
เทศน์พระ วนัท่ี ๗ ม.ค. ๒๕๕๑ ๑ 

 

©2015 www.sa-ngob.com 

เทศน์พระ วนัที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๑  

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

 

วนัน้ีวนัอุโบสถ วนัอุโบสถนะ อุโบสถศีล อุโบสถเพื่อเตือนสติไง อุโบสถหมายถึงว่าการ
ลงอุโบสถสังฆกรรม การลงอุโบสถสังฆกรรมเพื่อความสะอาดบริสุทธ์ิของหมู่สงฆ ์ ถา้หมู่สงฆ์
สะอาดบริสุทธ์ิ ทิฏฐิเสมอกนั ความเห็นเสมอกนั ความเป็นอยูข่องสงฆจ์ะมีความสุขมาก 

สัปปายะ ๔ หมู่คณะเป็นสัปปายะ หมู่คณะเป็นสัปปายะเอาอะไรเป็นหลกัเป็นเกณฑ?์ เอา
ธรรมวินยัเป็นหลกัเป็นเกณฑไ์ง ไม่มีใครเอาเป็นหลกัเป็นเกณฑไ์ดน้ะ เพราะจิตใจเรายงัโลเลอยู ่
ส่ิงท่ีโลเลอยู ่ มีความลงัเลสงสัย คนลงัเลสงสัยท าอะไรมนัท าไม่ไดเ้ตม็ไมเ้ตม็มือหรอก มนัมีความ
ลงัเลสงสัย ฉะนั้น ถึงตอ้งเอาธรรมวินยัน้ีเป็นหลกั เวลาลงอุโบสถสังฆกรรม เรามาสาธยายธรรม
วินยั แลว้ถา้มีใครผดิพลาด เราจะสะกิดกนัไวว้่าเราจะปลงอาบติั 

เพราะภาษามคธ ในสมยัพุทธกาลใชเ้ป็นภาษาสามญั แต่ในปัจจุบนัน้ีเราใชภ้าษาพื้นถ่ิน 
แต่ภาษามคธเป็นภาษาท่ีเราไม่เขา้ใจกนั แต่ถา้เรียนบาลี เรียนปริยติั เรียนบาลีเป็นกุญแจไขเขา้ไป
หาพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกเป็นวิธีการเท่านั้น บาลเีป็นกญุแจไขเข้าไปหาตู้พระไตรปิฎก แต่ใน
พระไตรปิฎกเป็นกญุแจไขเข้าไปหาใจ หาใจของเรา ใจของเราทีเ่ป็นทุกข์เป็นยาก เราต้องเข้ามา
ย้อนดูทีใ่จของเรา 

แต่เราผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ค าว่า “ภาษา” เป็นสมมุติ แต่ส่ิงท่ีเป็นสากล ทุกขสุ์ขน้ีเป็นสากล 
ความเป็นสากลในหวัใจ เราจะท ากนัท่ีน่ี เวลาครูบาอาจารยข์องเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็น
แบบอยา่งเป็นแนวทาง ธรรมวินยัน้ีเป็นแนวทาง แต่ก็ปฏิบติัมาท่ีใจ 

เราเป็นนกับวช เราเป็นพระ เราเสียสละมาแลว้จากเพศของคฤหสัถ ์ เพศของโลก เรา
เสียสละมาแลว้ เพศของคฤหสัถ ์ เพศเขาหยาบๆ ความดีของเขาก็ความดีของเขา ก็ความดี เป็น
การเมือง ความเช่ือเป็นความจริง ความเช่ือ ถา้คนไหนไปเช่ือว่าคนน้ีเป็นคนดี คนนั้นเป็นคนดี แต่
ไม่ใช่ความจริงในศาสนา ความเช่ือเป็นศรัทธา ศรัทธาความเช่ือ 

ความเช่ือแก้กเิลสไม่ได้ ความจริงในศาสนาแก้กเิลสได้ 
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โลกเขา ความจริงของเขาคือความเช่ือ คือส่ิงท่ีเขาท าใหส้ังคมเช่ือถือกนั เขาถึงท ากระแส
ไดไ้ง เขาถึงท าประชาสัมพนัธ์ตวัเขาเองเพื่อใหส้ังคมยอมรับ “คนนั้นเป็นคนดี” คนไหนมีเงิน มี
สถานะ เขาจะยอมรับว่าคนนั้นเป็นคนดี คนดีของโลกๆ เห็นไหม โลกมนัหลอกลวง โลกมนัมีการ
ซ่อนเร้น ส่ิงน้ีมนัซ่อนเร้น น่ีเขายงัมีความรู้สึกว่าเป็นคนดีคนชัว่ในสังคม 

เราเสียสละมาแลว้ เราจะมาเป็นพระ ถา้เราเป็นพระ เราตอ้งมีความละเอียดลึกซ้ึงมากกว่า
นั้น ความละเอียดลึกซ้ึงของเรา ความละอายแก่ใจ ถา้เราไม่มีความละอายแก่ใจ ใจเราจะตายจาก
ความดีและความชัว่เลย 

ความชัว่ของโลกเขา ความชัว่ท่ีเขาท าทุจริตกนั เขาท าทุจริตกนัเขายงัมีกฎหมายรองรับ เขา
ยงัมีฝ่ายกฎหมาย เขามีต ารวจจบั เขามีศาลเป็นผูพ้ิพากษา อนันั้นมนัเป็นเร่ืองของสังคม เป็นเร่ือง
ของโลก 

แต่เร่ืองของเรา เกิดตาย เราเป็นคนเกิดตายเอง ใจของเราเป็นคนเกิดและคนตายเอง ถา้ใจ
ของเราเป็นคนเกิดคนตายเอง ใจของเราเป็นผูทุ้กขเ์อง วิบากของกรรม เวลาเราเกิดในสถานะต่างๆ 
เราไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ไปเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ยงัไดบ้วชอีก ดูสิ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ วนัวิสาขบชูา เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ 
เกิดท่ีสวนลุมพินีวนั แลว้เกิดท่ีโคนตน้โพธ์ิ เกิดจากปุถุชน เกิดจากคนท่ียงัมีกิเลสอยู ่ จนบรรลุ
ธรรมข้ึนมา เกิดข้ึนมาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีเกิดอีกหนหน่ึง 

“ทานในศาสนามีอยู ่ ๒ คราวท่ีประเสริฐท่ีสุด คราวหน่ึงเราฉนัอาหารของนางสุชาดา ถึง
ซ่ึงกิเลสนิพพาน...” น่ีถึงซ่ึงกิเลสนิพพาน 

“...กบัอีกคราวหน่ึง เราฉนัอาหารของนายจุนทะ ถึงซ่ึงขนัธนิพพาน” 

