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โลกมันรอน โลกนีร่อนนัก ดูสิอากาศโลกนีร่อน ยิง่โลกของกเิลสรอนกวานี้ รอน 
กวานี้เหน็ไหม  ดูสอิยูในหองแอร  อยูในที่รมเยน็ขนาดไหน  แตถาโลกมนัรอนนะ  ความ 
เรารอนมนัเผาหัวใจ เผาหัวใจจนแสดงอาการออกมา ในการอจิฉาตารอน ความเหน็ตางๆ 
เห็นไหม สิ่งนีม้ันเผาใคร ถามันไมเผาตัวเจาของที่คดินั้นกอน 

นี่โลกมนัรอน  ถาความรอนของเราเห็นไหม  ความรอนของอากาศนี่มนัเปนหนา 
รอน  ฤดูกาลตางๆ  มนัแปรเปลีย่นไป  สิ่งนี้มนัเกดิเปนอนิจจงั  ความเปนไปของเรานี่เปน 
อนิจจัง ความเกิดเห็นไหม 

นี่สังคมของเรานี ่นี่สังฆะ วันนี้วนัอโุบสถศีลนะ ถาวันอโุบสถศลี เราพยายามทํา 
เริ่มตนจุดของเรานี่ใหเปนความสะอาดบริสุทธิ์กอน  ถาเรามีความสะอาดบริสุทธิ์จากใจ 
ของเรา การกาวเดนิของเราไปจะสะอาดบริสุทธิ์ 

นี่โดยธรรม  เราเปนภิกษุ  เราเปนพระ  เราเปนนักรบ  เราจะกาวเดนิโดยธรรมนะ 
ถาโดยธรรมเห็นไหม ธรรม.. ศีล สมาธิ ปญญา ศีลของเราตองใหสะอาดบริสุทธิ์กอน ถา 
ศีลของเราสะอาดบริสทุธิ์  เราจะทําอะไรก็ดวยความองอาจกลาหาญ  ถาเราไมมีความ 
ผิดพลาดเลยในหัวใจของเรา ในการกระทําของเรา  เราจะไปกลัวอะไร ถามันจะผิดพลาด 
ก็ผิดพลาดเพราะเราไมรู ใครจะรอบรูก็โลก 

การเขาสังคม  การกระทําตางๆ  ถามันผิดพลาดไปโดยความไมรู  ไมมเีจตนานี่มนั 
นาใหอภัยนะ  คนเขาไมรู  เขาตั้งใจของเขา  เขาทําดีของเขา  แตเขาพลาดเพราะความไมรู 
ของเขา แตถามันเปนความอิจฉาตารอน มันเปนความเผาผลาญของใจเหน็ไหม นี่ลําเอียง 
เพราะรัก  ลําเอียงเพราะกลัวอํานาจของเขา  มีความลําเอียงไง  ลําเอียงมันก็เหยียบใจเรา 
เหยียบหวัใจของเราเห็นไหม นีโ่ลกเปนอยางนั้นนะ ดูนะแลวมันสลดสังเวช
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เราจะเปนนักรบ  เราจะเปนสังคมของสงฆนะ จะวาสังคมใหมก็ได สงัคมใหมเรา 
จะสะอาดบริสทุธิ์ของเรากอน สะอาดบริสุทธิ์โดยศลีธรรมไง ถาศีลธรรมสะอาดบริสุทธิ์ 
ศีล สมาธิ ปญญา ศีลนะ สีละ.. สีละคือการสละออก ศีลเห็นไหม ความปกติ ถาเรามีความ 
สละออก สละออกจากใจไง ใจมนัสละสิง่นีอ้อก เพราะเรามีเปาหมาย เราไมใชบวชแบบ 
อยูไปวันๆ หนึง่ 

นี่ถาอยูไปวนัๆ  หนึ่งนะ  สิ่งนี้ดูสิ  คนที่ทุพพลภาพ  คนที่กําลังคนเสือ่มเห็นไหม 
เขาทําอะไรของเขาไมได  นีเ่ขาอยูของเขาไปวนัๆ  หนึ่ง  เราบวชเปนพระแลว  เราจะเปน 
นักรบ  ถึงรางกายเราจะผิดปกติ  คนเรานีม่ันอยูโดยกรรม  มันจะปกปองสิ่งใด  สิ่งนี้เปน 
เรื่องขางนอกนะ เรือ่งของเราเห็นไหม จะยืน เดิน นัง่ นอน นีม่ันเปนเรือ่งของการกระทํา 
มันวปิสสนานี่หวัใจมันทําไดทั้งนั้นละ จะนอนก็ทําได 

คนเรานะแมแตเดนิไมไดเลย  นี่เปนอมัพาต  ถารูจักการประพฤตปิฏิบัติก็ทําได 
เพราะยนื  เดิน  นั่ง  นอน  เปดโอกาสใหทุกคน  ถาอยางนั้นนะคนพิการกท็ําอะไรไมไดสิ 
คนพิการพกิารแตรางกาย  หัวใจมันพิการไหมละ  ถาหัวใจพิการมนัตองคิดไมไดอยาง 
เรื่องของกิเลสบางอยางสิ บางอยางคิดไมไดเพราะมนัพิการ มนัออกไมได  เหมือนกับทอ 
น้ํามันตนั น้ํานี่มนัตันมันไหลไปไมไดหรอก 

ความคิดก็ตองไมมอียางนี้สิ ทําไมมันมีความทุกขละ  เห็นไหม นี่ใจมนัพิการเปน 
ที่ไหนละ ถายังนอนอยูนะ ยังมคีวามรูสึกอยู เปนสภาวะแบบนัน้นี่ แมแตสมองเสือ่มเห็น 
ไหม อัลไซเมอรจําอะไรไมไดนี่  มันก็ตองการประสามันนัน่ละ มันก็เรยีกรองของมัน นี่ 
จิตใจมนัก็เรียกรองของมนั กิเลสตัณหากเ็รียกรองของมนั 

นี่เราจะเปนภิกษุ  เราเปนนกัรบ  รบกับตรงนี้ไง  รบกับความรูสึกของเรา  ถาเปน 
ความรูสึกของเรานีเ่ห็นไหม ศีล สมาธิ ปญญา ถามศีีลของเราเห็นไหม ความสงบของใจ 
ขึ้นมา  ถามีความสงบของใจขึ้นมานี่  เราจะเปนปกติของเรา  เราจะเปนใจของเรา  เราจะ 
เปนผูควบคุมใจของเรา  เราจะไมเรารอนไปกับโลก  อนุศาสน  ๘  นี่เห็นไหม  อยูโคนไม 
เปนวัตร บิณฑบาตเปนวัตร อยูโคนไมเปนวัตร ตางๆ เปนวัตรนี่ มันอยูของเราได  เราอยู 
ของเราได เราใชสอยโดยประหยัดมัธยัสถ
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ความประหยัดมัธยัสถนี่หลวงปูมั่นสุดยอดมากเลย  นี่จะประหยัดมัธยัสถมาก 
ความประหยัดมัธยัสถมนัคือขอวัตรปฏิบัติไง ถามีขอวัตรปฏิบัติมนัแสดงออกมานี่ จิตใจ 
ไมคึกไมคะนอง  ใจปกติ  ความอยูอาศัย การอยูอาศยัเห็นไหม ภารา หเว ปญจักขนัธา นี่ 
สิ่งที่กิเลสมนัออกไปจากใจ  ใจไมมีกเิลสแลวนี่อยูเพื่อโลกเหน็ไหม  อยูเพื่อเปนเกียรติ 
ของศาสนา ใหศาสนานี่มีเกยีรติ มีเกียรติคอืวามีผูรูจริง ถารูจรงิก็เปนผูช้ีหลักความจริงใน 
หัวใจของเรา 

