามันไมไดขับเคลื่อน ทั้งในปจจุบันเขาเอามาไรทลงใน 
คอมพิวเตอรแลว เขาวาเดี๋ยวนี้มันงายขึ้น สิ่งนั้นเปนธรรม เขาบอกวาเรียนปริยัติ ไปเรียน 
กับปรมัตถธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ปรมัตถธรรมนะ  ! เขาวา 
ภาคปฏิบัติไง 

ปริยัติ ปฏิบัติ เขาวาเขานี่ปฏิบัติกเ็รียนปรมัตถธรรมเหมือนกัน ปรมัตถธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  แตเราศึกษาแลวเราก็สงสัย  สิ่งที่สงสัย..  ถาเรามีจุดยืน 
ของเรา เราปฏิบัติของเราขึ้นมา เราตรวจสอบไดนะ 

ตรวจสอบจิตของเรากอน มันฟุงซานไหม ? มันทกุขยากไหม ? 

ถามันไมฟุงซาน  เห็นไหม  ถึงจะฟุงซานก็เปนธรรมชาติของมนั  ถามีสติควบคุม 
ไปมันตองสงบของมนัได  สิ่งนี้มนัจะเกิดจากใจ  เปนสันทิฏฐิโก  จิตสงบก็รู  แลวฝก 
ปญญาเกิดขึ้นกร็ู ถาเรามีหลักเกณฑของเรา จะเปนประโยชนกับตัวเรากอน 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูที่โคนตนโพธ์ิ  ไมมีใครรูดวยเลย  แต 
ขณะที่กิเลสขาด ดูสิ  ดูวาพญามารในรูปที่เขาเขยีนไวตามฝาผนัง  เวลาใหนางแมธรณีบีบ 
มวยผม  นี่ทวมพญามารตายหมดเลยนะ  ทุกขยากตายหมด  สิ่งนั้นมันเปนบุคลาอธิษฐาน 
แตความจรงิชําระกิเลสขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจากอน 

ธรรมอนันี้ ถาเราปฏิบัติไป มนักเ็หมือนกนั  เหมอืนกันเลย ! เหมือนกันเพราะจิต 
มันไปสมัผัส จิตมนัไปรับรูไง ถาจิตสมัผัสจิตไปรับรู เราจะไมมคีวามองอาจกลาหาญใน 
ใจของเราไดอยางไร ใจของเราจะองอาจกลาหาญ เราจะเปนผูนําของสงัคมตอไป
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เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาปรนิิพพานนะ พระอานนทเสียอกเสยีใจนะ 
“ดวงตาของโลกดบัแลว” ดวงตาของโลกไง ดูครูบาอาจารยของเราสิ เปนดวงตาของโลก 
ได  เปนผูนําได  เราจะเปนผูนําเราตองชําระลางเอาตัวของเราใหรอดกอน  ถึงตองมีความ 
เพียรนะ มีความเพยีร ตั้งอกตั้งใจทําของเรา เราจะรักษาใจเราได 

นี่อธิษฐานพรรษา  แลวจะตัง้สัจจะขนาดไหนก็บอกหมูคณะไว  วาเราตั้งสัจจะ 
อะไรไวบาง  คนอืน่จะไดไมมาเปนสิ่งทีเ่ปนขาศึกกับสัจจะของเราไง  บอกกนั  สื่อ 
ความหมายกนั คนอยูดวยกนัได รางกาย ถาปกติจะไปได 

สังคมของพระก็เหมือนกนั  ถามีสิง่ใดสิ่งหนึง่มาเปนอุปสรรค  มนัจะขัดแยงกนั 
ไป  สิ่งที่ขัดแยงกันไปนะ  อะไรก็ใหอภยักัน  แมแตลิ้นกับฟนในปากเรามันยังขบกันเอง 
เลย แลวคนอยูดวยกันทําไมมนัจะไมกระทบกระเทอืนกนั 

ผูที่เสียสละ  เสียสละเพือ่หมูคณะ  เสียสละไดหมด  มีอะไรเราเสียสละใหคนอื่น 
กอน  แลวมันจะทกุขจะยากอยางไร  ดูกิเลสของเรา  ดูใจเรา  ถามันมีกระทบกระเทอืนใจ 
เรา สิ่งนั้นประเสริฐที่สุด เพราะอะไร เพราะมนัเกิดเหตุเกิดผลไง 