คนเวลาตายข้ึนมา ละธาตุขนัธ์ไป ขนัธนิพพาน แต่กิเลสนิพพาน เวลาส้ินกิเลสไป น่ีเกิด
อีกหนหน่ึง เกิดในธรรม เห็นไหม เกิดจากปุถุชน เกิดจากโลก เกิดจากวฏัฏะ พน้จากวฏัฏะเป็นวิ
วฏัฏะ แลว้ตาย ทิง้ธาตุขนัธ์ไวก้บัโลก ทิ้งธาตุขนัธ์คือทิ้งส่ิงท่ีเป็นสสารเป็นวตัถุ คือหวัใจ คือ
ร่างกาย ธาตุ ๔ และขนัธ ์๕ ทิง้ส่ิงน้ีไวใ้นสมมุติไง ในสมมุติบญัญติัน้ี ทิง้ไวใ้นวฏัฏะน้ี แต่ใจน้ีพน้
ออกไปจากวฏัฏะ 
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ใจท่ีพน้ออกไปจากวฏัฏะมนัตอ้งเห็นคุณเห็นโทษสิ ถา้มนัเห็นคุณเห็นโทษ มนัถึงจะเห็น 
ใจมนัถึงไม่ตายไปจากคุณงามความดีไง ถา้ใจของเรามนัด้ือดา้น มนัตายจากคุณงามความดี ตาย
จากความดีและความชัว่ ถา้ตายจากความดีและความชัว่ มนัไม่มีหิริ โอตตปัปะ 

ถา้มีหิริ โอตตปัปะ มนัจะต่ืนตวั การประพฤติปฏิบติัเราตอ้งเร่ิมจากตรงน้ีนะ ตรงท่ีต่ืนกลวั 
มีหิริ มีโอตตปัปะ ส่ิงใดท่ีมนัเป็นความชัว่ ส่ิงใดท่ีเป็นความผดิ ผดิศีลผดิธรรม มนัผดิศีลผดิธรรม 
เราจะไม่ท า ถา้ผดิศีลผดิธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ส่ิงท่ีมนัเป็นความชัว่ของใจ ใจมนัเป็นความชัว่ 
ใจมนัไปหมกัหมมกบัความชัว่ ใจมนัไปเกลือกกลั้วกบัความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัหลงในตวัมนัเอง มนัตายจากคุณงามความดีไป มนั
ตายไปอยูใ่นกิเลสไง ตายจากคุณงามความดีแลว้ไปอยูใ่นกิเลส ไปหมกัหมมอยูก่บักิเลส หวัใจมนั
คลุกเคลา้อยูก่บักิเลส ไปคลุกเคลา้อยูก่บัส่ิงท่ีเป็นข้ี ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง เหยยีบย  า่หวัใจ แลว้มนั
ตายจากความดี ถา้มนัจะไปฟ้ืนฟูจากความดีข้ึนมา น่ีลงอุโบสถศีล ท าใหม้นัสะอาดข้ึนมา ถา้มนั
ท าความสะอาดข้ึนมา 

คนเราพน้ออกมาจากส่ิงสกปรก เราตกลงไปหลุมมูตรหลุมคูถ เราข้ึนมาเราช าระความ
สะอาด เราจะลงไปจมกบัมนัอีกไหม เราอยากจะไปจมกบัความสกปรกนั้นอีกไหม จิตใจท่ีมนัพน้
จากความโกรธ ความโลภ ความหลงข้ึนมา มนัพน้จากส่ิงน้ีข้ึนมา เราจะไปจมกบัมนัอีกไหม ถา้ไม่
ไปจมกบัมนั เราตอ้งท าความสะอาดของใจข้ึนมา ถา้ท าความสะอาดใจ มนัตอ้งต่ืนตวัไง ถา้ต่ืนตวั
ข้ึนมา มนัใหเ้ห็นไง 

ไฟ ไปหยบิท่ีไหนมนัก็ร้อน ไฟ เราเอามือไปจบัน่ีพองนะ เราไปโดนไฟ ไฟมนัท าใหเ้กิด
โทษกบัเรา น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเป็นความชัว่ เป็นความดี ความดีเป็นน ้าดบัไฟ ถา้น ้าดบัไฟ ความ
ดีเราตอ้งมีการกระท า ส่ิงท่ีท  าคุณงามความดีข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา สมาธิเกิดมาจากไหน ปัญญา 
ปัญญามนัเกิดมาอยา่งไร ปัญญาท่ีมนัจะเกิดข้ึนมากบัเรา ปัญญาท่ีเกิดช าระกิเลส ถา้มนัมีศีล สมาธิ 
ปัญญาข้ึนมา มนัเป็นวิธีการนะ มีศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมา แลว้ใชเ้ป็นไหม 

ปัญญาฆ่าตวัตน ปัญญาฆ่าเรา ปัญญาจากกิเลสไง ปัญญาทิฏฐิมานะ ปัญญาว่าส่ิงน้ีเป็น
ความถกูตอ้ง ปัญญาว่าส่ิงน้ีเป็นคุณงามความดี ปัญญาของเรามนัอยูใ่ตกิ้เลส กิเลสข่ีหวัใจอยูน่ี่ไม่รู้ 
ยงัไปสร้างสมข้ึนมาว่าส่ิงน้ีเป็นปัญญาๆ น่ีมนัตาย เวลาคนมนัมึนชา มนัตาย ตายจากหิริ 
โอตตปัปะ มนัไม่เขา้ใจว่าส่ิงนั้นดีหรือชัว่ 
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ถา้มนัเขา้ใจว่าดีหรือชัว่ มนัท าไม่ได ้มนัมีความละอาย ถา้มีความละอายข้ึนมามนัท าไม่ได ้
น่ีมนัท าไม่ไดข้ึ้นมาจากใจ นัน่ส่ิงท่ีท  าไม่ได ้มนัรู้ร้อน รู้หนาว รู้จกัไฟ รู้จกัน ้ า รู้จกัน ้ าดบัไฟ รู้จกั
ไฟท่ีท าใหห้วัใจน้ีเร่าร้อน ส่ิงน้ีท  ามาแลว้มนัไม่ดีเลย ถา้ไม่ดีเลย ตั้งสติ ฟ้ืนสิ ฟ้ืนสติข้ึนมา ฟ้ืนสติ
ข้ึนมา ตั้งสติไวแ้ลว้รักษาใจของตวั ดูใจของตวัว่าส่ิงน้ีเป็นคุณงามความดีไหม 

เราเป็นภิกษุ เราเป็นนกัรบ คฤหสัถ ์ความดีของคฤหสัถเ์ขาหลอกกนั ความดีของเขา ความ
ดีคือความเช่ือของเขามนัหลอกลวงกนั ใครมีเงินมาก ใครมีสถานะทางสังคม ยกมือไหวก้นัป้อเลย 
น่ีความดีของเขา เพราะอะไร เพราะสถานะทางสังคม มนัมีกฎหมาย มนัมีผลประโยชน์รองรับ ส่ิง
ท่ีผลประโยชน์รองรับ เกรงอิทธิพลเขา กลวั ล าเอียงเพราะรัก ล าเอียงเพราะชงั ล าเอียงนะ ทั้งๆ ท่ี
ใจรู้ เพราะเราคลุกคลีอยูก่บัเขา คนอยูใ่กลชิ้ดเราดีหรือชัว่เราก็รู้อยู ่แต่สังคมไหวก้็ไหวไ้ปกบัเขา น่ี
ล  าเอียงเพราะรัก ล าเอียงเพราะชงั ล าเอียงเพราะกลวัเขา โลกเป็นอยา่งนั้นนะ 

แต่ใจเราตอ้งไปกลวัใคร มนัอยูใ่นความรู้สึกของเราใช่ไหม หรือว่าถา้จิตของเราสงบเขา้
ไป เห็นเทวดา อินทร์ พรหม เห็นผปีีศาจ กลวัไหม ถา้กลวัส่ิงนั้น แลว้ไอข้ี้ ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง 
ไอม้าร ไอม้ารหวัใจ ท าไมไม่กลวัมนั เวลามนัเหยยีบย  า่หวัใจอยูน่ี่ มนัข้ีใส่หวัใจอยูน่ี่ ท าไมไม่กลวั
มนั 

