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ตั้งใจฟงธรรม วันนี้วันลงอุโบสถนะ วันนี้เปนวันสําคัญของพุทธศาสนา เราเปน 
บริษัทหนึ่งในพุทธศาสนา ถาสําคัญตนผิดมันจะไปทางผิดหมดเลย แตความสําคัญของ 
เรายังไมมีนะ เราตองสรางความสําคัญของเราขึ้นมา ถาสรางความสําคัญนะ มันตองมี 
ความเพียรชอบ เราจะรูจักวิธีการของเรา ถาเราไมรูจักวิธีการของเราความสําคัญจะเกิด 
ขึ้นมาไดอยางไร ความสําคัญ ความจริง มันจะเกิดขึ้นมาจากความจริง ความเพียร ความ 
วิริยะ ความอุตสาหะ สิ่งที่อุตสาหะเกิดขึ้น ความเกิดขึ้น ความตกผลึกของมัน การลองผิด 
ลองถูก 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากวาจะตรัสรูธรรมขึ้นมาได ลองผิดลองถูกอยู ๖ 
ป คนที่มีวุฒิภาวะขนาดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังมีการลองผิดลองถูกอยู ๖ ป 
ความลองผิดลองถูกนั้นทานทําดวยความจริงใจของทาน ความผิดนั้นผิดเพราะอวิชชา 
ผิดเพราะความไมเขาใจ ผิดเพราะรากฐานของธรรมยังไมมี 

แตในปจจุบันนี้รากฐานของธรรมมีนะ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวาง 
ธรรมวินัยไว ครูบาอาจารยของเราทําเปนตัวอยางมา มันมีเครื่องหมาย มีคติธรรม มีผูเดิน 
นําหนาเราไป มันควรจะทําใหเรามีกําลังใจ เราไมวาเหว 

ธรรมวินัยเปนศาสดาของเรา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกพระอานนท 
ไว “ธรรมและวินัยจะเปนศาสดาของเธอ” ธรรมวินัยคือขอวัตรปฏิบัติ ธรรมและวินัยเปน 
ศาสดาของเรา ถาเราซื่อตรงกับธรรมวินัย
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ถาเราไมซื่อตรงกับธรรมวินัย เราจะตีความธรรมวินัยเขากับความเห็นของเรา เรา 
จะตั้งความมีทิฏฐิมานะของเราสูงจรดฟา แลวก็เอาธรรมวินัยมารองรับความทิฏฐิมานะ 
ของเรา มันจะไมเปนไปตามความเปนจริง แตถาเปนไปตามความเปนจริง ธรรมวินัยเปน 
ศาสดาของเรา เราทําตามธรรมวินัย คําวาทําตามนะ ศรัทธาความเช่ือฆากิเลสไมได 

แตตามความเปนจริงมันจะฆากิเลสของมัน ความเปนจริงเห็นไหม ดูสิ สิ่ง 
สกปรก เราชําระลางใหมันสะอาดขึ้นมา สิ่งที่สกปรกมันก็หลุดออกไป มันเหลือแตความ 
สะอาดไว 

จิตใจก็เหมือนกัน มันมีกิเลสตัณหาความทะยานอยากอยูในหัวใจ ความสงบของ 
ใจตั้งสติแลวทําสมาธิ มันสงบชั่วคราว มันเปนหินทับหญา มันไมไดทําความสะอาด แต 
มันทําความสงบ เอาความสงบนั้นมาทําความสะอาดอีกรอบหนึ่ง หัวใจมันสะอาดขึ้นมา 
ความสะอาดในหัวใจขึ้นมา เราไมตองไปลังเลสงสัย เราไมตองไปวิตกกังวล 

สิ่งที่ปจจุบันนี้มันไมเกิดความสําคัญขึ้นมา เพราะเราวิตกกังวลใชไหม วาเราจะ 
ทําผิดวินัย บางคนพยายามตีความใหเขาใจใหได การตีความกับความเขาใจมันใชเนื้อ 
ของธรรม ความตีความกับความเขาใจ เห็นไหม ความคิดไมใชจิต จิตไมใชความคิด 

ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ธรรมและวินัยเปนศาสดาของเรา 
ศาสดาไมใชเรา ตัวเราเปนตัวเรา ศาสดาเปนศาสดา ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาเปนธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

แตสันทิฏฐิโก ความรูธรรมเห็นเฉพาะตนของเรา ความเขาใจจริงตามสัจธรรม 
ของเรา ทําไมมันถึงเขาใจจริง ทําไมสิ่งที่เราเขาไปเผชิญหนา เราเขาไปสัมผัส มันเกิดขึ้น 
จากอะไร? เกิดขึ้นจากเราซื่อตรง สัจธรรมเห็นไหม ธรรมวินัยที่ เราซื่อตรงแลวเรา 
ประพฤติปฏิบัติของเราขึ้นมา 

ศาสนานี้มีเนื้อหาสาระ ศาสนานี้ไมใชศาสนาวางเปลา ศาสนานี้เห็นไหม สูญ 
เปลา สูญเปลา สุญญตา สุญญตา สูญจนไมมีอะไรเลย สูญจนไมมีหลักมีเกณฑ สูญจนไม
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มีตน ไมมีปลาย สูญจนจับตองสิ่งใดๆ ไมได อยางนั้นไมใชศาสนาหรอก ศาสนาไมใช 
สูญเปลา 

สูญมี.. สูญจากกิเลส แตความรูสึกความเปนจริงของเรามี ความสูญจากกิเลสเห็น 
ไหม กิเลสตัณหาความทะยานยากสูญออกไป สูญทําไมเกิดขึ้นไมได ทําลายจนมันเกิด 
ขึ้นกับเราอีกไมไดเลย ใครเปนผูทําลาย 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา เกิดเปนเจาชายสิทธัตถะ 
ครองชีวิตคฤหัสถมา ละลาละลังกวาจะออกบวช นางพิมพาคลอดราหุลแลว หัวใจของ 
พอนะ ตั้งแตเปนพระเวสสันดร เวลากัณหา-ชาลีถูกชูชกขอไป ชูกชกตีกัณหา-ชาลีตอ 
หนา หัวใจของพอเจ็บปวดขนาดไหน เขาเอาลูกของตัวเองไป แลวไปทํารายตอหนาเรา 
ทั้งๆ ที่เปนกษัตริย เปนนักรบ 

