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ตั้งใจฟงธรรม  ชีวิตทางโลกเปนชีวิตทางโลก  โลกพรองอยูเปนนิจนะ โลกไมเคย 
เต็ม  ประเพณวีัฒนธรรมเหน็ไหม  ประเพณีสงกรานต  ประเพณีปใหม  มีประเพณี 
ตลอดไป  ประเพณทีําใหคนหมนุเวียน  ถึงหนานักขัตฤกษทีทําใหคนยายถิน่  ยายกลบั 
บานกลับชอง กลับไปไหวพอไหวแม เวยีนไปเวียนมานั้นละคือชีวิตโลก 

เราก็เหมือนกันนะ  อุโบสถนีล้งทกุปกษ  เวลาถึงปกษตองลงอโุบสถตลอดเวลา 
มันเปนเรื่องโลก  บวชมาแลวบวชแตรางกายนะ  บวชตามประเพณีวัฒนธรรม  เปนสงฆ 
ตามสมมุติ  เปนจริงตามสมมุตไิง  จริงตามความสมมุติเปนพระไหม?  เปน!  เปนพระโดย 
สมมุติโลกไง 

โลกเขาคนนบัถือศรัทธากัน  เวลาบวชเปนพระกนันีม่นุษยเห็นไหม พอมนุษยหม 
ผาเหลืองกเ็ปนพระ  เปนพระตามสมมุตินะ  กิเลสมนัไมไดบวชกับเรา  เราบวชแตรางกาย 
บวชแตประเพณวีัฒนธรรม แตกิเลสมันไมไดบวชดวย พอกเิลสไมไดบวชดวย บวชแลว 
ถาจิตใจเปนธรรมมนัจะออนนอมถอมตน มันจะแกไขการกระทําของเรา แกไขกิเลสของ 
เรา มันจะตั้งใจศึกษา 

ศีลสิกขา สิกขาไง การศึกษาเลาเรียน ศึกษาเพื่อความรูจริง ศึกษาทางปริยัติ ศึกษา 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทางวิชาการเห็นไหม  ใครไมมีการศึกษาเปน 
คนไมมีความรู มีการศึกษาตองศึกษา ศึกษามาแลวกต็องทบทวน  ทบทวนแลวก็ตอง 
ศึกษา 

เวลาจะสงัคายนากนัทีตองรือ้แลวรื้ออกี  ตองรื้อคนแตตํารานะ  แตมันไมรื้อคนที่ 
ใจ  ใจรื้อคนไมเปน  รือ้คนใจไมไดเห็นไหม  ใจเรรอน  เวลาบวชเปนพระเปนเจาขึ้นมา 
จริงตามสมมุติ  หมผาจวีร  ผากาสาวพัสตรคือธงชัยของพระอรหันต  เปนพระแลวมีศีล
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๒๒๗  เปนที่นาเคารพบูชา  นาเลื่อมใสบูชา  แตเราบูชาตัวเราไดไหม  ความหมกัหมมใน 
ใจของเรา  เราของใจหมองใจเราไหม ถาหัวใจเรายังทับถมไปดวยกิเลส  ดวยตัณหาความ 
ทะยานอยาก มันนาเคารพบูชาไหม 

ความเคารพบูชามันตองเคารพบูชาจากเราไปกอน  มือเราตองสะอาดกอนนะ  มือ 
เราไมเปนแผล  ถามอืไมเปนแผลนี่มนัจะจับตองสิ่งใดไดมันองอาจกลาหาญมาก  ถามือ 
เราเปนแผลมันไมกลาจับตองสิ่งใดเลย  แมแตน้ําเกลือนีม่ันยังไมกลาจบัตอง  ความเค็มนี่ 
มันจะเจบ็แสบในมือนั้น  ใจมันหมักหมมมาขนาดนี้เห็นไหม  ถามนับวชแลวกเิลสมนั 
บวชดวยมันก็ตองเปนความสุขสิ  กเิลสมันบวชดวยนี่  พระเรานี่ถามันบวชแลวมนัตอง 
เปนพระที่ดีทัง้หมดเลย 

ดูพระเราสิ บางโอกาสกเ็ปนพระที่ดี บางโอกาสทําไมมนัอยางกับเปรตเลยละ ใน 
ใจเรามนัคิดสิ่งที่ไมดมีันยิ่งกวาเปรตอีก  มนัเหยียบย่ําหัวใจเรานะ  มันบวชมาแตรางกาย 
มันไมไดบวชจิตใจ 

หนาที่ของพระเรา  หนาที่ของเราเรื่องขอวัตรปฏบิตัิ  ขอวัตรปฏิบัติมนัเปนเรื่อง 
ของสมมุติเหมือนกนั  ธรรมและวนิัยนี่เห็นไหม  ธรรมนีเ่ปนความจริง  สัจจะความจริงถา 
ใจเปนธรรมแลว วินยัเหน็ไหม สมมุติบัญญัติ สิ่งทีบ่ัญญัติเปนสมมุติทัง้นัน้ละ แตสมมุติ 
เพื่อบงัคับใหใจมนัทํา  ถาใจไมมีการเคลื่อนไหวไมมีการกระทํา  มันจะสะอาดไปได 
อยางไร คนเราบวชมาดีๆ บวชมาแลวใหมันสําเร็จไปเลย มนัเปนไปไมไดหรอก 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาศึกษาอยู  ๖  ปนะ  คนควารื้อคนอยู  ๖  ป  แลว 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเองมนัมกีารกระทําของใจ  ใจมนัมกีาร 
ประพฤตปิฏิบัติ  ใจมันมีการกระทําของมนั  ใจมนัไดเคลื่อนไหวออกไปเพื่อกลับมาทํา 
ความสะอาดของตัวเอง  ใจมนัมกีารเคลื่อนไหว  มนัเคลื่อนไหวไปจากอะไร  ถามันนอน 
จมอยูกับความรูสกึอนัเดิม นอนจมอยูกับอวิชชา นอนจมอยูกับทฏิฐิมานะของเรา  มันจะ 
เคลื่อนไหวไปไหนละ มันเคลื่อนไหวไมไดนะ 

พุทโธๆๆๆ  นี่  พยายามทําสมาธิขึ้นมา  ทําความสะอาดในตัวมันเองใหตวัมนัเอง 
สะอาดขึ้นมา  ถาตัวมันเองสะอาดขึน้มามนัจะมีโอกาสไดทําความดีความชอบขึน้มาบาง 
ถาตัวมันเองไมสะอาดขึ้นมานี่มนัเปนความคิดเหน็ไหม  มันเปนอวิชชา  มันเปนมาร
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ทั้งนัน้นะ  คิดดีขนาดไหน  ตัวมันสกปรก  สิ่งสกปรกมนัคิดแตสิ่งที่ดมีันก็สกปรกไปกับ 
สิ่งที่เปนความคิด  ครูบาอาจารยบอกวา  “ถาใจสะอาด...กําขี้มามันก็ดี  ถาใจมนัสกปรก... 
กําเพชรมามนัก็ชั่ว” 

ความคิดเหน็ไหม เพราะใจมนัมอีวิชชาเต็มหัวใจอยูนี่ มันกําอะไรมาละ มันไปคิด 
เรื่องตรึกในธรรมะนะ  ปญญาอบรมสมาธิ  ตรึกในธรรมะ  นี่ใจมันช่ัว  พอใจมนัช่ัวขึ้นมา 
ใจมันไมคิดตามความเปนจริง  มนัเหน็เกนิกวาความเปนจรงิ  เห็นขาดตกบกพรองกวา 
ความเปนจริง  ในเมือ่ใจมนัไมเปนความจรงิมนัตรึกในธรรมะ  มันคิดในธรรมะเหน็ไหม 
ถาใจมันช่ัวกําเพชรมามันก็ชั่ว  ใจมันช่ัวขนาดนี้  มนัมีอวิชชาในตัวมนัเอง  ศึกษาธรรมะ 
ทองจําธรรมะกนัทั้งนั้นละ แลวใจมนัจะเปนจริงตามธรรมะนั้นไหมละ 