ถา้กลวัมนัก็ต่อสู้มนัสิ ต่อสู้กบัตวัตนของเรา ต่อสู้กบัความจริงของเรา ต่อสู้ข้ึนมา ไม่ตอ้ง
ไปละอายกบัมนั ไม่ตอ้งไปมึนชากบัมนั อยา่ใหม้นัวางยาสลบนะ มนัวางยาชา ไม่รู้จกัเจบ็จกัปวด 
ใจเราไม่รู้จกัเจบ็จกัปวดเลยหรือ ใจเราใหม้นัข่ีอยูน่ี่ ไม่รู้จกัเจบ็จกัปวดเลยใช่ไหม ถา้รู้จกัเจบ็จกั
ปวด ท าไมเราไม่ฟ้ืนสติมา ฟ้ืนสติเรามา อย่าให้มนัเหยยีบย า่นัก อย่าให้กเิลสมนัเหยยีบย า่หัวใจ
จนเกนิไปนัก ให้เราเป็นคนขึน้มาบ้าง ทั้งๆ ท่ีเราเป็นพระอยูแ่ลว้นะ ถา้เป็นคฤหสัถข์องเขามนัมึน
ชาอยา่งนั้น เขาเองเขาก็อยูใ่นสังคม อยูใ่นโลก เขาเป็นโลก 

เราเป็นนกัรบนะ เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เราเป็นผูท่ี้จะออกจากกิเลส แลว้เรายงัมึน
ชากบัตวัเอง มนัไม่สมกบัเป็นนกัรบเลย ดูสิ เวลาเราศรัทธา เราออกบวชข้ึนมา เราบวชเพื่ออะไร ดู
สิ เราบวชมาเพราะเราเห็นคุณค่าของชีวิตใช่ไหม โลกน้ีเขาใชชี้วิตของเขาหมดไปวนัๆ หน่ึง มนัมี
เหตุมีผลนะ ในเม่ือจิตมนัมีกิเลสอยู ่ มนัมีพลงัขบั มนัมีแรงขบัเคล่ือนอยู่ มนัตอ้งตาย ตายแลว้ก็
ตอ้งเกิดอีก แลว้ชีวิตเรา เราก็เบ่ือหน่ายเตม็ทีแลว้ เบ่ือหน่ายชีวิตนะ 
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แมแ้ต่พระอรหนัต ์ เกิดมามีชีวิต ดูสิ เกิดมา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตั้งแต่
ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ๔๕ ปี เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน พระอานนทนิ์มนต์
ไว ้พระอานนทค์ร ่าครวญ 

“อานนท ์ เธอไม่รู้จกัหรือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายก็ตอ้งดบัเป็น
ธรรมดา แมแ้ต่ร่างกายของตถาคตก็จะตอ้งปรินิพพานในคืนน้ี” เปรียบเหมือนเกวียนท่ีมนัเก่าชรา
คร ่าคร่า แลว้จะตอ้งลากไป ตอ้งปะผุ ตอ้งพยายามปะไว ้พยายามขึงเชือกผกูมดัไว ้แลว้จะไปใหถึ้ง
อุทยานของกษตัริย ์เพื่อจะไปปรินิพพาน มนัชราคร ่าคร่า มนัตอ้งเอาไปทิง้ ร่างกายน้ีตอ้งเอาไปทิง้ 
แต่หวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูใ่นร่างกาย มนัพน้จากกิเลสไป มนัไม่ตอ้งเกิด
ตอ้งตายอีกแลว้ น่ีมนัยงัตอ้งพาร่างกายน้ีไปทิง้นะ 

ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ฉนัอาหารของนายจุนทะ คืนน้ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน เกิดความปริวิตกในหวัใจข้ึนมาว่า “ถา้เราปรินิพพานไปแลว้ 
ประชาชนท่ีศรัทธาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เทิดทูนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จะ
โจมตีนายจุนทะ เพราะว่าฉนัอาหารของนายจุนทะแลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ปรินิพพาน” 

ปริวิตกข้ึนมาว่านายจุนทะเขาจะสู้กระแสสงัคมไม่ไหว ถึงไดบ้อกพระอานนทไ์วว้่า 
“อานนท ์ ถา้มีเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนมาใหบ้อกเขาว่าอาหาร ๒ คราวท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ฉนัแลว้มีผลมากท่ีสุดคือคราวหน่ึงของนางสุชาดา กบัอีกคราวหน่ึงของนายจุนทะ” 

ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะปรินิพพานน้ีมนัเป็นเร่ืองของวฏัฏะเอง เป็นผล
ของวฏัฏะ เป็นผลขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างบุญกุศลมา เป็นพระโพธิสัตวม์า เกิด
เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แลว้สร้างบุญกุศลข้ึนมาจนมีเชาวน์ปัญญา จนเกิดโลกุตตรปัญญาข้ึนมา 
ช าระกิเลสส้ินไปจากหวัใจ 

น่ีมนัเป็นผลของวฏัฏะ ในเม่ือกิเลสส้ินไปจากหวัใจแลว้ ๔๕ ปี สร้างคุณประโยชน์ไว ้วาง
ศาสนาไวจ้นมัน่คงแลว้ ขณะท่ีมารดลใจใหป้รินิพพาน “มารเอย เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกาของเรายงัอ่อนแอ ทอ้แทอ่้อนแอ ไม่มีจุดยนื เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรา
ยงัอ่อนแออยู่ ไม่สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้เราจะไม่ยอมปรินิพพาน” 
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แลว้มารก็ดลใจมาตลอด ดลใจมาตลอดเลย จนสุดทา้ยวนัมาฆบชูา มารก็ดลใจ แลว้องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็พยายามท านิมิตหมายบอกพระอานนทถึ์ง ๑๖ หนแลว้ ถา้พระ
อานนทนิ์มนตไ์วก้็จะอยูต่่อไปได ้เพราะพระอรหนัตผ์ูมี้อิทธิบาท ๔ จะอยูอี่กกปัหน่ึงก็ได ้๑๒๐ ปี
ก็อยูไ่ด ้ ในเม่ือจิตไม่ออกจากร่าง เรารักษาไว ้ จิตไม่ออกจากร่าง เหมือนเราไม่ออกจากบา้น บา้น
มนัก็ตอ้งมีคนอยูต่ลอดไป ถา้จิตไม่ออกจากร่าง การตายก็ไม่เกิดข้ึน เกิดข้ึนไม่ได ้ การตายคือจิต
มนัออกจากร่างน้ีไป จิตน้ีหมดความรับรู้ สละออกจากร่างน้ีไป แลว้ร่างกาย ธาตุไฟก็จะอ่อนลง
จนร่างกายน้ีจะแขง็ท่ือเป็นท่อนฟืนไป 

ผูใ้ดมีอิทธิบาท ๔ อยู่ จิตตะ วิมงัสา จิตตะ จิตคือตวัจิต วิมงัสาคือการรักษาอยู ่จะอยูอี่กกปั
หน่ึงก็อยูไ่ด ้ ร่างกายกส่็วนร่างกาย ถา้จะอยู ่ น่ีเร่ืองของผูท่ี้มีอิทธิบาท ๔ บอกพระอานนทถึ์ง ๑๖ 
หน พระอานนทก์็ไม่เขา้ใจเลย จนถึงว่าขนาดคร้ังสุดทา้ยวนัมาฆบชูา มารก็มานิมนตอี์ก 

