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อดีตอนาคตอยา่ไปสนใจกบัมนั สนใจวนัน้ี เยน็น้ี คืนน้ีเนสัชชิกไม่นอนทั้งคืน เพราะ

อะไร เพราะวนัพระ วนัมาฆบชูา เป็นวนัระลึกถึงครูบาอาจารยข์องเรา เวลาเราอยูป่่าอยูเ่ขา ปกติ

วนัพระปฏิบติัถวายหลวงปู่ มัน่ ถวายหลวงปู่ ขาว ถือเนสัชชิกน้ีเป็นเร่ืองปกตินะ ตอนเราบวช

ใหม่ๆ เร่ืองอดนอนเป็นเร่ืองธรรมดา อดนอนผ่อนอาหารเป็นเร่ืองปกติ เป็นเร่ืองพื้นฐาน ไม่ใช่

เร่ืองมหศัจรรยอ์ะไรเลย พอมนัทาํกนัอยา่งนั้น สังคมท่ีปฏิบติัมนัเป็นอยา่งน้ี สังคมปฏิบติั การ

ปฏิบติัเป็นเร่ืองปกติ แต่สังคมโลกพอปฏิบติัหน่อย “จะเป็นไอน้ัน่ จะเป็นไอน่ี้” แลว้เราไปฟังเขา 

เราขาอ่อนหมด 

10เราอย่าไปฟังใคร เราต้องฟังศาสดา ฟังองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ฟังครูบาอาจารย์

ของเรา ท่านเป็นแบบอย่างของเรามา 

โลกฟังไม่ได ้ เราอาศยัเขาอยูก่บัโลก แต่เราเอาโลกเป็นใหญ่ไม่ได ้ ธรรมะตอ้งเหนือโลก 

เราเป็นธรรมตอ้งเหนือกว่าเขา ความเหนือกว่าเขา เราอยูก่บัเขาก็อะลุ่มอล่วยใหเ้ขา เหมือนผูใ้หญ่ดู

เดก็ เดก็มนัทาํของมนั มนัไร้เดียงสา มนัไม่เขา้ใจ ดูแลว้มนัน่ารัก แต่น่ีเขาเป็นผูใ้หญ่ใช่ไหม เขา

เป็นโลกใช่ไหม เหมือนเดก็ไร้เดียงสา แต่เขามีผลประโยชน์ เขาอยากได ้ เวลาเขาอยากได ้ เราก็

เขา้ใจใช่ไหม โลกเป็นอยา่งน้ี กิเลสเป็นอยา่งน้ี กิเลสก็เป็นเรา เราก็เป็นโลกมาก่อน พระมาจาก

ไหน? พระมาจากคน พระไม่ไดล้อยมาจากฟ้า คนมาจากไหน? มาจากพ่อแม่ พ่อแม่มาจากไหน? 

ก็มาจากพ่อแม่ น่ีเป็นเร่ืองโลก ทีน้ีพระมาจากคน คนก็มีกิเลส พระก็มีกิเลส ถา้มีกิเลสแลว้ เราก็

ตอ้งดูแลกิเลสเรา 

กิเลสมนับีบบ้ีสีไฟ กิเลสมนัมีอาํนาจมาก เพราะเราไม่ทนักิเลส มนัมีอวิชชา เราถึงไดจ้บั

พลดัจบัผลูมาเกิด พอเกิดข้ึนมา พอมีสติสัมปชญัญะข้ึนมาก็ระลึกนะ “ทาํไมเป็นอยา่งน้ี ทาํไมเป็น
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อยา่งน้ี” มนัเป็นอยา่งน้ีเพราะเรามีสติ เราระลึกได ้แต่พอเราเผลอสติไป เราก็ใชชี้วิตปกติไปอีก เรา

ก็ไปตามโลก โลกก็เป็นใหญ่อยูว่นัยงัค ํ่า 

น่ีเราเป็นพระแลว้ เราตอ้งตั้งสติไว ้ถึงเราจะมีกิเลสอยู ่เราก็ตอ้งบงัคบัมนั ตอ้งดูแลมนั เพื่อ

อะไร? เพื่อเราจะพน้จากกิเลส เราทุกขไ์หม คาํว่า “ทุกข”์ ทุกคนก็ทุกข ์แลว้เราบวชมาเพราะอะไร 

เพราะแรงศรัทธา เราฟังเทศน์ครูบาอาจารย ์ อ่านหนงัสือมา คน้ควา้มา แลว้มนัน่าเช่ือถือ ความ

น่าเช่ือถือนั้นมนัเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ความน่าเช่ือถือของเรา ถา้ใจมนั

ลงธรรม เราจะระลึกถึงตวัเรา คนท่ีระลึกถึงตวัเอง มีสติอยูน้ี่ไม่ค่อยทาํความผดิพลาด ความ

ผดิพลาดเพราะเราเผลอ เราต่ืนเตน้ไปกบัอารมณ์ความรู้สึก เราต่ืนเตน้ไปกบักระแส ต่ืนเตน้ไปกบั

โลก เราจะไปตามโลกนั้น มนัไม่มีใครจะช่วยเราไดห้รอก 

10ครูบาอาจารย์เป็นผู้ช้ีนํา มคีรูบาอาจารย์เป็นทีพ่ึง่อาศัยนีถู้กต้อง แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็

ช้ีนําเราเฉยๆ เราต้องพยายามขวนขวายประพฤติปฏบิัติของเรา แล้วประพฤติปฏบิัติต้องให้มนั

ถูกต้องด้วย 

ดูสิ ตอนเชา้เดก็มนัถามว่า “การปฏิบติัตอ้งมีกุศลใช่ไหม กุศลจากจิตทาํใหเ้ราพน้จากกิเลส

ใช่ไหม” 

พดูอยา่งน้ีป๊ับ ถา้คาํพดูอยา่งน้ีมนัทาํใหค้นคนนั้นนอนใจ เราตั้งใจว่าเป็นเจตนาน้ีเป็นกุศล

แลว้ใช่ไหม พอเรามีกุศลแลว้มนัพาเราออกจากกิเลสใช่ไหม กุศลจิตจะเป็นตวัพาใหอ้อกจากกิเลส 

เป็นปัญญาท่ีถูกตอ้ง 

เรามีกุศลจิตมนัก็ถูกตอ้ง ก็เรามีศรัทธาเราถึงออกบวช เรามีศรัทธามีความเช่ือ เราอยากจะ

พน้ทุกขเ์ราก็ออกบวช เป็นกุศลจิตไหม? เป็น กุศลจิตแลว้เวลาบวชข้ึนมาแลว้ปฏิบติัไหม แลว้เวลา

ปฏิบติัข้ึนมา กว่ามนัจะสงบข้ึนมา กว่ามนัจะพฒันาข้ึนมา มนัเป็นไปไหม 

กุศลตอ้งรักษามนัไว ้กุศลทาํใหเ้กิดอกุศลกไ็ด ้ อกุศลทาํใหเ้กิดกุศลก็ได ้ เป็นกุศล เราตั้งใจ

ทาํความดี แต่ดีของเราไง พอดีของเรา มนัจะไม่ดีในธรรม ดีของเรามนัดีทิฏฐิมานะ มนัยงัมีทิฏฐิ

มานะอยู ่ทิฏฐิมานะขณะท่ีปฏิบติัมนัก็ถูกตอ้ง 

เวลาหลวงตาท่านพดู “เวลาปฏิบติัมีความเขม้แขง็ มีความองอาจกลา้หาญ เป็นทิฏฐิมานะ

อนัหน่ึงใช่ไหม” 
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“ใช่” 

“แลว้มนัถูกตอ้งไหม” 

“ถูก ถูกในขณะท่ีปฏิบติั” 

แต่ถา้เรายงักอดมนัอยู ่ เรายงัเอาส่ิงน้ีเป็นอารมณ์อยู ่ มนัทิง้มาไม่ได ้ เหมือนกบัส่ิงท่ีเป็น

พาหนะพาเรามา ถา้เราไม่ข้ึนจากรถจากเรือ เราจะไปถึงท่ีไม่ได ้รถกบัเรือไปถึงสถานท่ีจอด แต่เรา

ตอ้งลงจากรถจากเรือไปถึงท่ีจอด 

น่ีไง ส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดีท่ีเราเจตนาดีทาํความดี มนัทาํใหเ้ราทาํความดีมา แลว้ถา้เราถือ

เจตนา เราเป็นทิฏฐิ คนอ่ืนจะมาลูบคลาํทิฏฐิอนัน้ีไม่ไดเ้ลยนะ มนัจะโกรธมาก เพราะเราตั้งไวไ้ง 

แต่ถา้มนัเป็นเจตนาดีของเรา แต่เราทาํข้ึนมาแลว้ คนเราน้ีมุมมองมนัแตกต่างกนัใช่ไหม คนทาํงาน

มนัมีหลากหลายวิธีการท่ีจะทาํงานนั้นใหป้ระสบความสาํเร็จ มนัไม่ใช่มีวิธีการเดียว แต่ถา้มนัมี

