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เทศน์พระ วนัที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟัง วนัน้ีวนัอุโบสถ วนัอุโบสถนะ อุโบสถคือการสังฆกรรม สังฆกรรมเพื่อความสะอาด
ของเรา เพื่อความสะอาดของใจ ถา้เพื่อความสะอาดของใจ ร่างกายตอ้งท าความสะอาดมนัตลอดเวลา 
เราจะตอ้งอาบน ้า เราจะตอ้งท าความสะอาดร่างกาย แลว้ร่างกายมนักส็กปรก เพราะอะไร เพราะมนั
ขบัเหง่ือขบัไคลออกมา อนัน้ีมนัเป็นเร่ืองของวตัถุท่ีมนัสะอาดไม่ได ้ แมแ้ต่ของสะอาดขนาดไหนนะ 
ดูสิ ทางส่ิงท่ีเป็นวตัถุ ถว้ยโถโอชาม จะขนาดไหนก็แลว้แต่ มนัมีฝุ่ นมีผงของมนั ตวัมนัเองก็ตอ้งยอ่ย
สลายของมนั ถึงเวลาแลว้มนัก็ช ารุดทรุดโทรมไป เห็นไหม มนัไม่มีแก่นสารไง ร่างกายน้ีก็ไม่มีแก่น
สาร ไม่มีแก่นสารเลย 

แต่เพราะเราไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ เรามีร่างกายและจิตใจ แลว้เราไดม้าบวชเป็นพระเป็นสงฆ์ 
การบวชเป็นพระเป็นสงฆโ์ดยสมมุติสงฆ ์ เพราะดว้ยศรัทธาความเช่ือ เพราะเรามีศรัทธาความเช่ือ เรา
ถึงไดไ้ปบวช ไดเ้ป็นเพศของนกับวช 

เพศหญิง เพศชาย เพศของสมณะ เพศหญิง-เพศชายเขาก็ตอ้งเกิดตายไปตามวฏัฏะของเขา แต่
เพศสมณะ ความสงบของใจตอ้งมี ตอ้งมีความสงบของใจ มนัถึงจะสมกบัเป็นเพศของสมณะ ถา้
สมณะไม่เป็นผูท้รงธรรมทรงวินยั ใครจะเป็นคนทรง ถา้นกัรบไม่เป็นผูร้บแลว้ชนะขา้ศึก เราจะตอ้ง
แพข้า้ศึกตลอดไป เราเป็นนกัรบก็เหมือนกนั เราบวชมาแลว้เราตั้งใจ ตั้งใจเพื่อจะเอาชนะตนเอง 

การรบกบัขา้ศึก เขาตอ้งวางแผน เขาตอ้งฝึกฝนทหารของเขา เขาถึงจะออกรบได ้ การรบกบั
ขา้ศึกของเรา เรามีความพร้อมไหม เรามีสติ เรามีสมาธิไหม เรามีปัญญาไหม ปัญญาอยา่งน้ีเกิดมาจาก
ไหนล่ะ 
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ตน้ไม ้ เขาปลูกตน้ไม ้ เขาตอ้งดูแล เขาตอ้งถนอมรักษา มนัจะโตข้ึนมา ในการบวชของเรา 
ตน้ไมม้นัโตมาตั้งแต่วนับวช วนับวชมีศรัทธาความเช่ือมาก แลว้มนัก็จะหงอยไป แลว้มนัก็จะตายไป 
ความเช่ือความศรัทธาของเรามนัหงอยเหงาเศร้าสร้อยไปตลอดนะ มนัไม่เจริญเติบโตข้ึนมา แต่เวลา
บวชข้ึนมา บวชวนัแรก บวชออกจากโบสถม์ามีความชุ่มช่ืนมาก มีความองอาจกลา้หาญมาก มรรคผล
นิพพานอยูมื่อเราเลยน่ะ แต่อยูไ่ปๆ ท าไมมนัเศร้าสร้อยหงอยเหงาอยา่งน้ีล่ะ ตน้ไมเ้ขาถนอมรักษา
แลว้มนัจะโตต่อไป ไอน่ี้มนัโตแลว้มนัเฉาตาย ถา้มนัเฉาตาย เพราะเราไม่มีความจงใจ เราไม่ต่ืนตวั ถา้
เราไม่ต่ืนตวัมนัจะเศร้าสร้อยหงอยเหงาไปอยา่งน้ีตลอดไป 

จิตเส่ือมนะ เวลาท าสมาธิข้ึนมาแลว้จิตมนัเส่ือมจะทุกขม์าก ทุกขเ์พราะอะไร เพราะเราเคยได้
ความสงบ เราเคยไดส้มบติั แลว้สมบติัพลดัพรากจากเราไป อนัน้ีมนัเป็นอนิจจงั เพราะอะไร เพราะ
มนัเป็นขั้นของสมถะ แต่ถา้ขั้นของปัญญามนัเกิด ถา้มนัเกิดข้ึนมามนัช าระความสะอาดของมนั
บ่อยคร้ังเขา้ๆ มนัจะเขา้ไปท าความสะอาดของใจ 

การท าความสะอาดของใจมนัตอ้งใชใ้จท าความสะอาด ส่ิงท่ีเคร่ืองอยู่อาศยัมนัเป็นเคร่ืองอยู่
อาศยั อยา่ไปบา้กบัมนั ส่ิงท่ีเคร่ืองอยูอ่าศยั ขอ้วตัรปฏิบติั เราดูแลรักษาเท่านั้น บา้กบัมนัคือไปแบก
รับภาระเป็นทุกขเ์ป็นยาก แต่อาศยัมนั ไม่ไดไ้ปบา้กบัมนั อยูก่บัมนั เราตอ้งอาศยัมนั ฝนตกแดดออก 
เราตอ้งมีท่ีพึ่งท่ีอาศยั ถา้เรามีท่ีพึ่งท่ีอาศยั เราท าขอ้วตัรปฏิบติัก็เพื่อส่ิงอาศยัน้ี ถา้เรามีขอ้วตัรปฏิบติั 
ของส่ิงนั้นจะไม่ช ารุดทรุดโทรมหรอก ส่ิงท่ีมนัจะช ารุดทรุดโทรมเพราะไม่มีใครดูแลรักษามนั กุฏิ 
วิหาร ถา้เขาสร้างดีขนาดไหน แลว้ไม่มีใครดูแล ปีสองปีมนัก็เส่ือมสภาพแลว้ กระต๊อบ หอ้งหอ มนั
มุงดว้ยใบจาก มุงดว้ยหญา้คา อยูแ่ลว้มนัไม่เคยพงั เพราะเราซ่อมรักษามนัตลอดไป เห็นไหม 

ไม่ตอ้งไปต่ืนกบัมนั ของท่ีเราจะดูแลรักษาก็ดูแลรักษาจากขา้งนอก เราแค่อาศยั ของอาศยั เรา
อยา่ไปจริงจงักบัมนัจนเกินไปนกั ถา้มนัจริงจงัจนเกินไปนกั มนัดึงเวลาการประพฤติปฏิบติัของเราไป 
แต่ถา้เป็นขอ้วตัรปฏิบติั มนัเป็นการฝึกใจ ขอ้วตัรปฏิบติั การบ ารุงรักษาวตัถุน่ีแหละ แต่มนัเป็นการ
ออกไปจากหวัใจ 