เพราะความจรงิมนัคือใจของเรา  ธรรมะเปนขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธ 
เจา ถาใจมนัช่ัวกําเพชรมามนัก็ชั่ว ใจมนัมอีวิชชาในหัวใจ ศึกษามาขนาดไหนกิเลสกเ็ต็ม 
หัวอยูอยางนัน้ละ  มนัไมไดชําระกิเลสแมแตนิดเดยีวเลย  แตถาเราบังคับตัวเรา  ขอวัตร 
ปฏิบัติที่วาพระปฏิบัติๆ เหน็ไหม ศึกษามาเหมือนกนั ศึกษานั้นเปนตําราทางวิชาการ แต 
เวลาดํารงชีวิต ศีล สมาธิ ปญญา ขอวัตรปฏิบัติคือการประพฤติปฏิบัติ มันเปนศีลวัตร ขอ 
ปฏิบัติคือศีลวัตร มนัเปนวนิัยกรรม 

สิ่งตางๆ  ธรรมวินยับัญญัติเอาไว  เราทําตามนัน้  การเคลือ่นไหว  ถาไมมกีาร 
เคลื่อนไหวไปมันจะกลบัมาทําอะไรของมนั ใจมันสกปรกอยู ใจมนัจะทําอะไร ถาใจมัน 
ยังสกปรกอยู ทิฏฐิมานะเต็มหวัใจ เรารู เราฉลาด เรายอดเยี่ยม เราเปนยอดมนุษย ตรึกใน 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เพชรเปนเพชร  เราเปนเรา  กิเลสมีกิเลสนะ 
ศึกษามานะเปนเพชรเลย 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหมอืนเพชรนิลจินดาเลย  เปน 
เครื่องประดับทั้งนั้นเลย ดูสิ ดูคนเห็นไหม ใสเพชรนิลจนิดาเต็มตวัเลย  เราอาบน้ําทุกวัน 
เพชรนิลจินดามันสกปรกไหม  มนัสกปรกอยูกับคราบเหงื่อคราบไคลของเราใชไหม  นี่ 
คราบเหงือ่คราบไคลของเราเห็นไหม  เพชรนิลจนิดาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจา  ธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  แตตัวตนเรามีอะไร  ศึกษามานี่ 
เฟอรนิเจอร  เพชรนลิจนิดาก็ประดบัที่ตัว  เพชรนิลจินดามนัไมไดสกปรกดวยตวัมนัเอง
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นะ มันสกปรกเพราะเรา มันสกปรกเพราะขับเหงื่อขบัไคลจากเราไปทําใหเพชรนลิจินดา 
นั้นมันสกปรกโสโครก  ตองทําความสะอาดมนัดวย  รางกายเราก็ตองทําความสะอาด 
เหมือนกนั 

หัวใจกเ็หมอืนกนั!  ในเมื่อหวัใจมันสกปรกโสมมอยู  มนัตรึกในธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา แตขอวัตรปฏิบัติบงัคบัใหมันทํา! บังคับใหใจมันทํา บังคับ 
ใหสิ่งสกปรกมนัทํา  รางกายนี้สกปรก  ถาอาบน้ําชําระรางกายมันก็สะอาดกนัช่ัวคราวใช 
ไหม  รางกายนี่มนัสกปรก  พออาบน้ําขึ้นมามันกท็ําความสะอาดช่ัวคราว  ถามนัทําความ 
สงบของใจเขามา  มนัก็สงบลงช่ัวคราว  ถามันทําความสะอาดตัวมันเอง  รางกายเราทํา 
ความสะอาดขึน้มา เพือ่ไมใหสิง่สกปรกนัน้ไปเศราหมองในเพชรนิลจินดานัน้ 

จิตถามันสงบขึน้มา  ถาตรึกในธรรมขึน้มานี่  โอโฮ  มันกระจางแจงนะ  ตรึกใน 
ธรรม  ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามันเพริศแพรวไปหมด  โอย  ใจวาง 
หมดเลยเห็นไหม  ขนาดตรึกในธรรมที่มอืมนัสะอาดนะมนัยังเพริศแพรวขนาดนั้น  แลว 
ถาตัวมันเปนละ ถาใจมนัเปนขึน้มา ใจมนัสงบขึน้มา ใจมันดีขึ้นมา พอใจมนัดีขึ้นมา ใจ 
มันแกไขตวัมนัขึ้นมา 

ตัวใจเหน็ไหม  มนัถงึทําความสงบของใจเขามา  พอทําความสงบของใจขึ้นมา 
เพราะกิเลสมนัไมไดบวชกับเรานะ  เราบวชแตรางกายเปนสมมุติสงฆ  กิเลสมนัไมได 
บวชกับเรา  ในเมือ่กเิลสไมไดบวชกับเรามันก็จินตนาการไป  พอจะทําความสงบเขา 
มา ความสงบหรือ มนัไมมีประโยชน ตองใชปญญาไปเลย 

พอใชปญญาไปเลย  มันกาวลวงเหน็ไหม  มนัขามขั้นตอนมนัไป  มือมนัยงัไม 
สะอาด  มือยังสกปรกอยูมันทําอะไรมันก็สกปรกไปทั้งนัน้นะ  มือสกปรกหยิบตองสิ่งใด 
มันก็สกปรก ในเมือ่ใจมันมีอวิชชา ใจมันสกปรกอยู มันตรึกในธรรมขององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  ใชปญญาไปเลยมนัก็สกปรกอยูวนัยังค่ํา  มันสะอาดไมไดไง  ถามนัจะ 
ทําความสงบเขามามนัก็บอกวา เสียเวลา ไมมีประโยชน 

ถากิเลสไมไดบวชกับเรานะ  กิเลสมนัจะขัดแยงในการกระทําของเราเอง  เรา 
ปฏิบัตินี้กเิลสมันโตแยงกับเราเอง  กิเลสเราเองทํารายเราเองทั้งนั้น  ทําใหเราเสยีหายไป 
เอง  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เพชรนิลจนิดาจากขางนอก  เพชรนลิ



เทศนพระเรื่องบวชแตตัว ๕ 

จินดาไมใชของเรา  ถาเพชรนิลจินดาเปนของเรานี่  มันเกิดมานี่ใจเปนเพชร  เพชรน้ําหนึง่ 
ถาใจเปนธรรมขึ้นมาแลว กําขี้มานะไมตองมเีฟอรนเิจอรเลย 

ดูสิ ครูบาอาจารยของเรา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจามีเครื่องประดับสิ่งใดๆ 
บาง ถาเปนพระเปนเจาเรานะ สิ่งที่เปนเครื่องประดบัของพระคอืศีล มีศีลมีธรรมในหวัใจ 
นี่เปนเครื่องประดับของพระ  พระตองรวยศีลรวยธรรม  ไมรวยทรพัยสมบัติ  โลกเขามี 
ทรัพยสมบัติกนั  มีเพชรนิลจินดาของเขา  เขาบอกเขาเปนคนมัง่มี  เขาจะมีทรัพยสมบัติ 
ของเขามหาศาล เขาเปนคนมัง่มีศรีสุข 