วิธีการเดียว มนัมีวิธีการท่ีหลากหลาย เขามีมุมมองอยา่งนั้น เราก็ตอ้งเคารพมุมมองเขา แลว้เราก็

ตอ้งเคารพมุมมองของเรา เราก็มีทิฏฐิของเรา แต่มุมมองของเราควรเป็นอยา่งนั้น 

ทิฏฐิเป็นเจตนา เจตนาเราตอ้งยดึไว ้สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิท่ีถูกตอ้ง ถา้ไม่มีสมัมาทิฏฐิเลย ครูบา

อาจารย ์เวลาโลกเขาชกันาํก็ไปกบัเขาหมดไง “โอ๋ย! อยา่งน้ีมนัลาํบาก ครูบาอาจารยจ์ะมาอยูป่่าอยู่

เขาใหม้นัทุกขย์ากทาํไม เด๋ียวน้ีโกดงัสินคา้อาหารมนัเตม็โลกเตม็สงสาร ทาํไมตอ้งมาฉนัม้ือกิน

ม้ือ ทาํไมตอ้งมาอดมาอยาก” น่ีพอเขามาลบูหนา้ลูบหลงั ถา้เราไม่มีจุดยนื สัมมาทิฏฐิไม่มี เราก็จะ

คลอ้ยตามโลกเขาไป 

10เราจะไม่คล้อยตามโลกเขาไป แต่เรากจ็ะอะลุ่มอล่วย เราจะไม่แสดงกริิยามารยาทให้เขา

เห็นว่าส่ิงนีเ้ป็นทฏิฐิ เป็นส่ิงทีเ่รายดึมัน่จนเกนิกว่าเหตุ 

ในการประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้เราประพฤติปฏิบติั วนัน้ีเป็นวนัสาํคญัในศาสนา ศาสนา

คืออะไร? ศาสนาคือรัตนตรัย ศาสนธรรมคาํสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ พระ

พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระธรรม ศาสนธรรม วนัน้ีเป็นวนัสาํคญัทางศาสนา เพราะองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แลว้วนัน้ีเป็นวนัท่ีพระอรหนัต์ ๑,๒๕๐ องคไ์ปเฝ้าองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
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วนัสาํคญัทางศาสนา ถา้เราไม่มีความสาํคญั ประเพณีวฒันธรรมเวลามนัเจือจางไป วนั

สาํคญัทางศาสนากไ็ม่สาํคญัทางศาสนา คนท่ีไม่สนใจเขาจะไม่สนใจเลย น่ีก็เหมือนกนั วนัสาํคญั

ทางศาสนา ถา้ตวัเรามีความสาํคญั สิทธิของเรา ความรู้สึกของเรามีความสาํคญั เพราะเราสาํคญั 

ศาสนาถึงสาํคญัข้ึนมา เพราะเรายอมรับความจริงอนันั้น เราถึงตอ้งตั้งใจ 

วนัน้ีวนัสาํคญัทางศาสนา เราตอ้งขยนัหมัน่เพียร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัเดิน

จงกรม นัง่สมาธิภาวนาตลอด ส่ิงต่างๆ ผูท่ี้พน้จากกิเลสแลว้ท่านยงัภาวนาเป็นวิหารธรรม เราเอง

จะฆ่ากิเลส วนัปกติเราก็ภาวนาอยูแ่ลว้ แต่วนัสาํคญัทางศาสนาเราตอ้งตั้งใจ มนัจะเม่ือย มนัจะ

เพลีย มนัจะหิว มนัจะโหย เวลาปฏิบติัมนัเป็นเร่ืองธรรมดา ส่ิงน้ีมนัมีอยูแ่ลว้ ไม่ใช่ว่าวนัสาํคญั

ทางศาสนา ถา้เราภาวนาแลว้เราจะไม่หิวไม่โหยเลย เราจะมีความชุ่มช่ืนตลอดไป มนัก็ไม่ใช่ 

วนัสาํคญัทางศาสนาก็คือวนัสาํคญัทางศาสนา แต่หวัใจของเรามีกิเลส กิเลสมนัสาํคญักว่า 

มนัก็จะน่ิงนอนใจของมนั มนัก็ยงัสุขสบายของมนั ความสุขสบายของกิเลสมนันอนจมอยูใ่นมูตร

ในคูถ ในความข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง แลว้จิตมนันอนจมอยูก่บัมูตรคูถ ถา้มูตรคถูในส้วม เราไป

คลุกคลีมนั มนัจะเหมน็ แต่เวลาความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นมูตรเป็นคูถ ทาํไมมนัไม่

เหมน็ล่ะ มนัไม่เหมน็เพราะเราพอใจไง แต่มนัเหมน็นะ 

10กลิน่ของศีลกลิน่ของธรรมมนัหอมหวนนะ10 ดูสิ แมลงผึ้งมนัดมตอมแต่เกสรดอกไม ้

แมลงวนัมนัตอมแต่ข้ี น่ีก็เหมือนกนั จิตเราจะตอมข้ีหรือ ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลงในหวัใจของเรา ถา้

มนัมีความสาํคญัข้ึนมา ถา้เราสาํคญักบัตนเองข้ึนมา เราจะต่ืนตวั เราจะสลดัมนัออกไป สลดัความ

ข้ีเกียจข้ีคร้าน ข้ีบ่น ข้ีทุกขข้ี์ยาก เราตอ้งสลดัมนัออกไป 

มนัจะทุกขย์ากมนัเป็นเร่ืองของกิริยา การกระทาํมนัตอ้งมีทุกขย์ากเป็นธรรมดา จริงๆ เวลา

กินอาหารมนัก็ลาํบาก มนัตอ้งหยบิใส่ปาก มนัเป็นเร่ืองลาํบากมาก ทาํไมเราไม่เห็นว่ามนัเป็น

ความลาํบากล่ะ แต่เวลาเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาทาํไมมนัลาํบากล่ะ การเค้ียวน่ีเหน่ือยนะ บด

อาหารน้ีทุกขม์าก ทาํไมมนัชอบล่ะ ทาํไมมนับอกว่ามนัไม่เป็นงานล่ะ แต่เวลาเดินจงกรมมนับอก

มนัทุกข ์แต่เวลามนักินมนับอกมนัไม่ทุกขเ์ลย 

ภตักิจมนัเป็นกิจกรรม มนัเป็นงานอนัหน่ึง ส่ิงน้ีมนัไปหล่อเล้ียงร่างกายเป็นธรรมดา แลว้

ถา้เรามีสติสัมปชญัญะ ส่ิงใดฉนัเขา้ไปแลว้มนัจะง่วงเหงาหาวนอน ดูสิ ดูพฤติกรรมของโลกเขา 
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สารก่อมะเร็งกินเขา้ไปจนเป็นมะเร็ง จนเป็นโรคเป็นภยัข้ึนมา เขาก็เป็นของเขา พฤติกรรมการกิน

ทาํใหค้นเป็นทุกขเ์ป็นยาก 

น่ีก็เหมือนกนั เราจะฉนัของเรา เรามีสติสมัปชญัญะ ฉนัแลว้เป็นประโยชน์หมด น่ีวิธีการ

ฝึก ฉนัเขา้ไปแลว้ง่วงเหงาหาวนอนไหม ถา้ง่วงเหงาหาวนอน วนัน้ีเราฉนัอะไรบา้ง พรุ่งน้ีไม่ฉนั

อะไรเลย ฉนัขา้วเปล่าๆ เลย มนัจะฉนัไดม้ากไดน้อ้ยก็ช่างหวัมนั แลว้เดินจงกรมภาวนาอยู ่ อืม! 

เวลาฉนัขา้วเปล่าๆ มนัจืดมนัชืด มนัไม่อยากเค้ียวเลย พะอืดพะอม มนัก็ทาํกระตุน้ใหค้วามคิดมนั

ตีโพยตีพายในใจ “ทาํไมตอ้งมาบีบคั้นกนัอยา่งน้ี ทาํไมไม่ฉนัในส่ิงท่ีเป็นความพอใจ” 

เวลาฉนัอยู ่ จิตมนัโดนบงัคบัมนัก็จะตีโพยตีพาย ถา้เราไม่มีสติสัมปชญัญะ เราก็อ่อนแอ 

เราก็จะฉนัตามกิเลส เสร็จแลว้ก็ไปนัง่สปัหงกโงกง่วง แต่ถา้เราฉนัข้ึนมามนัพะอืดพะอม มนักิน

ไม่ลง ฉนัไม่ไดเ้ลย แต่พยายามบงัคบั บงัคบัเสร็จแลว้ลา้งบาตร แลว้เรากลบัไปภาวนา ดูซิว่ามนั

ง่วงไหม มนัจะนัง่หลบัไหม 

ขณะท่ีทาํภตักิจ กิจขณะท่ีฉนั ถา้มีสติสัมปชญัญะ น่ีคือการฝึกไง ถา้มีสติสัมปชญัญะ เรา

เอาชนะมนัได ้รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 

ขณะท่ีฉนั ลิ้นกระทบ ตาเห็นก็อยากกิน รสชาติน้ีมนัจาํดว้ยสัญญาอารมณ์มนัก็อยาก มนัมี