“บดัน้ีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเราเขม้แขง็ เขม้แขง็ เขม้แขง็จนมีเชาวน์ปัญญา จน
เขา้ใจธรรมวินยั บดัน้ีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเราเขม้แขง็ สามารถกล่าวแก”้ ดูสิ 
สามารถ เพราะว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพาน พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ 
นิพพานไปก่อนแลว้ ส่ิงท่ีว่าจะท าสังคายนาก็มีพระอุบาลีกบัพระอานนทเ์ป็นผูท่ี้บอกธรรมและ
บอกวินยั ส่ิงท่ีส่งกนัต่อๆ มา กล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้ กล่าวแกใ้นธรรมวินยัท่ีเขา
โจมตี เขาบิดเบือน ไม่ใหไ้ปตามเขา 

“บดัน้ีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเราเขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งต่างๆ ได ้
อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เราจะปรินิพพาน” 

พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปลงอายสุังขาร โลกธาตุหวัน่ไหว พระอานนทเ์ห็น
โลกธาตุหวัน่ไหว ตน้ไมห้วัน่ไหว เหมือนแผน่ดินไหวก าลงัเคล่ือนไป ถา้แผน่ดินไหวน้ีมนัให้
โทษกบัโลกนะ แต่โลกธาตุหวัน่ไหว หวัน่ไหวโดยธรรม มนัไหวโดยภาพใหเ้ห็นส่ิงนั้น พระ
อานนทเ์ห็นความหวัน่ไหวของโลกธาตุ ตอ้งมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนแน่นอน ไปถามองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

“เป็นอยา่งน้ีโดยธรรมชาติ อานนท ์คราวหน่ึงตั้งแต่พระพุทธเจา้ประสูติ พระพุทธเจา้ตรัส
รู้ พระพุทธเจา้ปลงอายสุังขาร พระพุทธเจา้จะปรินิพพาน โลกธาตุจะหวัน่ไหวอยา่งน้ี” 
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พระอานนทรู้์เลยว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปลงอายสุังขารแลว้ แลว้ก็มาออ้น
วอน 

“มารเอย เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกายงัเขม้แขง็ มีธรรม มีเชาวน์ปัญญา” 

แต่พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนั ขนาดบอกนิมิตหมาย บอกว่าพระพุทธเจา้จะอยูอี่กกปั
หน่ึงก็ได ้ พระพุทธเจา้ถา้จะทรงอยูต่่อไปก็อยูไ่ด ้ บอกนิมิตหมายมาถึง ๑๖ หน พระอานนทไ์ม่
เขา้ใจ ถา้มีความเขา้ใจ มนัจะรับรู้ได ้รับรู้ เห็นไหม 

ขณะท่ีเรามารู้ตาม เรารู้ในพระไตรปิฎก เรารู้ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้เราก็อยากใหรู้้ทนั อยากให้
ท  าอยา่งนั้น อยากใหเ้ป็นไป เราอยากจะรับลูก เราอยากจะเชิดชูศาสนา เราอยากจะค ้าจุนศาสนาให้
ศาสนาน้ีมัน่คง แต่เราไม่ไดดู้กิเลสเราเลย 

กิเลสในหวัใจของเรา ถา้ยงัมีกิเลสอยู ่ ยงัมีความมานะทิฏฐิในหวัใจอยู ่ มนัจะไปค ้าจุน
ศาสนาท่ีไหนล่ะ เพราะมนัดา้นชา จิตใจเรามนัดา้นชา ถา้จิตใจเราไม่ดา้นชา เราตอ้งเคารพใน
ธรรมวินยั ส่ิงใดท่ีผดิข้ึนมาแลว้ เราตอ้งยอมรับผดิ เราปลงอาบติัท าไม อาบติัท่ีจะปลงกนัอยูน้ี่ 
ปลงในส่ิงท่ีเราท ามาแลว้ เราปลงอาบติั “สาธุ สุฏฺฐุ ขา้พเจา้จะส ารวมระวงั ขา้พเจา้จะไม่ท าอยา่งน้ี
อีก” แลว้ท าไมมนัท าซ ้ าท  าซากล่ะ ท าซ ้ าท  าซากอยูอ่ยา่งนั้น ผดิแลว้ก็ท  าแลว้ท าเล่าอยูน่ัน่ แลว้ก็ไม่
แกไ้ข ถา้ไม่แกไ้ขแลว้เราจะต่ืนตวัข้ึนมาไดอ้ยา่งไร จิตมนัจะเห็นไดอ้ยา่งไรว่าจิตมนัเคยผดิพลาด
มาขนาดไหน 

ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ศีลมนัดีข้ึนมา เรารักษาส่ิงน้ีสิ รักษาหวัใจของเราใหก้ลบัมา ฟ้ืนฟู
กลบัมา อยา่ใหม้นัชินชาขนาดนั้น มนัชินชา ชินชากบัโลก ชินชากบักิเลส ชินชากบัมนั แลว้ท ากบั
มนัอยูต่ลอดเวลา ผดิก็ไม่ยอมรับผดิ ความผดิในตวัของมนัก็ไม่รู้จกัว่าความผดิ แลว้ก็ดา้นชาอยูก่บั
มนั ดา้นชาอยูก่บัมนัก็จมอยูก่บัมนัอยา่งนั้นน่ะ 

เราอยา่ไปคิดอยา่งนั้น อยา่ท าซ ้ าๆ อยา่งนั้น ถา้เราคิดอยู ่ตอกย  ้าความคิดนั้น แลว้เราท าของ
เราท่ีความคิดนั้น จริตนิสัยจะเป็นอยา่งนั้น ส่ิงใดท่ีมนัขดัแยง้กบัความรู้สึก เราพยายามปฏิเสธมนั 
เราอยา่ไปย  ้าคิดย  ้าท  ากบัส่ิงนั้น ส่ิงท่ีมนัผดิพลาดไปแลว้ก็ใหม้นัผดิพลาดกนัไป พอกนัที เพราะ
อะไร เพราะเรามนัก็ปุถุชน ปุถุชนเรามนัก็หนาดว้ยกิเลส ปุถุชนคือคนหนาดว้ยกิเลส 
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กลัยาณปุถุชน ปุถุชนเหมือนกนั แต่เป็นกลัยาณชน เป็นคนเห็นคุณงามความดี เห็นผดิเห็น
ถูก ถา้เรารู้จกัเห็นผดิเห็นถูก เราจะด ารงชีวิตเราไดน้ะ เราเห็นผดิเห็นถูก จากปุถุชนเป็นกลัยาณ
ปุถุชน 

เราอยา่ไปดา้นชากบัมนั ดา้นชากบักิเลสตณัหาความทะยานอยาก เราตอ้งสละทิง้ ทิฏฐิ
มานะน้ีสละทิง้ ความเห็นแก่ตวั ความเห็นแก่ใจ ศกัด์ิศรี ศกัด์ิศรีไม่มีความหมายเลย ศกัด์ิศรีน้ี
กิเลสเอามาหลอกเราวา่ส่ิงน้ีเป็นศกัด์ิศรี เอาศกัด์ิศรีมาค ้าคอไว ้แลว้เราท าอะไรไม่ไดเ้ลย 