เวลาเราภาวนาขึ้นไป  ทําไมเราทําแลวไมไดผล  ทําไมปฏิบัติแลวไมเห็นผลขึน้มา 
นี่ถามนัเกิดสภาวะแบบนี้ นี่ผลของเรา มนัเผชิญหนาแลว เหมือนคนเจบ็คนปวยเลย เวลา 
คนปวยไปหาหมอนี่ทกุขยากมาก  อยากจะหายตลอดเวลา  นี่ก็เหมือนกัน  ขณะทีอ่ารมณ 
มันกระทบขึ้นมา นั่นละคนปวย ใจมนัปวยแลว มันเสวยอารมณแลว มันมีความทุกขแลว 
สิ่งนั้นเราพิจารณาของเรา 

ถาเราพิจารณาของเรา  เราทําของเรานะ  มนัจะยกภูเขาออกจากอกนะ  ถามัน 
กระทบแลวนะ  เราโพลงออกไปมันจะกระทบกระเทือนกัน  ขนัติอยางหยาบๆ  เหน็ไหม 
คนที่มอีํานาจเหนือกวามาติเตียนเรา  เราอดทนได  เปนขันตอิยางหยาบๆ  ขันตอิยางกลาง 
คนเสมอกนั  ขันตอิยางยอดเยีย่ม  ผูที่ออนดอยกวาเรา  ผูที่มีคุณสมบัตินอยกวาเรา  ติเตียน 
เราได นี่คุณสมบัติอยางประเสริฐ
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ขณะที่จิตมนัพิจารณา  มนัตามทนัสภาวะอยางนี้  มนัจะภมูิใจมากเลยวาเราทนักับ 
ความรูสึกของเรา  เราทันกับกเิลสของเรา  นี่วิปสสนาอยูตรงนี้ไง  ฝกตรงนี้  งานมีอยู 
ตลอดเวลาถาเราหมั่นสังเกตใจของเรา เราจะมีงานของเราตลอดเวลา 

แตถาเราไมหมัน่สังเกต  สิ่งนี้มนัเปนธรรมชาติไง  พลังงานที่มนัสงออก  ความคิด 
นี้มนัสงออก  เปนเราบวกเราเขาไป  มนัพอใจ  มันเปนเหตุเปนผลของโลกเขาไป  เราจะ 
ไมไดปลดจากอะไรเลย 

ดูสิ เวลาวนัคนืลวงไปๆ เรากอ็ายุมากขึน้เรือ่ยๆ เราก็ชราคร่ําคราไป เราก็ตองตาย 
ไปวันขางหนา  เพราะเปนธรรมชาติไง  สิง่นีม้ันเปนธรรมชาติ  เวลาความคิดออกไป 
ธรรมชาติก็ไป  แตถามันทวนกระแสกลับมา  ความคิดทุกอยาง  สิ่งเกิดขึ้นทุกอยางมนัจะ 
เปนประโยชนกับเราหมดเลย ถามนัจะเปนประโยชนนะ ถารูจักใชประโยชน 

เราเกิดมาเรามโีอกาสมาก สิ่งทีเ่กิดขึน้มานี่ โลกเขาใชกัน ดูสิ ดูเขาครองเรอืนกนั 
โยมผูหญิงเขาคลอดลูกได  เขาสามารถใหเกิดคนใหมไดเลย  แตเราเปนผูชายเราทําอยาง 
นั้นไมได เราไมสามารถคลอดบุตรได เราไมสามารถคลอดลูกได แตเราก็ตองตายไป เขา 
ใชรางกายกันไปอยางนั้น โรงงานของเขาเปนอยางนั้น ผลิตมนุษยขึน้มาในโลกนี้ได เปน 
แดนเกิดของมนุษยขึน้มาในโลกนี้ได 