กาํลงัมาก แลว้เราก็แพม้นั เราแพกิ้เลส ขณะปัจจุบนัท่ีฉนัน่ีเราแพม้นั กินอ่ิมนอนอุ่นสบาย สะใจ 

กิเลสมนัพอใจ คึกคกั แต่เวลาไปนัง่ก็สัปหงกโงกง่วง แต่ถา้เราฝึก เรามีสติสมัปชญัญะของเรา ส่ิง

ใดท่ีมนัตอ้งการ ใช่ มนัเอร็ดอร่อย แต่ไม่เคยกินหรือ ถา้ไม่เคยกินจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าอร่อย อร่อย

หรือไม่อร่อยก็เคยกินมาแลว้ มนัอร่อยเพราะสัญญา สัญญามนัรู้วา่ส่ิงใดดีหรือไม่ดี มนัเห็นมนัก็รู้

ว่าส่ิงน้ีดีหรือไม่ดี เราจะเอาหรือไม่เอา สติมนัยบัย ั้ง 

รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร มนับูชากิเลสแลว้ กิเลสมนัก็

หวัน่ไหว “โอโ้ฮ! อนันั้นก็แจ๋ว อนัน้ีก็ยอด” น่ีกิเลสมนัหวัน่ไหว ถา้มีสติสมัปชญัญะ เราต่อสู้กบั

มนั น่ีปัญญา การฝึกปัญญา ถา้เราไม่ฝึก เราไม่ทาํ ไม่ต่อสู ้แลว้เราจะเอาอะไรไปสู้กบักิเลส ขณะท่ี

เราอยูเ่ฉยๆ เราก็ไม่มีอะไรไปต่อสู้กบักิเลสเลย ขณะท่ีอายตนะมนัเปิดทั้งหมด ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ มนัเปิดทั้งหมด แลว้อดอาหารมา ผอ่นอาหารมา วนัหน่ึงฉนัหนเดียวมนัก็หิวมนัก็กระหายอยู่

แลว้ เวลาบิณฑบาตมา ภตัตาหารเขาตามมาจะตกัใส่บาตร มนักระทบหมด อายตนะมนัเปิดหมด 
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กิเลสมนัเปิดหมดเลย เหมือนเราเปิดนํ้าไหลเตม็ท่ีเลย กิเลสมนัจะออกไดท้ั้งหมดเลย แลว้มีสติไหม 

ของอยา่งน้ีเราเคยสัมผสัไหม 

10ถ้ายบัยั้งได้ ดูสิ เวลาตักอาหารใส่บาตรแล้ว ปฏสิงฺขา โยฯ ขณะตักอาหารใส่บาตรแล้ว ตัก

มาแล้ว แพ้มาแล้วรอบหน่ึง ขณะทีต่ักยบัยั้งแล้ว ตัก ๑ ช้อน ไม่ตักเลย ตักส่วนน้อย ตักส่วนมาก 

ควํา่ทั้งจานใส่บาตรเลย น่ีความคดิมันเป็นได้ทุกอย่างเลย แล้วเราจะเลอืกอะไร ถ้าเราเลอืกอะไร 

สติทนัไหม สติมนัใช้แล้ว ปัญญามนัใช้แล้ว น่ีคอืการฝึกฝนไง เห็นไหม ๒๔ ช่ัวโมงของเราภาวนา

ตลอดเวลา มนัต่อสู้กบัความต้องการของหัวใจ แล้วถ้ามสีติสัมปชัญญะยบัยั้ง น่ีคือการต่อสู้นะ น่ี

คอืการใช้ปัญญานะ 

การใชปั้ญญาไม่ใช่ว่าการนัง่สมาธิภาวนาใชปั้ญญา ปัญญาเกิดไดทุ้กเวลา ปัญญามนัเกิด

ตลอดเวลา ถา้จิตเราพร้อม เราจะเห็นปัญญาตลอดเลย ฉนัเสร็จแลว้ พอตกัใส่บาตรแลว้ ขา้วมีอยู่

สัก ๒๐ คาํ ฉนั ๒ คาํ หยดุ ไม่ฉนั ฉนั ๕ คาํ ฉนั ๘ คาํ ไม่ฉนัเลยก็ได ้ ตกัขา้วใส่บาตรแลว้นัง่ดู

เฉยๆ ก็ได ้ ดูกิเลสมนัดิ้น ดูความตอ้งการมนัดิ้น ดูหวัใจมนัดิ้น มนัด้ินใหม้นัด้ินไป มนัจะด้ินให้

มนัด้ินไป มือไม่จบั มือไม่หยบิเขา้มาใส่ปาก มนัจะเขา้มาไดอ้ยา่งไร ใหม้นัดิ้นของมนัไป น่ีต่อสู้

กบัมนั ต่อสู ้เหง่ือแตกเลย น่ีคือการต่อสู้กบักิเลส 

เราไม่เคยเจอกิเลสเลย เราไม่เคยเห็นกิเลสเลย เราบวชมา “น่ีนกัปฏิบติัๆ จะต่อสู้กบั

กิเลส”...ต่อสู้กบักิเลสหรือยอมจาํนนกบักิเลสล่ะ ยอมจาํนนกิเลส อะไรมา เห็นไหม ประเพณี

วฒันธรรมไง “เป็นพระก็บิณฑบาตมาแลว้ ภตัตาหารเขาก็มาประเคนใหแ้ลว้มนักถ็ูกตอ้งหมด ตกั

ใส่บาตรกสิ็ทธิของเรา มนัก็มชัฌิมาปฏิปทา เป็นกลาง เรียบร้อย ถูกตอ้งตามธรรมวินยั” 

ถูกตอ้งตามธรรมวินยั แต่ทาํไมมนัมีธุดงควตัรล่ะ ทาํไมมีมกันอ้ยล่ะ ความถือสันโดษคือ

ส่ิงท่ีพอมีพอเป็นไป มกันอ้ยมนัมีแลว้ มกันอ้ยเพื่ออะไร? มกันอ้ยในกิเลสไง มกันอ้ยเพื่อไม่ให้

กิเลสมนัใหญ่ แต่ผูป้ฏิบติัธรรมมกันอ้ยสันโดษเพื่อประโยชน์กบัเรา เพื่อประโยชน์กบัการ

ประพฤติปฏิบติั 

10ถ้าตัวเรามคีวามสําคญัทางศาสนา ถ้าตัวเรามคีวามสําคญัขึน้มาน่ีศาสนาเกดิแล้ว ศาสนา

เกดิทีไ่หน? ศาสนาเกดิทีใ่จเราไง ใจเราเป็นธรรม ใจเรามสีติ ใจเรามสัีมปชัญญะ ใจเรามปัีญญา

ขึน้มา น่ีใจเป็นธรรม ศาสนาเกดิแล้ว ธรรมะเกดิแล้ว ธรรมะเป็นเราแล้ว 
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แต่ถา้กิเลสมนัเกิด มนัเหยยีบจมดินไปเลย “นัน่ก็ดี น่ีก็ดี โน่นก็ยอด” นัน่กิเลสเจริญ 

ธรรมะแหง้ผาก เราไดแ้ต่กากของอาหาร อาหารเป็นส่ิงท่ีญาติโยมเขาตอ้งลงทุนลงแรงทาํหนา้ท่ี

การงานของเขามา เขาหาเงินหาทองมา ส่ิงน้ีเป็นบุญกุศลของเขา เป็นเจตนาท่ีดีของเขา อนันั้นเป็น

บุญของเขา เป็นเร่ืองของเขา สุขของเขา ทุกขข์องเขา 

ส่วนของเรา สุขของเรา ทุกขข์องเรา เราเป็นนกัรบ เราเป็นภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร เขาก็

ตอ้งการเจตนาเป็นบุญกุศลของเขา อนันั้นไม่มีความผดิเลย ของเขาบริสุทธ์ิผดุผอ่ง เราตกัใส่บาตร

ของเราแลว้ เราเอาไวข้า้งๆ บาตร มนัไม่เสียหายตรงไหนเลย เราทาํใช่ไหม ถา้เป็นทิฏฐิมานะ 

“โน่นก็ไม่ได ้น่ีก็ไม่ได ้ไม่ไดไ้ปหมด ผดิไปหมดเลย” 

แต่ไม่ได ้ใช่ มนัก็ไม่ได ้แต่วุฒิภาวะของโยมเขาไม่เขา้ใจ พอเขาไม่เขา้ใจ เขาแสวงหาของ

เขามา เขาทุกขเ์ขายากของเขามา ถา้เจตนาตอบรับเขาดี เขาก็ช่ืนใจของเขา ปฏิคาหก ผูใ้หใ้หด้ว้ย

ความบริสุทธ์ิ ขณะท่ีใหใ้หด้ว้ยความบริสุทธ์ิ ใหแ้ลว้ก็มีความช่ืนใจ ปฏิคาหก ผูรั้บรับดว้ยความ

บริสุทธ์ิ รับแลว้ใชไ้ปโดยบริสุทธ์ิ ส้ินสุดไปแลว้ ความบริสุทธ์ิผดุผอ่ง เราเอามาไวใ้นบาตรเรา เขา