ศกัด์ิศรีมนัเป็นความเห็นนะ แต่ถา้คุณงามความดี ดูสิ เราใหอ้าหารสัตว ์ เราใหอ้าหารสุนขั 
มีศกัด์ิศรีไหม เราเป็นมนุษย ์ท าไมตอ้งใหอ้าหารมนัล่ะ เราไม่มีศกัด์ิศรีเลย เราไปเห็นสุนขัมนัมีค่า
กว่าเราหรือ เราตอ้งไปดูแลมนั ถา้มีศกัด์ิศรีข้ึนมา เราเหนือกว่า มนัตอ้งมาดูแลเราสิ สุนขัตอ้งมา
ดูแลเรา แต่มนัไม่ใช่ มนัพึ่งพาอาศยั มนัก็ดูแลเรา มนัเป็นยามใหเ้รา มนัคอยระวงัภยัใหเ้รา แต่ถึง
เวลาเราตอ้งหาอาหารมาเล้ียงมนั เห็นไหม ศกัด์ิศรีมนัเป็นการสมมุติข้ึนมา มนัเป็นใครท่ียดึ ยดึว่า
น่ีเป็นศกัด์ิศรีไง มนัเป็นทิฏฐิมานะ 

ถา้เป็นสัมมาทิฏฐิสิ ตั้งสัจจะ ตั้งสัจจะว่าเรานัง่ตลอดรุ่ง เราจะอดนอนผอ่นอาหาร แลว้ถา้
มนัเสียสัจจะ น่ีเสียสัจจะ แต่สัจจะน้ีใครตั้งข้ึนมาล่ะ สัจจะความจริงมนัเป็นข้ึนมาอยา่งไร เรา
ตั้งข้ึนมาเองว่าเป็นศกัด์ิศรีของเรา ศกัด์ิศรีเพราะเราสมมุติมนัข้ึนมา แลว้เราก็ไปติดสมมุติของเรา 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่ามนุษยน้ี์โง่กว่าสัตว ์สัตวม์นัมีอิสรภาพมากกว่านะ 
นกมนัจะบินไปไหนก็ได ้มนัจะอยูต่ามธรรมชาติของมนั มนุษยว์่าเป็นสัตวป์ระเสริฐ แต่มนุษยติ์ด
ในขอ้กติกาท่ีเราเขียนกนัข้ึนมา ติดในความคิดของตวัเอง ติดในศกัด์ิศรีของเราเอง ว่าเรามีศกัด์ิศรี 
มนุษยโ์ง่กว่าสัตว ์ เอาส่ิงท่ีเป็นโซ่ตรวนมาคลอ้งตวั มดัตวัเองไว ้ มดัหวัใจเราไว ้ แลว้เคล่ือนไป
ไม่ได ้แลว้วา่ตวัเองเก่ง มีศกัด์ิศรีมาก เป็นผูมี้อ  านาจมาก น่ีมนัสร้างภาพข้ึนมาทั้งนั้นน่ะ 

คนมีคุณธรรม คนมีคุณงามความดี เทวดา อินทร์ พรหมมากราบไหวท้  าไม เทวดามาฟัง
เทศน์ท าไม? มาฟังเทศน์อริยสัจไง อริยสัจมนัพน้ไปจากวฏัฏะไง ส่ิงท่ีเกิดมามนัเป็นผลของวฏัฏะ
ทั้งหมดนะ ท่ีมานัง่อยู่น่ี บวชอยูน่ี่ น่ีผลของวฏัฏะ คือเราสร้างคุณงามความดีมาเราถึงมาบวชเป็น
พระเป็นเจา้ ดูสิ เวลาเขาใส่บาตรเรา เขาสาธุ เขายกไวบ้นหวัเลย เขาบชูา แลว้ใส่บาตรใหเ้รามาฉนั 
เขาเคารพบชูาขนาดน้ี แลว้เรามีวาสนาขนาดไหน เป็นส่ิงท่ีสังคม ถา้ไปท่ีไหน ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เขามี
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ศาสนาในหวัใจ เขายกมือไหวน้ะ เห็นพระ เห็นสมณะ สมณะเป็นผูส้งบระงบัไง เห็นสมณะท่ี ๑ 
สมณะท่ี ๒ สมณะท่ี ๓ สมณะท่ี ๔ น่ีเป็นมงคลชีวิตกบัเขา 

แล้วมงคลชีวติกบัเราล่ะ เราต้องมคีวามสุขสิ เราเป็นสมณะใช่ไหม จติใจเราต้องร่มเยน็ 
จติใจเราต้องไม่มนึชา จติใจเราต้องไม่ตายด้านจากความดี ให้มนัตายด้านจากความช่ัวเสีย ความดี
อย่าไปตายด้านกบัมนั ท าดแีล้วต้องหมัน่ขวนขวาย 

เวลาสวดมนตท์  าวตัร “ส่ิงท่ีดีกว่าน้ียงัมีอยู่” ส่ิงต่างๆ ท่ีเราจะท าต่อไป วนัคืนล่วงไปๆ ท า
อะไรอยู่ ส่ิงท่ีดีกว่าในปัจจุบนัน้ียงัมีอีกใช่ไหม เราสร้างของเราข้ึนไป ถา้เรายงัไม่ส้ินกิเลส เราตอ้ง
ท าของเราข้ึนไป ถา้เราท าของเรา เราตั้งใจของเรา เราจะเป็นนกัรบ เป็นส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาศาสนทายาทมาก วางหลกัธรรมวินยัไวใ้หเ้รากา้วเดินมาเป็นศาสน
ทายาท ศาสนทายาทเป็นท่ีหวัใจนะ 

วดัวาอาราม ส่ิงปลูกสร้าง ศาสนวตัถุ ทางโลกเขา ศาสนวตัถุเจริญมาก ในทางตะวนัตกเขา
เจริญมาก แต่หวัใจเขาเร่าร้อนนะ เจริญขนาดไหนมนัปรนเปรอหวัใจไม่ไดห้รอก เพราะหวัใจมนั
มีตณัหาความทะยานอยากลน้ฝ่ัง ไม่มีหรอก ดูสิ ถมทะเลอยา่งไรก็ไม่เตม็ โลกน้ีเกล่ียลงไปใน
ทะเล มนัจะถมทะเลใหเ้ตม็ไดไ้หม ส่ิงท่ีเป็นแผน่ดินบนโลก เอาเทคโนโลยผีลกัใหม้นัลงทะเลให้
หมดเลย คิดว่ามนัจะถมทะเลเตม็ไหม แลว้หวัใจมนัยิง่กว่านั้น หวัใจ ตณัหาความทะยานอยาก ถม
ไม่มีวนัเตม็ แลว้คิดดูวา่วตัถุอยา่งนั้นมนัจะใหห้วัใจมนัมีความสุขมนัเป็นไปไดไ้หม? มนัเป็นไป
ไม่ไดห้รอก 

ดูสิ ดูอยา่งบิลล ์ เกตส์ มนัมีเงินหกหม่ืนกว่าลา้นดอลลาร์ มนัตั้งเป็นมูลนิธิ มนัสละใหโ้ลก
หมดเลย หวัใจเขาขนาดไหน หกหม่ืนลา้นดอลลาร์ เขาเสียสละได ้ แลว้เราท าอะไรกนั เราจะไป
แข่งขนัอะไรกบัเขา เราไม่ตอ้งไปแข่งขนักบัเขา เราแข่งขนัเร่ืองใจเราน่ี หวัใจเรา ส่ิงท่ีเป็นสุขเป็น
ทุกขใ์นหวัใจเรา 