แตในขณะที่เราเกิดในธรรม  ถาจิตเราพิจารณาขึน้มานี่มันเกิดในธรรม  มันสลด 
สังเวชอกีแลวนะ  เพราะอะไร  เพราะมันสายบุญสายกรรม  ถาไมมีสายบุญสายกรรมกนั 
มามันจะไมมาเกิด ไมมากระทบกนั ไมมาพบกนั 

สายบุญสายกรรม  สายบุญก็เปนสิ่งแงที่ดี  เกิดมาพบกันมาประสบพบกนัมนัจะ 
เปนคุณประโยชน สายบุญใชไหม 

แลวสายกรรม..  สายกรรมกเ็กิดขึน้มา  มาพบเห็นกนัแลวมนัก็มวีิบากกรรมตอกนั 
มากระทบกระเทือนกนั  อยางนี้เราใหอภัย  เพราะเราไมรูจักวาบุญกรรมนี้มนัมาจากไหน 
คําวามาจากไหน ไมใชไมรูวามาจากไหน ไมรูเลยมาจากชาติไหน 

แตเรารูอยู  การกระทําของเรา  ถาไมมีสิ่งนี้มนัจะเกดิขึ้นมาไดอยางไร  เราไมรูวา 
มันมาจากขณะไหน  แตมันเกิดจากการกระทําอยางนั้น  ถาประสบในปจจุบนันีม้ันเกิด
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ขึ้นมา ยอมรับไง ยิ้มรบักับมัน แลวกก็ลับมาชําระจิตใจของเรา ยิ้มรบักับมัน สิ่งนี้กระทบ 
แลว สิ่งนี้ทําใหหัวใจฟูไปแลว สิ่งนี้ทําใหกระเทอืนแลว ยอนกลับมายับยัง้ 

เริ่มตนจากขนัติ  การตั้งสติ  ขนัติบารมีธรรม  ขนัติธรรมเปนบารมอีันหนึ่ง  ดูสิ  ผู 
โกรธ..  แลวผูที่โกรธเขาแสดงอาการโกรธของเขาอยู  แลวเราไปกระเทือน  เราไปโกรธ 
ตอบเหน็ไหม  เหมอืนคนบา  !  คนบามนับาของมนัอยู  แลวเราไปตอสูกบัคนบา  เรามี 
สติสัมปชัญญะอยู แลวเราไปสูกับคนบา ขณะที่มนัโกรธมนับานะ เพราะสติมันขาดแลว 
มันบา  แลวคนบาเราจะไปตอกรกับคนบาทําไม  เรากลับเปนคนมีสติ  คนมคีวามรูสึก 
กลับไปแสดงตอบ ไปโกรธคนบา มันกลับนาคิดนาสลดสังเวชใจ เห็นไหม 

ถาเราเตือนเราอยางนี้  เรารูทันมันอยางนี้  มนัจะเปนประโยชนกับเรา  เปน 
ประโยชนทั้งหมด  รูจักใชสอยความคิดธาตุขันธนี่เปนประโยชนไปหมดเลย  ไมใหเวลา 
ลวงไปๆ วันหนึ่งๆ ใชชีวิตใหหมดไปวันหนึ่งๆ แลวก็แกชราคร่ําครา แลวก็ตายไป นึกวา 
ตายแลวจะสิ้นกัน  ตายแลวก็เกิดอีกแลว  เกิดอกีแลวยังทําเรื่องตางๆ  เกิดอกีแลว  เพราะ 
ไมไดธรรมโอสถเขาไปชําระลาง ถาธรรมโอสถเขาไปชําระลาง ธรรมโอสถทําใหเจ็บไข 
ไดปวยหายไป 

ธรรมาวุธ  อาวุธของธรรมที่ชําระกิเลสอกีขั้นตอนหนึ่ง  จะชําระกเิลสเปนช้ันเปน 
ตอนเขาไป  เปนช้ันเปนตอนนะ  ซกัผามันยังสะอาดได  เราชําระจิตทําไมจะสะอาดไมได 
ถามันสะอาดได แลวจิตมีอยู ซักผา.. เขาตองหาผามาซัก ผาของเขาเวลาสกปรกก็ซักของ 
เขา แลวถาเราไปยืนดูเขา เราไมมีผาอะไรไปซกั 