ไม่เห็นกบัเราหรอกว่าเราจะฉนัหรือไม่ฉนัของเขา เขาไม่รู้หรอก แต่เขาเห็นเราตกั เขาก็ช่ืนใจแลว้ 

โอ!้ ท่านตกัของเรา ท่านทาํของเรา ดีอกดีใจ เขาดีใจก็ไดบุ้ญของเขาแลว้นะ ถา้เราโง่ เตม็ทอ้ง ง่วง

นอน แต่ถา้เราตกัมาอยูข่า้งบาตร เราไม่จบัมนัใส่ทอ้ง เราเอาตวัรอดไดน้ะ น่ีไง วุฒิภาวะของ

คฤหสัถเ์ขากบัวุฒิภาวะของพระ 

พระเราตอ้งสูงกว่า เราเป็นคนช้ีนาํเขา เราเป็นคนชกันาํเขา เราจะพาเขาไปท่ีดี ถา้เราพาไป

ท่ีดี เราตอ้งตั้งใจ เราตอ้งมีสติสัมปชญัญะของเรา เราจะเอาตวัรอดได ้ ถา้เอาตวัรอดได ้ พระก็เป็น

พระท่ีดี คฤหสัถก์็เป็นคฤหสัถท่ี์ดี เพราะเขาก็ทาํตามหนา้ท่ีของเขา เป็นส่ิงท่ีปกติของเขา เป็น

ความดีของเขา พระก็เป็นความดีของพระ เพราะพระเป็นผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสาร พระก็ทาํตวัให้

เป็นพระท่ีดี ศาสนาจะส่งเสริมกนั ศาสนาจะเจริญมาก ศาสนาจะไปไดส้วยงามมากเลย ทาํไมพระ

ตอ้งออกบิณฑบาต บิณฑบาตก็เพื่อโยมเขาจะไดใ้ส่บาตร กิริยามารยาทของโยม มนัตรวจสอบกนั

นะ น่ีศาสนาเจริญ 

ความสาํคญัของศาสนา ถา้ใจของเราแหง้ผาก ตวัศาสนาเจริญ มนัเป็นวนัสาํคญัทางศาสนา 

มนัก็เป็นการจดจารึกไวใ้นคมัภีร์ แต่ถา้มนัเป็นความสาํคญัทางศาสนา ทุกคน คฤหสัถก์มี็

ความสาํคญัในศาสนา ภิกษุก็มีความสาํคญัในศาสนา วนัสาํคญัทางศาสนาระลึกถึงใคร? ระลึกถึง
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเป็นเจา้ของศาสนา เจา้ของสวน เจา้ของไร่ เราเป็นพืชพรรณ

ธญัญาหารในไร่นั้น ดูไร่สิ ในไร่มนัก็มีผลไม ้ มนัก็มีแมลง มนัก็มีวชัพืช มนัมีทุกอยา่งพร้อม เรา

จะเป็นอะไร 

บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวใ้นวนัวิ

สาขบชูา “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ วนัน้ีวนัมาฆบชูา พญามารดล

ใจมาตลอดนะ “ใหนิ้พพานๆ” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้โตแ้ยง้กบัมารตลอด “เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 

อุบาสิกาของเรายงัไม่แก่กลา้ ยงัไม่สามารถจะกล่าวแกค้าํจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้ เราจะไม่ยอม

ปรินิพพาน” 

มารก็ดลใจมาตลอด จนถึงท่ีสุดวนัน้ีวนัมาฆบชูา วนัน้ีวนัปลงอายสุังขาร “มารเอย บดัน้ี

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรา ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เขม้แขง็ สามารถกล่าว

แกค้าํจาบจว้งของเจา้ลทัธิต่างๆ ได ้ อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เราจะปรินิพพาน” โลกธาตุน้ีหวัน่ไหว 

พระอานนทน้ี์ตกใจหมดเลย ขนาดเป็นพระโสดาบนัยงัสะเทือนเล่ือนลัน่ น่ีเจา้ของศาสนา 

เราเป็นบริษทั ๔ เป็นวชัพืช เป็นสัตว ์เป็นเช้ือโรคอยูใ่นสวนนั้น น่ีเจา้ของศาสนา เราจะทาํ

อยา่งไรเพื่อจะใหเ้ป็นคุณธรรมข้ึนมา องค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางธรรมและวินยัไว ้ เรา

เคารพบชูา วนัสาํคญัทางศาสนาคือความสาํคญัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้ไม่มีองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ศาสนามีอยูแ่ลว้ แต่ไม่มีใครมีวุฒิภาวะจะเขา้ไปถึง

ธรรมอนันั้นได ้ ถึงธรรมอนันั้น ทั้งๆ ท่ีมนัมีอยูใ่นใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระ

โพธิสัตว ์ทั้งๆ ท่ีมนัอยูใ่นหวัใจของเราน่ี ความรู้สึกของเราน่ีแหละตวัธรรม ตวัธรรมคือตวัสสารรู้ 

ธาตุรู้ ธาตุ ๖ ดิน นํ้า ลม ไฟ อากาศธาตุ ธาตุรู้ ธาตุ ๖ ตวั ตวัธาตุ ตวัสสารรู้ท่ีมีชีวิตท่ีมนัเกิดมนัตาย 

ตวัน้ีเป็นตวัธรรมเพราะอะไร เพราะจิตมนัไม่เคยตาย นิพพาน วิมุตติสุข นิพพานคือส่ิงท่ีมีอยู่ จิต

มนัไม่เคยตาย ส่ิงท่ีมีอยูก่บัส่ิงท่ีไม่เคยตายมนัเขา้กนัได ้

แต่ส่ิงท่ีไม่เคยตาย แต่โดนกิเลสครอบงาํอยู ่มนัไม่เคยตาย มนัตายไม่ได ้มนับุบสลายไม่ได ้

มนัถึงตอ้งเปล่ียนแปลงสภาพ พอมนัเปล่ียนสภาพมนัก็หมุนไปในวฏัฏะ มนัก็เกิดก็ตายอยูน่ี่ พอ
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มนัเกิดตายๆ มนัวนอยูใ่นวฏัฏะ น่ีส่ิงท่ีมีอยูแ่ต่มนัไม่เคยตาย มนัโดนกิเลสอวิชชาครอบงาํ มนัก็

หมุนไปในวฏัฏะ แต่เวลาสัจธรรม ธรรมะมนัเข้าไปชําระส่ิงนี ้ ส่ิงทีม่อียู่ ส่ิงทีเ่ป็นธรรม ส่ิงทีไ่ม่

เคยตาย วมุิตติธรรมมันไม่ใช่สมมุติบัญญตัิ มนัพ้นจากสมมุติบัญญตัิไป มนัเป็นวมุิตติธรรมทีม่นั

มคีงทีข่องมนั คงทีท่ีไ่ม่แปรสภาพ เพราะมนัไม่มอีวชิชา 

อวิชชาคืออะไร? อวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้ในอะไร? ไม่รู้ในสัจธรรม แต่รู้ตวัมนัเอง 

พลงังานอะไรไม่รู้บา้ง ความร้อนมนัก็มีความร้อน แต่มนัไม่รู้ตวัมนัเองใช่ไหม แต่ธาตุรู้มนัมี

พลงังาน มีความร้อน มนัรู้ตวัมนัเอง มนัเผาผลาญตวัมนัเอง มนัเผาผลาญธาตุรู้ ธาตุรู้มนัเผาผลาญ

ตวัมนัเอง มนัร้อน มนัทุกข ์ ส่ิงน้ีมนัเผาผลาญตวัมนัเอง ทีน้ีถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมาล่ะ เป็นธรรม

ข้ึนมา สัจธรรม มรรคญาณเขา้ไปทาํลายมนั เผาผลาญส่ิงน้ี เอาอะไรไปเผาผลาญ 

วิชชา-อวิชชา วิชชาคือสัจธรรม สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัโป งานชอบ งานในการทาํความ

สงบของใจ ใจจะสงบ จะเกิดปัญญาได ้ มนัตอ้งมีความสงบของมนั มีความสงบน่ีมนัเป็นสากล 

สมาธิเป็นสากล สมาธิมีอยูแ่ลว้ในทุกลทัธิ แต่สมาธิของเขา สมาธิมนัเป็นสากล แต่คาํว่า “สากล” 

มนัก็ยงัเป็นมิจฉา-สัมมา มิจฉา มิจฉามนัเห็นแก่ตวั มิจฉามนัเขา้ขา้งแต่ตวัเอง มิจฉาหา

ผลประโยชน์ เพราะกลวัไง กลวัไม่รู้ กลวัไม่เห็น กลวัไม่เป็น กลวัไม่ได ้ ความกลวัไม่รู้ กลวัไม่

เห็น กลวัไม่เป็น กลวัไม่ได ้ มนัล่วงไปในอนาคตแลว้ มนัจะไปเอาความรู้นั้นเป็นสมบติัของมนั 