แตของพระเราถาไมมีศีลมีธรรม  ศีลธรรมมันเกิดจากอะไร  ขอวัตรปฏบิัติมนัจะ 
เปนสมบัติของเรา  เพราะบงัคับใหมันทํา ถาบงัคับใหใจทําเห็นไหม ใจมันทําได  ใจมนัมี 
การเคลือ่นไหว  นี่มนัเคลื่อนออกไป  ใจของคนใครบางมนัอยากจะขวนขวาย  มันไม 
ขวนขวาย  เวนไวแตใจที่เปนธรรมมนัขวนขวายโดยธรรมชาติของมนันะ  มันเคลือ่นไหว 
ของมันตลอดเวลา  เพราะมันรูของมนัวาสรรพสิ่งในโลกนี้เปนของช่ัวคราวทั้งหมด  ไมมี 
สิ่งใดเปนความจรงิเลย 

ถาเราอยูจมทีก่ับมนั  ดูสิทําไมองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมเปน 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ทําไมเรานั่งสมาธิภาวนาอยูตลอดเวลา  ทําไมองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจายังเดินจงกรมอยู  ดูสิเวลาเดินจงกรมอยูนะ  หมอชีวกพา 
อชาตศรัตรูไปเฝาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาตอนกลางคืน  ทานเดนิจงกรมของ 
ทานอยู  สงบสงัดมากจนอชาตศรัตรูกลวัมาก  กลวัวาหมอชีวกจะลวงมาฆา  “เฉยๆ  เฉยๆ 
จุๆ  จุๆ  นัน่ตถาคตเดนิจงกรมอยูนัน่”  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดา  เปน 
พระอรหันต  เปนศาสดาของเราดวย  ยงัเดนิจงกรม  ยังนั่งสมาธิภาวนาอยู  บริหารอยู 
ตลอดเวลา 

นี่ขนาดผูที่สิ้นกิเลสแลวทานยังเดนิจงกรม นัง่สมาธิของทาน ทานไมอยูเฉย ทาน 
เคลื่อนไหว  เคลื่อนไหวเพราะอะไร? เพราะความปลอยวาง ความเปนธรรม สัจธรรมมัน 
เคลื่อน  สัพเพ  ธัมมา  อนัตตา  ในโลกไมมีอะไรคงที่  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  วัฏฏะ  วิ 
วัฏฏะ มนัวนอยูตลอดเวลา
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ชีวิตของเราตั้งแตเกิดขึน้มาจนวนัตาย  อายุขัยเรามีเทาไหร?  วันนี้  พรุงนี้  มะรืนนี้ 
วันเวลามนัเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แลวใจละ ใจนี้คงที่แลวเห็นไหม การเคลือ่นไหวนี่คอื 
การตรึกในธรรม  ในวิหารธรรม  วิหารธรรมเปนเครื่องอยู  เห็นไหม  ใจมันเปนเพชร  ใจ 
มันมีเครือ่งอยูของมันแลว มันยังมทีี่อยูอาศัยของมนัอีกตางหาก 

แตใจของเรานี่ใจมันสกปรกโสมม  ใจมนัเตม็ไปดวยอวิชชา  แตมันอยากประดับ 
เฟอรนิเจอร  ประดับธรรมนะ  เอาธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจามาประดับ 
นั้นเตม็เนื้อเต็มตัวเลย แตถาหัวใจมันสกปรกเห็นไหม แลวมันก็นอนจมอยูกับขี้ มนันอน 
จมอยูกับขีข้องมัน  ขี้โลภ  ขี้โกรธ  ขี้หลง  แตมันเอาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจามาเปนเฟอรนิเจอร  มาเปนเครื่องประดับ  แลวมันบอกมันมีคุณธรรม  มันมี 
คุณธรรม มันจะมีคุณธรรมมาจากอะไร ในเมือ่หัวใจมันสกปรกโสมมขนาดนัน้ 

แตถามันมีขอวัตรปฏิบัตมิันเคลือ่นไหวนะ  ขอวัตรปฏิบัตนิี่เปนสิ่งที่เปนการ 
เคลื่อนไหวเพือ่ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจ เพราะอะไร เพราะความขีโ้ลภ ขี้โกรธ ขี้หลง 
ความขี้เกียจขีค้ราน มันเปนกิเลสตัณหาความทะยานอยาก การกระทํานีม่ันเปนการฝกฝน 
เห็นไหม 

นี่ชีวิตสมณะ  พระที่ไมรางจากขอวัตร  พระทีม่ีขอวัตรปฏิบัติ  มีสมบัติ  มีศลีมี 
ธรรม  สิ่งทีม่ีศีลมีธรรมนี่เปนสมบัตขิองพระ  ถาพระมีศีลมีธรรมมนัมีขอวัตร  มันมี 
พฤติกรรมของมัน มันเปนคนดีของมัน มันมีการกระทําของมัน มันมีการเคลือ่นไหวของ 
มัน เคลื่อนไหวเพื่ออะไร? เพื่อทําความสะอาดของใจ 

ถามันมีการเคลื่อนไหวเพื่อความสะอาดของใจ กิเลสมันไมไดบวชกับเรา เราบวช 
มาแตรางกายนะ  เราบวชมาเปนอะไร?  ศากยบุตรพทุธชิโนรส  เราบวชเปนพระ  พระเอา 
อะไรเปนสมบัติ?  เอาผาเหลืองหรือ?  ธงชัยพระอรหันตใชไหม  บวชมาแลวไดหมผากา 
สาวพัสตรใชไหม แลวทีร่านขายผามันมีอยูเต็มตูนะ มันเปนศากยบุตรหรือเปลา? มันเปน 
ศากยบุตรไหม?  รานขายสังฆภัณฑมนัเปนศากยบตุรไหม?  มันไมไดเปนเลย  มันเปน 
เพราะเรา เพราะจิตของเรา เพราะเราเปนคนใชไหม เราเปนคนเราไดบวชไดเรียนใชไหม 
เราบวชขึ้นมาจากญัตติจตุตถกรรม เราเปนพระขึ้นมาจากธรรมวนิัย
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ในเมือ่เราเปนพระจากธรรมวินัยนี่  ใครเปนคนไปบวชละ  ถาคนตายเขาบวช 
ไหม?  คนตายเขาไมบวช  ซากศพเขาไมใหบวชหรอก  เขาใหคนเปนนี่บวช  เพราะอะไร 
เพราะมนัมีหวัใจ  มันมีความฝกใฝ  มคีวามใฝรู  มนัมีความอยาก  มันมีบุญกุศลในหัวใจ 
มันไปเรยีนรูขึ้นมา มันบวชขึ้นมา นี่บวชขึ้นมาเปนสมมุติสงฆ 

สมมุติสงฆมันตองประพฤติปฏิบัติสิ  ทรัพยสมบัติเขามีแลวหรอืยัง  บวชแลวพอ 
แมได ๑๖ กัป  เอาเลือดเอาเนือ้ เอารางกายที่ไดมาจากไขของแม สเปรมของพอทีม่าบวช 
นี่เขามาเปนญาติกับศาสนา  มันเปนโดยสมมุติ  มันเปนทางวิชาการ  เปนสิง่ทีอ่งคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดวางไวเรือ่งวัฏวน เห็นไหม 

กามภพ รูปภพ อรปูภพ จิตมันเวียนตายเวียนเกิด นี้เราเกิดเปนมนุษย เปนคฤหัสถ 
แลวเรามาบวชเปนพระเปนเจา  เราบวชขึน้มาเพราะอะไร  เพราะเราเปนสิ่งมีชีวิต  เรามี 
หัวใจเราถึงบวชขึ้นมาได  เราบวชเปนพระขึน้มาดวยสมมุติ  ดวยการกระทํา  ดวยธรรม 
วินัย  ดวยอุบายวิธีการ  สัพเพ  ธัมมา  อนัตตา  สภาวธรรมทีพ่ระพทุธเจาวางไวเพือ่จะให 
ฝกฝนศากยบุตร ฝกฝนพวกเรา 

เราบวชเขามาแลว เราจะฝกฝนไหม? เราจะมกีารกระทําไหม? ถาเรามีการกระทํา 
เราจะเกิดสมบัตขิองเราขึ้นมาในหวัใจของเรา  ที่มนัมีความขยนัหมัน่เพยีร  มนัมวีัตร 
ปฏิบัติของมนั นี่กิจของสงฆ! 