หลักในความจริงในหัวใจของเรา เราคิดของเรา มันมีความหมักหมมของใจ มันมี 
เหลื่อมมเีหลือบมมีุมในหัวใจนะ  แตเราไมรู  เพราะถาเราคิด  เราตองการ  เราเปนการ 
กระทําวาสิ่งนั้นเปนความถูกตอง  สิ่งนัน้เปนความดีเห็นไหม  แลวความดขีองเราอยูใน 
หัวใจ  เราถงึกลวัไง  เราถงึกลัวครูกลวัอาจารยที่รูจริง  กลัวครูกลัวอาจารยจะชี้ในความ 
บกพรองของเรา  เราไปกลวัครบูาอาจารยชี้ความบกพรอง  แตเราไมกลัวกิเลสมันพา 
บกพรอง 

เวลามนับกพรองใครเปนคนบกพรอง กเ็ราเปนคนบกพรองกอน เราบกพรอง เรา 
ทําความผิดพลาด แลวครูบาอาจารยบอกความผิดพลาดของเรา มันผิดไปตรงไหนละ มนั 
ไมผิด  ครูบาอาจารยของเราเปนผูช้ีนํา  เปนผูช้ีบอกวาความผิดของเรานี่  เราแสวงหาสิ่งนี้ 
ไมใชหรือ  เวลาคนเขาไปหาหมอกัน  เขาตองหาหมอที่ชํานาญการ  หาหมอที่ไมเลีย้งไข 
หมอที่ไมเลี้ยงไขเขาจะรักษาคนใหคนปวยนั้นหายจากไขได 

นี่ก็เหมือนกัน  เราปวยใจ  ใจเราปวย  แลวเราจะไปหาหมอ แลวหมอจี้เขามาในใจ 
ของเรา จี้เขามาที่โรคของเรา นี่กค็ือหมอทีถู่กตองไง มันผิดกันตรงไหนละ มันเปนความ 
ถูกตอง  เราถึงตองควบคมุใจของเรา  ตองมาดูแลใจของเรา  มันผิดที่ใจเรา  มนัผิดที่กิเลส 
ของเรามันแสดงตัวออกมา  แลวครบูาอาจารยคอยบอกคอยชี้คอยนําอยางนี้  เพราะทาน 
เปนครูบาอาจารยทานถึงช้ีเรา  ถาทานไมใชครูบาอาจารยทานจะมาช้ีเราทําไมเห็นไหม 
ไมไดขอนิสัย ไมไดเปนหมูคณะกนั 

ดูสิพระในสมัยพทุธกาล  พระชาววัชชีเปนผูทีว่ารบัเงนิรับทองดวยตัวเองตางๆ 
แลวพระมาฟององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอก 
พระสารีบุตร  เพราะพระสารีบุตรนีเ่ปนอุปชฌาย  เปนผูบวชให  พระสารีบุตรไปไมไหว
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หรอก  เพราะพระที่นัน่ดุรายมาก  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหเอาภิกษุสงฆไป 
แลวใหลงพรหมทัณฑ  ใหพระชาววัชชีนั้นกระจายออกไป  ไมใหอยูในพื้นที่นัน้  เพราะ 
เปนคนพืน้ที่นัน้ เปนคนที่นัน่ แลวอยูกับผูคุนเคยแลวหาลาภสักการะ 

การกลาวเตอืน  การกระทําอยางนัน้  มันเปนเรือ่งความโหดรายจากภายนอก 
ขณะนั้นยังแกไขกัน  แลวถาความโหดรายจากในหวัใจของเรานะ  นี่สงัคมคือหมูสัตว  นี่ 
สังคมเหน็ไหม  สัตวการเมอืง  สัตวมนุษยเปนสัตวการเมอืง  เราเปนสังฆะกเ็หมอืนกนั 
สังฆะสงฆขึ้นมาเห็นไหม เราเปนสงฆขึ้นมาทุกๆ อยาง นี่เปนศากยบุตรพุทธชิโนรส สิ่ง 
ตางๆ นี่มันจะจนุเจอืกนั จะดูแลกนั จะรกัษากัน 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาเตือนพระสงฆนะ  “ภิกษุ  ถาเธอไมดูแลกนั 
ใครจะดูแลเธอ”  เจ็บไขไดปวยนี่เราไมมีพอมีแม  เราสละจากเหยาเรือนออกมา  เรามาอยู 
ในอาวาส อยูในอารามที่เปนทีอ่ยูของผูทรงศลี ผูมีศีล ผูทรงศีล ผูที่แสวงหาคุณงามความ 
ดี  แลวเปนหมูคณะขึ้นมาเจบ็ไขไดปวย  มีปญหาอยูในหมูสงฆ  แลวเราไมดูแลกันนี่มนั 
เปนผูทรงศีลตรงไหน มนัเปนผูปฏิบัติตรงไหน 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาแสดงเปนตัวอยาง  เวลาภิกษุปวยไข  องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูอุปฏฐากเลย  ผูใดจะอปุฏฐากองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธ 
เจาใหอุปฏฐากภิกษุไขเถิด  แตก็มีขอยกเวน  ภิกษุถาเปนผูที่ดูแลรักษายาก  เปนผูทีเ่อาแต 
ใจ  อยาไปดูแลมนั  ทิ้งมันไปเลย  เพราะมนัออนแอ  มันไมเขมแข็ง  มนัไมดูแลตวัมนัเอง 
กอน ทุกคนตองดูแลตัวเองกอน เราตองไมเปนภาระของคนอืน่กอน 

แตถามันมีความจําเปนขึน้มานี่ตองใหภกิษุดูแลกัน ภิกษุดูแลกันดวยความสมควร 
ความสมควรกับธรรม  สิ่งนัน้ถงึดูแลกนั  แตถาดูแลกันนีจ่ะอางเอาธรรมะขึ้นมา  อางวนิัย 
ขึ้นมา เพื่อจะใหหลบหลีกไปกับธรรมวินัยนั้น มนัเปนประโยชนอะไร 

นี่กิเลสมนัออกอยางนัน้ไง  เวลากิเลสมันออกอยางนั้น  องคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาเปนธรรม  แสดงเปนธรรม  ถาเราทําเปนธรรม  ธรรมคือความมเีหตุมีผล  เหตุผล 
ความสมดลุนัน้เปนธรรม  ถาเราทําคือความเปนธรรม  สิ่งนั้นเราทําตามธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  นี่เราเคารพเหน็ไหม  กราบองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธ 
เจา นี่ครบูาอาจารยทานบอก เรากําลงักราบองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา อยาลวงเกนิ
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ถาลวงเกินเขาไปนี่  เหมือนเทากับลวงเกินองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา  เพราะธรรม 
และวินยัจะเปนศาสดาของเรา 

นี่ศีลมนัสะอาดบริสุทธิ์ตรงนั้น ศีล ศีลวัตร นั่นศลีในขอวัตรไง นีข่อวัตรปฏิบัตนิี่ 
นี่เปนการแสดงของใจ  ถาการแสดงของใจคือการฝกฝน  ถาเราไมฝกฝนนะ  คนที่ไมทํา 
อะไรเลย คนที่อยูเฉยๆ คนที่ไมมีคุณคาเลย เราเปนภกิษุอยาใหวนัคืนลวงไปลวงไปนะ 