ชูชกมีอะไร ชูชกเปนขอทาน ไมมีวิชาการใดๆ เลย ขอลูกไปแลวตีตอหนามัน 
เจ็บปวดขนาดไหน แตเพราะปรารถนาโพธิญาณ ความเจ็บปวดอันนั้นเก็บไวในใจ เห็น 
ไหม นี่มีขันติธรรม มีความเพียร ตั้งความเพียร ตั้งเปาวาจะเอาโพธิญาณ สิ่งนี้ความ 
เสียสละมันเสียสละไดยาก ทั้งๆ ที่ความเสียสละอยางนี้มันยังมีความสะเทือนหัวใจ 
เพราะอะไร กิเลสเปนเรา ความคิดเปนเรา ทุกอยางเปนเรา ธรรมะเปนเรา ธรรมะกับเรา 
เราคือกิเลส ธรรมะเปนธรรมะ ธรรมะเปนเราไมได ถาธรรมเปนเราขึ้นมา มันไมมีเรา 
มันเปนธรรมลวนๆ อันนั้นเปนธรรม ไมมีความเจ็บปวด ไมมีสิ่งใดเลย 

แตขณะนี้เปนพระเวสสันดรมันมีแรงปรารถนา ยังมีความตองการปรารถนาไป 
ตายจากพระเวสสันดรไปรอจังหวะมาเกิดเปนเจาชายสิทธัตถะ พอเกิดเปนเจาชายสิทธัต 
ถะขึ้นมาแลว เวลาออกมาบวชนั้นนางพิมพาคลอดราหุลแลวนะ นี่ละลาละลัง แลว 
ออกมา ๖ ป องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะ มาเริ่มตนมีความสุขเหรอ? 

มีความสุข วิมุตติสุขเกิดขึ้นมาจากการตรัสรูขึ้นมาเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาแลวตางหากละ แตขณะที่เกิดมาเปนเจาชายสิทธิธัตถะ ตั้งแตสวนลุมพินี “เราเกิด
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มาชาตินี้เปนชาติสุดทาย” ทั้งๆ ที่ยังไมไดออกไปปฏิบัติเลย ทั้งๆ ที่เพิ่งเกิดนะ เดินได ๗ 
กาว “เราเกิดมาชาตินี้เปนชาติสุดทาย เราจะไมเกิดอีกแลว” 

อํานาจวาสนาบารมีของคนมันสงเสริมมา ทั้งๆ ที่กิเลสยังอยูในหัวใจเปนเรื่อง 
ธรรมดา แตมีแรงปรารถนา มีความตั้งใจ เพราะสรางมาดวยบุญญาธิการ สรางมาจนถึง 
ที่สุดแลววาชาตินี้เปนชาติสุดทาย  ทั้งๆ ที่ยังไมไดตรัสรูธรรมเลย อยูครองเรือน พระเจา 
สุทโธทนะใหมีครอบครัว จนเกิดสามเณรราหุล ราชโอรสเกิดแลว นี่จะออกบวชจะออก 
อยางไร นี่ละลาละลัง ละลาละลัง 

สุดทายแลวตองตัดใจออกจากราชวัง ออกไปเพื่อแสวงหาโมกขธรรม ออกไป 
คนควาอยู นางพิมพาคอยฟงขาววาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูที่ไหน กินมื้อ 
เดียวก็กินมื้อเดียวเหมือนกัน องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานอนกลางดินกินกลาง 
ทราย ก็นอนกลางดินกินกลางทรายเหมือนกัน ดวยความมุงมั่น ดวยความปรารถนา ตั้ง 
เปาไวเหมือนกัน แตความเจ็บปวดคนละอยาง 

เจ็บปวดอันหนึ่งขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา การเจ็บปวดคนควา การ 
ออกไปคนควา ออกไปเผชิญกับความลําบาก เผชิญกับกิเลส เผชิญกับสังคม เผชิญกับ 
โลก เผชิญกับอะไรตางๆ นางพิมพาอยูในราชวัง คอยฟงขาววาทําอยางไร จะทําตาม ทํา 
ตาม 

นี่คือจุดมุงหมาย คือเปาหมาย เปาหมายคืออธิษฐานบารมี บารมี ๑๐ ทัศขององค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นี่การรื้อคนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา! มัน 
ไมไดมาลอยๆ หรอก ออนวอนขอเอาแลวมันพรวดพราดออกมาเปนพระอรหันต มัน 
เปนไปไมไดหรอก มันตองมีการกระทํา มีการตอสูกับตัวเองกันทั้งนั้นแหละ 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดา เปนผูสรางสมบุญญาธิการมาขนาด 
นี้ ยังลงทุนลงแรงขนาดนี้ แลวเราเปนสาวก สาวกะ เห็นภัยในวัฏสงสาร องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาเจ็บปวดยิ่งกวาเรา เจ็บปวดมากกวาเรา ออกจากราชวังเจ็บปวดมาก 
เพราะเปนกษัตริยออกไปแลวไมมีอะไรมารองรับ ออกไปเปนขอทาน ออกไปเปน
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นักบวช มันยังไมมีความศรัทรา ไมมีความเช่ือของใคร มีปญจวัคคียออกมาอุปฏฐาก 
เพราะวาอัญญาโกณฑัญญะพยากรณมาแลววาตองเปนศาสดาแนนอน ออกไปรื้อคน ไป 
แสวงหากัน

ขณะที่เขาแสวงหาก็เหมือนเรา เราปฏิบัติมา เราบวชใหมๆ มีใครมาสนใจ ไมมี 
ใครสนใจหรอก แลวเราก็ไมสนใจเขาดวย เขาไมสนใจเราดวย ทําไมตองไปสนใจ สนใจ 
คือกิเลส สนใจคือการละลาละลัง การดึงเขาไปอยูกับโลก แลวเวลาเราออกบวชของเรา 
เราตองตั้งสัจจะของเรา แลวมุงตรงตอหัวใจของตัวเอง เพราะจิตสงบ จิตของเรามันจะ 
สงบเอง ถาจิตของเราไมสงบ จิตของเราฟุงซาน จิตของเราติดของไปกับโลก ติดของก็ 
เปนเรื่องตางๆ ของโลกนี้ทั้งหมด เราติดของไปหมดเลย 