กิจของสงฆมนัมอีะไร กวาดลานเจดยี วัจกฎุีวัตร วตัรในหองน้ํา วัตรในสวม วัจ 
กุฎีวัตรนี่การเขาสวม  การออกจากสวม  การทําความสะอาดสวม  วัตรในโรงฉนัตั้งแตน้ํา 
เขียงเทา น้ําลางเทา น้ําลางบาตร ถามวีัตรปฏิบัติขึ้นมาคนมนัไมราง 

สิ่งใดบางใชสอยจากขางนอกมนัจะมีอะไรขาดตกบกพรอง  ความขาดตก 
บกพรองในการดํารงชีวิตของเรามนัจะมีสิ่งใดขาดตกบกพรอง เพราะวัตรเราสมบรูณ เรา 
ทําสิ่งนั้นก็สมบรูณ  พอสมบูรณขึน้มาแลวนี่ถงึการเคลื่อนไหวออกไป  กิจกรรมของเรานี่ 
เราตองมาขบมาฉัน  เราตองมาลางบาตร ทุกอยางมนัพรอมมูลไปหมด ในเมื่อการกระทํา 
เสร็จแลว เรากท็ําความสะอาดของเราไปแลว เรากท็าํตอไป สิ่งนีเ้พราะมันสมบูรณขึน้มา 
จากขอวัตรของเรา  นีไ่งธรรมวนิัยมันเกิดขึ้น  นี่เปนสมบัติของสงฆ  ถาเราบวชแลวนี่บุญ 
กุศลไดจากพอแม พอแมเปนญาติกับศาสนา เราไดบวชมาแลว พอแมไดบุญกุศลไปแลว
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แตในปจจบุันละ ในปจจุบันที่เราจะกาวเดนิตอไป เห็นไหม มนัตองบวชใจ บวช 
มาแลวนะเราบวชแตรางกายมา  เราบวชรางกายมานี่เราเปนสงฆ  เราเปนศากยบุตรพุทธ 
ชิโนรสมนัเปนโดยพิธีกรรม  มันเปนสมมุติ  มันเปนโดยสิง่ที่จับตองได  แตมนัยังไมได 
เปนสงฆขึ้นมาจากความเปนจริง  เรายังไมไดบวชใจขึ้นมาไง  ในเมือ่ยังไมไดบวชใจ 
ขึ้นมานี่ กเิลสมันยงัเตม็หัวใจเห็นไหม บวชมาแตตัว แตใจมันยงัไมไดบวช ศากยบุตรมัน 
เปนมาจากที่ไหนละ 

นางวิสาขาไมไดเปนพระ  แตทําไมเปนพระโสดาบนัละ  เราเปนพระกนัแทๆ  เลย 
หัวโลนๆ  นี่  หมผาเหลอืงดวย  แลวใจเปนพระไหม?  ใจมีขอวัตรไหม?  ใจมีสมบัติไหม? 
ถาใจอยากมีสมบัตเิราตองเขมแข็ง  เราเขมแข็งนะ  ในเมือ่บวชมาแลวนี่  โลกเขาพรองอยู 
เปนนิจ  เขามปีระเพณีวัฒนธรรมของเขา  ถึงเวลาแลวเพือ่การปกครอง  เพือ่ความเปนไป 
ของโลก โลกมนัหมนุเวียนไปอยางนัน้ 

ธรรมของเรานี่ธรรมเหนอืโลก  ธรรมเหนอืโลกมนัจากไหนละ  ธรรมเหนอืโลก 
เห็นไหม  เราตองตัง้ใจของเรา  เราตองมีการกระทําของเรา  เราตองมคีวามเขมแขง็ของเรา 
ถาเรามีความเขมแข็งของเรา เราจะไมเปนคนวัตรราง เราจะมขีอวัตรปฏิบัติ 

ถามีขอวัตรปฏบิัตินี่มนัเปนเครือ่งแสดงออก สมบัติเรามีแลว ถาสมบัติเรามีขึ้นมา 
การเคลือ่นไหว  การกระทําของเรารืน่เริงอาจหาญมาก  นี่ธรรมวนิัยนะ  ธรรมวินยัขอวัตร 
ปฏิบัติ สิ่งที่เปนวินัยกรรมที่ทําขึน้มาเทานั้นเอง แลวมันทําขึน้มาแลวนี่มนัเฉาไหม หวัใจ 
มันเศราสรอยมันหงอยเหงาไหม  ถามนัไมหงอยเหงาทําไมมนัไมรื่นเริงอาจหาญละ 
ทําไมมนัคอตกละ  สิ่งทีค่อตกเพราะอะไร  เพราะสิ่งที่หมักหมมในหัวใจมนัเปนความ 
เศราหมอง  ตองมีสติสมัปชัญญะสิ  เราทําบุญมาจากขางนอก  เราเตรยีมพรอมมาจากขาง 
นอก 

สิ่งตางๆ  โคผูกไว  หัวใจนี่เหน็ไหม  มนัมขีอวัตรปฏบิัติ  มันอยูกับขอวัตร  มนัไม 
ดิ้นรนไปประสาโลกเลย ถามนัไมมีขอวัตรปฏิบัติเหนี่ยวรั้งมนัไวนะ มนัไปแบบโลกเลย 
รางกายเปนพระแตหวัใจเปนโลก  เปนเปรต มันออกไปอยูกับโลก มันคิดแตเรื่องหยาบๆ 
มันไมคิดเรื่องละเอียดเลย  มันไมคิดเรื่องการเสยีสละเลย  มันไมคิดถงึวาหัวใจเราควรจะ
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ชักออก  ฟนที่มนัเผาไฟอยูจะชักออกไดอยางไร  เราจะใสแตฟนเขาไป  เอาแตไฟเผาใจ 
ตัวเอง มันเผาไปเพือ่อะไร 

ขอวัตรเปนขอวัตรนะ  ขอวัตรเปนสิ่งหยาบๆ  เปนการประพฤติปฏิบัติแบบ 
หยาบๆ  สวดมนต  คําบรกิรรม  มันก็พุทโธๆๆ  มนัเปนคําบริกรรมขึ้นมาเพือ่อะไร?  เพื่อ 
เอาใจไว  ถามนัอยูของมัน  มันมีสติสัมปชัญญะของมันๆ  ละเอียดกวานัน้  สิ่งทีล่ะเอียด 
กวานั้นเห็นไหม  สิ่งที่ควรกระทําตองควรกระทํา  นกมันยังมีรวงมรีัง  ถึงเวลานกมัน 
วางไขมนัตองทํารังของมันขึน้มานะ มันจะฟกไขของมันเพื่อใหไขของมนัเปนตัวขึ้นมา 