หวัใจเราบ ารุงรักษามนั หวัใจออกไปเคล่ือนไหว เพื่อใหห้วัใจมนัเห็นความหยาบความ
ละเอียดของมนั ส่ิงใดช ารุดทรุดโทรม ส่ิงใดควรจะแกไ้ข ส่ิงใดควรจะถนอมรักษา การรักษาจาก
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ภายนอกมนัก็คือการรักษาใจ เพราะการรักษาใจ ใจมนัเป็นคนแสวงหา เป็นคนมองว่าส่ิงน้ีช ารุดทรุด
โทรม มนัร่ัวมนัซึมท่ีไหน ของมนัตอ้งแกไ้ขท่ีไหน น่ีมนัเป็นการแกไ้ขไปจากใจ ขอ้วตัรปฏิบติัเพื่อ
รักษาใจ เพื่อกลบัมาท่ีใจ ถา้กลบัมาท่ีใจ ตน้ไมม้นัจะเจริญข้ึนมาตรงน้ี 

แต่ถา้เราไปบ ารุงรักษา เราไปดูแลมนั มนัเป็นการหงอยเหงาเศร้าสร้อย จิตมนัเส่ือม แต่ถา้เรา
ไปบา้กบัมนั เราไปจริงจงักบัมนัจนเกินไป มนัเป็นใหญ่กบัเรา เราเป็นข้ีขา้มนัไง 

ดูทางโลกเขาสิ เขาสร้างบา้นสร้างเรือนข้ึนมามหาศาลขนาดไหน เวลาเขาใชน้อน ท่ีนอนเขา
แค่หอ้งนอนเขาหอ้งเดียวเท่านั้นน่ะ น่ีก็เหมือนกนั การใชอ้าศยัของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้บอกเลย ภกิษุเราไม่ใช่กนิเพือ่เกยีรติ ไม่ใช่กนิเพือ่กาม กนิเพือ่ด ารงชีวติ โลกเขากินเพื่อเกียรติ กิน
เพื่อกาม กินเพื่อด ารงชีวิต กินเพื่อศกัด์ิศรี กินเพื่ออะไร โลกเขาก็เลยกินกนั ก็เลยกลายเป็นทิฏฐิมานะ 
เป็นการแข่งขนักนั 

ไอเ้ราฉนัเขา้ไป ยดัใส่ปากไป ลงไปในกระเพาะก็แค่พอด ารงชีวิตเท่านั้นแหละ ถา้มนัเป็นการ
ด ารงชีวิต มนัรู้จกั น่ีมีคุณค่า มีคุณค่าเพราะอะไร เพราะมนัเห็นคุณค่าของชีวิต แค่ขา้วเปล่าๆ แค่น ้าก็
ด  ารงชีวิตไดแ้ลว้ การด ารงชีวิตอยา่งน้ี ด ารงชีวิตเพื่ออะไร? ก็เพื่อเห็นภยั แต่ถา้ไปเห็นส่ิงอ่ืนมีคุณค่า
กบัมนันะ น่ีกิเลสมนัข่ีหวัแลว้ กิเลสมนัจะข่ีหวัเรา ถา้เราไปยอมจ านนกบัมนั ถา้เราไม่เขา้ใจมนั กิเลส
มนัข่ีหวัไปทั้งนั้นน่ะ 

ในมือเรามนัมีทั้งฝ่ามือและมีมือ มีหนา้มือและหลงัมือ มือของเรา เราจะไม่เห็นเลย เราจะมอง
ส่ิงใดล่ะ ยกข้ึนมาเห็นมือ หนา้มือ หลงัมือ ยกข้ึนมา ตรงไหนล่ะ ถา้เราไปยดึมัน่ถือมัน่มนั ส่ิงน้ีมนัจะ
ข่ีคอเรานะ น่ีกิเลสข่ีคอตวั ตวัยงัไม่รู้ตวัเลย แลว้จะมาช าระกิเลส 

การอยูข่องเรา การอยูใ่นธรรมวินยั มนัตอ้งมีสติสัมปชญัญะ การมีสติสัมปชญัญะมนัจะ
ยอ้นกลบัมาท่ีตวัเรา น่ีหนา้ท่ีของเรา หนา้ท่ีของเรา ดูท่ีหวัใจของเรา ทุกคนมาแกไ้ขหวัใจ หนา้ท่ีของ
เราคือหวัใจของเรามนัทุกขม์นัยากไหม แลว้เวลามนัเกิดข้ึนมา ไม่เขา้ใจอะไรเลย เจบ็ไขไ้ดป่้วยไปหา
หมอ หนา้ท่ีรักษาก็ไปอยูท่ี่หมอ หมอจะรักษาใหเ้ราหาย แต่เวลาเจบ็ทุกขห์วัใจ หมอก็รักษาแต่เร่ือง
ของความเจบ็ไขไ้ดป่้วย แต่เร่ืองหวัใจรักษาไม่ได ้
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เจบ็ไขไ้ดป่้วยไปหาหมอ ขาดเหลืออะไรก็ไปหาทางโลกเขา สั่งเขา้มา ของมีอะไร สั่งเขา้มา 
แต่หวัใจมนัพร่องอยูต่ลอดเวลา สั่งไม่มีวนัเตม็หรอก คนสั่งสั่งขนาดไหนก็ไม่พอใจ ถา้มนัไม่พอใจ 
หวัใจมนับกพร่องไง มนัตอ้งรักษาท่ีใจ ถา้ใจมนัเตม็ข้ึนมาแลว้ ส่ิงนั้นแค่อาศยั มนัไม่ตอ้งไปแสวงหา
มนัมาก แค่ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ไม่ตอ้งแสวงหามนัมาใหม้นัเป็นภาระหรอก ไม่ตอ้งเป็นภาระหรอก ส่ิง
ท่ีเป็นภาระเพราะอะไร เพราะเราไปจริงจงักบัมนัจนเกินไป แต่เราทิง้เร่ืองของขอ้วตัรปฏิบติั ทิง้เร่ือง
ของหวัใจ ถา้เราไปทิง้ตรงน้ีแลว้ เราไม่เห็นคุณค่าของธรรมเลย 

ธรรมมนัอยู่ทีใ่จ ธรรมมันสัมผสัทีใ่จ ตู้พระไตรปิฎกทั้งหมด วชิาการทั้งหมดช้ีเข้ามาทีใ่จ ช้ี
เข้ามาทีค่วามรู้สึกนี้ แต่เราเอาความรู้สึกน้ีออกไปหาวิธีการ ดูสิ มนัสั่งไดห้มดเลย ทุกอยา่งสั่งไดห้มด 
ฉนัน้ีใหญ่โตมาก ฉนัน้ีมีอ  านาจวาสนามาก ในประเทศไทยไม่มีก็สั่งจากเมืองนอกเขา้มากไ็ด ้ สั่งท่ี
ไหนมาก็ไดท้ั้งนั้นน่ะ น่่ีมนับกพร่อง 

ถา้มนัอ่ิมเตม็ ไม่ตอ้งสั่งเลย หาเอาจากความเป็นอยูข่องเราน่ีแหละ หาเอาจากในท่ีอยู่อาศยัเรา
น่ี ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยั ๔ ขา้วน ้าต่างๆ หาไดท้ั้งนั้นน่ะ หาเอาท่ีน่ี มนัจะมีคุณค่าไม่มีคุณค่า มนัหา
มาจากมือเรา น่ีของบริสุทธ์ิผดุผอ่ง มนัจะมีอะไรบริสุทธ์ิเท่ากบัสัมมาอาชีวะ การบิณฑบาตเล้ียงชีพ 
เพราะเขาไดม้าดว้ยความบริสุทธ์ิของเขา เขาเทิดทนูใส่หวั เขาอธิษฐานของเขา เขาอธิษฐานว่าขอให้
เขามีความสุขของเขา อาหาร ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ใส่บาตรไป มนับริสุทธ์ิผดุผอ่งนะ 