โลกนี้มีเพราะมีเรา โลกนี้มันมีของมันโดยธรรมชาติของมัน แตเราไปยุงกับมัน 
เอง เราตั้งเปาใชไหมวาเราเห็นภัยในวัฏสงสาร เราบวชนี่ เราบวชเพื่ออะไร เราบวชเพื่อ 
จะชําระกิเลสของเรา การชําระกิเลสของเรากับความเปนอยูของโลก เพระเราอยูกับเขา 
มาแลว เราอยูกับโลกมาแลวจนเติบโตมา จนมีอายุครบบวชจนออกมาบวชแลว เราอยูกับ 
โลกมาตลอด แลวโลกมันใหอะไรกับเรามา โลกมันใหชีวิตเรามา 

กามคุณ ๕ คุณของการดํารงเผาพันธุ คุณของโลกของเขา เพราะมันเปนสืบตอ 
ตามสัญชาตญาณของโลก เราเกิดมากับโลกหรือเกิดมากับวัฏฏะ สิ่งที่เกิดมากับวัฏฏะๆ 
เราก็อยูกับเขามาแลว เวลาเราออกบวชแลว เราออกมาจากโลก ยังไมไดออกมาจากวัฏฏะ 
เพราะจิตมันยังออกไมได เราออกมาไดดวยสมมุติสงฆ เราบวชแลวเปนผูเห็นภัยใน 
วัฏสงสาร ภิกษุเปนผูเห็นภัยในวัฏสงสาร คนที่เห็นภัยเหมือนคนเปนโรคอยากจะหาย 
จากโรค ตองรักษาตัวเอง ตองรักษาเรา เราเห็นโลกกิเลส 

วันนี้เปนวันสําคัญ พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาวันนี้ พระพุทธเจาเปนศาสดาของเรา 
เปนผูกาวเดินนําหนาของเราไป ครูบาอาจารยของเราเปนผูกาวเดินมา เราเห็นภัยใน 
วัฏสงสาร เราตองมีสติสัมปชัญญะของเรา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B0
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วันปกติมันก็เปนวันปกติ วันสําคัญมันตองตื่นตัว ตองตั้งสติ ตองคิดวา เปาหมาย 
ของเรา เราจะทําอยางไรกับชีวิตของเรา ชีวิตของเราๆ จะดํารงชีวิตของเราอยางนี้เปนบุญ 
กุศล เมื่อชําระกิเลสไมไดวัฏฏะมันสั้นเขามา เราจะปลอยใหวัฏฏะสั้นเขามา แลวเราตอง 
ไปเผชิญหนากับอนาคตอีกไหม แตถาเรามีความมั่นใจของเราๆ จะเผชิญหนากับปจจุบัน 
นี้ใหได 

ในปจจุบันนี้เราเกิดมาแลว เรามีความศรัทธาความเช่ือในศาสนา ดูสิ ความเช่ือ 
เปนอริยทรัพยของมนุษย ถาไมมีศรัทธาไมมีความเช่ือ เขาจะไมสนใจในเรื่องของศาสนา 
ถาเอาวิทยาศาสตรมาจับตองเรื่องของศาสนาเปนเรื่องของการเสียเปรียบทั้งนั้น  เพราะ 
เปนเรื่องของการเสียสละ เราใหอยางเดียว 

ดูสิ ไมมีสิ่งใดใหก็ใหทางกัน เวลาเราเดินสวนทางกัน เราใหโอกาสเขาเดินไป 
กอน เราหลบหลีกใหเขา เปนบุญทั้งนั้นเลย บุญเกิดจากการที่เราเสียสละกิริยาวัตถุ เรานั่ง 
สมาธิภาวนาอยู เรามีสิทธิจะอยูสะดวกอยางไรก็ได แคนั่งสมาธิมันก็เปนบุญแลว เพราะ 
เราเสียสละความสะดวกสบายของเรา เพื่อบังคับตน!บังคับตนอยูในรองในรอยของพทุธ 
ศาสนา 

พุทธศาสนา เห็นไหม การบําเพ็ญตบะธรรม สิ่งนี้เราทําของเราได ถาเราเห็นภัย 
ในวัฏสงสารเราตองบังคับเรา ความดีมันจะเกิดขึ้นมาจากการฝกฝน เกิดจากการกระทํา 
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนพระโพธ์ิสัตวมา ๔ อสงไขย  สรางความดีมา 
มหาศาล เสียสละมาตลอด ถาไมมีการเสียสละมาจะมาเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจาไมได การเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตองสรางสมบุญญาธิการมา ใน 
ปจจุบันนี้ถาเราไมไดสรางบุญกุศลมา เพราะ! เพราะเราเปนสัตวที่มีโอกาสมากที่สุด 
เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา “กึ่งพุทธกาล ศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง” 

แลวปจจุบันนี้ศาสนาเจริญขึ้นมาเจริญในที่ไหน เจริญในใจของหลวงปูเสาร 
หลวงปูมั่นมากอน ถาศาสนาไมไดสถิตในใจของหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น มันจะเอา 
ธรรมที่ไหนออกมาเผยแผ
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ปริยัติเปนธรรมจํามา ธรรมทางวิชาการ มันมีอยูในตํารามาตลอด มันมีอยูในตํารา 
ขนาดไหนมันก็อยูในตํารา ปลวกมันกินทั้งเลม ตําราปลวกมันกินหมดเลย อยาวาแตเรา 
เอามาตมน้ํากินใหมันซึมเขาไปในสายเลือด มันเปนไปไมได! เพราะมันเปนธาตุ มันเปน 
วัตถุ 

ดูสิ การกิน เราคิดวาการกินเพื่อความสะอาด การกินพืชสะอาดกินเพื่อความ 
สะอาด ควายมันก็กินหญา วัวมันก็กินหญา ถาการกินเปนความสะอาด รางกายนี้ถามัน 
สะอาดไดมันเปนพระอรหันตขึ้นมาได มันเปนไปไมได เพราะการกินนี้มันกินเพื่อให 
รางกาย เพื่อธาตุดํารงชีวิตอยูไดเทานั้นเอง 

แตความจริงเปนเรื่องของความรูสึก มันเปนเรื่องของใจ กิเลสมันอยูที่ใจ มันถึง 
เอาขอปฏิบัติ เอาสติปญญาเขาไปชะลางในหัวใจ มันถึงยอนกลับมา ดูสิ การกิน ปลวก 
มันกินไปทั้งเลมมันก็ไมรูเรื่องของมันหรอก เราจะศึกษาขนาดไหน ถาไมแปลนะ ปริยัติ! 
ปฏิบัติ! 