เชนในปจจุบนันีม้ันสลดใจ  เพราะเรากําลงัมีการกอสราง  กําลังมีการทํากันอยูนี่ 
ทําก็ทํา ถาเราทําก็ดูแลเฉยๆ ดูแลไปเหน็ไหม แลวเราก็เดินจงกรมนัง่สมาธิกันมา แลวเรา 
ก็คิดขึ้นมา  ถาเรือ่งมนัเกิดขึ้นมาจากงานวัตถเุขามาเปนงานภายใน  เราก็ใชสติปญญา 
ใครครวญมัน ใครครวญมันเห็นไหม นกมันมีรวงมรีัง ดูนกสิ นกมันไปคาบหญามา คาบ 
อะไรมา มันประสานรังของมันนะ มนัดูแลวมันเปนธรรมชาติดีนะ เวลามนัจะวางไข มัน 
ไปหาหญา  หาใบไมมาเอามาทํารัง  แลวมนัก็วางไข  มันก็กกไขเหน็ไหม  นี่เผาพันธุของ 
มัน มนัเจริญมา 

นี่กุฏิ ที่พักทีอ่าศัยนี่เปนทีเ่รอืนวาง ภิกษุเห็นไหม  นี่อนุศาสตร ๘ อยูโคนไม อยู 
เรือนวาง  เราทําเพื่อใหอาศัย  นกมันมีรวงรงั  เราก็สรางรวงรังของเรา  เวลาในสังฆาทิเสส 
ภิกษุจะสรางกฏุิตองใหสงฆบอกที่กอน  เพราะเปนของสวนรวม  เปนของของสงฆ  สงฆ 
ตองช้ีที่กอน  ถาไมช้ีที่สงฆเห็นไหม  ไดมา  ๔  ศอก  ๖  ศอกที่วา  นี่กวางโดยรอบภายใน 
ภายนอก นีถ่าเขาไดมา นี่เปนของสงฆเปนของบุคคลไดขนาดนัน้ ไดขนาดนั้น 

นี้เปนของสงฆ เราทําในของสงฆ เราทําในของสวนกลาง เห็นไหม เพราะเราเปน 
พระธุดงค  เราเปนพระกรรมฐาน  และเราเคลื่อนไหวไป  กรรมฐานเหน็ไหม  ที่อยูอาศัย 
แลวแตเขาจะหาให ธุดงคขอไหน เราไมติดในที่อยู แลวแตคนจะหาทีอ่ยูทีไ่หน เรากอ็ยูที่ 
นั่น สิ่งนี้มนัเปนเพือ่ความเรยีบงาย เพือ่ความเปนไปของหมูสงฆเรา 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาจะปรินิพพาน 

“มารเอย  เมื่อใดภกิษุ  ภิกษุณี  อุบาสก อุบาสิกา สามารถกลาวแกคําจาบจวงตางๆ 
ของลทัธิตางๆ ได อีก ๓ เดือนขางหนาเราจะปรินิพพาน”
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นี่วางธรรมและวนิัยไว  ธรรมและวนิัยนี่เปนธรรม  เปนธรรมนะ  แลวผูที่ทรง 
ธรรมละ ผูที่จะสืบทอดธรรมนีม้าละ เมือ่ใดภิกษุ ภกิษุณีเขมแขง็ เขมแข็งเห็นไหม ความ 
เขมแข็งของเรา เขมแข็งตรงไหน ก็เขมแขง็กนัอยูตรงนี้ไง ตรงที่เอาใจใสดูแล ถาเปนวัตร 
ปฏิบัตินีม่ันกเ็ปนเรือ่งของสวนกลาง  สวนสงฆ  ถาเปนเรื่องของเราเหน็ไหม  นีเ่รือ่งของ 
เรา 

ความผิดของเขา  ถามีครูบาอาจารยเปนผูช้ีนํา  ความผิดของเขาใหครูบาอาจารย 
เปนคนตัดสิน  แตถาเขาขอคําปรึกษา  เขามีความชวยเหลือ  หรอืเปนผูที่คุนเคยกัน  พูดคุย 
กันไดเราก็พูดคุยกัน  พูดกันเพื่ออะไร  เพื่อไมใหกระทบกระเทอืนกนันะ  สิ่งที่ในอาวาส 
วัดหนึ่ง ในวัดๆ หนึ่ง ถามนัมีสิ่งใดมากีดขวางมาขวางอยูนี่  เหมือนน้ํานี่ ถามีอะไรมาตัน 
ทอ น้ําก็ไปไมไดเห็นไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  การขับเคลือ่นของเราไป  เวลาขอวัตรปฏิบัติตองพรอมกัน  เราทํา 
อะไรเหมอืนกนั  พรอมกันเหมอืนกัน  เพื่ออะไร  เพือ่กลัน่กรองตรงนีไ้ง  จริตนิสยัคนไม 
เหมือนกนัจรงิอยู  จริตนิสัยคนไมเหมอืนกันหรอก  แตในเมือ่เปนสวนกลาง  สวนกลาง 
เปนอยางนี้  พนจากสวนกลางมาแลวเราก็หลบหลีกไปตามแตจริตนิสยัของเรา  เราจะนั่ง 
สมาธิที่ไหน  เราจะตรึกอยางไร  เราจะดูหนงัสือ  เราจะดูธรรมะ  เราจะปรกึษาธรรม  อยา 
ปลอยใหผัดวันประกนัพรุง 

การผัดวันประกนัพรุงนั้นเสียไปวนัๆ หนึ่งนะ  เวลานี่มนัสําคัญมาก  เราแกชราไป 
ทุกวนัๆ  นะ  นี่ถาไมประพฤตปิฏิบัติขึ้นมานี่  พรรษาจะมากไปเรื่อยๆ  เราจะเปนครบูา 
อาจารยไปขางหนาแนนอน ๒๐ พรรษา ๓๐ พรรษานี่คนจะมากราบไหวแนนอนเลย นี่ดู 
พระสิพระตอไปนี้ พระนี่ จํานวนเห็นไหม เวลาเขาสรางวัดกนัเขาบอก โอย วัดเยอะแยะ 
เต็มไปหมดแลว พระเยอะแยะไปหมดแลว นี่แลวสมัยกอนนี่คนมัน ๑๖ ลาน วัดก็มีเทานี้ 
แลวสมัยนี้คนมนั ๖๐ ลาน 

ดูสิ ดูในกรุงเทพฯ นี่ เวลาเขาทําพิธีกรรมกนันี่ จนไมมีพระจะใหเขาใชนะ พระนี่ 
ตองวิง่รอกกนัเลย  แตเวลาไปบวชพระกนัมากว็าพระมาก  เดี๋ยวนี้พระมาก  นี่แลวเวลา 
พรรษามากขึน้มานี่  มนัจํานวนมันนอย  มนัจํานวนมนัไมมี  แมแตเขาใชงานกนัใน 
พิธีกรรมนะ  นี่แตเราไมใหเขาใชงานอยางนั้น  เราจะตองทําตัวเราใหเปนพระขึ้นมากอน
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เราจะทําตัวเราใหเปนพระขึ้นมา ถาเปนพระเปนพระขึ้นมาจากภายใน พอตัวเราเปนพระ 
ขึ้นมานีเ่ห็นไหม ธรรมและวินยั 