กลวัไม่รู้ไง แต่ถา้ปล่อยหมด สัมมาไม่ใช่กลวัไม่รู้ มนัเป็นพลงังานเฉยๆ พลงังานของมนั แลว้

พลงังานนอ้มไปใหเ้ห็นส่ิงท่ีจิตใตส้าํนึกท่ีมนัยดึมัน่ถือมัน่ 

คนเรา ดูสิ เรารักกนัชอบกนั รักกนัใคร่กนั มนัรักจากใครล่ะ ไม่มีเรา ไม่มีขั้วบวกขั้วลบ 

มนัจะเกิดสันดาปไหม ไม่มีขั้วบวกขั้วลบ เกิดสนัดาปข้ึนมาไดอ้ยา่งไร มนัก็ตอ้งมีขั้วบวกขั้วลบ

มนัถึงเกิดสนัดาปของมนัข้ึนมา ไม่มีเราจะไปรักใคร ไม่มีขั้วบวกขั้วลบระหว่างเพศตรงขา้ม 

ขั้วบวกขั้วลบไม่มีมนัจะไปสันดาปกบัใคร มนัมีแต่เขามนัก็สันดาปกนัไม่ได ้ มนัมีแต่เรามนัก็

สันดาปกบัใครไม่ได ้ เพราะมนัมีเราข้ึนมาก่อนก็มีสักกายทิฏฐิยดึเราก่อนไง ความหลงผดิในเรา 

ความหลงผดิในส่ิงท่ีมนัมีอยูจ่ริงในตามสมมุติ มนัมีอยูจ่ริงโดยกรรม ในสถานะการเกิด การเกิด

การตายมนัเวียนไป 

ดูสิ ผูห้ญิงจะแปลงเพศเป็นผูช้ายก็ได ้ ผูช้ายจะแปลงเพศเป็นผูห้ญิงก็ได ้ พระอานนทเ์คย

เป็นผูห้ญิงมาก่อน แต่มีความปรารถนาอยากเป็นผูช้าย การเกิดการตายมนัปรับสภาพของมนัไป 
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๕๐๐ ชาติก็เกิดมาเป็นผูช้าย แลว้ใครเป็นหญิงเป็นชายแท ้หญิงชายแทอ้ยูท่ี่ไหน จิตน้ีมีหญิงมีชาย

ไหม จิตน้ีไม่ใช่สตัว ์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา จิตก็คือจิต ความรู้สึกเป็นความรู้สึก เพียงแต่

ว่าแรงปรารถนา ดว้ยกรรมของแต่ละบุคคล หญิงก็เกิดเป็นหญิง ชายก็เกิดเป็นชาย เกิดเป็นหญิง 

หญิงก็มีอารมณ์ความรู้สึกของเขา ชายก็มีอารมณ์ความรู้สึกของเขา วุฒิภาวะมนัถึงแตกต่างกนัไป 

เวลาจิตมนัสงบเขา้มามนัมีหญิงมีชายไหม เวลาปฏิบติัข้ึนมา ปัญญามีหญิงมีชายไหม มนั

ไม่มีหญิงมีชายหรอก จิตน้ีไม่ใช่สัตว ์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่

ต่อเม่ือมนัชาํระกิเลสไดแ้ลว้ แต่ถา้ยงัไม่ชาํระกิเลสอยู ่ ไม่ใช่ไม่ได ้ ถา้ไม่ใช่เพราะอะไร เพราะ

ขั้วบวกขั้วลบสันดาป เพราะเราไง เพราะติดในเรา ความติดในเรา ความไม่รู้จกัเรา ถา้มนัรู้จกัเรา 

ทาํลายเราแลว้ เราเขา้ใจเราทั้งหมด เราเขา้ใจเราแลว้ เราเขา้ใจสกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตป

รามาส อุปาทานในจิต กามราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามราคะ ส่ิงท่ีเป็นความพอใจ กามราคะมนัเกิดจากกาม

ฉนัทะ คือมนัมีตวัพลงังานของจิตก่อน ถา้มีตวัพลงังานของจิต จิตมนัตอ้งการอะไร ไม่มีเรา เราจะ

ปรารถนาอะไร ส่ิงท่ีปรารถนา ใครเป็นคนปรารถนา สารตั้งตน้ไม่มี มนัจะเกิดกระบวนการการ

ผลิตมาไดอ้ยา่งไร มนัไม่มีหรอก ส่ิงท่ีมนัจะเกิดการกระทบกระเทือนข้ึนมามนัตอ้งมีสารตั้งตน้

ข้ึนมาใช่ไหม มนัมีกามฉนัทใ์นหวัใจของเราข้ึนมาก่อน 

สักกายทิฏฐิคือความเห็นผดิในกาย ถา้มนัรู้สึกมนัเห็นถูกในกายแลว้ มนัถอนอุปาทานแลว้ 

มนัเกิดความฉนัทะข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ฉนัทะมนัเป็นกิเลสอนัละเอียดท่ีในหวัใจมนัยงัมีของมนัอยู่ 

ถา้มีของมนัอยู ่ เกิดกามฉนัทะ กามฉนัทะมนัพอใจตวัมนัเอง พอมนัพอใจในตวัมนัเอง มนัอ่ิมใน

ตวัมนัเองแลว้มนัก็จะออกหาเหยือ่ ออกหาส่ิงท่ีมนัชอบมนัพอใจ ความสุภะ ความสวยความงาม 

ความตอ้งการต่างๆ เกิดข้ึนมา น่ีเป็นกามราคะ ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองสมุฏฐานของจิต มนัมีมาสภาพน้ี

อยูแ่ลว้ 

ทางโลกเป็นกามคุณ ๕ ส่ิงท่ีเป็นการสืบต่อ การดาํรงเผา่พนัธ์ุ ทางโลกเขาว่า “ถา้ถือศีล ๕ 

กนัหมดแลว้ ถา้บวชเป็นพระหมดแลว้ โลกจะมีคนสืบต่อสกุลกนัไดอ้ยา่งไร” น่ีความวิตกกงัวล

ของกิเลส แต่ความเป็นจริงไม่ตอ้งหรอก โดยธรรมชาติของมนั สภาคกรรม กรรมมนัหมุนเวียนไป

ถึงวาระของมนั สภาวะมนัจะเกิดมหาศาลเลย ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีหมุนเวียนไปในวฏัฏะ เพราะการสร้าง

กรรมมา คนสร้างกรรมมหาศาล ไม่ตอ้งวิตกกงัวลส่ิงท่ีจะไม่มีผูม้ารับผดิชอบส่ิงต่างๆ วิตกกงัวล

แต่มนัจะมีมากเกินไปจนไม่มีใครควบคุมมนัได ้
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ฉะนั้น เราอยูใ่นสังคม เราตอ้งเอาตวัรอดใหไ้ดก่้อน ถา้เรากาํจดัใจของเรา เราชาํระกิเลสใน

ใจของเรา ส่ิงท่ีเป็นสารตั้งตน้ในหวัใจมนัเกิดมาจากอะไร? เกิดมาจากความเขา้ใจผดิของมนั มนั

ถึงออกรับรู้ พอรับรู้ข้ึนไป ออกไปมนัก็เป็นกามราคะ แต่ถา้มีสติสัมปชญัญะทาํใหจิ้ตสงบเขา้มา 

พอจิตสงบเขา้มา สารตั้งตน้อนัน้ีมนัเป็นความพอใจของมนั มนัจะทาํลายในตวัมนัเองของมนั มนั

จะเห็นส่ิงตรงขา้ม เพราะโดยสัญชาตญาณของมนัตอ้งการความสวยความงาม ความพอใจของมนั 

เพราะกามฉนัทม์นัพอใจตวัมนัเองแลว้มนัตอ้งการส่ิงท่ีมนัปรารถนา ส่ิงน้ีพอเป็นธรรมข้ึนมา พอ

จิตสงบข้ึนมามนัเห็นอะไร? มนัเห็นส่ิงท่ีเป็นสัจธรรม 

สัจธรรม สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงัทั้งหมด มนัเป็นไตรลกัษณ์ทั้งหมด มนัแปรสภาพ

ทั้งหมด ส่ิงท่ีคงท่ีในโลกน้ีไม่มี มนัเป็นโดยสัจธรรม ธรรมะเป็นธรรมชาติ แต่ถา้สัจจะความจริง

ในหวัใจ เพราะใจมนัเร็วมาก พอจิตมนัสงบ ส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีท่ีเร็วท่ีสุดแลว้มนัสงบตวัข้ึนมา พอมนั

เห็นเร่ืองของร่างกายน้ีเป็นอสุภะ อสุภะเพราะอะไร เพราะจิตมนัสงบ ส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีเร็วท่ีสุด 

ส่ิงท่ีเคล่ือนท่ี เราเคล่ือนท่ี เราเห็นภาพต่างๆ ภาพจะเคล่ือนไหว พอเรายนืน่ิงป๊ับ ภาพมนั

จะชดัเจนใช่ไหม ส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีท่ีเร็วท่ีสุด พลงังานธรรมชาติของมนัแสดงอาการออกไป มนัเป็น