ถาเอาปริยัติมาเปนปริยัติมันก็เปนปริยัติวันยังค่ํา เราตองแปลจากความหมายจาก 
ปริยัติใหมันเปนปฏิบัติ แลวแปลจากปฏิบัติที่ เปนทิฏฐิมานะ เปนกิเลสตัณหาความ 
ทะยานอยากวามึงถูก.. กูแน.. สิ่งนี้มันแปลดวยสติสัมปชัญญะ 

สติสัมปชัญญะมันแปลเพราะมันเปนสันทิฏฐิโกไง ถาจิตมันสงบ มันสงบเพราะ 
เหตุใด ถาจิตมันไมสงบ มันไมสงบเพราะเหตุใด สิ่งใดมันมีกิเลสตัณหาความทะยานยาก 
ในหัวใจ กิเลสมันรูอยูกับเราๆ รูอยูแลว เห็นไหม ขนาดกิเลสอยูกับเรานะ เรายังไมเขาใจ 
กิเลสเลย 

“นี่เปนอะไรครับ นี่เปนอะไรครับ” 

“ก็กิเลสไง” 

กิเลสคือความเคยใจ ใจที่มันไดสัมผัส จิตมันนอนอยูในโทสะ โมหะ มันโดย 
โทสคฺคินา โมหคฺคินา จิตมันนอนจมอยูกับความโลภ ความโกรธ ความหลง มันนอนจม
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อยูกับขี้! ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มันจมอยูกับมัน โลกเวลาขี้ตองชําระมันจึงจะสะอาดนะ 
เวลามีสิ่งใดมีขี้เหงื่อขี้ไคล อาบน้ําชําระความสะอาดได แตความขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มัน 
ชําระสะอาดไมได มันทําใหสะอาดไมได มันเปนความเคยใจ แลวจะตอสูกับมันอยางไร 

มันถึงตองแปลจากทฤษฎี แปลจากการศึกษา แปลจากความรู แลวมาแปลเปน 
การปฏิบัติ  เราเปนนักรบ เราเปนภิกษุนะ วันนี้ เปนวันสําคัญทางศาสนา ถาจะมี 
ความสําคัญขึ้นมาบาง เราก็มีสติสัมปชัญญะ นี่เนสัชชิกไมนอน จะตอสูเพื่อบูชาองค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ถาเรามีความสําคัญขึ้นมา เราเปนคนดี เราจะทําความจริง 
ขึ้นมาของเรา เราจะมีความสําคัญขึ้นมา 

แตวันสําคัญทางศาสนา แรธาตุทองคํา ดูสิ ดูเจดียทองคําสิ!  เขาใชทองคําทั้งนั้น 
เขาหลอหลอมเปนเจดียขึ้นมา แรธาตุที่มีคุณคามันยังไมมีชีวิตเลย มันมีคุณคาอะไรของ 
มัน เพชรนิลจินดาที่ประดับเจดียก็ประดับไวใหมันเสื่อมโทรมไง ประดับไวใหเรา 
ซอมแซมมัน เอาเพชรเม็ดใหมขึ้นไปติดอีก นี่สิ่งที่มีคุณคาของแรธาตุ คุณคาของวัตถุ 

แลวคุณคาของหัวใจละ  คุณคาของธรรม  ธรรมะที่ เรานั่งกันอยูนี่  มนุษย 
เหมือนกัน ครูบาอาจารยเราเปนมนุษยเหมือนกัน เปนพระเหมือนกัน ทําไมเทวดา อินทร 
พรหม ตองมาฟงเทศน หัวใจมันไมเหมือนกันนะ หัวใจมนุษยนี่แหละ แตมนุษยที่มี 
คุณธรรมในหัวใจ 

คุณธรรมมันเกิดขึ้นมาไดอยางไร ใจนี้มันกลั่นออกมาจากอริยสัจ ทุกข สมุทัย 
นิโรธ มรรค มรรคญาณมันเกิดขึ้นมาจากในหัวใจนั้น หัวใจนี้มันไดกลั่นออกมา จิตมัน 
กลั่นออกมาจากอริยสัจที่มันเปนอริยภูมิ ตั้งแตโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามีขึ้นมา เปน 
ช้ันเปนตอนขึ้นมา สิ่งนี้เปนคุณธรรม มันมาจากไหน! 

ถาเปนวันสําคัญ มันตองมีความสําคัญของเรา เรามีความสําคัญขึ้นมา มันจะมี 
ความสําคัญนะ ถาเราไมสําคัญ มันวันสําคัญทางศาสนา แตเราเลวทรามไง ศาสนาก็ 
สําคัญไปสิ เราก็นอนจมกับขี้นั่นนะ มันไมมีความสําคัญเลย
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ถามันมีความสําคัญทางศาสนา เราตองมีความสําคัญ เราตองเห็นคุณคาของ 
ศาสนา เห็นศีล สมาธิ ปญญา เราสรางขึ้นมา เราทําขึ้นมา เราบวชมาแลว หนาที่การงาน 
เราแปลจากโลกใหเปนธรรม มันเปนโลกๆ ชีวิตความเปนอยูนี้เปนโลก นกยังมีรวงมีรัง 
คนก็ยังมีที่อยูอาศัย พระก็มีกุฏิวิหารเปนที่พึ่งที่อาศัย เราตองรักษาเพราะ!  เพราะเปน 
ของๆ สงฆ

ภิกษุ! ถาไมเอื้อเฟอในธรรมวินัย ไมดูแลรักษามันก็เปนอาบัติปาจิตตีย มันแปลไง 
เรื่องของโลกๆ นี่แหละ แตใจมันเปนธรรมมันแปลเปนธรรม เราจะบํารุงรักษา ของสิ่งนี้ 
เปนของสาธารณะ บุคคลเขาตองการบุญกุศลเขาไดเสียสละขึ้นมาทําไวใหกับผูที่ไมมี 
เรือน อารามิก ภิกษุไมมีบานไมมีเรือนแตมีวัดเปนที่อาศัย 