ถามันยงัไมสงสัย  ผูที่ไมเคยสงสัยในธรรมและวนิยั  แลวเวลามนัมเีหตุการณ 
ขึ้นมาในการนําหมูสงฆนําหมูคณะออกไปนี่  มันจะไปผิดพลาดตรงไหนละ  ถามนัไม 
ผิดพลาดตรงไหน  เวลามันมีกจิกรรมขึน้มานี่  เราปฏิเสธตรงนัน้ก็ได  เหตุผลมนัมทีั้งนั้น 
ละ มีเหตุผลที่เราจะชนะคะคานกัน ผูที่เปนปญญาชน เขาเปนนกับริหาร เวลาเขาจะมาหา 
พระนี่ เขาตองการหาพระที่ดี แลวพระที่ดี เวลาเขาจะตองการเอาพระออกไปใชงานนี่ ถา 
เรามีเหตุผลที่ดีกวาเขา  นี่เขาออกไปนีม่ันไดประโยชนอะไร  ประโยชนนั้นก็แหกันไป 
ตามประสาโลก 

แตประโยชนของพระมนัมนีี่  ประโยชนของพระทีต่องการความวเิวก  ตองการ 
ความสงบสงัด  ตองการเวลาทีป่ระพฤติปฏิบัติ  นี่ประโยชนของพระก็ตองการ  แลว 
ประโยชนของโลกก็ตองการ  แลวประโยชนของใครมีอํานาจมากกวา  ก็เอาสิ่งที่มคีุณคา 
มากกวานัน้เปนตัวตัง้ ถาตัวตั้ง เขาแพดวยเหตุผลเขาตองยอมรบั 

ถามีธรรมในหัวใจนี่สิง่นีม้ันชําระคะคานกันได  มันมีการรักษากนั  แตถามันไมมี 
ธรรมในหวัใจ  เวลามีเหตุการณขึ้นมานี่  เราจะจํานนไปกับเขาหมดเลย  เราไมรูจะเอา 
อะไรไปพูดกับเขา เพราะอะไร เพราะใจมนัมืด นี่ใจมันมืดเห็นไหม พอใจมนัมืดขึน้มานี่ 
มันไมเขาใจอะไรเลย พอไมเขาใจอะไรจะทําอะไรมนัก็กลวัไป แตถามันเขาใจอะไรหมด 
ในหัวใจนี่ หัวใจนี้ไมมเีหลือบไมมีในหวัใจเลย มันจะไปกลวัสิ่งใดละ 

ขณะที่วาความเขาใจในธรรมนี่มนัยงัมีประโยชนขนาดนั้น แลวความสุขในธรรม 
ละ ความสุขที่เราเกิดขึน้มานี่  รอนๆๆๆ นี่  เอา  ความรอนมาจากไหน ความรอนก็มาจาก 
ใจมันเรารอนไง  แลวใจมันเรารอนนี่สิง่นีเ้ปนอากาศนี่  นี่ดูสิโลกรอน  โลกรอน  ทาง 
วิทยาศาสตรเขาบอกวาโลกนีจ้ะรอนไปเรือ่ยๆ  นีพ่อมนัโลกรอนขึน้มานีม่ันจะมอีากาศ 
มันจะแปรปรวน นี่สิ่งที่แปรปรวนไปความเปนอยูของคนจะลําบากขึน้ไปเรือ่ยๆ นีถ่ามัน 
ลําบากขึ้นไปเรือ่ยๆ  มันก็ตองอาศัยสิ่งที่เปนการพยงุชีวิตของเขา  เปนการดํารงชีวิตของ 
เขา นี่มันตองหาสิ่งตางๆ มาบําบัดมากขึ้นไป
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ชีวิตเรามันจะลําบากไปขางหนานะ  เพราะคนมันมากขึ้น  โดยธรรมชาติ  นี่ดูสิดู 
อยางไออุนของรางกายเรานี่  นี่มนุษยทีอ่ยูกนัมากขึน้มานี่  มันจะมีความรอนออกมาจาก 
รางกาย  นี่ความรอนนะคนเรานี่  สิ่งของเสียทีม่ันขับออกมาจากรางกายนี่  ยิง่เปนพันๆ 
ลานคนนี่ออกมาเทาไหร วนัหนึ่งใชเทาไหร วนัหนึง่ออกมาเทาไหร แลวโลกมนัจะอยูได 
อยางไรละ โลกมนัก็ตองเปนสภาวะแบบนี้อยูแลว ในเมือ่มกีารใชสอยมาก 

นี่มนัเรือ่งของโลก  แลวถาหัวใจละ  นี่สิ่งนีม้ันเปนเผาพันธุนะ  สิ่งนี้มนัเปนความ 
โลกเจริญ  เมือ่กอนนี่สิ่งตางๆ  อยางเชนเกษตรกรรม  ทั่วโลกความเปนอยูคลายๆ  กัน 
เพราะวามนัเปนเรื่องของธรรมชาตินะ  พอมอีุตสาหกรรมขึ้นมา  ผลิตๆๆ  ขึ้นมา  นี่ 
อุตสาหกรรม แลวอุตสาหกรรมการปฏิบัตมิีไหม? อตุสาหกรรมธรรมะมไีหม? 

นี่อุตสาหกรรมธรรมะมนักม็ีพวกซีดี  พวกอะไรพวกนี้  อุตสาหกรรมก็ปมออกมา 
สิ แลวมนัไมมีชีวิตไง มนับอกกันไมได เราฟงนี่มนัอยูที่อํานาจวาสนาของคนนะ ถาคนผู 
ปฏิบัติ  พระเรานีเ่ปนผูปฏบิัติ  ถาหูดี  ถามอีํานาจวาสนา  สิ่งนัน้มนัสะเทอืนหวัใจนะ  ฟง 
เทปฟงซีดีนีม่ันสะเทือนใจ ฟงธรรมนี่มนัสะเทอืนใจ สะเทือนใจนี่เรากม็ีโอกาสเห็นไหม 
นี่มนัอยูที่อํานาจวาสนาของผูฟงอีกตางหากนะ ถาผูฟงมีสภาวะแบบนัน้ 

แตถามาฟงสดๆ นี้ละ  ธรรมะสดๆ มันออกมาจากใจนะ  ออกมาจากปจจบุันนี้  นี่ 
ปจจุบนัก็เหมือนกนั  เหมอืนอาหารรอนๆ  อุนๆ  เลย  เอาออกมาจากเตานี่มนัมรีสชาติ 
ตางกันนะ แตวาเกบ็ไวจนเย็นชืดแลวรสชาติก็ตางกนั ก็ยังดียงัเปนอาหารยงัมีความสนใจ 
ยังเอาอาหารเลี้ยงชีวิตอยู  หวัใจยังมีธรรมในหัวใจอยู  มนัยังเปนประโยชนกบัมนุษย 
เหมือนกนั 