นี่ก็เหมือนกัน  ในศาสนธรรมเราแตไปยนืดูแตเงาของคนอื่น  ไปอานแตธรรมะ 
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ศึกษาธรรมะขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
แลวผาของเราอยูไหน  ถาเราทําความสงบเขามา  ทําความสงบของจิตเขามา  ฐีติจิต  ถึงวา 
จิตสงบเขามา เอกัคคตารมณ 

นี่เรามีผาจับตองผาแลว ผาเปนอยางนี้ ถาชําระลาง มีผา รูจักผา รูจักจิตตั้งมัน่ แต 
ถาไมไดชําระลาง เวลาความสกปรกของผามนัซักออกไปใชไหม แตความสกปรกของใจ 
มันเปนนามธรรม
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เวลาทีจ่ิตสงบเขามามันก็ใส  น้ําใสเหน็ตัวปลา  พอจิตสงบแลวจะเห็นกิเลส 
เปนไปไมไดหรอก ! น้ําใสจะเหน็ตัวปลานะ เวลาน้าํนี่ ตะกอนมันขุนขึน้มาเราจะไมเห็น 
วาเวลาทําความสงบเขามา  ตะกอนมันจะสะอาดลง  น้ําจะใส  แลวเราจะเห็นกเิลส  รอจน 
ตายก็ไมเหน็ เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัเปนนามธรรม 

สิ่งที่วาน้ําใสแลวเห็นตวัปลา  มนัเปนสิ่งที่ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาบอกวา  ถาน้ําจะใสขนาดไหน  มันมีกิเลสอยูนะ  จิตสงบขนาดไหน  กิเลสมนัอยู 
ในจิตนัน้นะ พอจิตสงบ สมาธินี่แกกิเลสไมได มันตองฝกใชปญญา 

แลวเราตองออกเลย  จิตมันออกมาเสวยอารมณ  เราจะพิจารณาตรงนั้นแลวจบัจิต 
จับความรูสึกอันนี้  มนัเสวยอารมณ  ถาจับได  นีอ่าการมันเกิด  อาการเวลาทีจ่ิตสงบขึน้มา 
มันปลอยวางเฉยๆ การปลอยวางเฉยๆ เหมือนกับหนิทับหญาไว มนัแกกเิลสไมได แตถา 
มันเหน็การกระทําของมนั เห็นการเปนไปของมัน เหมือนกับเราเขาใจสิ่งตางๆ 

เราเขาใจเรื่องโลก  เราจะมองโลก  ไมตื่นโลกเลย  สภาวะแบบนี้เปนสมมุติ  สิ่ง 
ตางๆ  สมมุติ  เงินก็สมมุติขึน้มา  สมบัติก็สมมุติขึน้มา  เพชรถามันมีมากกเ็หมอืนกอน 
กรวด  เพชรจะไมมีคุณคาเลย  เพราะมนัมนีอยขึน้มา  เขาก็สมมุติกนัวามีคาขึน้มาเทา 
นั้นเอง สิ่งสภาวะของโลกก็สมมุติกนัขึ้นมา 

แลวอยางเราเอามาใหเราไหม เพชรสัก ๕ เม็ด ๑๐ เม็ด นี่ มาไวกับเรา ใหมันเปน 
ทุกขกับเรา  ถาเขารูขาววาพระองคนี้มีสมบัติทีม่ีคุณคา  เดี๋ยวเขากม็าตีหัวเอาสิ่งนัน้ไปกนิ 
เห็นไหม มันใหโทษกับเราอกีนะ สําหรับสมณะเรา สิ่งที่ไมมีคุณคามนัใหโทษกับเรา 

แตเราไปบิณฑบาตมา  ไดขาวทัพพีสองทัพพี  มนัยังเลี้ยงชีวิตเรา  เลี้ยงชีวิตไปวัน 
หนึ่งๆ  เพือ่จะไดประพฤติปฏิบัตนิะ  ขาวที่ไดมายังมีประโยชนกบัเรามากกวาสิ่งนั้น  ถา 
มันไมมปีระโยชนมากกวาสิ่งนั้น มนัถึงวาถาเราหลงไปตามกระแสโลก 