อนาคามีจิตมันพนออกจากวัฏฏะ มันพนจากกามภพ มันไมมีที่อาศัย มันเกิดบน 
พรหม มันเปนหนึ่งเดียวนะ อารามิกทั้งขางนอกขางใน ขางนอกคือวาพระไมมีบานไมมี 
เรือน พระไปอยูบานไมได พระตองอยูวัด อยูที่อาศัยที่เปนสาธารณะ เขามีสิทธ์ิศรัทธา 
ของเขา เขาไดสรางสิ่งที่เปนสาธารณประโยชนขึ้นมา พระเปนผูที่ไมมีเรือน อาศัยอยูใน 
วัดวาอาราม 

ถาเราไมรักษาสิ่งนี้ไว สิ่งนี้มันก็ตองชํารุดไปเปนธรรมดา ภิกษุถึงตองบํารุงรักษา 
เพื่ออะไร เพื่อเจริญศรัทธาไทยของเขา เขาสรางของเขา เขาทําบุญกุศลของเขา เขา 
สมบูรณของเขา เขาจบกระบวนการของเขาแลว เขาไดถวายพระไปแลวก็จบแลว หนาที่ 
ของเขาจบแลว 

หนาที่ของเราละ หนาที่ของผูอยูอาศัย หนาที่ของผูดูแล มันเปนของๆ สงฆ ไมใช 
ของๆ เขา ของที่ถวายสงฆแลว เราเปนสังฆะ เปนสงฆ เปนสมมุติสงฆ ถาเปน ๔ องคขึ้น 
ไปก็เปนสังฆกรรรม เปนการกระทํา เราดูแลรักษาของเรา รักษาเพื่อใคร รักษาเพื่อเจริญ 
ศรัทธาในสังคมในโลก จากโลกเปนธรรม ธรรมจากหัวใจที่สูงสง จากใจที่ออนแอ ใจที่ 
ไมมีหลักมีเกณฑ ออนแอพึ่งตัวเองไมได คอยแตพึ่งพาอาศัยเขา จะใหเขามาดูแลรักษาอยู 
ตลอดไป นี่จิตใจที่ออนแอ
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จิตใจที่เขมแข็ง! ใครจะมาดูแลหรือไมดูแลไมสําคัญ สิ่งที่เปนของๆ สงฆ เราดูแล 
ของๆ สงฆของเราไป จะมีใครสนใจหรือไมสนใจ ใครจะมาดูแลหรือไมดูแล มันเรื่อง 
ของเขา 

เรื่องของเรา เรารักษาใจของเราไวได ใจของเรามีความรมเย็นเปนสุข เราจะไป 
ตื่นเตนกับอะไร เราดูแลของเราเห็นไหม นี่จิตใจที่มันสูงกวา จิตใจที่มันมีคุณธรรมดีกวา 
เรื่องของโลกๆ มันก็ทําใหเปนธรรมขึ้นมา ถาจิตมันมีธรรมขึ้นมา มันอบอุนใจของมัน 
ขึ้นมา มันอยูที่ไหนมันก็อยูได พออยูไดขึ้นมานี้จิตก็เปนปกติ สติมันก็ตามมา เรามีการตั้ง 
สติกับตัวเราไว เวลาเรามาเรงทําความเพียรของเราสมาธิมันก็เกิดขึ้นงาย ไมใชวาทํา 
หนาที่การงาน ทํางานแลวจะภาวนาไมได 

ทํางานก็ภาวนาได แตการภาวนาของผูที่ทํางาน มีสติสัมปชัญญะของเรา รางกาย 
มันจะออนเพลีย ถึงวาเปนการพักผอน 

พระโมคคัลลานะเปนพระโสดาบันนะ ฟงธรรมของพระสารีบุตรมาจาก 
พระอัสสชิแลวเปนพระโสดาบัน เวลามาขอบวชกับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ออก 
ปาไปนั่งสมาธิภาวนา พระโสดาบันยังนั่งโงกงวงเลย พระโมคคัลลานะเปนพระโสดาบัน 
นั่งจะหลับโงกงวง องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาดวยฤทธิ์ 

“โมคคัลลานะ เธองวงเหงาหาวนอนนะก็หงายหนาดูดาว เอาน้ําลูบหนา ตรึกใน 
ธรรม ถางวงนักก็นอนซะ ตื่นขึ้นมาแลวคอยภาวนาใหม” การที่ธาตุขันธมันยังใชอยูมัน 
เปนเรื่องปกติธรรมดา พลังงานทุกอยางมันใชไปมันก็ออนไปธรรมดา 

จิตของคน สมาธิของคน ปญญาของคน มันมีลา มันมีเหนื่อย มันมีออนเปนเรื่อง 
ธรรมดา แตคนที่จะบํารุงรักษานี่ เราอยาไปตื่นเตนจนเราทําอะไรไมไดเลย เราเกร็งไป 
หมดเลย ทําสมาธิก็กลัวสมาธิจะเสื่อม ทําปญญาก็กลัวปญญาจะกาวเดินไปไมได หวง 
หนาพะวงหลังจนทําอะไรไมไดเลย 

หนาที่ของเราก็ทําของเราไปโดยสัจจะความจริง ตั้งสติไว มีสติสัมปชัญญะ มี 
ปญญา ทําสิ่งใดมันก็เปนธรรมไปทั้งนั้นแหละ แตในเมื่อพลังงานทุกอยางมันใชมันก็



เทศนพระเร่ือง คุณธรรม ๑๑ 

ตองมีเสื่อมเปนธรรมดา สมาธิมันก็ตองเสื่อมไปเปนธรรมดา เราก็ตองสรางของเรา 
ตลอดไป ตองมีสติของเราไป มีการบริกรรมของเราไป รักษาใจของเราตลอดไป 

ปญญาเราก็ฝกฝนของเรา ปญญาจะเกิดเองไมได ปญญาเกิดเองเปนสัญญา เปน 
ปญญาของครูบาอาจารย เปนปญญาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนปญญากับ 
ตํารา มันเปนปริยัติ 