ทางโลกเขา เขาไปโรงแรม เขาจองหอ้งโรงแรมเลย เวลาเขา้ไปกินยงัตอ้งจ่ายเงิน มนัเป็นธุรกิจ 
มนัสะอาดบริสุทธ์ิขนาดไหน นัน่เขาหลอกกนั เขาแต่งกนั ของเรามนัสะอาดจากความรู้สึก สะอาด
จากเจตนา เจตนาของคนใส่ เขาเจตนาบริสุทธ์ิของเขา เขาทนูใส่กระหม่อม แลว้เขาใส่บาตรเรามา มนั
จะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า มนัสะอาดบริสุทธ์ิผดุผ่องมากเลย สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ ถา้เล้ียงชีพ
ชอบข้ึนมา ความสะอาดบริสุทธ์ิของเราเกิดจากท่ีน่ี ปัจจยัเคร่ืองอาศยัเกิดจากเรา อยู่กบัเรา ส่ิงท่ีเรา
อาศยักบัเรา เราอยูก่บัเรา เราสะอาดกบัเรา ถา้ส่ิงน้ีมนัสะอาดข้ึนมา มนัจะมีความสุข มนัเป็นอิสรเสรี
ภาพ เป็นอิสระมาก ไม่เป็นข้ีขา้ใครเลย ไม่ตอ้งเป็นข้ีขา้ของใคร ไม่ตอ้งใหใ้ครมาบงัคบับญัชา ธุดงค
วตัรมีความสุขมาก เราจะไม่เขา้ไปในบา้นของใครเลย 
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ดูสิ พระในสมยัพุทธกาลไปฉนัในบา้นของโยม เขาเป็นนายช่างเจียระไน เขาเอาเพชรมาให้
เจียระไน มือขณะท าอาหารอยูม่นัเลอะเลือด ไปจบัแกว้จบัเพชรแลว้วางไว ้ นกกระเรียนมนัเห็นเขา้ 
มนัมากินไป น่ีเป็นแกว้ของกษตัริย ์

นายช่างเจียระไนมาถึง มาถามสมณะ “ไปไหน แกว้นั้นไปไหน” 

“ไม่เห็น ไม่เห็น” 

มีอยู ่ ๒ คน ไม่เห็น ก็ตอ้งเคน้เอามาใหไ้ด ้ เอาเชือกรัดคอเลย รัดคอจนขนาดท่ีว่าอาเจียน
ออกมาเป็นโลหิตเลย นกกระเรียนนั้นมนัมากินเลือดนั้น ภิกษุเห็นนกมนักินเลือดนั้น นายช่างนั้น
โมโหมาก เตะจนนกนั้นตาย พอนกตาย ภิกษุก็บอกว่า “หยดุก่อน หยดุก่อน ดูซิ นกนั้นตายหรือยงั” 

“ตายแลว้ ตายแลว้” 

“นกกระเรียนมนักินไป” 

ผา่ทอ้งออกมา แกว้อยูใ่นนั้น พระองคน์ั้นสลดสังเวชมาก การเขา้ไปในเรือนของเขามีโทษเป็น
อยา่งน้ี มนัมีภยัทั้งนั้น เห็นไหม การธุดงควตัรของเรา เราบิณฑบาตไป เราไม่เขา้ไปในบา้นของเขา ไม่
เขา้ไปในบา้นของใคร ไม่เป็นข้ีขา้ของใคร ไม่ตอ้งใหใ้ครมาบงัคบับญัชา ถา้เราจะบริหารจดัการจน
เป็นข้ีขา้ของมนั เราจะตอ้งยอมจ านนกบัทุกๆ คนไป ยอมจ านนกบักิเลสของตวัเองก่อน กิเลสของ
ตวัเองมนัอยากออกไปขา้งนอก มนัอยากออกไปรับรู้ อยากออกไปบริหารจดัการ แต่มนัไม่คิดเลยว่า
มนัจะบริหารจดัการกิเลสในหวัใจของตวั 

กิเลสในหวัใจของตวัน้ีบริหารจดัการมนัไม่เป็น แต่เร่ืองบริหารจดัการจากภายนอก เขาศึกษา
กนั เขาเรียนกนั เขาจา้งกนัได ้ ดูสิ เด๋ียวน้ีมีผูบ้ริหารจดัการ บริษทัต่างๆ เขารับผดิชอบทั้งนั้น เขา
รับเหมาใหห้มดเลย ท าใหห้มดเลย ขอใหมี้สตางคจ่์ายอยา่งเดียว แลว้มนัมีคุณค่าอะไรข้ึนมา มนัเป็น
โลกธุรกิจ แต่โลกของน ้าใจ โลกของสัมมาอาชีวะ โลกของความด าริชอบความเห็นชอบ มนัออกมา
จากความรู้สึก ออกมาจากเจตนา มนัไม่ไดอ้อกมาจากธุรกิจ ออกมาจากการจา้งวาน มนัออกมาจาก
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ความพอใจ ภาชนะท่ีจะใส่ธรรมคือหวัใจท่ีมนัพอใจ ถา้มนัพอใจ มนัไปสัมผสักบัความรู้สึกอนันั้น น่ี
สัมมาอาชีวะ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัของเราเกิดจากท่ีน่ี หาเอาท่ีน่ี 

ความเป็นอยู ่ดูสิ สมยัพุทธกาล นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ บิณฑบาตเล้ียงชีพ อยูใ่นเรือนว่าง ฉนั
น ้ามูตรเน่า เวลาปัจจยัเคร่ืองอาศยั กิจท่ีควรท าและไม่ควรท า กิจท่ีไม่ควรท าก็แค่น้ีเอง ถา้แค่น้ีเองแลว้
มนัอยูไ่ดไ้หมล่ะ มนัอยูไ่ม่ไดเ้พราะมนัดีดดิ้น มนัคิดออกไปรอบโลก ดูสิ จะไปเผยแผธ่รรมะ จะไป
เท่ียวต่างประเทศกนั จะไปเผยแผธ่รรม กิเลสเตม็หวัใจ เอากิเลสไปเผยแผสิ่ กิเลสทั้งนั้นน่ะ กิเลสใน
หวัใจ ตณัหาความทะยานอยากออกไปเผยแผ ่ จะเป็นใหญ่เป็นโตใหเ้ขายอมรับไง ท าไมตอ้งยอมรับ
ล่ะ แลว้ตวัเองยอมรับตวัเองไดไ้หม 

ถา้ตวัเองยอมรับตวัเองได ้ ตวัเองก็เห็นกิเลสของตวั ถา้เห็นกิเลสของตวั ท าไมตะก้ีน้ีท  าไมไม่
รักษา ท าไมไม่แกไ้ข ถา้มนัแกไ้ขท่ีน่ี ถา้มนัยอ้นกลบัมาแกไ้ขท่ีเรา ส่ิงท่ีมนัแกไ้ขท่ีเรา ตอ้งการใหใ้คร
ยอมรับ? ไม่ตอ้งการใหย้อมรับหรอก เรารับตวัเราเองไดไ้หม เรายงัรับตวัเองไม่ไดเ้ลย ถา้เราเห็น
ความผดิพลาดในหวัใจ ใครก็เห็นทั้งนั้นน่ะ ถา้เราเห็นความผดิพลาดในหวัใจ มนัเกิดจากอะไรล่ะ? 
เกิดจากธรรมน่ีไง 