แตถาเปนคุณธรรมละ ถาเปนคุณธรรมนะ สิ่งทีม่ีประโยชนทําคุณงามความดเีปน 
ของเรา  เราถึงตองตั้งใจของเรา  เปนคุณประโยชนกับเรานะ  การกระทําเกิดที่ไหนทีน่ั่น 
การกระทําไมมกีารกระทํา มันไมมีความเกิด จะไมมีผลจะเกิด ถาไมมีผลจะเอาผลมาจาก 
ไหน
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การกระทําเกิดที่ไหน ? การกระทํานั้นเกิดที่ใจ ใจมนัทุกข มนัก็ทกุขมาจากใจ ถา 
ใจมันเริม่สัมผัสธรรม สมาธิธรรมก็สงบขึน้มา ถาใชวิปสสนาใชปญญาขึ้นมานะ จะเปน 
ประโยชนกับเรามาก  เราเปนเอง  เรารูเอง  เราชําระเอง  สิ่งที่เปนกับเราเอง  ทําไมเราจะ 
สอนคนอืน่ไมได ทําไมเราจะอธิบายใหคนอื่นฟงไมได 

ดวงตาของโลกไง ดวงตาที่จะเปนดวงตาของโลก มนัตองเปนดวงตาของเรากอน 
ดวงตาเห็นธรรม  เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงธัมมจกักัปปวัตตนสูตร 
พระอัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ.. ดวงตาเห็นธรรม 

การเกิด  เห็นไหม  การเกิดของโลก  การเกิดโดยไมรูสึกตัวเลย  เพราะการเกิดของ 
เขานั้นไปเกิดในครรภของมารดา  โอปปาติกะไปเกดิเปนเทวดา  มาจากไหน  เปนเทวดา 
ไปแลว 

แตกับการเกิดของธรรม  นี่สติสัมปชัญญะมันพรอม  มรรคญาณ  เวลามรรคมนั 
สามัคคี  สติสัมปชัญญะพรอมหมดเลย  ฉะนั้นเวลาที่เกิดขึน้มาเปนขนาดไหน  เราจะรูตวั 
เองตลอดเวลา การเกิดโดยตาใสๆ นะ 

การเกิดของธรรมนี่  เกิดในที่สวาง  เกิดในที่แจง  ในที่แสงสวางของปญญาเกิด 
ขึ้นมา  ชําระกิเลสดวยกําลังของมรรค  ดวยสติ  ดวยปญญา  ดวยสมาธิ  นี่ความเพียรชอบ 
สิ่งอะไรชอบตางๆ  สมดุลกัน  นี่ชําระกิเลส  เราเกิดในธรรม  เกิดในธรรมเกิดที่ไหน  ใคร 
จะรูกับเรา เราอยูในปาในเขา 

ดูในสมัยโบราณสิ นักปราชญจะอยูในเขา สิ่งทีเ่ขาไปอยูในเมอืงกัน พวกนีเ้ขาไป 
ทําธุรกิจของเขา แตนักปราชญ นักปรัชญาตางๆ  เขาจะอยูในปาในเขากนัทัง้นัน้  แลวนี่ก็ 
เหมือนกนั  พระปากอ็ยูในปาในเขาดวยความสงัด  แลวจิตมนัสงบเขามา  ตัดปาทําลาย 
กิเลสทําไม  ตนไมเตม็เลย  ตัดปาตนไมยงัคงอยู  ตัดกิเลสออกไปชีวิตก็ยงัมอียูไง  ละ 
สักกายทิฎฐิความเหน็ออกไปชีวิตก็ยังมีอยู  ขันธก็ยงัมีอยู  รางกายทุกอยางมีอยู  สิง่ที่เปน 
สมมุติกเ็ปนสมมุติตลอดไป  แตสิ่งที่มันทําลายกิเลสออกไปเกิดจากไหน  เกิดจากปญญา 
จากภายในไง พลังงานที่เรายอนกลับมา
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โลกเขาใชพลังงาน  ใชความคิด  ใชสมองออกไป  มันมีตัวจิตมันถึงออกไปเปน 
สถิติออกไป  เปนปญญาของโลกนั้นเปนสุตมยปญญา  แตถาเปนจนิตมยปญญา  เพราะมี 
สติมีกําลังเขามา มนัก็พัฒนาเขามา แลวถาเปนภาวนามยปญญาเขามาชําระกิเลส พลังงาน 
อันนี้สําคัญมาก 