ความพอใจของมนั แลว้มนัหมุนเวียนไปตามธรรมชาติของมนั พอจิตมนัสงบข้ึนมา พอมนัหยดุ

น่ิงข้ึนมา มนัเห็นข้ึนมา ส่ิงท่ีมนัเคล่ือนไหวไปมนัเป็นสัจธรรม มนัเป็นความสวยความงาม ส่ิงท่ี

คงท่ี ส่ิงท่ีหยดุข้ึนมา มนัเห็น มนัเป็นอสุภะ อสุภะเพราะอะไร เพราะมนัเป็นปัจจุบนัธรรม มนั

เกิดข้ึนในสภาวะแบบนั้น มนัเกิดข้ึนไดเ้พราะเป็นสัจธรรม ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัเป็นมหา

สติ-มหาปัญญาในหวัใจ น่ีสัจธรรม ส่ิงน้ีเกิดข้ึนในใจของพระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องคท่ี์เกิดข้ึน

มาแลว้ น่ีเกิดข้ึนในอสุภะ ยงัไปทาํลายจิตอีกชั้นหน่ึงนะ 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากใจของพระอรหนัต์ ๑,๒๕๐ องคเ์กิดข้ึนมาแลว้ ทาํลายมาแลว้ ทาํลายส่ิง

ต่างๆ ทาํลายถึงท่ีสุด ทาํลายอสุภะอสุภงัจนถึงท่ีสุดแลว้ จิตน้ีว่างหมด จิตน้ีปล่อยมาหมด จิตน้ีเป็น

จิตเดิมแท ้ จิตเดิมแทเ้ขา้ไปทาํลายตวัจิตเดิมแท ้ ถา้ไม่รู้จริง เป็นพระอรหนัตเ์กิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นประธานสงฆเ์สียเอง เป็นผูก้ล่าวโอวาทปาฏิโมกข ์ “จะ

ไม่ทาํความช่ัวใดๆ ทั้งส้ิน ทาํแต่คุณงามความด ีทาํจตินีใ้ห้ผ่องแผ้ว” 

ไม่ทาํชัว่ใดๆ ทั้งส้ิน ชัว่ท่ีไหน? ชัว่ท่ีมโนกรรม ชัว่ท่ีความคิด ไม่ใช่ชัว่ท่ีการกระทาํนะ ชัว่

ท่ีความคิด ความคิดมนัชัว่ ความคิดมนัชัว่เพราะอะไร เพราะมนัมีอวิชชาครอบงาํ พอมีอวิชชา
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ครอบงาํข้ึนมา จิตเสวยอารมณ์ จิตเสวยความคิด จิตมนัไม่ใช่ความคิด พอมนัเสวยความคิด ถา้มนั

มีอกุศลข้ึนมามนัก็คิดชัว่ออกไป แต่ถา้มนัมีคุณธรรมข้ึนมา มนักระเพื่อมออกมา มนัจะคิดชัว่ได้

อยา่งไร มนัไม่คิดชัว่เพราะอะไร เห็นไหม ไม่ทาํความชัว่ใดๆ ทั้งส้ิน ทาํแต่คุณงามความดี ทาํจิต

ใหผ้อ่งแผว้ ไม่ทาํความชัว่ เสวยอารมณ์มนัมีสติพร้อมไป เวลาพลงังานตวัน้ีมนัเคล่ือนออกไปมนั

มีสติพร้อม ไปดูการเคล่ือนไหว ดูสิ เราขยบัตวั เราจะรู้สึกตวัไหม ลมพดัมา เราจะรู้ถึงความเยน็

ไหม จิตท่ีมนัจะเสวยอารมณ์ พลงังานน้ีมนัจะขยบัตวั มนัพร้อมกบัสติอตัโนมติั สติอตัโนมติัมนั

เขยื้อนออกไป มนัจะทาํความชัว่ไดไ้หม น่ีไม่ทาํความชัว่ใดๆ เลย ทาํแต่คุณงามความดี ทาํจิตใจ

ใหผ้อ่งแผว้ ก็อยูใ่นวิมุตติสุขไง จิตผอ่งแผว้ จิตใสสะอาดของมนัโดยธรรมชาติ ไม่ใช่ใสสะอาด

แบบจิตเดิมแท ้จิตเดิมแทท่ี้ใสสะอาด มนัใสสะอาดแต่ไม่รู้จกัตวัมนัเอง 

มนัใสสะอาด ดูสิ เรามองพระอาทิตยสิ์ ใสสว่าง เรากบัพระอาทิตยอ์ยูห่่างกนัก่ีพนัปีแสง ดู

สิ พระอาทิตยก์บัเราอยูห่่างกนัขนาดไหน แลว้ดูเวลาจิตมนัผอ่งใสๆ กบัธรรมมนัห่างกนัเท่าไร แต่

ถา้พระอาทิตยโ์ดนทาํลายหมด จกัรวาล แกนของโลก แกนของกิเลสต่างๆ ในหวัใจ ภวาสวะ ตวั

ภพ ทาํลายทั้งหมดแลว้ มนัมีอะไรสว่างไสว มนัมีอะไร 

“ไม่ทาํความชัว่ใดๆ ทั้งส้ิน ทาํแต่คุณงามความดี ทาํจิตใหผ้อ่งแผว้” น่ีมนัเป็นภาษาสมมุติ 

ภาษาส่ือความหมาย แต่ผูท่ี้รู้จริงรู้เหมือนกนัหมด เอ่ยข้ึนมา คนรู้กบัคนรู้คุยกนัมนัเขา้ใจง่าย ถา้คน

ไม่เขา้ใจ คนไม่รู้ ทาํอะไรเขา้ไปมนัก็ไม่เขา้ใจ 

วนัน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูถึงโอวาทปาฏิโมกข ์ แมแ้ต่พระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ 

องคก์็ยงักล่าวโอวาทปาฏิโมกข ์ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นความร่ืนเริงในธรรม คนดีมนัตอ้งมีจุด

ศูนยก์ลางของความดีสิ 

คนดีๆ ดีตรงไหน คนนั้นเป็นคนดี ดีของใคร ดีของโจรก็ได ้ดีของมหาโจรก็ได ้ดีของคนดี

ก็ได ้ คาํว่า “ดี” แต่ความดีของคนมีคุณธรรม ความดีมีความเขา้ใจกนัทั้งหมด ความดีของคนมี

คุณธรรม ความเขา้ใจ เพราะดีถึงดีไง ไม่ใช่ดีแบบโลก ดีเพื่อจะเอาความชัว่ขา้งหนา้ ดีเพื่อ

หลอกลวง เห็นไหม 

เราตอ้งตั้งสติ เราเป็นนกัรบ เราเป็นชาวพุทธ วนัสาํคญัของศาสนา ญาติโยมเขายงัมีความ

ร่ืนเริงอาจหาญ เขายงัแสวงหาของเขา เราอยา่นอนใจ หนา้ท่ีการงาน นกยงัมีรวงมีรัง คนเราเกิดมา 
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พระอรหนัตก์็มีร่างกาย พระอรหนัตก์็ตอ้งกินตอ้งถ่ายเหมือนกบัเรา คือว่าการกิน การถ่าย การอยู ่

มนัตอ้งใชส้อย มนัตอ้งมีเคร่ืองดาํรงชีวิต ปัจจยัเคร่ืองอาศยัน้ีเราแค่ดาํรงชีวิต 

ทีน้ีถา้เราเกิดเป็นวดัเป็นวาข้ึนมา น่ีเป็นความรับผดิชอบ ถา้มนักวา้งมนัใหญ่ เราก็ตอ้งดูแล

ของเรา มนัจดัเวรจดัวาระได ้ อะไรท่ีมนัหนกัหนาเกินไป เราก็จดัวนัเวน้วนั ส่ิงท่ีเป็นการกระทาํ 

ส่ิงน้ีทาํได ้ การทาํไดม้นัอยูท่ี่นิสัยของคน นิสัยของคนเขม้แขง็มนัก็เขม้แขง็ นิสัยของคนอ่อนแอ

มนัก็อ่อนแอ นิสัยของคนปานกลาง อยา่งน้ีมนัอยู่ท่ีจริตนิสัย ความเห็นของคนมนัหลากหลาย 

ความอยูด่ว้ยกนั 

จริงอยู ่ ในธรรมบอกว่า ผูท่ี้มีทิฏฐิเสมอกนั มีความเห็นเสมอกนั อยูด่ว้ยกนัจะมีความสุข

มาก น่ีเป็นความจริง แต่คนอยา่งน้ีจะหาไดท่ี้ไหนล่ะ การหา การเกิดข้ึนมา จริตนิสัย ดูสิ เราเกิดมา

ตามแต่ละภมิูภาคในประเทศไทยน่ีแหละ เกิดคนละภมิูภาค วฒันธรรมการดาํรงชีวติมนัก็

หลากหลาย แลว้มาอยูร่่วมกนั ถา้ใครไดใ้ชชี้วิตแบบวฒันธรรมของตวัมนัก็รู้สึกว่าคล่องตวั ถา้ใช้