เวลาเกิดจากธรรม เวลาลงอุโบสถกนั สังฆกรรม ความสะอาดของใคร สังฆะคือสมมุติสงฆ์
รวมกนั ๔ องคข้ึ์นไปเป็นสงฆ์ ตอ้งท าอุโบสถ บุคคลอุโบสถ คณอุโบสถ สังฆอุโบสถ ถา้สังฆอุโบสถ 
ในสังฆะนั้นมีความสะอาดบริสุทธ์ิขนาดไหนนัน่อีกเร่ืองหน่ึงนะ แต่ความสะอาดบริสุทธ์ิมนัเกิดจาก
เรานะ 

พระสงฆเ์กิดจากใคร? สงฆเ์กิดจากสมมุติสงฆท่ี์เรานัง่กนัอยูน่ี่ ถา้นัง่อยูน่ี่มนัมีความสะอาด
บริสุทธ์ิในตวัมากนอ้ยขนาดไหน เวลาสวดปาฏิโมกขม์า สะกิดกนัว่า ผดิขอ้นั้นๆๆ เด๋ียวตอ้งปลง
อาบติัๆ อาบติัเบาท่ีปลงได ้อาบติัหนกั ครุอาบติัท่ีปลงไม่ได ้ตั้งแต่สังฆาทิเสสข้ึนไป เป็นสังฆะ สังฆะ
คืออ านาจของสงฆ ์ อ านาจของสังฆะ สังฆะเป็นผูม้อบอ านาจ จะสะอาดบริสุทธ์ิจากสงัฆะ แต่ถา้เป็น
อาบติัเบา เราปลงกนัระหว่างบุคคล ยอมรับ ประกาศความผดิของตวั ประกาศไป 
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สีลพัพตปรามาส ความลูบคล าในศีล ถา้ความลูบคล าในศีล มนัมีความผดิพลาด พระโสดาบนั
ข้ึนไปไม่ลูบคล าในศีล ไม่ลูบคล าในศีลตรงไหนล่ะ เพราะมนัรู้แจง้ รู้แจง้จากหวัใจ ไม่สีลพัพตปรา
มาส เพราะอะไร เพราะส่ิงนั้นมนัเป็นเคร่ืองด าเนินพาเรามา จิตน้ีมนัจะพฒันาข้ึนมาจากปุถุชน กลั
ยาณปุถุชน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล 

ปุถุชน คนหนาดว้ยกิเลส ไม่รู้จกัตวัเองเลย ควบคุมตวัเองไม่ได ้ อารมณ์ก็ควบคุมไม่ได ้
ความรู้สึกก็ควบคุมไม่ได ้ใหกิ้เลสมนัชกัน าตลอดไป 

กลัยาณปุถุชน เห็นโทษของรูป รส กล่ิน เสียง 

ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัเป็นรูปทั้งนั้น เสียงน้ีเสียงนินทาสรรเสริญ เสียง ยอมรับหรือไม่
ยอมรับ ลาภสักการะ ลาภคือส่ิงท่ีเป็นวตัถุท่ีเขาเอามาถวาย ถา้เขาไม่มีสักการะ เขาไม่ยอมจ านนกบัเรา 
เขาไม่ฟังเรา ก็ไม่อยากไดเ้ขาอีกนะ 

สักการะมนัเป็นนามธรรม แต่มนัยิง่อยากไดม้ากกวา่ลาภอีก เพราะลาภเป็นวตัถุใช่ไหม ลาภ
เราแสวงหาก็ได ้ ดูสิ ดูพระท่ีเขาไปแสวงหากนัเร่ืองของวตัถุสิ วตัถุต่างๆ มาเพื่อเขา ถา้เพื่อสักการะ 
สักการะเป็นการยอมรับ ตอ้งสั่งใหย้อมรับ อยากมีลูกศิษยล์กูหามากๆ น่ีการยอมรับสักการะ 

ลาภสักการะฆ่าโมฆบุรุษ คนมนัโง่ ของมนัอยูข่า้งนอก เอามาข่ีหวัตวัเองไดอ้ยา่งไร ของมนัอยู่
ขา้งนอก เอามาข่ีหวัตวัเองใหต้วัเองยอมจ านนกบัมนั แลว้ตวัเองก็เป็นข้ีขา้กบัตวัเอง เพราะตอ้งการให้
เขายอมรับนบัถือ ก็ตอ้งไปแสวงหาส่ิงนั้นใหเ้ขายอมรับนบัถือ แลว้ท าไมตอ้งใหเ้ขายอมรับนบัถือล่ะ 
น่ีโมฆบุรุษ มนัฆ่าทั้งนอกฆ่าทั้งใน ออกไปขา้งนอกก็ไปหาขา้งนอก หาจากขา้งในกอ็ยูข่า้งใน แลว้
ขา้งในน้ีท าไมไม่จดัการมนั 

จดัการมนัลงไป ถา้จดัการมนัลงไป น่ีความบริสุทธ์ิของสังฆะท่ีนัง่กนัอยู่น่ี มนัสะอาดเขา้มา
จากภายใน ถา้สะอาดเขา้มาจากภายใน ดูสิ น ้าท่ีมนัไม่พร่อง มนัก็ไม่มีเสียงดงั น ้าถา้มนัพร่อง เสียงมนั
ดงัมาก แลว้เขาไม่ยอมรับว่าเสียงมนัดงัมาจากน ้าขวดนั้น จากน ้าขวดนั้นก็คือใจดวงนั้นไง ถา้ใจดวง
นั้นมนัพร่องอยู่ มนัก็มีเสียงดงัของมนั แต่เราไม่ไดย้นินะ แต่กิริยาการแสดงออกเป็นการแสดงออก
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ของใจทั้งนั้นน่ะ ใจแสดงออกมาขนาดไหน กิเลสแสดงออกมาจากใจ ส่ิงใดเคล่ือนไหวไป ใจมนั
แสดงออก การแสดงออกอยา่งนั้น ใครเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ล่ะ 

แมแ้ต่ทางศาลอาญาเขายงับอกเลย การกระท าน้ีส่อเจตนา เจตนามาจากไหน ถา้เจตนามนั
พร่อง เจตนามนัเสีย เจตนามนัตอ้งการสักการะ มนัก็ตอ้งท าสภาวะแบบนั้น แลว้ท ามาเพื่อใคร? ก็ท  า
มาเพื่อกิเลส ถา้เพื่อกิเลส กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน? ก็กิเลสมนัอยูท่ี่ความเร้าของใจ มนัตอ้งการ มนับกพร่อง
อยูน่ี่ มนัตอ้งการหาส่ิงนั้นมา หาส่ิงนั้นมาเพื่อใหเ้ขายอมรับ 

แต่ถา้มนัเป็นธรรมล่ะ เป็นธรรม มนัเตม็อยู่ มนัก็ธรรมเหมือนกนั ธรรมเหมือนกนันะ แต่ธรรม
อนัหน่ึงมนัพร่อง ธรรมอนัหน่ึงมนัตอ้งการการยอมรับ ธรรมอนัหน่ึงท าเป็นหนา้ท่ีไง หนา้ท่ี
รับผดิชอบ สอุปาทิเสสนิพพาน เศษส่วนของจิต ความรู้สึก ความคิด 

ท่ีเขาบอกว่า “ความคิดหยดุไม่ได ้ความคิดหยดุไม่ได”้ 

ความคิดมนัสะอาดไดน้ะ ความคิด พระอรหนัตก์็มีความคิด ความคิดไม่มีอวิชชา แต่ความคิด
ของเรามนัมีอวิชชาทั้งนั้น ความคิดของเรา ความคิดอยา่งน้ีมนัเป็นความคิดของมาร ภารา หเว 
ปญฺจกขฺนฺธา ขนัธ์ ๕ ท่ีสะอาดกบัขนัธ์ ๕ ท่ีเป็นขนัธ์ของมาร ขนัธมาร กิเลสมาร ส่ิงท่ีเป็นมารข้ึนมา 
มนัคิดออกมา ความคิดอนัน้ีมนัออกมา มนัพร่องมา มนัก็ออกไปท าลายเขา มนัท าลายเขานะ แต่มนัไม่
คิดเป็นมรรคเลย 