เวลาเขาเสียสละเขาไม่รู้ทางออกของเขานะ เขาเสียสละเงินของเขา เขาคิดว่าส่ิงนั้นเป็น
ความดีของเขา เพราะเขาหาเงินของเขามาได ้ เพราะเขามีบุญกุศลของเขา เขาเกิดมา การตลาดของ
เขามี เขาท าธุรกิจของเขา แลว้เขาก็มีเงินสะสมไวม้าก แลว้เขามีความคิดท่ีดีๆ คนท่ีมีความคิดท่ีดีๆ 
เขาเสียสละส่ิงน้ีใหเ้ป็นสาธารณประโยชน์ ลูกของเขา ญาติของเขา เขาก็ใหข้องเขาไวพ้อใชจ่้าย 
เขาไม่ใหไ้วม้ากหรอก เพราะเงินมนัไปฆ่าลูกเขา เขาไม่ตอ้งการใหโ้รครวยท าร้ายลูกของเขา เขา
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ใหส้ัมภาษณ์เอง เขามีแนวคิดเลยวา่เขาไม่ใหโ้รคความรวยท าร้ายลกูของเขานะ เพราะโรคความ
รวย ความท่ีมีเงินมาก มนัใชจ่้ายโดยท่ีไม่มีสติสัมปชญัญะ มนัท าใหค้นเสียทั้งนั้นน่ะ 

แต่คนเราอาบเหง่ือต่างน ้าหาเงินมาหกหม่ืนกว่าลา้น มนัเป็นน ้าพกัน ้าแรง เป็นเศรษฐีท่ี
สร้างข้ึนมาจากน ้าพกัน ้าแรงของเรา เราไม่ไดเ้ป็นเศรษฐีท่ีไดรั้บมรดกตกทอดมาจากปู่ ยา่ตายาย
ของเรา เศรษฐีรับมรดกตกทอดมามนัเป็นบุญกรรม รับมาอยา่งนั้น ถา้คนท่ีเป็นคนดี เขาจะรักษา
มรดกอนันั้นไว ้ เขาจะเอามรดกอนันั้นท าประโยชน์กบัโลก ถา้คนนั้นเป็นคนไม่ดี เขารักษามรดก
ของเขาไม่ไดห้รอก 

แต่คนท่ีเขาสร้างเน้ือสร้างตวัข้ึนมาโดยปลีแขง้ของเขาเลย เขาสร้างข้ึนมา เขาเห็น
ประโยชน์ เขาเห็นการกระท าของเขา ลูกกใ็ห ้ญาติก็ให ้ ทุกอยา่งก็ให ้ใหห้นา้ท่ีการงาน ใหมี้งาน
ท า ใหมี้การเล้ียงสัมมาอาชีวะไว ้ เพราะคนเรามีชีวิตเท่าน้ีแหละ แลว้ส่ิงท่ีเกินกว่าเหตุ ส่ิงท่ีมนั
ไดม้าส่วนเกิน ใหต้อบสนองกลบัไปกบัสังคม ใหส้ังคมเขาไดรั้บ ใหไ้ดใ้ชส้อยส่ิงน้ี น่ีใจเขาเป็น
ธรรม เขาเป็นคฤหสัถ ์ เขาเป็นฆราวาส เขาไม่ใช่นกับวชอยา่งเราเลย แต่หวัใจของเขามีคุณธรรม
ข้ึนมา เพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีความรู้สึกของเขาในหวัใจของเขา 

แต่เราเป็นนกับวชแท้ๆ  เราเป็นนกัรบแท้ๆ  เลย ดูสิ เวลาเราบวชข้ึนมา เราเขา้ไปหาพระ
อุปัชฌาย ์เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ให้ถอยหน้าถอยหลงั ส่ิงน้ีเป็นงานของเรา งานของเรา เกสา 
โลมา นขา ทนัตา ตโจ ทะลุมนัไปใหไ้ด ้ถา้ท าส่ิงน้ีได ้มนัจะทะลุเขา้ไปถึงหวัใจ เพราะหวัใจมนั
อยูใ่นร่างกายน้ีไง 

เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ คนยงัมีชีวิตอยูเ่พราะอาศยัส่ิงน้ีด ารงชีวิต ผม ขน เลบ็ ฟัน 
หนงั หนงัมนัหุม้อยู่ หุม้ร่างกายน้ีอยู ่ เพราะยงัมีชีวิตจิตใจอยู ่แต่เวลาถา้ใจมนัออกจากร่างน้ีไปนะ 
เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจไม่มีความหมายแลว้ เพราะเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจนัน่ซากศพ มนั
ไม่มีหวัใจรับรู้ มนัไม่มีใครมาดูแลเป็นประโยชน์กบัมนั ดสิู เราไปเท่ียวป่าชา้ ไปดูซากศพ ซากศพ
ของใคร เราไปดูซากศพมนัก็ท  าใหเ้ราสลดสังเวช สลดสังเวชมาในหวัใจ น่ีกายนอก 

แต่ถา้เห็นกายในของเรา เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ตอ้งใหเ้จา้ของชีวิตนั้นเป็นผูดู้ ให้
หวัใจท่ีอยูใ่นเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ มนัเป็นผูไ้ปเห็น ถา้ไปเห็นเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ 
เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีเป็นสักกายทิฏฐิ ทิฏฐิความเห็นผดิ จิตมนัมีทิฏฐิ แมแ้ต่เร่ืองของศีลมนัยงั
ดา้นชาจากความดีและความชัว่ แลว้ทิฏฐิความเห็น ของท่ีมนัไปติดขอ้งกบัมนั เงินทองไม่มี
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ความหมายเลย ก่ีหม่ืนลา้น หกหม่ืนลา้นดอลลาร์มนัก็เป็นเศษกระดาษ เศษกระดาษน้ีโลกเขาได้
เอามาใชส้อย ไดเ้อามาซ้ืออาหาร ไดเ้อามาใชป้ระโยชน์กบัการด ารงชีวิตเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั 

แต่ถา้หวัใจมนัเห็นเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ จิตใจตายเกิดๆ มนัไม่มาตายเกิดๆ จิตดวง
หน่ึงเวลาตายเกิดๆ ประชากรในเมืองไทย ๖๐ กว่าลา้นคน จิตใจตายเกิดๆ มนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย 
มนัเกิน ๖๐ ลา้นคนนะ จิตดวงหน่ึง ประชากรมนัเกิดตายไดม้ากมายขนาดนั้น แลว้ถา้มนัมี
คุณธรรมข้ึนมา ส่ิงท่ีมนัพิจารณาเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ถา้มนัเขา้ใจส่ิงน้ี มนัละสักกายทิฏฐิ
ข้ึนมา มนัจะไม่มาเกิดมาตายอีก ไม่มาเกิดมาตายมนัก็ไม่เกิดมาใชท้รัพยากรนั้น ไม่เกิดมาใชส่ิ้ง
ปัจจยัเคร่ืองอาศยันั้น 