นี่ก็เหมือนกัน  เราจะฟกใจของเรา  เราจะเอาใจของเราใหอยู  สิ่งนี้เราทําไว 
ศีลธรรมของเราตองมีกรอบขึน้มา  ถามีกรอบขึ้นมาแลวนกมันมีรวงมรีังใชไหม  หวัใจ 
มันมีอาการของใจ ความคิดไมใชใจ ความคิดที่ดี ความคิดเปนคุณธรรม เปนการเสียสละ 
เห็นไหม  พอเสียสละไปเราไมมีสิ่งใดเศราหมองในหัวใจ  ถามีสิง่เศราหมองในหัวใจ 
เพราะเหตุใด?  เพราะความตระหนีถ่ี่เหนียว  ความยึดมั่นถือมั่น  ความตองการ  ความ 
ทะยานอยาก  มันคิดวามันจะเอาเปนสมบัติของมันนะ  สิ่งนัน้จะเปนของเรา  สะสมไว 
สะสมไว แลวมนัก็ไมไดใชสอย สะสมไวเปนขี้ขาของมนั ตองเก็บรักษา 

ดูสิ  เอาของมาไวที่กุฏิ  ตองรักษาไหม  ตองทําความสะอาดไหม  ถามันทําความ 
สะอาดเราก็ใชสอยแคดํารงชีวิตใชไหม  ถึงเวลาทําขอวัตรปฏิบัติขึน้มา  ถึงเวลาแลววัตร 
ในโรงฉัน วัตรในโรงน้ํารอนตางๆ มันกม็ีพรอมอยูแลว ถึงเวลาเราไปใชสอยทีน่ั้นไมเอา 
มาหมักหมมในหัวใจ ถาจิตใจมันไมหมกัหมมมนัเปดโลงไหม ถามนัเปดโลงขึ้นมา เวลา 
เราตั้งใจขึน้มาจิตใจมนัไมเศราสรอยหงอยเหงา  มันรื่นเริงอาจหาญของมนั  แลวนัง่สมาธิ 
ภาวนา  เดินจงกรมขึน้มา  มันมีหลักของมันขึ้นมา  มันตองมีการกระทํา  น้ํามันจะเดือด 
ขึ้นมามนัตองมีไฟ  มนัตองมีอุณหภมูิขึ้นมา  น้ํามนัถึงจะเดือดขึน้มา  ไฟที่จะทําใหความ 
อบอุนนีม่ันตองมกีารแสวงหามา 

ดูสิ  เวลาเขาอยูในปาในเขา  ถึงเวลาเขาตองเก็บฟนของเขาสะสมไวเวลาหนาฝน 
ขอวัตรของเรากอนเขาหนาฝน  กอนเขาพรรษา  ตองเก็บฟนไวหาฟนไว  เวลาหนาฝน 
ขึ้นมาเราไมมฟีนตมน้ํารอน ตมตางๆ มันมีวัตรในโรงไฟ เราตองแสวงหา เราตองทําของ 
เรา เราตองคํานวณเวลาของเรา



เทศนพระเรื่องบวชแตตัว ๑๐ 

ถึงเวลาเกบ็ฟน ถงึเวลาเอาฟนมาสะสมไว ถงึเวลาตมน้ํารอนฉันเปนยาปรมัตถ สิ่ง 
ตางๆ มันแสวงหาเพราะอะไร  เพราะมันไมใชวัตรรางไง  เพราะหวัใจมนัไมราง ถาหัวใจ 
ไมรางแลวความเปนอยูมันจะทุกขยากไปไหน  ความเปนอยูเราพรอมเสมอเลย  เราจะมี 
โอกาสไดเสมอเลย พอทุกอยางมันพรอมหมดแลว ขางนอกพรอมหมดแลว ความเปนอยู 
นี้พรอมหมดแลว แลวหวัใจพรอมหรือยัง 

ถามันพรอมหมดแลวในการภาวนามนัก็มโีอกาส  เพราะมันมีเวลาภาวนาดวยใช 
ไหม  มันไมตกหลน  มนัไมใชพอจะนั่งสมาธิภาวนา  ฟนก็ยังไมไดเก็บ  เดีย๋วฝนมา  เดี๋ยว 
ลมมา  เดี๋ยวอยูในพรรษาขึ้นมามนัจะเปยกแฉะไปหมดเลย  แลวเราจะอยูกันอยางไร  แลว 
ถึงเวลาเขาพรรษาขึ้นมานี่ตางคนตางละลาละลัง  แลวก็อยากไปนพิพาน  บวชมาแลวตอง 
ภาวนา  ถึงเวลาหนาแลงกอนเขาหนาฝน  เขาตองหาฟนสะสมเอาไวเพือ่จะเขาหนาฝน  ก็ 
ไมทํา เพราะอยากจะภาวนา พอถึงเวลาเขาหนาฝนพอนัง่ภาวนาไป ถึงเวลาจะใชสอยมัน 
ก็ไมมี ไมกวาดก็ไมมี ฟนก็ไมมี ขอวัตรไมเคยทําไวเลย แลวก็วิตกกังวล อยูละลาละลงั นี่ 
ไงจับพลัดจับผลู หนาก็ไมได หลงัก็ไมได อนาคตกไ็มมี ไมไดสิ่งใดๆ เลย 

แตเราจะเดนิไปเปนสจัธรรม  ถึงเวลาทําขอวัตรเราตองทํา  ถึงเวลาตองเก็บฟน 
ตางๆ  ก็ตองทํา  เพราะเดี๋ยวมนัเขาหนาฝน  ถงึหนาฝนแลวเราไดใชสอยของมนั  ออก 
พรรษาแลวเหน็ไหม  จีวร  สิ่งตางๆ  เครื่องใชไมสอย  ตองปะตองชุนไหม  ถาตองปะตอง 
ชุนแลวนีเ่ราจะออกวิเวก  เราจะออกตางๆ  เขาเตรียมพรอม  ขางนอกมนัพรอมหมด  นี่ 
เตรียมพรอมแบบธรรมนะ  ถาเตรยีมพรอมแบบกเิลสมันคาดไปแตอนาคตนะ  เตรียมไว 
หมดเลย ถึงเวลาจริงๆ แลวไมทําอะไรเลย ไมเอาอะไรเลย ใจมนัไมเอาเหน็ไหม 

ถาใจมันเอา  นี่กิเลสมนับังเงานะ  กิเลสมนัทั้งแซงหนาแซงหลัง  มันมีทั้งยุทั้งแหย 
ในหัวใจ มนัหลอกไปหมดเลย  เวลาทําความดี เตรียมไวหมดเลย แตถึงเวลามันไมทํา ถึง 
เวลาทํามนักอ็าง  อางไมทําอีก  อางเลหเหน็ไหม  เมื่อนั้นจะทํา....ไมทํา  แตถาพอเรา 
เตรียมพรอมจะออก ถึงเวลามันกไ็มออก 

นี่กิเลสมนัละเอียดนัก กิเลสมนัอยูกับเรานะ กิเลสมนัจะหลอกเราตลอดเวลา วัตร 
ปฏิบัติเราตองมเีพื่อเรานะ  เพราะการกระทํา  ดูนักกีฬาสิ  ที่เขาออกกําลงักายกนัเขาได 
อะไรมา  เขาไดความแขง็แรงของรางกายเขามานะ  นี่ก็เหมือนกัน  สิง่ที่กระทํา  เราทํา
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ทั้งหมด ทั้งการกระทําของจิตนะ จิตเวลามันตรกึ มนัคิด มันกระทํา มนัเปนปญญาอบรม 
สมาธิ  สติมันตามไป  ผลที่ไดมานะจิตมนัหยุดเพราะมันใชพลังงานไป  สตมิันยับยัง้ได 
ปญญามันยับยัง้ได เรารูเอง เราเหน็เอง 