ถาเปนปญญาในธรรม ปญญาของพระพุทธศาสนา ปญญามันเกิดในปจจุบัน เกิด 
จากจิตสงบแลวมันเขาไปเผชิญหนา อยางเชน เราออกไปแสวงหาสิ่งใด แลวเราไป 
ประสบสิ่งใดที่มันไปกระทบตอหนา ปญญามันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นไง คือเหตุปจจุบันไง 
ปจจุบันที่มีปญหาเกิดขึ้นเฉพาะหนา แลวปญญามันใครครวญเฉพาะหนา มันตัดสินกัน 
เดี๋ยวนั้น! แลวเหตุผลมันลงตัวเดี๋ยวนั้นดวยกําลังของสมาธิ กําลังของปญญา มันเขาใจ 
เดี๋ยวนั้น มันปลอยวางเดี๋ยวนั้น นี่คือโลกุตตรปญญา นี่เหตุการณเฉพาะหนา เหตุการณ 
เฉพาะหนาคือเฉพาะหนาของเรานะ 

แตเหตุการณเฉพาะหนาของธรรม จิตมันไมเคลื่อน จิตเคลื่อนเห็นไหม ปจจุบัน 
แคขยับมันก็เคลื่อนเปนอดีต-อนาคตแลว พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ ขณิกสมาธิ อุปจาร 
สมาธิ อัปปนาสมาธิ สมาธิที่มันตั้งมั่น การตั้งมั่นในปจจุบันนั้นคือสมาธิ 

สมาธิคือจิตตั้งมั่น จิตตั้งมั่นคือจิตที่เปนปจจุบัน แตจิตที่เปนปจจุบันมันสะสม 
ยังไงมันถึงเปนปจจุบันละ แตสิ่งที่มันเคลื่อน ดูสิ อยางอัปปนาสมาธิออกมาเปนอุปจาร 
อัปปนาสมาธิ มันถอยออกมานี้เปนอดีต-อนาคตหรือยัง? การขยับของจิตที่มันเขา-ออก 
มันเปนอดีต-อนาคตหรือยัง 

สิ่งที่มันเปนปจจุบันเปนปจจุบันยังไง มันปจจุบันอยางหยาบ ปจจุบันอยาง 
ละเอียด ปจจุบันมันก็ลึกซึ้งเขาไป ดูสิ สติ มหาสติ ปญญา มหาปญญา ปญญามันจะไล 
ตอนกิเลสเขาไป พรอมกับสติสมาธิเขาไป นี่การตอสูของจิต! 

นี่ไง ผูมีความสําคัญ มันเห็นความสําคัญของศาสนา เวลาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา กวาจะสรางบุญญาธิการขึ้นมาเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
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กวาจะออกมาประพฤติปฏิบัติรื้อคนขึ้นมาจนตรัสรูขึ้นมาเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจา แลวเรามีความใฝรู เห็นภัยในวัฏฏะ มีความตั้งใจของเรา เราจะตอสู การตอสูนี้ 
เปนธรรมสวนบุคคล 

สมาธิเปนสมาธิของเรา ปญญาก็เปนปญญาของเรา การตอสูคือการตอสู คือมรรค 
ญาณที่มันเกิด ธรรมจักร จักรมันหมุน ปญญามันหมุน สติ สมาธิ ปญญา มันหมุนเขาไป 
ชําระกิเลสมันหมุนอยางไร มันตั้งตนอยางไร แลวมันรวมตัวอยางไร มันถึงมรรคสามัคคี 
มันถึงเขาไปทําลายกิเลสในหัวใจ มันทําของมันอยางไร มันตองมีเหตุมีผลของมันนะ นี่ 
ความสําคัญมันอยูที่นี่ 

ความสําคัญคือมันอยูกับภูมิรู ภูมิรูทางความเปนจริงของจิตที่มันวิวัฒนาการของ 
มัน ที่มันสรางขึ้นไป แลวบอกวาทําอะไรไมได ถาทําไปมันเปนความอยาก มันเปนกิเลส 
ตัณหาความทะยานอยาก ก็กิเลสไง! เอามรรค เอาการเคลื่อนไปของธรรมเขาไปทําลาย 
กิเลส 

กิเลสมันอยูเฉยๆ กิเลสมันจะชําระตัวมันเอง มันเปนไปไดอยางไร มันไมใชเจดีย 
ทราย เวลาคลื่นลมพัดมามันจะไดกลับคืนสูสภาพของทรายอยางเดิม นี่มันกิเลสนะ แกน 
ของกิเลสมันแข็งมาก แกนของกิเลสมันอยูในหัวใจ ถามันอยูหัวใจทําไมมันพาจิตนี้ตาย 
เกิด ตายเกิดไมมีตนไมมีปลาย แลวเวลาชําระมันก็เอาแตลูบๆ คลําๆ 

เวลาฟงธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานะเปนสัญญาณ ลูบๆ คลําๆ 
เขาไปนะ เขาไปโอโลมปฏิโลมกับกิเลสวาจะชําระกิเลส เขาไปลูบ ไปดู ไปคลําๆ กัน 
มันจะไปชําระกิเลสไดอยางไร มันเปนไปไมได ออนแอเกินไป วุฒิภาวะของจิตไมมี 
ภาวะของจิตไมมี ความที่ตอสูกับกิเลสไมมี 

แลวเวลาเราทําจริงทําจังขึ้นมาก็วา “อันนี้เปนอัตตกิลมถานุโยค อันนี้เปนการทํา 
ตนใหลําบากเปลา” แตเวลาไปนอนจมกับกิเลส นอนใหกิเลสมันขี่คออยู อันนั้นเปน 
ความดีความชอบเขา
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นี่วันสําคัญของศาสนา เราตองตั้งใจนะ เราเปนนักรบ เราเปนภิกษุ แลวศาสนา 
เห็นไหม แกนของศาสนา ตนไมมันยังมีแกน นี่รากของศาสนานะ มีครูบาอาจารยของเรา 
เปนแกนของศาสนา ถาไมมีครูบาอาจารยของเราเปนผูช้ีนําขึ้นมา ใครจะมีความตั้งใจมี 
ความจงใจ 

เรื่องของโลกธุรกิจการคาของเขา เขาทําเขายังตองทันตอสังคม ตองทําการวิจัย 
ตองทันโลก แลวกิเลสของเรามันไมมีตัวไมมีตน มันเปนนามธรรม มันไมมีตัวมีตนแลว 
มันทุกขไดอยางไร มันเปนอนุสัยนอนเนื่องมากับความคิด อาศัยนอนเนื่องมากับนิสัยใจ 
คอ 