แตถาปฏิเสธหมดเลย ไมเอาสิ่งใดๆ เลย สิ่งใดก็ไมเอาเลย นี่สิง่นีม้ันเปนตกยุคตก 
สมัย  นี่กิเลสมนัล้ํายุคล้ําสมัย  นี่ทําอะไรนี่  ทําไมตองมาทุกขมายาก  คํานี้สําคัญนะ  เวลา 
ปฏิบัติมนัจะยอนกลับมา  “ทําไมตองมาทกุขมายาก?”  เอา  แลวอยูเฉยๆ มนัทุกขยากไหม 
ละ  นี่เวลามนัทุกขยากนี่  มันจะไปอยูเฉยๆ  ของมัน  มนัจะนอนตีแปลงวาสิ่งนั้นเปน 
ความสุขไง  ..มันเปนความสุขไปไมได  คนเราใหนอนเฉยๆ  นี่นอนไมไดหรอก  คนเรานี่ 
ใหอยูเฉยๆ เปนไปไมไดหรอก
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นี่เวลานอนเฉย แลวนัง่สมาธิก็อยูเฉยๆ เหมือนกนั ทําไมมนัทําไมไดละ นัง่สมาธิ 
ทําไมนัง่เฉยๆ  ไมได  อยาใหกิเลสมนัหลอกนะ  เวลากิเลสมนัหลอก  นี่ทําไมตองมาทุกข 
มายาก  นี่ตรงนี้ลมเลย  เห็นไหมเวลาครบูาอาจารยทานบอก  สมัยอยูหนองผือเหน็ไหม 
เริ่มตนในพรรษา  พระนี่ถอืธุดงควัตรในวัดกันหมดเลย  เวลาไปกึ่งพรรษา  กลางพรรษา 
คอนพรรษา หมด!  ลมหมด  เลิกหมด นี่หัวใจมนัออนแอ มันสูไมไหว มันสูทุกขยากไม 
ไหว 

แลวเวลาบิณฑบาตมามันไมไดขาวมาเหรอ  มนัไดขาวมาทั้งนัน้แหละ  อาหารจะ 
ไดมากไดนอยก็แลวแตมนัก็ไดมาทั้งนัน้ละ  นี่ดํารงชีวิตแคนี้เอง  ทําไมดํารงชีวิตไมได 
เหรอ นีเ่ราอดอาหารยังอดไดเลย แลวเวลามนัอดไมไดนี่ นี่กเิลสมนัเหยียบใครอยางนี้จม 
หัวเลย 

ครูบาอาจารยถึงบอกวางเปนธุดงควัตรโดยกตกิาเลย  ทุกคนตองทําอยางนัน้  แต 
ทําอยางนัน้ไปมันกอ็อนไป ออนไปเพราะวาทุกอยางมันเปนระบบไง เพราะสิ่งใดตองมา 
ใสกันหนาวัดตางๆ  แตก็ยังดี  ยงัดีใหรูจกัเหน็ไหม  ใหมันมีการกระทําขึ้นมา  ไมใหมนัมี 
แตตัวอักษรไง มันมีแตตัวอกัษรนะ นี่ธรรมวินยัเปนอยางนี้ พวกภิกษุทําอยางนี้ 

นี่จนชาวบานเขานนิทานะ  กราบพระไปโดยลูกชาวบานนี่  นี่แลวถาทาง 
วิทยาศาสตรเห็นไหม คือพระอยูทีไ่หน ก็เหน็คนเหมือนกันหมผาเหลือง เขาพูดอยางนั้น 
นะ  เห็นคนหมผาเหลอืง  ไมเห็นมีพระซกัคน  คนหมผาเหลือง  เขาวากนัอยางนัน้  มัน 
สมมุติไง จริงโดยสมมุติ  เราจตุตถกรรม  ในเมื่อเราญัตตินี่นะ  เราจะสรางขึน้มา  เราเปน 
สงฆ  เราเปนสงฆโดยสมมุติก็จริงอยู  แตสงฆจริงๆ  ไง  สมมุติจริงกบัสมมุติ  เราตอง 
ประพฤตปิฏิบัติ 

นี่เขาจะบอกวาคนหมผาเหลืองก็เรือ่งของเขา  ในเมือ่จิตมนัหยาบอยางนัน้  มันไม 
ยอมรับความเปนจริง ถาเราเปนพระขึ้นมาโดยความเปนจริง แลวเราประพฤติปฏบิัติ แลว 
ถาเราเปนพระจากภายใน ใครจะรูกบัเราวาเปนพระหรือไมเปนพระ 

นี่ความเห็นของเขา  ความดูถูกเหยียดหยามของโลก  โลกมันเหยียดหยาม  นี่เห็น 
ไหม  คนที่มาบวชพระนีค่นทีจ่นตรอก  คนที่ไมมทีางไป  คนที่สิน้ไรไมตรอก  แตเขาไม 
คิดเลยวาองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจานีเ่ปนกษตัริย  นี่สละราชบัลลงักออกมาบวช
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เลย ออกมาประพฤติปฏบิัติเลย นี่สิ่งที่เขาหากันอยูนัน้  เปนสิ่งที่องคสมเดจ็พระสัมมาสัม 
พุทธเจาปฏิเสธมาแลว แลวสมัยพุทธกาลเหน็ไหม กษัตริยออกบวชมหาศาลเลย 

นี่เวลาประพฤติปฏิบัติไปแลวนี่ ถาเปนความจริงนะ “สุขหนอ สุขหนอ สุขหนอ" 
สุขหนอสุขที่ไหนละ?  สุขที่มันไมมีความกังวลไง  คนเรานะไมมีความรับผิดชอบไวบน 
บา  ยังไมรูหรอกวาภาระรับผิดชอบมันทกุขขนาดไหน  แลวยงัไมรูภาระรับผิดชอบ 
ขณะที่วาเราตองแสวงหาสิ่งใดๆ มา ตองปองกนั ตองรักษา ตองปกปอง เปนผูนํา 

กษัตริยรักษาประเทศชาตินี่  มนัทุกขขนาดไหน  มนัแบกประเทศทัง้ประเทศเลย 
แลวเวลามันปลดเปลือ้งได  วางได  วางไดเฉยๆ นะ วางไดเรากอ็าลัยอาวรณ ถาประพฤติ 
ปฏิบัติแลวยงัไมถึงที่สุดก็อาลยัอาวรณนะ เคยเปนกษัตริย มีคนนับหนาถอืตา มาเปนพระ 
ไมมีใครดูแลเลยนะ มันจะออกรปูนีล้ะกิเลสนี่ 

แตถาประพฤติปฏบิัติ ทําลายจิตของเรา ทําลายความรูสึก ทําลายภวาสวะ ทําลาย 
หัวใจหมดแลวนี่ มนัวางหมด แมแตความรูสึกจากภายในมนัก็ไมมีอะไรมาขัดแยง ความ 
เปนอยูมนัก็สุขสบาย  นี่จะกิน  จะเดนิ  จะขบั  จะถาย  มันสะดวกสบายไปหมดเลย  เปน 
กษัตริยทําอะไรไมไดเลย  ตองอยูในฐานะของกษัตรยิ  นี่จะกินกก็ินแบบกษัตริย  จะถายก็ 
ถายแบบกษัตริย เปนกษัตริยตองมพีิธีกรรม ตองมีสถานะตลอดไปเหน็ไหม แบกหัวโขน 
ทุกขตายหาเลย 

นี่เวลาออกประพฤติปฏบิัติ ถึงที่สุดนะ “สุขหนอ สุขหนอ” เหน็ไหม นี่มนัจะเจอ 
สถานะอยางนี้  คืออํานาจวาสนาของแตละบุคคลทีเ่กิดมาเปนกษัตริยแลวออกบวช  เรา 
ไมไดเปน  เราไมไดเปน  เราเปนมนุษยนี่เราไดออกประพฤตปิฏิบัติ  แตมันยงัมโีอกาสนะ 
มีโอกาสเพราะวาครูบาอาจารยเรายังมีอยูนะ เหมอืนกับเราเปนไข เรามีหมออยูเราควรจะ 
ตื่นตัว  อยานอนใจนะ  อยานอนใจ  การนอนใจคอืนอนจมอยูกับกเิลส  เราอยานอนใจ 
จะตองขวนขวาย จะตองตื่นตวัตลอดเวลา 