พอเรารูเอง เราเห็นเอง มันใหคาอะไร? ก็ใหคาดวยปญญา ปญญาเปนสัจจะความ 
จริง พอปญญามันรูทันเห็นทนัมนัยับยั้งไดหมดเลย นี่ไง ธรรมะนี่เปนเพชรนลิจนิดาของ 
เรา  ไมใชเฟอรนิเจอรเพชรนลิจนิดาไปซื้อตามตลาดแลวเอามาผูกไวตามคอ  ตามขอมือ 
เห็นไหม  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูในตูพระไตรปฎก  ไปศึกษามา 
เปนความจํากนัทั้งนั้นนะ  แตถาเพชรนิลจินดาเกิดจากเรา  ใจเปนเพชรไง  ใจมนัรูจริงเห็น 
จริงนะ ถาใจมนัรูจริงเห็นจริงพอสติมนัตามทนั มันหยุด มันเหน็ มันรู มันหลอกเราไมได 

พอมนัหลอกเราไมได  มนัหยุด  มันรู  นี่สัมมาสมาธิเทานั้นจิตมันหยุดได  หยุดได 
เพราะอะไร  เพราะมีการกระทําเหน็ไหม  สิ่งที่ทําขึน้มานี่ปจจัตตัง  รูจําเพาะตน  เรารูเอง 
เราเห็นเอง  เรารู เราเห็น เราจับตอง เรากระทํา นีม่นัเกิดขึน้มาจากการกระทําของเราเหน็ 
ไหม สิ่งนีเ้ราตองทํา ถาเราไมทําเราไมใชพระปา 

พระปา  พระปฏิบัติ  พระกรรมฐาน  ฐานที่ตั้งแหงการงาน  งานของพระคืองานรือ้ 
คนใจนะ  งานของพระคืองานขุดลอกหัวใจ  สิ่งทีเ่ปนอยูนีม้ันเปนนกในรวงรังเห็นไหม 
ขอวัตรปฏิบัติตองทํา  ทําเพราะอะไร  เพราะสิ่งนี้มนัเปนเครื่องประกอบ  มนัเปนเครื่อง 
เคียงที่แสดงใหเหน็กิริยามารยาท 

อยางเชน  ในสงัคมเราไปไหนเรามีของไปฝากเขา  มันเปนการแสดงน้ําใจวาเรา 
คิดถึงกนั  เรามีของมาเจอืจานกัน  มันเปนเครือ่งแสดงออกของใจ  เรามีของกํานัลมา 
เครื่องกํานลัเปนน้ําใจ 

นี่เหมอืนกัน  ขอวัตรปฏิบัติ  สิ่งที่มนัทําใจมนัทําใชไหม  พอใจมนัทํามนัเห็นไง 
เห็นวาพระองคนีม้ีวัตรปฏิบัติ  พระองคนี้ไมใชวัตรราง พระองคนี้มีสมบัติในหวัใจ  มีศีล 
มีธรรมเปนสมบัติในหัวใจ  นี่ก็เหมือนกัน  ถาใจมนัเปนขึ้นมามนัมีสมบัติของมนั  มัน 
ละเอยีดเขาไป  ถามนัปฏิบัตมิันเขาไปเปนสมบัติของใจดวงนัน้  ใจดวงนั้นมีการกระทํา 
จากใจดวงนัน้  ใจดวงนัน้จะเห็นของใจดวงนัน้ มันเปนสันทิฏฐิโก มนัเปนความเหน็ของ 
ใจดวงนั้น
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ถาใจดวงนัน้มนัรูมันเห็น นี่อกาลโิก ไมมีกาล ไมมเีวลา โอปนยโิกเรียกรองสัตว 
ทั้งหลายมาดูธรรม  นีม่ันแคทําความสงบของใจเขามาเทานั้นนะ  แลวถามันเกิดปญญา 
ของมันขึน้มา  โลกุตตรปญญามันถงึชัดเจนมากนะ  คนที่ปฏบิัติมนัจะชัดเจนมาก  สุตยม 
ปญญาเปนอยางไร  จินตมยปญญาเปนอยางไร  ภาวนามยปญญาเปนอยางไร  ถาไมเกิด 
ภาวนามยปญญามนัฆากิเลสไมไดหรอก  ถาคนฆากเิลสใหได  มันบอกวิธีการ  บอกการ 
กระทําของใจ  มนัไมมเีหตุ  ใจมนัไมมีเหตกุารณกระทํา  ผลที่มันเกิดขึน้มามนัไมมี  มนัมี 
แตไปตลาดไง  แลวก็ซือ้แกวแหวนเงนิทองมาวาเปนของเราไง  มันไมใชเปนการกระทํา 
ของเรา 

ถาเปนการกระทําของเรา  เราไมไดซือ้มา  เราขุดคนขึ้นมาจากใตบึง้ของหัวใจ  ใต 
บึ้งหัวใจนี่เราขุดคนขึน้มาแลวเราทําลายมันขึน้มา  มันเปนสมบัติของเรา  เราทําของเรา 
ขึ้นมาเอง แลวเราจะไปหวั่นไหวกบัสิ่งใด? มันเปนสมบัติสวนตน มนัเปนสมบัตทิี่ใจดวง 
นั้นที่ไมมีใครจะสามารถมาทําลาย มายื้อ มาฉุด มาแกงแยง มาฉอฉล มันเปนไปไมได 

“มารเอย  เธออยาตามหาจิตใจของสาวกเราเลย  เธอมองไมเหน็หรอก  เธอคนหา 
ไมไดหรอก” 

นี่ก็เหมือนกัน  สิง่ใดทีเ่กิดขึน้มาจากหัวใจ  เราทําลายของมันขึน้มา  ทําลายอวิชชา 
จากหัวใจไปแลว  ใครมันจะมาฉุดกระชาก  ใครมนัจะมาฉอฉลออกไป  มันเปนไปไมได 
เห็นไหม  สิ่งทีม่ันเปนไปมนัเปนสมบัติของใจของเราที่เราจะกระทํา  นี่กรรมฐานเปน 
อยางนี้ 

มันถงึวาเราบวชแตตัวนะ กิเลสไมไดบวชกับเรา ในเมื่อกิเลสไมไดบวชกับเรา ถึง 
เปนหนาที่ของเรา  เราจะรือ้มนั  เราจะทําลายกิเลสของเรา  เราจะตองทําลายกเิลสของเรา 
มันถงึจะมองขามสิ่งความเปนอยูรอบขาง ความเปนอยูรอบขางนีม้ันเปนการฝกฝนไง 

ดูสิ ดูนักมวยเหน็ไหม กวาเขาจะเปนแชมปขึ้นมา ดูสิ เด็กฝกหัดขึ้นมา เด็กฝกหัด 
ในคายมวยมนัจะแคเก็บทําความสะอาดเครือ่งใชไมสอยในนั้นแคนั้นเอง  เดก็ฝกหัดใน 
สํานักตางๆ  เขาจะเขาไปทําความสะอาดกอน  แคเปนคนเทน้ํามาใหกนิ  เปนคนทําความ 
สะอาด แลวเขาฝกขึ้นมา เก็บขึน้มา
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นี่ก็เหมือนกัน  ขอวัตรปฏิบัติของเรามันก็เหมอืนกัน  แตเด็กนั้นมนัเปนการฝกเด็ก 
จากขางนอก  เปนการฝกของคายมวย  เขาจะฝกเดก็ขึ้นมาเพื่อจะดํารงสถานะของสํานัก 
เขา แตของเรานี่มนัเปนสงัฆะ สังฆกรรมสงฆรวมกนั แตการกระทําทุกๆ ดวงใจมนัเปน 
สมบัติของดวงใจดวงนัน้  มันเปนสมบัติของเราเองนะ  เรากระทําจากขางนอก 
ผลตอบสนองมันกลับมาหาใจเรา 