งานนี้สําคัญมาก  งานของนกับวชเราไง  งานของผูทีป่ระพฤตปิฏิบัติ  งานนี้สําคัญ 
มากเลย  แลวงานสําคัญมากเราใชปญญาเกิดจากใจ  ไมใชเกิดจากสมอง  ไมใชเกิดจาก 
แบบโลกเขา  ปญญาเกิดจากใจ  นักบวชของเราถงึมีผูที่มีสถานะ  มีโอกาส  เพราะวาได 
บวชแลวไดออกประพฤติปฏิบัตนิะ เราตั้งใจตรงนี้ เราอธิษฐานตรงนี้ขึน้มา 

ปญญาอยางนี้เกิดขึ้นมา  มันเปนสิ่งที่วิเศษสุดนะ  ครูบาอาจารยบางองคทานมี 
ธรรมในหวัใจ ทานไมอยากพูดใหใครฟง เพราะอะไร เพราะมนัเปนสิ่งทีว่าขาวกับดํากับ 
โลกเลย แตถาเราเกิดกับเรา เรากเ็ก็บสมบัติของเราไวจากภายในใชไหม แตเรารูจริง เรามี 
จุดยืนจริง  ทําไมเราจะอธิบายไมได  ใครจะถามปญหาอยางไรก็ตอบได  ถาฉันจะตอบนะ 
ถาจะตอบแลวจะเปนประโยชนกบัศาสนาไง 

แตนี่ถาเรายังไมเขาใจ  มันมีความลงัเลสงสัย  นวิรณธรรมเหน็ไหม  ความลงัเล 
สงสัย  แตถามันเปนความจรงิขึ้นมา มันจะสงสัยไปไหน มันไมมีความสงสยัใดๆ ทั้งสิ้น 
เลย แตอาศัยการหมัน่เพยีร 

ดูเขาทํานาสิ คนที่เขาทํานาเปน นาคืออะไร นาคอืรางกายเรานี่แหละ แลวผูทําคือ 
อะไร  คือจิตเห็นไหม  ถาจิตมนัไดทํานา  พอทํานาชํานาญขึ้นมา  ในสมัยโบราณเขาไมมี 
ธุรกิจ  เขาไมมีตลาดหรอก  คนที่หมูบานใดก็แลวแต  เขาตองทํานาไวกินกันเอง  เขามีขาว 
กินตลอดชีวิตนะ เพราะเขาทําไดตลอดเวลา แตคนถาไมเปน อาศัยเขากินตลอดไป 

นี่ก็เหมือนกัน ถามนัเปนปญญาของเรา เปนสัญญานี่อาศัยทั้งนั้น อาศัยธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  แตถาเราทําของเราเปน  มนัเปนความชํานาญของเรา 
มันเกิดปญญาของเรา 

เราทํานาเปน  เราฝกฝน  เราหมั่นคราดหมั่นไถ  ทาํจนชํานาญขึ้นมา  นี่ถงึคราว 
ฤดูกาลเราทําไดตลอดเวลาเลย ปหนึง่เราจะมีขาวกินตลอดไป
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นี่ก็เหมือนกัน  ถาจิตมันมีความชํานาญ  มันเขาใจของมนั  มันทําไดทั้งนั้น  มนัรู 
ทั้งนัน้  แลวมันจะเปนผูที่จะเปนคุณประโยชนกบัสังคมไมไดอยางไร  มันจะเปน 
ประโยชนกับสังคมบนโลก แตขอใหเปนประโยชนแกเรากอน 

“อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่งแหงตน” ตนเอากิเลสของเราเอาไวไดมันถึง 
สงบลง แลวถาธรรมะเกิดขึน้มา มนัไมเอากเิลสของเราไว มันทําลายกิเลส ฆากิเลส 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา  “เวลากเิลสขาด  ดังแขนขาด” 
จิตนี่เราเอามีดฟนแขนออกไป  ขาดออกไป  เราจะไมรูไดอยางไรวาแขนเราขาดไป 
สมุจเฉทปหานเปนอยางนัน้ ! ตองเปนอยางนั้น ! กิเลสขาด.. ขาดหมด.. ขาดทั้งนั้น ขาด 
เปนขัน้เปนตอนขึน้ไป บุคคล ๘ จําพวกมันจะพัฒนาขึ้นไป 

บุคคล ๘ จําพวกมนัจะกาวเดนิของมนัไป จากจิตดวงนี้เปนไปได ที่ทุกขที่ยากอยู 
นี้ ที่เริม่ตนบวชใหมๆ อยางนี้ ที่ปฏิบัตอิยูอยางนี้ เริม่ตนอยางนี้ มันทําไดทัง้นัน้ เพราะจิต 
มันเปน อยางอืน่เปนไมได 

ตูพระไตรปฎกเขาประกอบขึน้มาจากไมนะ  แลวพระไตรปฎกกพ็ิมพมาจาก 
กระดาษนะ เปนหมึกนะ มันไมมีชีวิตนะ มันไมมีความรูหรอก มันไมมีความรูสึกอนันัน้ 
เลย  เพราะมนัเปนวัตถุอันหนึ่ง  แตความรูสึกของใจเวลามนัปฏิบัติขึน้มามันรู  มันมี 
ความสุข  มนัชําระกิเลสขาด  มันเปนสิง่ที่ตองเวียนตายเวียนเกิด  ไปหยั่งเกิดโดยไมรูใน 
วัฏฏะ 

พระโสดาบันก็อกี  ๗  ชาติเทานั้น  !  มันจะไมหมนุไปอีกแลว  มันหกักรงววิัฏฏะ 
ออกไป  มันมีความรูสึกอยางนี้  มันทําไมไมเขาใจวฏัฏะ  มันทําไมไมเขาใจเรื่องของโลก 
มันทําไมไมเขาใจเรื่องของกามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัเขาใจ มนัเหน็หมดนะ 

เทวดา อินทร พรหม ถึงมาฟงธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาไง เขารู 
ในสถานะของเขา  รูในสถานะบุญกุศลของเขา  แตเขาไมรูจกัจิตของเขา  เขาไมรูจัก 
อริยสัจ  เขาไมรูจกัการบริหารจิต  เขาไมรูจักการทําลายกิเลสในหัวใจ  เขาถึงมาขอฟง 
ธรรม
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ฟงธรรมคอืฟงเรือ่งอริยสจั เห็นไหม ทกุข สมทุัย นโิรธ มรรค สิ่งนัน้มอียูทีไ่หน 
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เกิดทีไ่หน.. เกิดที่ใจ เกิดทีก่ายกับใจ สิ่งนี้เกิดขึ้นมา 

พระไตรปฎกเคลือ่นทีน่ะ ถาเราเขาใจ นี่สภาวธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาในพระไตรปฎกถูกตองหมด  แลวถาจิตเราไปรูจริงเหน็จริงเขา  มันยิ่งถูกตองเขา 
ไปใหญ มันเปนพระไตรปฎกเคลือ่นที่เลย ถามันเปนประโยชนนะ 

แตถาไมเปนประโยชนนะ  สบประมาทไง  พูดออกไปโลกเขาไมเช่ือ  เหมอืนกบั 
วาตําน้ําพริกละลายแมน้ํา มันไมสมคุณคากัน เราก็เก็บของเราเปนคุณคาของเราไว คุณคา 
ของจิต ความรูสึก ตูพระไตรปฎกทกุคนคนควา นักวิชาการคนควา 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  พวกผูประพฤติปฏบิัติเคารพธรรม 
เทิดทูนมาก  เทิดทูนธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  สิ่งนั้นไมเปนความผิด 
แตเทียบเคยีงไง  ถาเทียบเคียงวาเปนการเคารพนับถอืกับการศึกษาไปคนควา  แลวการรู 
จริงเขามามันอันเดียวกัน 