เงนินีเ้ขาหาส่ิงปัจจยัเคร่ืองอาศัยให้กบัการด ารงชีวติ แต่ธรรมะเข้าไปถงึหัวใจ แทรกเข้าไป
ในหัวใจ ท าลายกเิลสอวชิชาในหัวใจ ถ้าท าลายกเิลสอวิชชาในหัวใจ ส่ิงทีท่ าลายกเิลสอวชิชาใน
หัวใจมนัไม่มาเกดิอกี ไม่มาเกดิอกี แล้วไปไหน ไม่มาเกดิ แล้วจติไปไหน? จติกไ็ปอยู่วิมุตติสุข น่ี
อยู่วมุิตติสุข 

แลว้อาหารของมนั อาหาร ๔ กวฬิงการาหาร อาหารค าขา้วของมนุษย ์ ของสัตวเ์ดรัจฉาน 
แลว้วิญญาณาหาร อาหารของเทวดา ผสัสาหาร อาหารของพรหม มโนสัญเจตนาหาร อาหารผา่น
จากวฏัฏะ นอกวฏัฏะ เขา้มาในวฏัฏะ ออกวฏัฏะ เขา้วฏัฏะ เห็นไหม อาหาร ๔ ในวฏัฏะน้ี อาหาร
อยา่งน้ีคืออาหาร ๔ อาหารตั้งแต่ของพรหมลงมา ตั้งแต่ผสัสาหาร แลว้วฏัฏะมนัตอ้งสัมพนัธ์กนั
ดว้ย 

คนเกิดมาตอ้งมีอาหารกิน ดูสิ ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัน้ีเป็นอาหารของชีวิต แต่ธรรมะ
เวลามนัหลุดออกไปแลว้ อาหารมนัคืออะไร นิพพานกินอาหารอะไร อาหารของนิพพานอยูท่ี่ไหน 
แลว้นิพพานเป็นอยา่งไร จิตมนัพน้อยา่งนั้น เห็นไหม น่ีคุณธรรม เราเป็นนกัรบ รบตรงน้ีไง ถา้เรา
ไม่ดา้นชากบัจิต ไม่ดา้นชากบัความรู้สึกของเรา ถา้เราไม่ดา้นชากบัความรู้สึกของเรา เราจะมี
คุณธรรมข้ึนมา 

เขามีเงินหกหม่ืนเจด็หม่ืนลา้น เขาสละบริจาคไป เขาก็เวียนตายเวียนเกิดอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
เขาจะไม่มีประโยชน์อะไรข้ึนมาเลย แต่ถา้เรามีคุณธรรมข้ึนมาในหวัใจ ธรรมข้ึนมาในหวัใจ มนั
ช าระกิเลสในหวัใจ ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์กบัเรามหาศาลเลย น่ีเป็นประโยชน์มหาศาล เพราะตอ้ง
ต่ืนตวัก่อน ถา้เราไม่ต่ืนตวั เราไม่ต่ืนตวัของเราใหมี้หิริ โอตตปัปะ ใหเ้กรงกลวัไง ใหเ้กรงกลวัต่อ
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บาป ใหเ้กรงกลวัต่อการกระท าของใจ ใหเ้กรงกลวัต่อการกระท าของความคิด มโนกรรม มนัคิด
แต่ส่ิงท่ีเหยยีบย  า่หวัใจมนั มนัคิดแต่ส่ิงท่ีเหยยีบย  า่หวัใจของเราเอง มนัท าลายเรา แลว้ธรรมะท่ีเกิด
ข้ึนมาเราตอ้งสร้างสม 

ส่ิงท่ีสร้างสมข้ึนมามนัไปคุน้ชิน ชีวิตไง เป็นนกัรบ บวชข้ึนมาใหม่ๆ การบิณฑบาต เราจะ
อยูอ่ยา่งไร เราจะเป็นอยา่งไร บวช ๒ พรรษา ๕ พรรษา ๑๐ พรรษาข้ึนไป การบิณฑบาตเลย
กลายเป็นท าเป็นพิธีไปเฉยๆ แลว้พอคุน้ชินกบัมนั 

อย่าไปชินกบัมนัสิ ชีวติคอืชีวตินะ หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออก ตายหมดนะ ส่ิงทีม่นัมี
ชีวติขึน้มา ส่ิงทีเ่ราบิณฑบาตมาด ารงชีวตินีเ้ป็นอาหารของร่างกาย อาหารของใจ อาหารของ
ธรรมต้องให้เกดิขึน้มา ถ้ามอีาหารของธรรมเกดิขึน้มา เราจะเป็นนักรบ เราจะเป็นร่มโพธ์ิร่มไทร 
เราจะเป็นส่ิงทีอ่าศัยของหมู่คณะ เราจะเป็นทีอุ่่นอกอุ่นใจไง ถ้าจติมนัไม่มกีเิลสเสียอย่างหนึ่ง มนั
ท าอะไรมนัท าโดยสัญชาตญาณ ถ้าเป็นจริตนิสัยแสดงออกอย่างน้ันมันกเ็ป็นส่ิงที่ไม่น่าเกลยีด 

แต่ถา้มนัมีกิเลสเสียอยา่งหน่ึง จะท าอยา่งไรมนัเป็นเล่ห์เหล่ียมทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีเป็นเล่ห์
เหล่ียมเล่ห์กล เราเป็นนกัรบ เราเป็นนกับวช เราเป็นสุภาพบุรุษ ถา้เราเป็นสุภาพบุรุษ เราพดูกนั
ดว้ยความเป็นสุภาพบุรุษ เราพดูกนัรู้เร่ืองนะ เราพดูดว้ยความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพบุรุษคุยกนัน่ี
เขา้ใจง่าย แลว้พดูดว้ยความซ่ือความบริสุทธ์ิ แต่ถา้พดูดว้ยเล่ห์ เราไม่ฟังกนั เพราะมนัเป็นกิเลส 
เป็นกิเลสข้ึนมามนัสะเทือนใจกนั มนัสะเทือนใจกนั แลว้เราเป็นสุภาพบุรุษดว้ย แลว้ยิง่มารู้ทีหลงั
ว่าส่ิงท่ีเราท ามาน้ีมนัเป็นเล่ห์กลท่ีเขาหลอกใช ้มนัเสียใจ ๒ ชั้น ๓ ชั้น 

เราถึงบอกว่าเราตอ้งมีความจริงใจก่อน ถา้มีความจริงใจของเรา จริงใจกบัใคร? จริงใจกบั
เรา ถา้จริงใจกบัเรา เราจะต่อสู้กบัมนั เราจะช าระกิเลสของเรา เราจะต่อสู้กบัเรา ถา้ช าระกิเลสของ
เรา เร่ิมตน้จากตรงน้ีนะ นักรบ นักรบอย่าไปคุ้นชินกบักเิลส ให้คุ้นชินกบัธรรม ให้เอาธรรมเป็น
ทีต่ั้ง 

ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล ความปกติของใจ ใหใ้จมนัปกติเสีย อยา่ใหม้นัเพ่นพ่าน อยา่ใหม้นั
สร้างส่ิงต่างๆ ข้ึนมารบกวนคนอ่ืน มนัรบกวนคนอ่ืน มนัเบียดเบียนใจเรา ใจเราโดนมนัเหยยีบย  า่
ก่อน แลว้มนัยงัไปรบกวนคนอ่ืนอีก แลว้ส่ิงท่ีเป็นไป เพราะเราไปคุน้ชินกบัมนั แต่ถา้เราปฏิเสธ
มนั เราตั้งใจของเรา เราตั้งสติของเรา เราท าของเราใหดี้ข้ึนมา ส่ิงท่ีดีข้ึนมา เราดีสักคนเดียว คนอ่ืน
จะดีหมด ถา้เราดี ส่ิงใดก็ดีไปหมด ถา้หวัใจเราเศร้าหมอง เราจะมองส่ิงใดๆ เศร้าหมองหมด 
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เราสังเกตไหม ถา้วนัไหนสมาธิดี วนัไหนภาวนาดี โลกน้ีสวยงามมาก โลกน้ีน่าอยูม่าก 
โลกน้ีเป็นส่ิงท่ีร่ืนรมย ์ถา้วนัไหนทุกข ์โลกน้ีไม่น่าอยูเ่ลย โลกน้ีเป็นส่ิงท่ีมีแต่ไฟเผาลน ถา้ใจมนัดี 
เราตอ้งยอ้นมาท่ีน่ี ใจส าคญัท่ีสุด เรายอ้นมาท่ีใจของเรา แลว้เราท าใจของเราใหดี้ข้ึนมา ถา้ใจของ
เราดีข้ึนมา สรรพส่ิงในโลกน้ีจะเป็นของดี ดีกบัเรา จากท่ีเราตั้งสตินะ มีสติสัมปชญัญะ คนนั้น
เป็นคนดี 

ขาดสติ คนขาดสติท าอะไรก็ผดิพลาด แมแ้ต่เราตั้งใจท าคุณงามความดี ตั้งใจท าดี ดูสิเยบ็
ผา้ ถา้ขาดสติ มนัเยบ็ผดิเยบ็ถูกแลว้ ตอ้งมานัง่สอย นัง่แก ้ ทุกขไ์หม ถา้เราตั้งใจท า เยบ็ กระดูกก็
สวย ทุกอยา่งก็สวย ตั้งสติ ฝึกสติไว ้ถา้มีสติเสียอยา่ง ทุกอยา่งจะดีไปหมดเลย แลว้ฝึกจนสติเป็น
มหาสติ สติเป็นอตัโนมติั 

มีสติ สติมนัยบัย ั้งไวก่้อน แลว้ปัญญาค่อยแกไ้ข ขออยา่งเดียว ขอใหมี้สติก่อน สติยบัย ั้ง
เอาไว ้ใหเ้ราควบคุมใจเราได ้ถา้เราควบคุมใจเราได ้ไฟ เอาไวอ้ยูก่บัเรา อยา่ไปเผาคนอ่ืน ถา้มนัจะ
เผา ขอใหม้นัเผาเราก่อน ถา้มนัเผาเรา มนัเผาเราร้อนไหม แลว้ถา้เราไปเผาคนอ่ืนดว้ยวาจาของเรา 
ดว้ยการกระท าของเรา เขาร้อนกบัเราไหม? เขาก็ร้อน แลว้ร้อนเกิดจากใคร? เกิดจากเรา น่าเสียใจ
ไหม แต่ถา้มนัจะเผาขอใหเ้ผาเราเสีย เผาใหต้ายไปเลย ใหม้นัรู้จกัร้อนจกัหนาวบา้ง แต่ถา้มนัเผา
มนัก็ไม่ยอมอีก มนัจะเผาแต่ขา้งนอก เพราะธรรมชาติของมนัเป็นอยา่งนั้น น่ีธรรมชาติของกิเลส 

แต่ธรรมชาติของธรรมมันเยน็จากเรานะ ศึกถ้ามนัสงบ มนักส็งบจากภายใน ถ้ามรรค
ญาณมนัเกดิ มนัช าระกเิลส มนัช าระกเิลสไปแล้วใจมันว่างขนาดไหน สุขขนาดไหน มนักสุ็ขของ
เรา สุขของเราเกดิจากภายในของเรา มนัเป็นปัญญาของเรา มนัเป็นประโยชน์กบัเราทั้งน้ันนะ ส่ิง
นีเ้ป็นประโยชน์กบัเรา ของอยู่กบัเราแท้ๆ เราหาให้เจอสิ 

ส่ิงท่ีโลกเขาคน้หากนั เขาท าธุรกิจกนั เขาตอ้งการตลาด เขาตอ้งการส่ิงต่างๆ แต่ของเรา 
ทางจงกรมของเรา ทางจงกรม ท่ีนัง่สมาธิของเรา เราเดินจงกรม นัง่สมาธิข้ึนมาก็เพือ่จิตสงบ ถา้
คน้ควา้หาจิตได ้มนัเป็นประโยชน์กบัเรา ส่ิงน้ีเป็นวตัถุทั้งหมด เห็นไหม 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ โคนตน้โพธ์ิก็เป็นท่ีนัง่ของ
ร่างกายขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่จิตใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ต่างหากท่ีตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แลว้ส่ิงน้ีเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไป ร่างกาย
ก็เผา แต่จิตใจไปไหนล่ะ จิตใจมนัไปไหน 
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ส่ิงท่ีมีคุณประโยชน์กบัเรา เรายงัมีชีวิตอยูน่ะ แลว้ตอนน้ียงัเป็นเพศนกับวชดว้ย เป็นนกัรบ
ดว้ย ถา้เราเป็นเพศนกัรบ เราไดร้บกบักิเลส ถา้สิกขาลาเพศไปมนัก็เป็นฆราวาส ฆราวาสก็ท  าได ้
แต่มนัไม่พร้อมเหมือนเรา ๒๔ ชัว่โมง ถา้เราสิกขาลาเพศไป เราจะว่า “โอ!้ เราจะมีเวลาท าอยา่ง
โนน้อยา่งน้ี” ฝันไปนะ 

แต่ปัจจุบนัน้ีไม่ตอ้งมีงานเลย มีงานน่ีวดัสร้างใหม่ งานอยา่งน้ีงานชัว่คราวเท่านั้นน่ะ หมด
ท่ีน่ีแลว้จะไม่มี ถา้พดูถึงงานของเรา ถา้ไม่มีงานในการก่อสร้าง เราก็แค่ไปบิณฑบาตมา บิณฑบาต
มาท าขอ้วตัร แลว้ก็ปฏิบติัเท่านั้น ๒๔ ชัว่โมงทั้งนั้นเลย ๒๔ ชัว่โมง เราจะประพฤติปฏิบติัได้
ตลอดเวลา ส่ิงน้ีถา้เป็นคฤหสัถ ์เขาตอ้งหางานด ารงชีวิตของเขา เขาเอาเวลาน้ีไปตั้งคร่ึงวนัค่อนวนั
แลว้ แลว้เวลาปฏิบติันิดหน่อย แต่ก็เพอ้เจอ้กนัไป 

ขณะท่ีปฏิบติัได ้พระน่ีแหละ ขณะท่ีเราเป็นนกัรบน่ีแหละ ส่ิงน้ี โอกาสน้ีดีท่ีสุดแลว้ อยา่
ใหกิ้เลสมนัหลอกไปขา้งหนา้มากมายเลย ใหม้นัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี แลว้เอามนัใหไ้ด ้แลว้ช าระกิเลส
ได ้เราจะเป็นนกัรบ เราจะเป็นศากยบุตร เราจะมีคุณธรรมในหวัใจ เอวงั 