สัตวปาเห็นไหม  สัตวปามันอยูของมัน  มันไมมีใครดูแลมันนะ  มันตองรักษาตัว 
มันเองตลอดเวลา  เกง  กวางนะ  เวลามนัจะกนิอะไรมันเหลียวซายเหลียวขวา  มันจะอิม่ 
ทองแตละอิ่มทองนี่มนัเอาชีวิตมันเขาแลกตลอดเวลา  เผลอมันกโ็ดนฆานะ  นีม่ันยงัตอง 
ตื่นตัว รักษาตัวมันขนาดนั้นนะ
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เราเปนภิกษุ เราไปหาครบูาอาจารยตลอดเลย ภิกษุผิวบางๆ นะ บาดเดี๋ยวก็ขาดนะ 
ผิวหนังเรานี่แคบาดเดียวนะ  ผิวบางๆ  อยางนี้ตองรักษาใหดีนะ  เห็นไหม  นี่ถาครูบา 
อาจารยทานเปนภกิษุ  ทานเปนครูบาอาจารยของเรานะทานจะเหน็  เพราะอะไร?  เพราะ 
แตละภิกษุ พระเราแตละองค จะเริม่ตั้งแตพรรษาขึ้นมานี่ เราจะผานทกุขผานยาก 

ครูบาอาจารยเราบอกเลยนีเ่ขาสูสังคม สงัคมนี่ก็ไดเขามาแลว ไดเห็นมาแลว  เหน็ 
ไหม พระนี่ พระนี่สังคมสูงขนาดไหน เขาก็ตองมีพธีิกรรมใหพระทุกอยาง แลวแตเขาจะ 
ศรัทธา  ใครศรัทธาฝายไหน  ใครอยากจะหาใคร  เขาก็หาพระไปทําพิธีกรรมของเขา 
เพราะเปนชาวพุทธดวยกัน  ผานสังคมอยางนั้นมานี ่ แลวพระเลก็พระนอยนี่ไดสมัผัสมา 
นี่โตขึ้นมา..โตขึ้นมา.. 

เราก็เหมือนกัน  นีเ่ราบวชแลว  เราเปนภิกษุแลวนี่ถงึใหตื่นตัว  ตื่นตัว  ตื่นภัย  ตื่น 
ทุกๆ  อยาง  แลวภัยขางนอกภัยขางใน  ภัยขางนอกนี่  ทุกคนก็ชวยเหลือเจือจานกนัไดนะ 
ภัยจากขางนอกนี่ ปจจัยเครือ่งอาศัยดูแลกันได  เจ็บไขไดปวยดูแลกันได ทุกอยางดูแลกัน 
ได  ภัยขางในนี่นากลัวมาก 

ภัยขางในนีเ่วลามันทอถอย  เวลามันไมสู  เวลามนัคอตกเหน็ไหม  นี่ทุกขมาก  ครู 
บาอาจารยเทศนาวาการ พยายามฉุดกระชากขนาดไหน มันกอ็ั้นตู มันมืดแปดดาน มนัไม 
ยอมไป แตถาเวลามันมีกําลังขึ้นมานี่ เราจะประพฤตปิฏิบัติกันอยูนี่ จิตใจยังสดใสอยูนี่ นี่ 
ตั้งสติไว  ชํานาญในวสี  นี่ผูที่ประพฤตปิฏิบัตินะชํานาญในวสี  ชํานาญในเหตุนะ  เรา 
ชํานาญในเหตุ ขอวัตรปฏิบัตินีม่ันมีกุศลมากนะ 

กุศลฟงสิ  กุศลคือความดี  เราทําขอวัตรปฏิบัตนิี่มนัมีเครือ่งอยู  คนเขามเีครือ่งอยู 
นะ รถถามนัอยูบนถนนนะมันวิ่งไป รถถามันตกถนนนะ เวลาน้ําปามนัมามนัพัดรถนี่ตก 
ลงไปในเหวนะ  ในทีลุ่มนี่รถนี่จมน้ําไปเลยเห็นไหม  ชีวิตนี้เราอยูบนถนนหนทาง 
เหมือนกับอยูบนขอวัตรปฏิบัติไงมันจะมีถนนหนทางไป  นี่ขอวัตรปฏบิัติสําคัญตรงนีไ้ง 
ถาอยางไรมันเปนเครือ่งอยู เครื่องอยูคอืวาเรายังดําเนินไปได 

รถอยูบนถนนมนัยังวิ่งไปไดเลย มันมีเปาหมาย มันมีปลายทาง นี่กเ็หมอืนกนั ทํา 
ขอวัตรปฏิบัติ ถาเรามขีอวัตรปฏิบัตกิับเรานี่มนัเปนเครื่องอยู อยาใหเศราหมอง จิตนี้เศรา
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หมองนะ ถามันสบัสน มนัซับซอนในใจนี่ จิตนี้เศราหมอง จิตนี้ผองใส ผองใสเพราะมัน 
มีการขยับเขยือ้น มนัมกีารถายเท การทําขอวัตรนีม่นัมีการถายเท 

ทําขอวัตรปฏิบัติมนัมกีุศลมาเพราะอะไร เพราะนี่สมบัติของสงฆ เราเอาของสงฆ 
มาใชนี่ ถาเราไมเก็บ  เวลาเราจากไปเห็นไหม  เตียง ตั่ง เอาออกมากางใช ถาจะเดินทางนี่ 
นะ  ไมเก็บเขาที่เปนอาบัติปาจิตตยี  เห็นไหม  ของของสงฆนี่  เราใชแลวไมเกบ็นีม่ันเปน 
อาบัตินะ ถาเปนอาบัตินี่  เราทําของเรานี่  เพื่อประโยชนกับเราเหน็ไหม ปลวกขึน้นี่ ตางๆ 
ขึ้นนีเ่ห็นไหม เราเอาน้ํามันมาดูแลมารักษา รักษาของใคร? รักษาของสงฆ 

ดูสิ  เวลาเขาใชของสงฆนีเ่ปนเปรต  เอาสิ่งของสงฆไปเปนเปรต  เราเปนสงัฆะ 
เปนสงฆอยูแลว  แลวของของสงฆ  เราดูแลของสงฆเพื่อ!  เพื่อเรา  เพื่อความสะอาด  เพื่อ 
ความเปนไปของอาวาส ใครเขามาในวัด  เหน็แลวเขาก็ช่ืนใจ  ผูที่ไมศรัทธาก็จะศรัทธา  ผู 
ที่ศรัทธาอยูแลว เหน็แลวก็ชืน่อกชื่นใจ 

ภิกษุจะสอนเขา  สะอาดมาจากภายนอก  ศีลของเราสะอาดบริสุทธิ์กอน  เราถงึจะ 
ไปสอนเขาใหสะอาดบริสุทธิ์เหมอืนเรา  ความเปนอยูของเราก็สะอาดบริสทุธิ์  เรารักษา 
ของๆ เรา นี่ขอวัตรปฏบิัติทําใหจิตเราตืน่ตัว ใหจิตเรานี่ กุศลมนัเกิดไปเรื่อยๆ นะ ใครทํา 
อะไรกไ็ดอยางนั้นนะ ไมทําอะไรนะกอ็ั้นตูอยางนั้น 