ถ้าเป็นมรรค มนัเข้ามาท าลายเรา มนัต้องท าลายเรา มรรคจะเข้ามาท าลายเรา 

หนา้ท่ีการงานเป็นหนา้ท่ีการงาน ดูสิ ความคิดของพระอรหนัตก์็มี ความคิดเขาก็มี จิตพระ
อรหนัตเ์ป็นส่ิงท่ีเป็นธรรมธาตุ ส่ิงท่ีเป็นธรรมธาตุ ความรู้สึกเฉยๆ นิพพานทรงอยูท่ี่ไหน? ทรงอยูใ่น
ใจของครูบาอาจารย ์ เวลามนัเสวยอารมณ์ออกมา ความเสวยเพราะจิตมนัเป็นธรรมธาตุ ธรรมธาตุน้ี
มนัไม่ใช่มาร ไม่ใช่ธรรมขโมย ธรรมไปขโมยมา ธรรมไปตู่มามนัเป็นธรรมของใคร? ธรรมของกิเลส
ทั้งนั้นน่ะ แสดงออกมามนัแสดงออกโดยกิเลส 
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แต่ถ้าเป็นธรรมธาตุ ธาตุเป็นธรรม มนัเป็นธรรมะ ธรรมะมนัออกมา มนัมอีตัโนมัติ มสีติ
ออกมา มนัมสีติ มนัเสวยอารมณ์ มนัเข้าใจหมด 

ความคิดกมี็ การกระท าก็มี การกระท ามีทั้งนั้นแหละ แต่การกระท าโดยกิเลส การกระท าโดย
การเหยยีบย  า่ การกระท าโดยลาภสักการะ มนักระท าเพื่อบชูากิเลส 

แต่การกระท าโดยธรรม การกระท าของครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรม ท่านท าออกไปท่านท าเพื่อ
ประโยชน์ไง มนัไม่เป็นประโยชน์กบัตวัท่านนะ มนัเป็นประโยชน์กบัศาสนา มนัเป็นประโยชน์
กบัสังฆะ สังฆะเพื่อความสะอาดบริสุทธ์ิ น่ีผูบ้ริหารจดัการ จดัการเพื่อความอยูส่ะดวกสบาย สร้างวดั
สร้างวาข้ึนมา สงฆจ์าก ๔ ทิศ ท่ียงัไม่ไดม้า ขอใหม้าเถิด ท่ีมาแลว้ก็ขอใหอ้ยูใ่นความสุขสบาย 

ความสุขสบายมนัเกิดจากอะไร? เกิดจากทิฏฐิเสมอกนั ความเห็นเสมอกนั การประพฤติปฏิบติั
เสมอกนั ถา้ทิฏฐิมนัต่างกนั ทิฏฐิมนัขดัแยง้กนั มนัจะมีความสุขไดอ้ยา่งไรล่ะ ศีลจะรู้ไดต่้อเม่ืออยู่
ดว้ยกนันานๆ ธรรมะจะรู้ไดต่้อเม่ือแสดงธรรม ธรรมะจะรู้ไดต่้อเม่ือการอา้ปากออกมา มนัเปิดอกนะ 
อกนัน่น่ะความจริง ความจริงในหวัใจมนัไม่เคยกลวัส่ิงใดเลย 

แต่ความจ า ความจ ามนักลวัมาก “อยา่ถามฉนันะ ฉนัรู้ไดแ้ค่น้ี” พดูไดด้ว้ยขอบเขตของความจ า 
อยา่ถามออกนอกลู่นอกทางนะ เพราะถา้ออกนอกทางมนัพดูไม่ได ้ แต่ถา้เป็นความจริง ขอใหพ้ดูมา 
ขอใหถ้ามมาเถิด น่ีความจริง ความจริงมนัเกิดมาจากใจ ถา้ความจริงมนัเกิดมาจากใจ อะไรเป็นความ
จริง 

โลกวตัถุไม่มีส่ิงใดเป็นความจริงเลย จะเจริญขนาดไหน โลกน้ีเป็นอจินไตย มนัจะอยูใ่นสภาพ
ของโลก ธาตุ ๔ แต่ส่ิงท่ีสมมุติข้ึนมาเป็นรูป เวลาเขาสร้างส่ิงใดๆ ข้ึนมา เขาตอ้งสร้างข้ึนมาเป็น
รูปลกัษณะ จะเป็นรูปส่ิงนั้นๆ ส่ิงนั้นคงท่ีอยูไ่ม่ได ้ มนัตอ้งแปรสภาพตลอดไป ส่ิงท่ีแปรสภาพ
ตลอดไป กลบัไปสู่สภาวะเดิมของเขา เป็นธาตุ ๔ เท่านั้น ธาตุ ๔ ตอ้งแปรสภาพไป พระศรีอริย
เมตไตรยจะมาตรัสรู้ไปขา้งหนา้ ครูบาอาจารย ์ อนาคตวงศจ์ะมีพระพุทธเจา้มาตรัสรู้ตลอดไป ส่ิงน้ี
ตรัสรู้ท่ีไหน 
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เวลาตรัสรู้ข้ึนมา สมมุติ ธาตุมนัเป็นธาตุเฉยๆ มนัก็ตอ้งแปรสภาพของมนัไป แต่เวลาร่างกาย
ของมนุษย ์พระศรีอริยเมตไตรยคือใครล่ะ ก็จิตมนัหย ัง่ไปเกิดในครรภ ์ เกิดในครรภก์็เป็นมนุษยอ์ยา่ง
เราน่ี 

จิตน้ีมนัสร้างโลกตลอดเวลา มนุษยค์นหน่ึงชาติหน่ึง มนัก็สร้างโลกโลกหน่ึง เกิดภพใดก็สร้าง
โลกโลกหน่ึง โลกมนัหมุนไปตลอดเวลา ส่ิงมหศัจรรยคื์อหวัใจ มนัจะเกิดตายๆ เกิดตายไปสภาวะ
แบบนั้น แต่โลกท่ีมนัหมุนเวียนเปล่ียนไป เราอาศยัมนัเท่านั้น โลกเจริญๆ เจริญโดยคนตาบอดนะ เขา
เจริญทางวตัถุ เขาว่าเจริญขนาดไหน อะไรสร้างมา? เทคโนโลยสีร้างมา การเจริญต่อยอดกนัไป ส่ิงท่ี
ต่อยอดกนัไป ถึงท่ีสุดแลว้มนัส้ินสุด มนัจบนะ ดูสิ ดูกระบวนการของเศรษฐศาสตร์ ในเม่ือมีการ
เจริญก็ตอ้งมีเส่ือมไป การเส่ือมค่าและการเจริญค่าของมนั แลว้เจริญค่าเส่ือมค่ามนัไปถึงขนาดไหนล่ะ 

พลงังานท่ีสร้างมา ดูสิ โฟมสร้างมา สร้างมาเพื่อความสะดวกสบาย เด๋ียวน้ีหา้มใชน้ะ เพราะ
มนัท าลายส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองยนตก์ลไกสร้างข้ึนมาเพื่อใชพ้ลงังาน ก าลงัจะคิดวา่ส่ิงท่ีใชพ้ลงังานน้ีถึง
ท่ีสุดก็สร้างข้ึนมาฆ่าตวัเอง สร้างข้ึนมาเพื่อท าลายส่ิงแวดลอ้ม สร้างข้ึนมาเพื่อผลาญโลกไง น่ีความคิด
ของโลกเป็นอยา่งนั้นนะ 