สํานักคายมวยมนัเปนสมบัติสวนตนของเขา  สวนตนของเด็กที่มนัจะได 
ประโยชนหรือไมไดประโยชนแลวมันรวมตัวกนั  แตของเรามันเปรียบเทยีบถงึสังคม 
ทั้งหมด  แตผลตอบสนองถงึใจของเราคนเดยีว  ใจของเรามนัฝกหัดขึ้นมา  มนัมีการ 
กระทําของมนัขึ้นมา แลวมนัจะเปนประโยชนกบัเราขึ้นมา 

ฝกใจ!  เราตองฝกใจ  เราตองแกไข  ขางนอกเขาจะเปนไปเราอยาหวัน่ไหวนะ  ดูสิ 
เราออกไปเหน็ไหม  เขาสนุกครกึครืน้กนั  สงกรานตเขาไดไปเที่ยว  เขาไดไปเลนน้ํา 
สงกรานตกนั  เขาไปเลนของเขานะ  จริงๆ  แลวสิ่งทีเ่ขาเปนไปกเ็พื่อใจของคนนั้นไง  ไป 
รดน้ําดําหัวก็เปนความกตัญูกตเวทีกับผูใหญ ผูเฒาผูแก เพื่อสังคม เพื่อเขา ถึงที่สุดแลว 
นะ  ถาใจคนที่เปนธรรมเขาก็ตองออกประพฤตปิฏบิัติ  ถาไมมีการภาวนา  ไมมกีารตอสู 
แกกิเลสไมได 

ในศาสนาพุทธของเรา  พุทธศาสนาสอนเรือ่งการถึงที่สุดแหงทุกข  เปาหมายของ 
ศาสนาคือการพนจากทุกขนะ  พอพนจากทกุขขึน้มา  เราจะพนจากทุกข  สิง่ที่เปน 
ความสุขหยาบๆ  เปนความเพลิดเพลินกบัวัฒนธรรมประเพณีทีเ่ขาทํากันนะ  เราเหน็เขา 
เราก็อยากเลนอยากสนุกไปกับเขา  เราไมเคยหรือ กอนบวชเราก็ทํามาทัง้นัน้ละ ถึงเราไม 
เคยทํา เราเหน็เขาทําเรากร็ูวาเขาทําอยางไร แลวทุกคนมีสิทธิทําไดเหมือนกนัหมดเลย 

แลวนั่งสมาธิภาวนาของเราละ  เราเอาใจของเราไวนะ  เราเห็นโลกแลว ที่เขาสนกุ 
ครึ้นครื้นไปเรากอ็ยากจะเปนไป  ดูสิ  พระนาคิตะเห็นไหม  เหน็เขาไปเที่ยวนกัขัตฤกษ 
เดินจงกรมอยูในปา  “อูย...เราเปนคนขีทุ้กขขีย้าก  พวกนีเ้ขามีความสุข  เขาไปรืน่เริงกนั 
เขาไปงานประเพณีวัฒนธรรมกนั  เรานี่เปนคนไมมีหลักมีเกณฑเลย  เราเปนคนไมมี 
ประโยชน เราเปนคนเศษคน เราเปนคนอยูในปา”
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เทวดามาหยุดยัง้กลางอากาศเลยนะ  “ไอพวกทีเ่ขาไปเที่ยวกนันัน้นะมันเปนเศษ 
คน มันเปนเศษสวะของวัฏฏะไง วัฏฏะมันเวียนไป พวกเศษคน” 

ก็เหมอืนกบัดูเครื่องยนตสิ  น้ํามันหลอลื่นมันทําใหเครื่องยนตนั้นมนัหมนุไปได 
ใชไหม  มนุษยกเ็หมอืนกัน  มนุษยที่อยูในสงัคมมนัก็หลอลืน่โลกใหมนัหมนุไปนั้นนะ 
คนที่มนัหมนุไปมันสนุกครึกครื้นกนันะ  มันกเ็ปนแคน้ํามันหลอลื่นใหสังคมมันเวียนไป 
เห็นไหม  แลวเราจะมีสถานะเปนแคนั้นเองหรอื  เขาสนุกครึกครื้นไปก็เพราะ 
น้ํามันหลอลืน่มนัไมมีชีวิต มนัไมรูหรอกวามันมีประโยชนอะไร มนัแคหลอลื่นใหสงัคม 
หมุนเวียนไป  คนทีม่ันอยูในสังคมทีม่ันสนุกครกึครื้นกนัไป  ใชจายจับจายกันไป  ใช 
จายเงนิทองใหเศรษฐกจิมนัหมนุเวยีน  สังคมมนัมกีารใชจาย  มันก็เปนแคน้ํามันหลอลืน่ 
ใหสังคมมันหมุนไป 

เราจะเปนอยางนัน้ไหม?  เราเหน็ภัยในวัฏฏะไหม? ถาเราเห็นภยัในวัฏสงสาร  เรา 
สละออกมาเปนนักพรต  เราบวชมาเพื่อจะพนออกมาจากโลก  เราบวชออกมาจากสังคม 
แลวนะ เราจะตองตอสูกบัตัวเราเองใหใจเราเขมแข็งขึ้นมา ตั้งสติขึ้นมา มองสังคมสิ มอง 
โลกเขา  มองความเปนอยูของเขา  มองแลวเราสงสารเขาไหม  ถามีสติสัมปชัญญะสงสาร 
นะ  เขาไมมีสติสัมปชัญญะเลย  เวลาเขาตายไปเขาทาํบุญกุศล  บาปกุศล  มันจะติดตัวของ 
เขาไปดวยอํานาจของเขา  เราบวชมาแลวเราเปนนักรบ  เราอยูใกลศีลธรรม  เราจะมอีะไร 
ติดใจเราไป ถาจะมีอะไรติดใจเราไปเราตองเขมแข็ง 

เพราะอะไร ดูสิเวลาถอืพรหมจรรยเห็นไหม ไมมีรสชาติเลย ชีวิตจืดชืด ชีวิตเขามี 
รสชาติ...รสชาตินั้นรสชาติของนรก  รสชาติของสิง่ที่หมักหมมในใจ  รสชาติของเรา 
รสชาติของธรรมเวย รสชาติของเราจืดสนิท น้ําฝนจดืสนิทไมมีโทษกับรางกายเลย 

ศีล  สมาธิ  ปญญา  มันจะมปีระโยชนกบัรางกายของเรา  มันจะมีประโยชนกับ 
จิตใจของเรา  เราตองบวชใจ กิเลสมนัไมไดบวชกับเรา  เราบวชมาแลวมันบวชแตรางกาย 
มาดวยศีลดวยธรรม ดวยประเพณีวัฒนธรรม แลวบวชมาแลวศึกษามาแลวมันกเ็ปนเพชร 
นิลจนิดาขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาทัง้นัน้เลย  เราก็ยงัตองมาประพฤติปฏบิัติ 
นั่งสมาธิภาวนา  เดินจงกรม  ใหเกิดเพชรนลิจินดาขึ้นมา  ถาเกิดความสงบของใจขึ้นมา 
บาง ใหมันมีหลักมีเกณฑ ถาใจมันสงบขึ้นมาใจมันจะมีหลักมีเกณฑ
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คนเราไมมีความสงบของใจขึน้มาเลย  มันจะมเีครือ่งอยูไดอยางไร  ถาใจมันสงบ 
ขึ้นมาบาง แลวฝกหัดปญญา ภาวนามยปญญานี่ปญญาที่แกกิเลส ไมใชปญญาที่มันอยูใน 
หัวสมองนี่หรอก ปญญาในหวัสมองมนัเปนปญญาที่หาอยูหากิน ปญญาวิชาชีพ 