แตกิเลสมนับอกเลยนีเ่ปนคนไดเปรยีบ  เปนคนสะดวกสบาย  มันไดเปรยีบ 
ไดเปรยีบโดยกิเลสเหยียบหัวไวนะ แลวมนัก็เศราหมอง เศราหมองสิ เพราะอะไร เพราะ 
มันอบัเฉาไง อับเฉา นัน่ก็ไมไดทํา นี่ก็ไมไดทํา จะทาํอะไรกเ็กอๆ เขินๆ เห็นไหม นี่สิ่งนี้ 
เราทําของเรา อยาพยายามจํานนกับมนั อยาไปยอมแพกับมนั 

นี่การเคลื่อนไหว  การกระทําของเรานี่เหงือ่ทั้งนัน้เลย  สิ่งทุกอยางไดมาจากเหงื่อ 
ไดมาจากพลงังานเราทั้งนั้นละ  นี่แลวยิง่ไดเหงื่อ  ดูสินักกีฬาขนาดไหน  นกักีฬาแชมป 
โลก แชมปอะไรขนาดไหน  เขาฝกซอมตลอดเวลานะ  เขาไดเหงือ่มามากกวาเราอีก  เวลา 
แชมปโลก  เหน็ไหม  เวลาเขาจะปองกันแชมปนี่  ตองลงนวมแรก  ๑๒๐-๑๓๐  ยก  นี่ 
ประมาณนัน้เลย  ถาต่ํากวานัน้แลวนี่การขึน้ไปปองกันตองมอีัตราเสี่ยงมากแลว  ถาการ 
ซอมถงึจุดของเขา อัตราเสี่ยงก็นอยลง
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นี่ก็เหมือนกัน  ถาเรามีขอวัตรปฏบิัติ  เราเสียเหงื่อไป  เรามีการประพฤติปฏิบัตไิป 
นี่มนัไดเสียออกไป  เหมือนกบัเราซอมไง  แตถาเวลามันวปิสสนาขึน้มา  กุศลมันเกิดขึน้ 
มานะ ทุกอยางมันเปนธรรมนะ เวลาพระจะไปถามองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเห็น 
ไหม  นี่วิปสสนาไปแลวติดขัดในหัวใจ  เดินไปถามองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา 
พอดีเกิดฝนตกเหน็ไหม  ฝนตกขึ้นมานี่น้ําจากชายคาลงมาเปนแพเลย  แลวน้ําจากขางบน 
ตกลงมาเปนจุดเปนตอม เปนฟองอากาศ 

นี่จิตมนัมปีญหา มันวิปสสนาอยูแลว พอไปเจออยางนั้นนี่ นี่ถาจิตมนัมคีุณสมบัติ 
มันมีธรรม  มนัเหน็สิ่งใดมันเปนประโยชนนะ  ถาจิตเปนธรรม  เหน็อะไรนีม่ันจะเปน 
ธรรม  มันจะยอนกลับมาดูตัวเรา  แลวมนัจะละอายใจไง  ถาจิตของเราไมเปนธรรมนะ 
มองอะไรไมเปนธรรมเลย มองอะไรนะ แลวจิตถาจติมันเสือ่มถอยนะ 

คนเรานะเวลามนัพายแพ  จิตมันพายแพนะ มนัจะละเพศนะ มนัจะออกมา  เราจะ 
ไปปลูกขาวบนเมฆกไ็ด  จะทําอะไรนีม่นัจะสรางวมิานในอากาศไดหมดเลย  แลวมันจะ 
ชวนใหเราออกไปตลอด นี่เวลาเราจะออก ออกไปไหน ก็ออกไปเปนคฤหัสถไง แตถาจิต 
มันสงเสรมิขึ้นมานะ  สิ่งนัน้นี่  โลกเขาเกิดตายเกิดตายนะ  เราขึ้นมาเปนนักรบแลวนี่  เรา 
จะถอยอยางไง 

เวลาพระสึกเหน็ไหม  ชะยนัโต  ชะยันโต  มันจะชะยันโตไปไหน  มนัแพภัย  มนั 
ออกไปรับรูอยางนั้น  มันจะไปชะยนัโตมันชนะอะไร  มนัชนะมารมาจากไหน  มันแพ 
ตลอดเลย แตเวลาเขาชะยันโต ชะยันโตเปนผูชนะตางหากละ 

นี่ก็เหมอืนกัน  ถาเราเขมแขง็ของเรา  เราจะเอาชนะตัวเราเอง  เราตองเขมแข็งนะ 
นักรบเห็นไหม  นี่ลงอุโบสถ  เห็นไหม  เพื่อความสะอาดของสงัฆะ  เพื่อสงฆของเราเห็น 
ไหม  เราจะชวยเหลอืกนั  เราจะเจอืจานกนั  เราจะทําใหศาสนานี้มีเกียรติยศ  เปนเกยีรติ 
ของศาสนาเลยนะ 

เพราะเกยีรติศาสนานะ  สัมมาทิฏฐิ  ความเหน็  สัมมาสังกปัโป  เปนสัมมา  เปน 
ความเหน็ถูกตอง  เปนการกระทําที่ถูกตองเหน็ไหม  มันจะทุกข  มันจะยาก  มันจะลําบาก 
แนนอน  การทํางานของโลกเขาก็ทุกขยาก  เขากล็ําบากเหมอืนกนั  นีท่ํางานของสงฆไง 
ทํางานของสงฆใชไหมมนับีบคั้นเขามา  บีบคั้นในความรูสึกไง  เราจะขยับอะไรมันก็มี
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ธรรมวนิัยเปนทีบ่ัญญัติไว นี่มนัเปนกรอบ มนัจะบบีคั้นไมใหจิตเราออกไปขางนอก มัน 
จะมีกรอบของมันอยู 

นี่ถาเขามาแลว พระในสมยัพุทธกาลเหน็ไหม นี่วาจะสึก นี่อะไรก็ผิดไปหมดเลย 
ไปถามองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาบอก  “รักษา 
ศีลขอเดียวไดไหม” 

“ไดครับ” รักษาใจเหน็ไหม รักษาใจไว รักษาศีลขอเดียว เพราะอะไร เพราะกเิลส 
มันมาหลอกไง 

นี่ผิดไปหมด อะไรก็ผิดไปหมด มันไมผิดมนัก็กงัวลใหผิดไง มันไปคิดไวกอนวา 
ไอนัน่ก็ผิด  ไอนี่ก็ผิด  ทั้งๆ  ทีย่ังไมทําอะไรเลยมนัก็วาผิด  แตในวินัยบอกเลยนะถาลังเล 
สงสัยไมใหทํา  ถาผิดเพราะความลงัเล  ผิดเพราะความสงสัยไมควรกระทําเลย  แตนี้กิเลส 
มันพาสงสยัไง นีเ่ราถึงตองศึกษาใหเขาใจ แลวไมตองสงสยั 

ความผิดพลาด ความพลั้งเผลอเพราะเราขาดสติ อันนี้มนัปลงอาบัติเอา ปลงอาบัติ 
นะ  จะไมใหผิดพลาดไปเลยนี่มนัเปนไปไดที่ไหน  ความผิดนี่มนัมอียูแลว  เพราะมันมี 
กิเลสในหัวใจ  แต!  แตเราไมใหกิเลสมนัชักนําไง  ไมใหมีความผิดพลาดซ้ําแลวซ้ําเลาไง 
ผิดก็รีบปลงอาบัติ  สิ่งนัน้เพราะมันมีเจตนา  เพราะรูแลวจะไมมีอีก  รูแลวไมทําอีก  นี่ 
ดัดแปลงตนมาตลอด 