วฒันธรรมหน่ึง แต่ส่ิงน้ีมนัเป็นการฝึกได ้การแสวงหาได ้

ดูสิ พระธุดงคข์องเราสมยัพุทธกาล เวลาพระออกพรรษาแลว้ตอ้งออกธุดงค ์ ธุดงคก์ลบั

มาแลว้ เวลาคุยกนั “ท่ีนัน่ดินดาํ ท่ีนัน่ดินดี” แค่น้ีนะ การเชค็ดิน การทาํไร่ทาํนา การดาํรงชีวิต น่ี

เป็นติรัจฉานวิชา เพราะพระคุยกนัอยูอ่ยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เสดจ็มา “เธอคุย

อะไรกนัอยู่” 

“ขา้พเจา้คุยกนัว่าไปธุดงคบ์า้นนั้นมาบา้นน้ีมา ก็มาคุยกนัว่าท่ีนัน่ดินดี ท่ีนัน่ดินดอน” 

“นั้นเป็นติรัจฉานวิชา เป็นวิชาท่ีทาํใหเ้น่ินชา้” 

แค่เราคุยกนัเร่ืองความเป็นอยูน่ี่ยงัเป็นติรัจฉานวิชาเลย เพราะสมยันั้นองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ท่านกระตุน้ใหพ้ระเราต่ืนตวัตลอดเวลา อยา่นอนใจ หลวงตาท่านบอกว่า สูดลม

หายใจเขา้และลมหายใจออก ดึงเขา้ดึงออก หายใจเขา้หายใจออก หยดุเม่ือไหร่ก็ตายเม่ือนั้น ไม่ใช่

ว่าเราจะส้ินอายขุยั อาย ุ ๘๐ ปี อาย ุ ๙๐ ปี เดก็ๆ ตายก็มี คนอายปุานกลางตายก็มี คนชราตายก็มี 

อยา่นอนใจ ถา้ไม่นอนใจข้ึนมา กาลเวลามนักินเราไปตลอดเวลา เราจะตอ้งต่ืนตวั แลว้ตอ้งมี

สติสัมปชญัญะ ถา้เราต่ืนตวั ตั้งใจปฏิบติั มนัเป็นความเพียรชอบ 
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ถา้มนัทาํของเรา สักแต่ว่าทาํ เดินจงกรมไป เดินจงกรมลอย เดินจงกรมเหมือนหุ่นยนต์

โรงงานมนัทาํตามวงจรงานของมนั ทาํไดท้ั้งวนัทั้งคืน ทาํอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่มนัไม่รู้อะไรเพราะ

มนัไม่มีชีวิตใช่ไหม แลว้เราเดินจงกรมนัง่สมาธิเป็นอยา่งนั้น เพราะขาดสติ ถา้ขาดสติเป็นเหมือน

หุ่นยนตเ์ลย สักแต่ว่าทาํ ผลมนัไม่มีไง แต่ถา้สติพร้อม ผลงานมนัเกิด 

เพราะจิตเวลาท่ีว่าเห็นอสุภะๆ มนัเห็นไม่ไดห้รอก มนัเห็นโดยตาเน้ือไม่ได ้ เพราะตาเน้ือ

เป็นวิชาชีพ หมอเขาผา่ตดัก็ไม่เห็นหรอก มนัเป็นวิชาชีพ มนัเห็นโดยสัญชาตญาณ เห็นโดยเปลือก

ของตา แต่ถา้พดูถึงเห็นโดยจิต โอโ้ฮ! มนัสะเทือนใจมาก มนัไม่ใช่หุ่นยนตไ์ง น่ีหุ่นยนต ์ “น่ีเห็น

อสุภะๆ” แลว้เอารูปอสุภะมาดูกนั “อสุภะๆ” มนัเป็นกระดาษเป้ือนหมึก มนัเป็นอสุภะท่ีไหนล่ะ 

อสุภะ จิตมนัเห็น ถา้จิตมนัเห็น มนัสะดุง้สะเทือนท่ีจิต จิตสะดุง้สะเทือนมาก เพราะอะไร 

เพราะส่ิงหลงผดิมนัอยูท่ี่นัน่ ศรมนัปักอยูท่ี่นัน่ แลว้จะไปถอนศรออกจากใจ ดึงศรออกมามนัตอ้ง

มีเลือด ศรมนัมีหยกัมีเข้ียว เวลาดึงออกมามนัจะบาดจากใจออกมา น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราจะไปร้ือ

ไปถอน มนัเห็นมนัสะดุง้สะเทือน ความสะดุง้สะเทือนนั้น โอโ้ฮ! มนัจะสว่างโพลง สะดุง้

สะเทือนข้ึนมา มนัสว่างหมด จิตมนัสะเทือนหมดเลย พอจิตสะเทือนข้ึนมา มนัสะเทือนหมด 

ปัญญามนัโพลงหมด นัน่มนัถึงเป็นความจริง มนัถอนไดข้นาดนั้น 

ไม่ใช่ความคิดหรอก ไม่ใช่ความคิดตอกย ํ้ากนั “น่ีสัจธรรมๆ” ไอน่ี้มนัปากโม ้ นกแกว้

นกขุนทอง 

ใช่อยู ่ ว่าพดูถึงธรรมะแลว้มนัสลดใจ สลดใจ นกแกว้นกขุนทองเวลามนัพดู “แกว้จ๋า” 

โอโ้ฮ! เจา้ของตบมือใหเ้พียบเลย มนัก็ไดผ้ลงานของมนัไง แต่มนัละภพชาติไดไ้หม ลองเอา

อริยสัจไปสอนนกแกว้สิ แลว้ใหน้กแกว้มนัพดูสิ มนัก็พดูได ้นกแกว้มนัก็พดูได ้ “อริยสัจๆ” มนัก็

พดูได ้ แลว้มนัรู้ไหม มนัรู้อะไร น่ีก็เหมือนกนั เราก็ท่องเหมือนนกแกว้นกขุนทองเลย ท่องท่ีปาก

ไง “ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค สติปัฏฐาน ๔” พดูกนัแต่ปาก แลว้มนัเห็นจริงไหม 

ถา้มนัเห็นจริงมนัไม่พดูอยา่งนั้น มนัเห็นจริง เราเคล่ือนไหวไป มนัสลดสังเวช มนัธรรม

สังเวชตลอด เห็นคนเคล่ือนไหว เห็นคนเกิดคนตาย มนัก็เจบ็ปวดหวัใจแลว้ เพราะการเคล่ือนไหว

อยา่งน้ี การเกิดการตายอยา่งน้ี ทาํไมมนัสะเหล่อ ทาํไมมนัเผลอมนัเหม่อมนัลอย แลว้มนัมาอยูว่ดั

กนั มนับอกมนัจะมาปฏิบติัๆ ดูสิ มนัยงัเผลอตวัเอง การขยบัไม่มีสติเลย มนัเหมือนหุ่นยนต์ๆ  
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ครูบาอาจารยเ์วลาท่านเตือนสตินะ “พวกน้ีพวกศพเดินได”้ เหมือนไม่มีจิตวิญญาณไง 

เหมือนศพ 

แต่ถา้มนัมีสติ มนัเป็นคน ไม่ใช่ศพ มนัมีสติสัมปชญัญะ มนัเคล่ือนไหวมาจากจิต มนั

เคล่ือนไหวมาจากหวัใจของมนั หวัใจของมนัเคล่ือนไหวออกมา พอหวัใจมนัเคล่ือนไหวออกมา 

สติมนัทนัๆ 

การเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาตอ้งมีสติ เรามีสติสมัปชญัญะของเรา เราเป็นศากยบุตร

พุทธชิโนรส เราเป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร ทาํอะไรตั้งใจทาํ มนัทาํซํ้ าทาํซาก เหมือนการ

ตรวจสอบทดสอบ ถา้มนัผดิพลาด คนเราทาํผดิแลว้ทาํซํ้ า ทาํไมภาวนามาแลว้ ๗ วนัน้ีจิตเป็น

อยา่งไร ถา้มนัไม่ดีข้ึนมา เราจะแกไ้ขอยา่งไร เราจะมีส่ิงใดแกไ้ขบา้ง จะตั้งสติอยา่งไร จะ

กาํหนดเวลา หวัคํ่าข้ึนมาสวดมนต ์สวดมนตเ์สร็จนัง่สมาธิภาวนาถึงก่ีทุ่ม กลางคืน ดูสิ พระจนัทร์

ข้ึนขนาดน้ีเดินจงกรมไดส้บายมาก แลว้นอนชัว่โมงสองชัว่โมง ตี ๔ ตี ๕ ลุก แลว้ภาวนาต่อ สู้กนั

อยูอ่ยา่งน้ี กลางวนัหาท่ีร่มเอา หาท่ีพกัเอา สูก้บัมนั สู้กบัมนั 

หนา้ท่ีการงานของโลก ดูสิ ดูเขาตดัออ้ยกนั กลางคืนเขายงัตดัออ้ยเลย แค่ตดัออ้ย เขาก็ตดั 

๒๔ ชัว่โมง เขาตอ้งการเงินของเขา เขาตดัออ้ย เขาขวนขวายตลอด ไอน่ี้จะพน้จากทุกข ์จะพน้จาก