ดูพระสิ  พระเราออกไปเขียนหนงัสือกัน  ออกไปหาอยูหากิน  มนัเปนเรื่องของ 
สังคม  มนัเปนเรื่องของโลกนั้นนะ  พระเราทําไมมนัไมมีปญญาแกกิเลส  ปญญาขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาถอนอปุาทาน  ถอนศรปกอกอยูนั้นนะ  ปญญาอยางนี้ 
ภาวนามยปญญานี่  ปญญาของพระพุทธเจาอยางนีต้างหาก  ปญญาอยางนี้มันถอนกิเลส 
ของเราออกมานะ  มนัไมใชวิชาชีพ  นี่บวชขึ้นมาเปนพระ  พระอาชีพไง  มีพระเปนอาชีพ 
ถึงเวลาก็ไปสวดมนตสวดพรหาแตเงินแตทองเปนอาชีพหรือ  เราบิณฑบาตเปนอาชีพ 
ไหม เราเลีย้งชีพดวยปลีแขง เรามีสมัมาอาชีวะ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบัญญัติธรรมวินัยไว ภิกษุเปนผูเหน็ภัยใน 
วัฏสงสาร  บิณฑบาตเลีย้งชีพดวยปลีแขง  เราไมไดเลี้ยงชีพดวยซองกระดาษอยางนั้น 
ไมไดวิง่ไปหากับโลกเขา มนัหยาบมนัละเอยีดตางกนั ถาใจเปนธรรม ใจมีขอวัตรปฏิบัติ 
ใจมันจะเหน็ของมนัขึน้มา แลวเห็นทางโลก เขามี เขาเปนแลว.. เปนคตินะ เปนคติธรรม 
คติเตือนใจเรา ไมใชเห็นเขามีเขาเปนแลวอยากเปนกบัเขา 

ดูสิ  เราเห็นสุนัขมันกนิขี้ไหม  แลวเราอยากกินขี้กบัมันไหม  เราอยากกนิขี้แบบ 
สุนัขไหม  เราก็วาเราเห็นชัดเจนวาสนุัขมนักนิขี้  เราไมกินขีก้ับมนั  แตเวลาเขาทํากัน  ขี้ 
โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มนัขี้ทั้งนั้น แตมนัมองไมเหน็ มันไปเห็นแตวัตถุวามนัมคีา แตถาใจ 
มันเหน็โทษขึ้นมานะ  มันก็ขี้โลภ  ขี้โกรธ  ขี้หลง  มนัก็เทากบัสุนัขกินขี้  ถาสุนขักินขี้  เรา 
จะกินกับเขาไหม ถาเราไมกินกับเขา เราตั้งสติของเรา เราทําของเรา เราฝนใจเรา 

เราฝนตัวเรานะ  เพราะวาถาเราไมเตอืนใจกนั  เราฟงเทศนกันเพื่อปลุกเราใจเรา 
ใหเปนอิสระนะ  ใหกเิลสมนัอยาครอบงํา  ถาเราเทศนไมทิม่แทงหวัใจของเรา  กิเลสใน 
หัวใจของเรามันไมไดบวชมากับเรา  เราบวชมาแตรางกายนะ  กเิลสในหัวใจเรามนัเตม็ 
หัวใจ แลวมนัเกาะกินใจเราอยูนะ มนัจะเอาอะไรเขาไปสั่นคลอนมัน สั่นคลอนกิเลสกับ 
ใจเราใหมนัแยกกันอยูชั่วคราวบาง ใหเรามีโอกาสไดตอสู ใหเรามโีอกาสไดมีการกระทํา 
ไมใชใหกิเลสมนัครองหัวใจ แลวใหกเิลสมันเหยียบย่ําใจนะ
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บวชใจ!  กิเลสมันครอบงําเราอยูนะ  เราอยาใหกิเลสมันมีอํานาจเหนอืเรา 
จนเกินไป  เราเกิดมาเรามอีวิชชาพาเกิด  คนเกิดมาธรรมชาติมันมอีวิชชา  มันมกีิเลสอยู 
แลวละ  แตเพราะบุญกุศลนะ  เกิดดีเกิดช่ัว  เกิดมาแลวทําดีทําช่ัว  เกิดมาแลวมโีอกาสได 
สรางสมมีสติสมัปชัญญะขนาดไหน  ถามันสรางบญุมามาก  ความดีมนัมมีากกวามันจะ 
ฝนใจ มันจะพยายามฝนทําสิ่งที่ดี  กรรมดีสรางกรรมดีเห็นไหม กรรมดีๆ ตอเนือ่งกนัไป 
จนถงึที่สุดแหงทกุข 

ถามีกรรมดีกรรมช่ัว  ดีก็ทํา  ช่ัวก็ทํา  มันก็มีกรรมดกีรรมช่ัววิ่งแขงกนัอยูในหัวใจ 
ของเรา หัวใจเรามนัก็ไมถึงเปาหมาย แลวถากรรมช่ัวมันมีมากกวาจะทําความดนีี่มนันอย 
เนื้อต่ําใจนะ  จะทําความดีนีก่็เสียศักดิ์ศรี  คนอืน่เขาไมทําดีกับเรา  คนอื่นเขาไมเห็นทํา 
ทําไมเขาอยูได คนอืน่เขาหลีกเลี่ยง  เขาหลบหลกีกันไป เขาอยูสุขสบายของเขา ทําไมเรา 
ตองมาแบกรับภาระ ทําไมตองทุกขอยูคนเดยีว 

ถากิเลสมันมีมากกวามนัก็จะทําใหความดีเรากาวหนาไมได  ถาความดมีัน 
กาวหนาไมได  มันทําขึน้มาแลวก็มีแตความช่ัว  ถาความช่ัวทําขึ้นมาแลวเวลามนัตายไป 
มันกเ็กิดดีเกิดช่ัวไปตลอดเวลา  แตถาเรามีสติสัมปชัญญะขึ้นมา  เราทําดีของเรา  ทําดีตอง 
มีอํานาจวาสนา ตองมีพืน้เพพื้นฐานรองรบั วาทําแตดี ทําแตดี เขาจะติฉินนินทา กิเลสมนั 
จะเหยียบย่ําหัวใจ กิเลสมันจะแทงใจตลอดเวลานะ วาเราเปนคนต่ําตอย เราเปนคนทําแต 
ใหคนอืน่เขา คนอื่นเขามีแตทําความดี นัน้กเิลสมนัพูด 

แตถาเวลาใจเราเปนธรรมขึน้มา  เราทําของเราขึ้นมานะ  เรามีสติสมัปชัญญะ  เรา 
ทําของเรา  เราพอใจของเรา  เราทําเพื่อเราเห็นไหม  เพื่อเรานะ  นี่ธรรม  สิ่งที่เปนธรรม 
คุณธรรมเหน็ไหม  ชนะคนอื่นหมื่นแสนคูณดวยลานมีแตเวรแตกรรม  ชนะใจของเราเอง 
คนเดียวขึ้นมา นี่ธรรมะชนะใจของเรา 

ถาเราชนะใจขึน้มาไดจะนัง่สมาธิที่ไหนก็ได  จะเดนิจงกรมที่ไหนก็ได  เขาจะมี 
ความสุข  โลกเขาจะไปเทีย่วดวงจนัทรกัน  เขาจะไปอวกาศ  เชิญเขาไปเลย  เราอยูโคนไม 
เรามีความสุขมาก นีจุ่ดยืนเรามี ถาธรรมในใจเรามี เราอยูของเราไดนะ แลวเราทําของเรา 
ไดนะ  เราเปนศากยบุตรพุทธชิโนรส  เราเปนบุตรขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
เรามีที่พึง่ของเรา แลวเราจะทําใจของเราใหพนจากทกุขได เอวัง 
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