คนดัดแปลงอยางนี้เหมือนตนไมไง  ตนไมนี่ถาเราค้ํามัน  เรายนัมนัใหดีนี่  ตนไม 
เราดูแลดี  ตนไมตองโตได  จิตกเ็หมอืนกัน  ธรรมและวนิัยนี่ค้ําไว  ค้ําโพธ์ิ  ค้ําโพธ์ิ  โพธิ 
โพธิเห็นไหม  โพธิคือหวัใจ ถาค้ําขึ้นมาได  โพธิคือปญญา ปญญามันใครครวญขึ้นมาได 
นี่ ชีวิตมันจะราบรืน่ ชีวิตจะดีงาม 

นี่ความเขาใจอยางนี้ มีหลักมีเกณฑอยางนี้ ถึงจะเปนภิกษุ  ถึงจะเปนความสะอาด 
บริสุทธิ์ของใจ  ถาเปนความสะอาดบริสทุธิ์ของใจนี ่ กาวเดินขึน้ไปนี่  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
เกิดขึ้นมานี่ ก็อยูที่อํานาจวาสนาที่ใครจะทําไดมากไดนอย 

ศีล สมาธิ ปญญานะ ปฏิบัติบูชา ปฏิบัติบูชาแลวองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
บอกกบัพระอานนทนะวา  “อานนท  เธอบอกเขาเถดิ  อยาใหเปนอามิสบูชาเลย”  นี่ทีโ่ลก
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เขาทํากันนีเ่ปนอามิสบูชาหมดเลย  แตเขาพยายามอยากจะประพฤติปฏิบัติกนั  อยาก 
ประพฤตปิฏิบัติกนัก็หาครูหาอาจารย  หาสถานที่  ถาเขาไปเจอครบูาอาจารยทีถู่กตอง  ไป 
เจอครูบาอาจารยที่ชี้นําขึ้นมา ก็เปนบุญกุศลของเขา 

ถาเขาไปเจอครบูาอาจารยทีเ่ปนฤๅษีชีไพร  ปฏิบัติเปนสักแตวา  ทําอะไรไปอยาง 
นั้นนี่  เปนฤๅษีชีไพร ก็อํานาจวาสนาของเขา เพราะเขาชอบของเขา เขาพอใจของเขา เขา 
มีบุญมีกรรมตอกนักเ็รื่องของเขา แตเรื่องของเรานี่เอาตัวรอดใหไดกอน เอาตัวรอดใหได 
นะ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเปนที่พึง่แหงตน ตนรกัษาตนเองได แลวตนนี่จะชวยเหลอื 
เขาแนนอน

ตอไปนี่ภกิษุจะแบบวาพรรษามากๆ  ขึน้นี่มนัจะนอยองคลงเห็นไหม  แลวนี่ดู 
ชาวโลกที่เขาตองหาที่พึ่งๆ นี่ นี่เขารอพึง่อาศัยทั้งนัน้ละ เพียงแตวาเราอาศัยตัวเราไดหรอื 
ยัง เราตั้งหลกัตั้งฐานของเราไดหรือยัง ถาเราตั้งหลักตั้งฐานของเราไดแลวนี่ นี่คนนีจ่ะรอ 
ใหแบกรับภาระเปนมหาศาลเลย ทุกคนรออาศัยนะ 

ดูสิเวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาเทศนาวาการ  นี่ภิกษุ  ๖๑  องค  เธอพน 
จากบวงที่เปนทิพย  และบวงที่เปนโลก  บวงทีเ่ปนโลกคือบวงเรือ่งโลกๆ  ตางๆ  บวงที่ 
เปนทพิยทีว่าเกิดตายในวัฏฏะ พนจากบวงทั้งหมดแลวนี่  ไปอยาซ้ําทางกัน  เพราะวาโลก 
นี้เรารอนนัก เขาตองการคนพึ่งพาอาศัย แมแตพระไมใหซอนทางกนัเลย มันเสียบุคลากร 

แลวในปจจุบนันีม้ันยิ่งกวานัน้อีก  นี่ภิกษเุปนพระอรหันต  ๖๑  องค  แลวเดี๋ยวนี้ 
ภิกษุนี่มนัมกีี่องค มันมีอยางไร นี่เราพยายามรักษาของเรา เพราะอะไร เพราะเราเปนภกิษุ 
ดวยคนหนึ่ง เราเปนภกิษุไดองคหนึง่นะ เราเปนพระโดยสมมุติแนนอน 

ถาเราประพฤติปฏิบัติขึน้มานี่  นี่พืน้ฐานเราไดเปรยีบเขามหาศาลเลย  เพราะเรามี 
เครื่องมอืพรอม  เราเปนภิกษุ  ศีล  ๒๒๗  นีจ่รงิโดยสมมุติเลย  พรอมเสมอเลย  ถาเราทํา 
ขึ้นมา  นี่เราจะเปนองคหนึง่ที่สิ้นจากกิเลส  เพราะกิเลสมันอยูที่ใจ  เหมือนกบัสิ่งสกปรก 
อยูบนภาชนะ  เราชําระลางภาชนะ  ความสกปรกจากภาชนะนั้นออกไป  ภาชนะนัน้ก็ 
สะอาด
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ใจก็เหมือนกัน  ใจเรานี่มนัมีกเิลสอยู  ทุกคนรูอยู  กเิลสคือความคับแคนใจ  เราไม 
เคยอัดอั้นตนัใจ คับแคนใจบางเลยเหรอ นั่นละกเิลส แลวถาเราใชปญญา เราใชวิปสสนา 
เราใชสมาธิเขาไปชําระลางมนั  แลวสิ่งที่ความอัดอัน้ตันใจตางๆ  มันโดนชําระออกไปนี่ 
นี่สิ่งนีม้ันสะอาดได  นี่อยูที่ไหน  ก็อยูที่ใจของเรานี่เห็นไหม  ถาเราทําสิ่งนี้ไดขึน้มา  เราก็ 
เปนภิกษอุงคหนึ่ง  ตามทีอ่งคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาใหเผยแผธรรม  อยาไปซอน 
ทางกัน ใหเปนประโยชนกับโลกเขา ใหเปนประโยชนกับเรากอน 

เราพยายามสรางนะ  สรางใหเปนประโยชนกับเรา  แลวเราจะไดรับใช  เราจะได 
ดูแลโลก  เราจะไดเปนเกยีรติกบัศาสนา  เปนเกยีรติกับศาสนานะ  เพราะชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ  เปนสถาบันไง  สถาบันศาสนา  แลวมีบุคลากรทีข่ับเคลื่อนใหศาสนา 
ออกมาเปนสิ่งทีโ่ลกเขาไดพึ่งอาศัยไง 

สิ่งนี้จะเปนเกยีรติกับศาสนา  เราเปนคนหนึง่ที่จะเปนเกียรติกับศาสนาหรอืไม 
เปนเกียรติ  นี่เราตองพยายามทําของเรา  เราตองมคีวามอดทนของเรา  เราพยายามคนควา 
ของเรา มีความสุขของเรากอน เราจะรูเองวาเราไดชาํระกิเลสไปมากนอยแคไหน ถามาก 
นอยแคไหน เราจะรับผิดชอบสงัคมไดมากนอยแคไหน เราจะรูกําลังของเราตลอดไป ถา 
คนๆ  นั้นยังเปนสมัมาทิฏฐิ  ความเหน็ทีถู่กตอง  เพื่อประโยชนกบัเรากอน  แลวจะเปน 
ประโยชนกับโลก เอวัง 
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