สิ่งที่ทุกขยังมีอยู  ทกุขยังเกิดขึน้ได  ทุกขตองทําลายได  ถาทุกขยังเกิดขึน้ในหวัใจ 
นี่  อริยสจัประกาศอยูเตม็ตัวเลย  แลวเรายอนกลับมาชีวิตเราทุกขไหม  ?  การประพฤติ 
ปฏิบัติก็ทุกข แตทุกขอนันี้ทกุขดวยความเพียรไง ความเพียรชอบ มันก็พอใจที่จะทุกข ถา 
พอใจทีจ่ะทุกข เพราะทกุขอนันีม้ันจะทําใหเราไมทกุขไปอกี 

เราไมกลัวการตาย  เรากลัวการเกิด  เราจะชําระปจจบุันนี้  ถาไมมีเช้ือมันจะไปเกิด 
ไดอยางไร  ถาไมมีเช้ือจะพาไปเกิดมนักเ็กิดไมได  เราจะดับเช้ืออนันี้  ถาดับเช้ืออันนี้ 
หมดแลว ไมเกิดมันกร็ู มันไมมีเช้ือ 

ในกระเปาเรานี่ไมมีตังคแมแตสลึงเดยีว  เราจะออกไปจับจายใชสอยไดอยางไร 
ถาในกระเปาเราตังคเต็มกระเปาเลย  เราบอกวาไมมีๆ  แตมันเต็มกระเปาอยู  ไมมีได 
อยางไร ถามนัไมมีแมแตสลงึเดียว  ไมมีแมแตสตางคแดงเดียว มนัโลงหมด มันวางหมด 
มันปลอยหมด มนัไมมีเช้ือกับไขมันจะไปเกิดไดอยางไร 

เราไมกลัวการตาย เรากลัวการเกิด เราถงึตองทนทกุขไง เพราะทุกขมนัจะแกสิง่ที่ 
จะไปเกิดได มันจะไมไปเกิดอีก มนัอยูที่การกระทําของเรา แลวตองเปนสมัมา เปนความ
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ถูกตอง  ถามนัเปนความผิดพลาดบาง  อันนีเ้ปนการประพฤติปฏิบัติใหม  เราอยาไป 
ทอถอยนะ 

การประพฤติปฏิบัติใหม  เหน็ไหม  ดูสิ  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาใชเวลา 
ตั้ง ๖ ป คนความา ๖ ปนะ ขนาดสรางสมบุญญาธิการมาขนาดนัน้ เราสาวก สาวกะไดยนิ 
ไดฟงธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  ธรรมและวินยัเปนศาสดาของเรา  เรา 
เคารพบูชาเพื่อปฏิบัติ  ไมเคารพบูชาเพื่อทีว่าใหกิเลสมันสมอาง  ถาเคารพบูชาเพือ่ให 
กิเลสมันสมอางนี่ ทําใหเราเสียโอกาส 

แตถาเราเคารพบูชาดวยการประพฤติปฏิบัติ  เดินตามธรรม  เดินตามองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาศาสดาองคเอก เรงความเพยีรขนาดไหน ครูบาอาจารยของเราทุกข 
ยากมาขนาดไหน  เราพยายามอาศัยสิ่งนี้เพือ่ประโยชนกับเรา  ทําลายเช้ือไขอนันี้ใหได 
แลวจะเปนสจัจะความจริงของเรา 

ถึงวาวนันี้  เดี๋ยวเราจะอธิษฐานพรรษากัน  ขอใหเราตั้งใจ  ขอใหเราจรงิจงักับเรา 
แลวเราเอาตัวของเราเองมาเปนประโยชนกับเรานะ  แลวมันจะเปนประโยชนกับเรากอน 
หนึ่ง.. ตองเปนประโยชนกับเรากอน เรารูแจงเรารูจริงของเรากอน แลวจะเปนประโยชน 
กับสังคม  แลวจะเปนประโยชนกับหมูคณะ  เราทาํกันเพือ่เหตุนัน้นะ  เราทํากนัเพือ่เรา 
เพื่อศาสนา เพื่อความเจริญรุงเรืองของพวกเรา เราตองเอาสิ่งนีม้าเปนประโยชนกบัเรานะ 
เอวงั