มันอาศัยความคิดของเรา อาศัยนอนเนื่อง ความคิดเราเทาไหรมันก็นอนเนื่องมา 
ตลอด มันบวกมาตลอด บวกกับความคิด บวกกับความรูสึก บวกกับความพอใจ บวกกับ 
การศึกษา บวกกับการปฏิบัติ ทําอะไรกิเลสมันมีสวนรวมไปหมดเลย แลวมันก็ทําใหเรา 
ลมสลาย มันก็ทําใหเราไมประสบความสําเร็จสักอยางหนึ่ง ทั้งๆ ที่ตั้งใจจะปฏิบัตินะ 
ตั้งใจจะทําคุณงามความดี กิเลสมันก็มีสวนรวม มันเปนอนุสัยนอนมากับจิต นอนมากับ 
ความคิด 

ถามันไมมีความคิด ไมมีการกระทําขึ้นมามันจะเปนความคิดเราไดอยางไร 
ความคิดของเรา แลวมันก็นอนดวยอนุสัย นอนดวยกิเลสมาตลอดเวลา แลวธรรมมันเกิด 
มาจากไหน อะไรจะเปนธรรมละ 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเวลาปฏิบัติ ปฏิบัติมาอยางไรละ เอาอะไรตอสู 
กับกิเลสมา ก็มีสติไง สติยับยั้งมัน มีสติ ความคิดเราก็คิด แตเราคิดดวยคุณงามความดี แต 
ถามันจะมีกิเลสบวกไดก็ใหมันบวกไป ถาทําคุณงามความดีแลวเราใชสติสัมปชัญญะ ใช 
ปญญาไลเขาไป เวลามันปลอย เออ!  มันปลอยเห็นไหม มันไมบวก มันปลอยใหเปน 
อิสระชั่วคราว.. ช่ัวคราว.. ช่ัวคราวนะ.. เวลามันปลอยนะ วาง.. ปลอยสบายเปนครั้งเปน 
คราว
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ถาปลอยสบายเปนครั้งเปนคราวมันไมบวก ถามันบวกขึ้นมามันจะไมปลอยให 
เราสบาย ถามันปลอยใหสบายเราไดลิ้มรสอะไรตางๆ ที่พนจากอํานาจของกิเลส เราจะ 
ดื่มด่ําในรสชาตินั้น แลวเราจะเห็นความตาง กิเลสมันไมยอมใหเราไดลิ้มรสอยางนีห้รอก 
มันจะพยายามจะครอบงําอยู 

แต!  แตเพราะความเพียรของเรา เพราะสติของเรา เพราะความมั่นใจของเรา 
เพราะความเพียรชอบ เพราะความวิริยะอุตสาหะของเรา มันถึงทําใหเราเห็นความตาง 
ลิ้มรสของการปลอยวาง จิตที่มันปลอยวางมันยังชวยเหลือตัวมันเองไมได เพราะปลอย 
วางอยางนี้มันปลอยวางโดยสมถะ มันปลอยวางดวยคําบริกรรม มันตองปลอยวางไป 
กอน 

ถาไมมีสิ่งที่ปลอยวางอยางนี้เลย มันไมมีสิ่งใดที่เปนหลักเปนฐานที่จะไปตอสูกบั 
กิเลส จะเอาอะไรจะไปตอสูมัน เวลาเขาทําธุรกิจกันเขาตองมีทุนนะ เขาตองมีการทําการ 
วิจัยนะ เขาตองมีเทคโนโลยีของเขาๆ จึงจะออกไปทําธุรกิจของเขาได 

แลวใจมันมีอะไรละ เราจะมีอะไรไปสูกับกิเลส กิเลสมันเปนเรา ทุกอยางก็เปน 
เรา แลวเอาสติสัมปชัญญะยับยั้งมันจนเห็นความตางในจิต จิตมันแบงเปนธรรมกับ 
แบงเปนกิเลส แบงที่มันปลอยมันวาง มีความสุข มีความสงบ มันเปนธรรม มันเอาธรรม 
อันนั้นมาเปรียบเทียบกับเวลากิเลสมันเต็มตัว มันมีความทุกขขนาดไหน เวลามันเปน 
ธรรมขึ้นมามันมีความสุขขนาดไหน มันมีฝายตรงขาม มันมีฝายจุนเจือแลว เพราะอะไร 
เพราะกิเลสเกิดแลว 

เวลาปฏิสนธิจิต จิตนี้มันเกิดในไขของมารดา มันไปเกิดเปนโอปปาติกะ ไปเกิด 
เปนเทวดา เปนอินทร เปนพรหม มันไปเกิดอยางไร จิตมันไปเกิดอยางไร มันเอาอะไร 
ไปเกิด เวลามันเกิดมันรวมเปนเอกภาพ รวมเปนหนึ่งเดียว มันไปปฏิสนธิจิต มันถึงไป 
เกิดเปนลักษณะนั้น ลักษณะนั้นได 

แตในขณะที่ปฏิบัตินะ ถาไมปฏิบัติจิตมันเปนเอกภาพ คือมันเปนกิเลส กิเลสมัน 
ครอบงําอยู อวิชชามันก็ไปเกิดโดยธรรมชาติของมัน แตเวลามันมีปญญาขึ้นมามันแบง
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เวลามันปลอยวางขึ้นมามันมีอิสรภาพชั่วคราว มันปลอยวางช่ัวคราว นี่ไงฐาน ทุนมันมี 
การตอสูกับกิเลส การตอสูกับตัวตนของเรา 

เขาทําธุรกิจการคา เขามีคูคาของเขา เขามีตลาดของเขา เขาถึงประสบความสําเร็จ 
ของเขา แลวเรานี่กิเลสกับธรรมในหัวใจเปนคูคา! คูคาระหวางธรรมกับกิเลสในใจ มัน 
ตอสูกันอยางไร มันเริ่มตนอยางไร มันมีเหตุมีผลอยางไร ถามันมีเหตุมีผลของมัน มันยัง 
มีการกระทําของมัน มันมีฝายแพ ฝายชนะ มันมีการเริ่มตน มันมีการปฏิบัติของมัน 

ยิ่งพอเริ่มตนดําเนินการไปไดคูคา ระหวางธรรมกับกิเลสมันตอสูกันในหัวใจนะ 
ครูบาอาจารยทานประพฤติปฏิบัติขึ้นมา เกาอี้ดนตรีเห็นไหม ถากิเลสนั่งมีแตความทุกข 
ความระทม มีแตความเศราสรอยหงอยเหงา เพราะกิเลสมันมีกําลังมากกวา 