แต่ความคิดของธรรม ดูสิ ความคิดของเราสร้างข้ึนมาเพื่อใคร? สร้างข้ึนมาเพื่อฆ่ากิเลส ฆ่า
ตณัหาความทะยานอยาก มนัไปท าลายใครล่ะ มนัไปท าลายกิเลสในหวัใจเราใช่ไหม ถา้มนัท าลาย
กิเลสในหวัใจเรา ท าไมเราไม่คิดท า ถา้ท าอยา่งน้ีข้ึนมา โลกมนัจะมีความสงบร่มเยน็ไหม ถา้มนั
ท าลาย ถา้โลกน้ีเป็นพระอรหนัต์ทั้งหมดเลย โอโ้ฮ! โลกจะร่มเยน็เป็นสุขมาก ต่างคนต่างอยู ่ ต่างคน
ต่างมีความสุข ต่างคนต่างไม่เบียดเบียนกนัเลย มนัจะมีความสุขขนาดไหน น่ีการสร้างโดยธรรม 

ถา้การสร้างโดยธรรม ยอ้นกลบัมาท่ีเรานะ ตอ้งตั้งสติแลว้สร้างธรรมข้ึนมาในหวัใจ ธรรมของ
เราในหวัใจน้ีสร้างมนัข้ึนมา สมาธิธรรม-ปัญญาธรรม สมาธิธรรม-ปัญญาธรรมน้ียงัเป็นอนิจจงัอยู่ 
เป็นไตรลกัษณ์ ส่ิงน้ีเป็นไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์ฆ่าไตรลกัษณ์ เพราะความคิดความเกิดมนัก็เป็นไตร
ลกัษณ์อยูแ่ลว้ ดูชีวิตเราก็เป็นไตรลกัษณ์ ชัว่คราวทั้งนั้นน่ะ การเกิดข้ึนมาเป็นไตรลกัษณ์ โดยตวัมนั
เองเป็นนะ แต่โดยธรรมไม่เคยเห็น ส่ิงท่ีมนัเป็นอยูก่บัเรา แต่เราไม่เคยเห็นมนัเลย แลว้ไม่รู้จกัมนัเลย 
แลว้ท ามนัไม่ไดเ้ลย ทั้งๆ ท่ีอยูก่บัเรา ของอยูก่บัเรา เหมือนกบัเล่นของเลย เท่ียวไปแห่ใหเ้ขาด ู“ไอน้ัน่
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คืออะไร ไอน่ี้คืออะไร” ก็ของตวัเราเอง ท าไมเราไม่รู้ ไม่รู้เพราะมนัเป็นอวิชชา ไม่รู้เพราะมนัไม่มี
ความจริงใจ ถา้มีความจริงใจ มีการกระท าข้ึนมา ครูบาอาจารยเ์ราไม่มีหรือ ท าไมเราไม่มีเหตุผล ป่วย
ไขก้็ไปโรงพยาบาลสิ หมอเขาจะรอตรวจเราว่าเราเป็นโรคอะไร แลว้เราป่วย ท าไมเราไม่ไปหาหมอ 

น่ีก็เหมือนกนั เราอยูก่บัครูบาอาจารย ์ ท าไมจะไม่รู้ว่าน่ีคืออะไร ถา้น่ีคืออะไร ท าไมเราไม่
แกไ้ข ท าไมไม่แกไ้ข ท าไมไม่รักษา ไปนอนจมอยูก่บัมนัท าไม เวลาเป็นฝีเป็นหนอง ท าไมไม่ปล่อย
ใหม้นัเน่าใหม้นัเฟะไปล่ะ ท าไมตอ้งรักษามนั เป็นฝีเป็นหนองยงัรีบเอายาใส่เลย กลวัมนัจะลาม แต่
เวลากเิลสมนัสุมหัวอยู่น่ี มนัทุกข์อยู่น่ี นอนจมขีอ้ยู่น่ี นอนจมคลกุอยู่กบัมนั หัวใจนอนจมอยู่กบักเิลส 
มนันอนจมขีอ้ยู่ ท าไมไม่รักษา ท าไมไม่ขวนขวาย ท าไมไม่มีการกระท า ไปนอนจมอยู่กบัมันท าไม 
เวลาส่ิงข้างนอกเป็นของสกปรกยงัรังเกยีจมนั ต้องท าความสะอาดมนั ต้องล้างมนั แต่ใจท าไมไม่ล้าง 
ท าไมไม่ท า 

ถา้มนัท าข้ึนมา ธรรมะ จะเห็นคุณค่าของมนันะ เราเป็นศากยบุตร เราเป็นนกัรบ เราจะรบกบั
กิเลส แลว้กิเลสมนัอยูก่บัใคร กิเลสของโยมหรือ ตอ้งไปแกไ้ขโยมเขาหรือ โยมเขาเป็นคฤหสัถ ์ เขาก็
อยูท่  าอาชีพของเขา เขาก็ท  ามาหากินของเขาไป ถา้เขามีปัญญา เขามีศรัทธาของเขา เขาก็จะบวช เขาก็
จะช าระกิเลสเหมือนกนั มนัหนา้ท่ีของเขา ไม่ตอ้งไปยุง่กบัเขา หน้าทีข่องเรา ใจของเราท าไมไม่ดู มนั
ท าเสร็จแล้วใช่ไหม ใจของเราไม่มกีเิลสเลยหรือ ถงึต้องไปยุ่งกบัคนอืน่ หน้าทีข่องตัวท าไมไม่ท า กเิลส
ในหัวใจท าไมไม่รักษา หน้าทีข่องเขาเป็นหน้าทีข่องเขา 

ในเม่ือเรามีชีวิตอยู ่วดัก็คือวดั เราเป็นพระ มีขอ้วตัรปฏิบติั ถา้มีขอ้วตัรปฏิบติั เราท าตามหนา้ท่ี
ของเรา สอนโดยไม่ตอ้งสอน ไม่ตอ้งสอนเขาหรอก ไม่ตอ้งไปยุง่กบัเขาหรอก ด ารงชีวิตใหอ้ยูใ่นศีล
ในธรรม ชีวิตน้ีด ารงชีวิตของเราใหอ้ยูใ่นศีลในธรรม หนา้ท่ีของเราท าตามหนา้ท่ี เขาเห็น ทุกคนมีตา 
แต่เขาจะพดูออกมาหรือไม่พดูออกมานัน่คือการยอมรับ การยอมรับคืออ านาจวาสนา อ านาจวาสนา
ของเขา ถา้เขายอมรับเรา เขาจะเชิดชูเราเอง ถา้เขาไม่ยอมรับเรา เขาเก็บไวใ้นหวัใจ ต่อหนา้เคารพนบ
นอบทั้งนั้นล่ะ แต่ลบัหลงัเขาอยากใหไ้ปไกลๆ เลย เขาไม่ตอ้งการรับรู้ดว้ย แลว้มนัไม่มีประโยชน์
อะไรเลย ถา้เราไม่รักษาตวัเรา ถา้เราไม่รักษาใจของเรา 
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เราตอ้งกลบัมารักษาใจของเรานะ ธรรมะมนัอยูท่ี่น่ี สอนโดยไม่ตอ้งสอน ไม่ตอ้งสอนเขา
หรอก เราอยูก่บัเรา ถา้ยิง่ไปสอนเขา เขาจะวิ่งหนีนะ ยิง่จะไปสอนใคร ยิง่จะตอ้งการใหเ้ขายอมรับ จะ
ไปเผยแผธ่รรมกนั กิเลสเตม็หวั แบกแต่ส่ิงเน่าเฟะไปสอนกนัน่ะ เขาไม่รับหรอก 