ทุกขท์าํงานแพค้นตดัออ้ย คนตดัออ้ยเขายงัตดัทั้ง ๒๔ ชัว่โมง ไอน้ัง่สมาธิภาวนาทาํเล่นทาํหวักนั

อยา่งไร 

ถา้มนัทาํจริงข้ึนมามนัจะเป็นผลงาน แลว้มนัเทียบเคียงข้ึนมาได ้ น่ีสันทิฏฐิโก การ

ประพฤติปฏิบติัมนัวดักนัเวลาใจมนัสงบ ใจมนัสงบ ใจมนัมีหลกัมีเกณฑ ์พระท่ีมีศีลมีธรรม ดูการ

เคล่ือนไหว พระอสัสชิบิณฑบาต พระสารีบุตรเป็นผูมี้ปัญญามาก เห็นการเหยยีดการคู ้ “พระองค์

น้ีมีสติ” การเคล่ือนไหวมนัทาํใหเ้ห็นว่าไม่จบัพลดัจบัผล ู ไม่ทาํส่ิงใดขาดตกบกพร่อง “เอ!๊ น่า

เคารพบชูา” ตามไปเลย 

“ใครเป็นอาจารยข์องท่าน” 

“เราเป็นผูบ้วชใหม่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ สมณโคดมเป็นอาจารยข์องเรา” 

“อาจารยส์อนอยา่งไร” 
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“สอนว่าธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” 

แต่ของเราท่องจาํธรรมเขามา ไม่สาวไปหาเหตุ 

10ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ10 เหตุคืออะไร? เหตุคือหวัใจ เหตุคือการเกิดและการตาย เราก็

ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุใช่ไหม เหตุ ธรรม สัจธรรม เราก็ท่อง “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เหตุคือ

ทุกข”์ แลว้ก็ท่องๆ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ไม่เห็นสักที น่ีนกแกว้นกขุนทอง เพราะอะไร เพราะคุณธรรม

ในหวัใจมนัไม่พอ มนัไม่พร้อมท่ีจะรู้จริง มนัไม่พร้อมท่ีจะต่อสู้ มนัไม่พร้อมท่ีจะเผชิญกบัความ

จริง 

มนัตอ้งพร้อมเผชิญกบัความจริง ถา้จิตเราพร้อมเผชิญกบัความจริง มนัเร็วมาก เรา

เหมือนกบัทางโลก ทางวตัถุ ทางสสาร ตอ้งจบัตอ้งแลว้ดูว่าส่ิงนั้นเป็นอะไร แลว้เราถึงจะเช่ือ แต่

เวลาจิตมนัเป็น มนัไวมาก แลว้จิตสงบข้ึนมามนัเห็นเขา้ มนัเร็ว โอกาสในการทาํงาน ความเร็ว

ของจิต สติมนัพร้อมกบัความเร็วของจิตแลว้เป็นสมาธิ เวลาเกิดภาพข้ึนมาในหวัใจเป็นนิมิต มนั

จะเร็วมาก มนัจะจบักนั มนัจะทาํลายกนั ต่อสู้กนัในหวัใจ เราจะรู้เราจะเห็น เราจะต่ืนเตน้ น่ีมนั

เกิดการกระทาํ น่ีศากยบุตรพุทธชิโนรส 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงไดบ้อก “เม่ือไหร่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของ

เรายงัไม่สามารถกล่าวแกค้าํจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได”้ 

มนัจะกล่าวแกไ้ดอ้ยา่งไร ถา้มนักล่าวแกไ้ดก้็น่ีไง ว่าพระพุทธเจา้ปรารถนาอะไร 

พระพุทธเจา้ตอ้งการใหพ้ระทาํงานอยา่งไร แลว้งานของพระกบังานของโลกมนัต่างกนัอยา่งไร 

งานของโลกก็งานอาบเหง่ือต่างนํ้าเพื่อหาอยูห่ากินของเขา งานของพระก็นัง่สมาธิภาวนา เพื่อหา

งานในใจของตวั เวลาใจของตวัมนัเกิดการงานข้ึนมา งานในการชาํระกิเลส ในการพจิารณากาย 

กายนอก กายใน กายในกาย พิจารณากายในกายถึงท่ีสุด งานของพระมนัปฏิบติัอยา่งไร มนั

เปรียบเทียบได ้ถา้ไม่อยา่งนั้นเวลาจะไปกล่าวแก ้ เวลาเขาพดูถึงงานของโลกข้ึนมา จนตรอก เวลา

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปบิณฑบาต พราหมณ์บอกเลย “สมณะอยา่ข้ีเกียจสิ สมณะตอ้ง

ไถนา โยมเขายงัไถนากินเลย พระทาํไมมาบิณฑบาต ตอ้งไถนา” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอบทนัที “เราไถนาอยูต่ลอดเวลา เราใชปั้ญญาเป็นแอก 

ใชส้ติเป็นผาล ใชต้วัเราเป็นเน้ือนา เราไถอยูต่ลอดเวลา เราไถจิต เราแกไ้ขตลอดเวลา” 
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สมณะพราหมณ์เคารพบชูามาก 

พราหมณ์เขาไม่ใส่บาตร พระพุทธเจา้บิณฑบาตไป เขายงัไม่ใส่บาตร เขาจะไล่ใหพ้น้หนา้

บา้นเขาไป เขาบอก “ทาํไมสมณะไม่ทาํงาน โยมยงัตอ้งทาํงานเลย” 

พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “เราไถตลอดเวลา เราทาํ จิตเราหมุนเวียน

ตลอดเวลา จิตเราแกไ้ขกิเลสอยูต่ลอดเวลา” 

ศรัทธามาก ศรัทธามากก็อยากจะใส่บาตรไง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “เรารับไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่

เคยขอดว้ยเสียง บิณฑบาตดว้ยภิกขาจาร ดว้ยปลีแขง้ การขอดว้ยเสียง พระพุทธเจา้ไม่รับ” 

“ถา้ไม่รับ แลว้อยากทาํบุญ ทาํอยา่งไร” 

“เราไม่เห็นส่ิงใดๆ ในโลกน้ีท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่รับบิณฑบาตแลว้จะมี

ใครมีบุญกุศลใหญ่กวา่ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีจะรับบิณฑบาตได ้ ฉะนั้น ใหเ้อา

อาหารน้ีไปเทลงใส่ในแม่นํ้า” พอเทลงใส่แม่นํ้า ลุกเป็นไฟข้ึนมาเลย น่ีไง การกล่าวแกใ้นลทัธิ

ต่างๆ 

ถา้เราภาวนาเป็น เราภาวนาของเราข้ึนมา เราจะเขา้ใจวา่งานของสมณะมนัหนกัหนาสาหสั

สากรรจแ์ค่ไหน สมณะ เห็นไหม สมณะท่ี ๑ สมณะท่ี ๒ สมณะท่ี ๓ สมณะท่ี ๔ ผูใ้ดเห็นสมณะ

เป็นมงคลอยา่งยิง่ เขาเห็นความสงบสงดั ความเป็นธรรมในหวัใจ เป็นมงคลกบัชีวิตของเขา เป็น

มงคลชีวิตอยา่งไร เพราะมนัเป็นมงคลชีวิตกบัผูท่ี้รู้เห็นรู้แจง้มาก่อน เพราะคนท่ีจะเป็นสมณะ ๑ 

๒ ๓ ๔ ได ้ เขาตอ้งพยายามต่อสู้กบักิเลสของเขา เขาใชปั้ญญาญาณของเขา เขาต่อสู ้ เขาแลกมา

ดว้ยชีวิต เขาต่อสู้มา ทาํไมถึงเป็นมงคลล่ะ 

มนัเป็นมงคลกบัผูท่ี้เป็นสมณะ เป็นมงคลก่อน แลว้ผูท่ี้เห็นสมณะถึงเป็นมงคลต่อๆ ไป น่ี

การเห็นสมณะเป็นมงคลอยา่งยิง่ แค่เห็นสมณะก็เป็นมงคลของเขาแลว้ เขายงัไดบุ้ญกุศล เขายงัได้

ตกับาตร ทาํบุญกุศลของเขาต่อๆ กนัไป น่ีเป็นบุญของเขา แต่เขาก็มีกิเลส เขากต็อ้งการความ

สะดวกสบายของเขา เขาอยากทาํเพื่อประโยชน์ของเขา กิเลสของเขา เราเป็นสมณะ เราจะเช่ือเขา

ไม่ได ้
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คนโง่มากหรือคนฉลาดมาก คนโง่มากกว่าคนฉลาด เขาโคกบัขนโค ทีน้ีคนโง่มาก เราจะ

เช่ือคนโง่ไม่ได ้เราตอ้งเช่ือเขาโค โคตวัหน่ึงมีเขาอยู ่๒ เขา เราถึงเช่ือศาสดา เช่ือครูบาอาจารยข์อง

เรา เช่ือสมณะ เช่ือความเห็นจริงของเรา เราจะไม่เช่ือใคร เอวงั 
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