แต่ถา้มนัเป็นธรรมนะ ดูสิ ครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ มัน่อยูห่นองผือ ชาวบา้นเขาจะไป
ท าบุญ เขาตอ้งซ้ือแปลงนาเขา้ไป เอาเกวียนผา่นแปลงนาเขา้ไป แมแ้ต่ไม่มีถนน เขายงัพยายามเขา้ไป
หาเลย 

น่ีก็เหมือนกนั เราไม่ตอ้งไปสอนเขาหรอก เราดูใจเรา เราท าตามหนา้ท่ีของเรา ขอ้วตัรปฏิบติั
มนัตอ้งรักษานะ เพราะถา้มนัข้ีเกียจข้ีคร้านน้ีโดยกิเลสนะ ครูบาอาจารยบ์อกว่าใหภ้าวนา แลว้เร่ือง
ขา้งนอกอยา่ไปยุง่กบัมนั 

เราเอาของสงฆม์าใช ้เตียงตัง่ท่ีเราใช ้เวลาเราไปธุดงค ์ไปท่ีไหนก็แลว้แต่ เราเอาของสงฆม์าใช ้
เวลาเราจากท่ีนัน่ไปแลว้เราไม่เก็บ เป็นอาบติัปาจิตตีย ์เพราะของสงฆม์นัไม่มีชีวิต เตียง ตัง่ มุง้ หมอน 
มนัไม่มีชีวิต มนัมาเองไม่ได ้มนักลบัเองไม่ได ้คนจะใชม้นัไปเอามนัมา ใชม้นัเสร็จแลว้ไม่เอาไปเก็บ 
เพราะอะไร เพราะขอ้วตัรปฏิบติัมนัอยูท่ี่หัวใจใช่ไหม ถา้เราไม่เก็บเองก็ดี ไม่ฝากใหพ้ระองคอ่ื์นเก็บก็
ดี จากท่ีนัน่ไป เป็นอาบติัปาจิตตีย ์ เห็นไหม ขอ้วตัรปฏิบติั ถา้ไม่ท า มนัก็เป็นอาบติั ถา้ท า แบกรับจน
เป็นส่ิงท่ีเป็นโลกๆ ไป มนัจะเอาส่ิงน้ีเชิดชูเพื่อเราจะเอายศถาบรรดาศกัด์ิ มนัก็ผดินะ 

แลว้สมดุลมนัอยูท่ี่ไหน การสอนโดยไม่ตอ้งสอนจะสอนอยา่งไร? ก็สอนเราน่ีไง มนัมี
ประสบการณ์ มีครูมีอาจารย ์ครูบาอาจารยท่์านท ามา ครูบาอาจารยท่์านท ามานะ 

คารวะ ๖ ถา้ส านกัไหน คารวะ ๖ ยงัปฏิบติักนัอยู ่ ส านกันั้นจะเจริญรุ่งเรือง หมัน่ประชุมกนั
เนืองนิตย ์พร้อมกนัประชุม เลิกประชุมพร้อมกนั ของเสียของหายต่างๆ อาจริยวตัร อาคนัตุกวตัร การ
ตอ้นรับแขก เขาก็ตอ้งมีหนา้ท่ีของเขา ดูสิ การดูแลภิกษุไข ้ ถา้ภิกษุไข ้ วตัรของผูดู้แล ก็ตอ้งรู้จกัยา 
รู้จกัดูแลรักษา วตัรของผูถู้กดูแลจะตอ้งเป็นคนเขม้แขง็ จะตอ้งเป็นคนท่ีกินยาตามท่ีหมอเขาว่า จะตอ้ง
ดูแลตวัเอง ไม่ใช่ว่าเราเป็นผูป่้วย เขาก็ตอ้งดูแลเรา แลว้ก็นอนเป็นเดก็อ่อนไปเลย จะตอ้งออดออ้นกนั 
น่ีอาบติัทั้งนั้น ทิง้มนัไป! ไม่ตอ้งไปดูแลมนั! มนัผดิทั้งนั้นล่ะ 
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มนัตอ้งเขม้แขง็ทั้ง ๒ ฝ่าย เขม้แขง็ไปหมดเลย น่ีวตัรปฏิบติั แลว้ตรงไหนมนัสมดุล? สมดุล
ตรงน้ีไง สมดุลตรงท่ีว่าเขาตอ้งเขม้แขง็ข้ึนมา ไม่ใช่จะเอาแต่ใจของตวั แลว้ใจของตวัมนัคืออะไร ใจ
ของตวัมนัคือกิเลสทั้งหมด แลว้ไปเอาใจกิเลสไดอ้ยา่งไร ไปกล่อมเล้ียงกิเลสไวใ้หอ้ยูบ่นหวัหรือ 
กิเลส ก าลงัจะฆ่ามนัอยู ่แลว้ต่างคนต่างมาอ่อนแอกนัอยู่ แลว้มนัจะฆ่ากิเลสไดอ้ยา่งไร 

มนัตอ้งเขม้แขง็ เขม้แขง็ในธรรมวินยั ไม่ใช่เขม้แขง็จนออกนอกลู่นอกทาง นัน่ไม่ใช่ การ
เขม้แขง็หรืออ่อนแอมนัตอ้งอยูใ่นธรรมวินยั อ่อนแอกบัอ่อนโยนต่างกนั คนอ่อนโยน คนเขม้แขง็ คน
อ่อนแอ คนแขง็กร้าว มนัต่างกนัทั้งนั้นน่ะ ส่ิงน้ีมนัตอ้งฝึกฝนนะ 

ตน้ไมม้นัจะเจริญเติบโตข้ึนมา มนัผา่นฤดูกาลนะ ฝนแลง้ ฝนมากเกินไป แช่น ้ามากไป ราก
เน่า มนัตอ้งแกไ้ข ระบายน ้า ตอ้งเอาน ้ามาเพื่อใหต้น้ไมม้นัโตข้ึนมา ประสบการณ์ของชีวิต 
ประสบการณ์ของครูบาอาจารยท่์านผา่นโลกมา รัตตญัญ ูเป็นผูมี้ราตรียาว ผูท่ี้ผา่นกาลผา่นเวลามา ส่ิง
น้ีมนัฝึกฝนกนัมา 

เรามีครูมีอาจารยน์ะ ในเม่ือมีครูบาอาจารย ์ ส่ิงใดท่ีดี เก็บเป็นประโยชน์กบัเรา ส่ิงใดท่ีไม่ดี ไม่
มีใครดี ๑๐๐ เปอร์เซ็นตไ์ปหมด ส่ิงท่ี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เท่านั้นท่ีละ
นิสัยได ้ ครูบาอาจารยข์องเราละนิสัยไม่ได ้ แต่ละกิเลสได ้ กิเลสคือการเห็นแก่ตวั กิเลสคือการเอา
เปรียบเขา กิเลสคือการอยากข่ีบนหวัคน ครูบาอาจารยกิ์เลสละได ้แต่กิริยาละไม่ได ้

กิเลสละได ้ เพราะอะไร เห็นไหม ท่านไม่เอาเปรียบเขา ไม่เอาเปรียบใครทั้งส้ิน ธรรมไม่เอา
เปรียบใครหรอก ธรรมมแีต่เมตตา ธรรมมแีต่เผือ่แผ่ มแีต่เจอืจานกนั ส่ิงนีเ้ป็นธรรมนะ ส่ิงทีเ่ป็น
ธรรม แล้วเราอยู่น่ี ส่ิงนีม้นัออกมาจากเจตนาทีบ่ริสุทธ์ิ มนัซ้ึงใจ ไม่ได้ออกมาด้วยเล่ห์ 

ใหด้ว้ยเล่ห์ ทุกอยา่งดว้ยเล่ห์ ความเป็นเล่ห์ไม่มีคุณค่าเลย เพราะใหม้าแลว้มนัสะกิดใจ แต่ถา้
โดยธรรม ผูรั้บมนัจะฝังใจ เราเป็นคนทุกข์คนยาก มนัมีเหตุการณ์ท่ีวิกฤติ แลว้มีคนมาช่วยเหลือเรา ส่ิง
น้ีจะฝังใจไปตลอดชีวิตเลย น่ีเขามีคุณมาก เวลาท าทาน ท าบุญกุศลกนั น่ีส่ิงท่ีควร ส่ิงท่ีเสียสละ ถา้
ออกมาโดยธรรม 
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ถา้ออกมาโดยเล่ห์ จะช่วยเหลือมากขนาดไหนเราก็ไม่ค่อยสบายใจ ส่ิงท่ีไม่สบายใจ มนัเกิดมา
จากไหนล่ะ ของเหมือนกนั แกว้แหวนเงินทองเหมือนกนั ช่วยเหลือเจือจานเหมือนกนั ท าไมใหแ้ลว้
มนัไม่สบายใจล่ะ ถา้ใหแ้ลว้มนัสบายใจ มนัสบายใจท่ีไหนล่ะ สบายใจเพราะมนัออกมาจากเจตนาท่ี
บริสุทธ์ิ เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นธรรม 

ยอ้นกลบัมาท่ีเรา ยอ้นกลบัมา ต่างคนต่างรักษาใจ ใหส้ังฆะน้ีบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ
ดว้ยเจตนาท่ีบริสุทธ์ิ ถา้เจตนาท่ีมนัดี ท าแต่ส่ิงท่ีมนัดี ไม่ตอ้งไปหวงัใหใ้ครเขาติฉินนินทาหรอก เขา
เห็น แต่ถา้มนัเป็นเล่ห์ ท าดีขนาดไหน ยิง่ท  าดีเขายิง่วิ่งหนี ยิง่ท  าดีเขายิง่ไม่เขา้มาใกลเ้ราเลย ท าไมมนั
เป็นอยา่งนั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะมนัเห็นโดยเล่ห์ไง 

แต่ถา้เป็นความจริง ส่ิงท่ีดีทุกคนปรารถนา คนมีหูมีตา ปิดกนัไม่ไดห้รอก โลกน้ีไม่มีความลบั
หรอก เราเป็นคนท า เราเป็นคนรู้ เราเป็นคนรู้ป๊ับ กิริยาท่ีแสดงออกมนัฟ้องหมด มนัฟ้องโดยวตัถุ โดย
กิริยาท่าทาง แต่ถา้เป็นเทวดา อินทร์ พรหม เห็นหมดนะ ฤๅษีในสมยัพุทธกาลท าวา่เป็นผูมี้ศีล จะกิน
เห้ีย เห้ียมนัก็มากราบ รอใหเ้ขา้มาใกล้ๆ  ถึงสุดทา้ยเขา้มาใกล้ๆ  ก็เอาวตัถุปา จะฆ่าเห้ีย เห้ียมนัไปแต่
ไกลเลย “โอโ้ฮ! เห็นกิริยาสงบเสง่ียม ก็นึกว่าเป็นส่ิงท่ีไวใ้จได ้ จะไปใหไ้กลเลย สมณะชีพราหมณ์
ไวใ้จไม่ไดเ้ลย” แมแ้ต่สัตวม์นัยงัติได ้ถา้พดูภาษาตรงๆ สัตวม์นัยงัด่าเลย สัตวม์นัยงัด่าได ้มนัด่าว่าเอา
ว่ามนัมีแต่กิริยาภายนอก หลอกลวงกนั ส่ิงน้ีเราไม่ท า เราจะท าส่ิงท่ีดีๆ 

เพราะความลบัไม่มใีนโลก เราท าในหัวใจของเรา เราต้องรู้ในหัวใจของเรา ท าส่ิงทีด่ีๆ  ส่ิงทีด่ีๆ  
นีท้ าเพือ่ใคร? ท าเพือ่บูชาธรรม ใครจะเหน็หรือไม่เห็นช่างหัวมนั กาลเวลานะ กลิน่ของศีลหอมทวน
ลม น่ีกลิน่ของศีล แล้วถ้ากลิน่ของธรรม กลิน่ของธรรมมันกงัวาน เวลาแสดงธรรมขึน้มาไม่ใช่ว่ามแีต่
มนุษย์ฟัง ส่ิงทีเ่ราไม่เห็นมนักฟั็งได้ เพราะเสียงมนัฟังกนัไป ส่ิงนีม้นัเข้าถงึหัวใจ มนัสะเทอืนกเิลส ถ้า
มนัสะเทอืนกเิลสมันกส็ะเทอืนขั้วหัวใจ เพราะกเิลสมนัอยู่ทีใ่จ 

แลว้ถา้เวลาเราช าระกิเลส กิเลสท่ีหลุดออกมาจากขั้วหวัใจ มนัสะเทือนโลกธาตุ โลกธาตุมีดิน 
น ้า ลม ไฟ แลว้หวัใจเราหวัน่ไหว ร่างกายเรามนัขนพองสยองเกลา้ มนักระเทือนโลกธาตุไหม ถา้
กระเทือนโลกธาตุ มนักระเทือนกิเลส เวลากิเลสมนัหลุดออกไปจากใจทีละเปลาะๆ มนัสะเทือน
โลกธาตุเลย ส่ิงน้ีอยูท่ี่เรานะ ถา้ความบริสุทธ์ิอยา่งน้ี เราถนอมรักษาอยา่งน้ี 
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คุณธรรม หน่อของธรรมจะเกิดจากใจของเรา หน่อของกิเลส ป่ารกชฏั องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกใหต้ดัป่าใหห้มด แต่ตน้ไมไ้ม่ไดต้ดัแมแ้ต่ตน้เดียว หน่อของธรรมมนัโผล่ข้ึนมา 
มนัผดุข้ึนมาในหวัใจเราดว้ย ตดัป่ารกชฏั กิเลสในใจของเรา ตดัมนัใหห้มด ท าลายมนั ท าลายยาก แต่
ก็ตอ้งท าลาย ท าลายเพราะเราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เราเป็นลูกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธ
เจา้ เป็นลูกของกษตัริย ์ แต่ลูกของกษตัริยต์อ้งมีศกัด์ิศรี การด ารงชีวิตของเราใหม้นัซ่ือสัตยก์บัศีลกบั
ธรรม อยา่ออกนอกลู่นอกทาง ท าอะไรใหอ้ยูใ่นศีลในธรรม แลว้ประพฤติปฏิบติั ศีล สมาธิ ปัญญา 
ปัญญาจะเกิดกบัเรา ถา้ปัญญาเกิดกบัเรา ช าระกิเลสของเรา มนัจะเป็นประโยชน์ของเรา 

ศากยบุตรพุทธชิโนรส ศากยบุตรบวชมาเป็นสมมุติสงฆ ์บวชมาในศาสนาขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นศากยบุตรในหวัใจ ใจเป็นพุทธะ ใจเป็นพุทธะในหวัใจ
ของเรา แลว้เราจะซ้ึงธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาก เอวงั 