แตถาเราตั้งสติของเรา ปญญาของเราเกิดขึ้นมาวันไหน ถาสติปญญามันพรอม 
ขึ้นมา มันก็ตอสูขึ้นมา ธรรมะเขาไปนั่งครองใจนะ โอโฮ.. โลกนี้สวางไสว ..โลกนี้ผอง 
ใส.. โลกนี้ช่ัวคราวหมดนะ! สิ่งที่มันเปนช่ัวคราวมันเกิดชั่วคราว เพราะความจริงจังของ 
เรา นี่ความสําคัญ 

ถาเรามีสติสัมปชัญญะ  เราสําคัญถึงวิธีการ สําคัญถึงมรรคญาณ สําคัญถึง 
สติปญญาที่เราสรางเราทําขึ้นมา เรามีความสําคัญ เราสรางตัวเราขึ้นมา ผลมันจะตกผลึก 
ลงที่ใจ 

ธรรมะมันเปนนามธรรม กิเลสก็เปนนามธรรม กิเลสไมอยูบนดินฟาอากาศ กิเลส 
ไมไดอยูในแบงก กิเลสไมไดอยูในเพชรนิลจินดา ในวัตถุไมมีกิเลส ไมมีธรรม ในโลกนี้ 
ที่ไหนก็ไมมีกิเลส ไมมีธรรม มีเฉพาะหัวใจของสัตวโลกเทานั้น กิเลสมันมีอยูเฉพาะใน 
หัวใจของสัตวโลก แลวหัวใจของสัตวโลกถามันเปนธรรมขึ้นมา ใจที่เปนธรรมมันจะมี 
คุณคาที่ไหน 

โลกนี้ไมมี สมบัติใดๆ ในโลกนี้ไมมีกิเลส ไมมีธรรม มันเปนแรธาตุอันหนึ่ง มี 
มนุษยตางหาก มนุษยไปตื่นคากับมัน มนุษยไปใหคากับมัน กิเลสของมนุษยมีกิเลสมาก 
ก็แสวงหามา อยากไดมากก็มีความทุกขมาก
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กิเลสของมนุษยมีนอย มีความพอใชพอสอยไปในชีวิต เอาชีวิตนี้มาศึกษา เอา 
หัวใจใหมีคุณคา หัวใจมีคุณคาที่ชนะมัน ที่มีคาเหนือมัน ใชมันใหเปนปจจัยเครื่องอาศัย 
สิ่งที่เปนปจจัยเครื่องอาศัยปจจัย ๔ ใหมันเปนปจจัย ๔ ไมใหมันมีอํานาจเหนือจิต 

แตถาคนที่มีกิเลสหนา ยอมใหจิต ยอมใหสิ่งที่มีคุณคาไปแบกรับแรธาตุ ใหแร 
ธาตุมีอํานาจเหนือกวาแลวทุกข เพราะอะไร ทุกขเพราะเปนขี้ขา คําวา “ขี้ขา” เพราะ 
อะไร ขี้ขาเพราะคํานวณถึงตนทุนกําไร แลวมีความทุกข ทุกขเพราะตัวเองทุกข! 

แตเราทุกข เราก็ทุกขเพราะเราเดินจงกรม เรานั่งสมาธิภาวนา ธรรมดาของ 
รางกาย ธรรมดาของหัวใจ มันตองการความสะดวกสบายเปนธรรมดา เราก็ใหมัน 
พอสมควร เราเปนคน เรามีชีวิต เรามีอาหาร เรามีที่อยูอาศัย เราก็ตองรักษาของเรา แตเรา 
มีเปาหมายวาเราไมอยากมาเปนอยางนี้ซ้ําอีก 

เราไมอยากเกิด เราไมอยากมาทุกข ในชาตินี้เรามีพอแม บวชก็มีอุปชฌายมีครูบา 
อาจารย กิเลสมันมีพอมีแมที่ไหน มันเกิดแลวเกิดเลา พอแมของมันอยูที่ไหน พอแมของ 
กิเลสมันเอาที่ไหนบางมาเกิด มาขับมาถายในหัวใจของเรา 

เราเกิดในชาติปจจุบันเรามีพอมีแม ถาเราครองเรือนมันก็เปนพอคนแมคนไป 
แลวมันก็เวียนตายเวียนเกิด มันก็ซับซอนอยูอยางนี้ มีสติ มีสัมปชัญญะ เวลาใชปญญา 
ใครครวญอยางนี้มันก็เห็นโทษของความทุกข เห็นโทษของการเวียนไปในวัฏฏะ แตถา 
ไมมีสติสัมปชัญญะ มันก็ตื่นเตนไปกับเขา 

เวลามันหลงนะ กิเลสวัฏฏ กรรมวัฏฏ วิปากวัฏฏ เวลากิเลสมันเกิดขึ้นมา มันวาด 
มันคาดมันฝนวาทําไปจะมีความสุขทุกอยาง ทุกอยางจะสมความปรารถนาทั้งนั้นเลย มนั 
สรางภาพไวขางหนาสวยงามมากเลย แลวถาหลงเช่ือตามมันไปกิเลสวัฏฏจะเกิดกรรม 
กรรมคือการกระทํา แลวผลวิบากจะเกิดขึ้นมา แลวมันก็ชํ้าตรอมใจอยูในหัวใจ 

ทุกคนในสังคมโลก มนุษยคิดอยางหนึ่ง.. พูดอยางหนึ่ง.. ทําอยางหนึ่ง.. เพราะ 
มันทุกขอยูในหัวใจ แตพูดออกมาไมได ก็พูดออกมาดวยมารยาทสังคม คิดอยางหนึ่ง..
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พูดอยางหนึ่ง.. ทุกขอยางหนึ่ง.. เราจะเปนอยางนั้นอีกไหม ถาเราไมอยากเปนอยางนั้น 
เราจะตองมีสติของเรา เราจะตองเอาตัวเรารอดใหได 

วันนี้วันวิสาขบูชา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูในวันนี้ แลวก็ตายใน 
วันนี้เหมือนกัน แลววางธรรมไวใหเรากาวเดินในวันนี้ เราเปนศากยบุตรพุทธชิโนรสนะ 
บุตรขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พุทธชิโนรส เราเปนบุตรพระพุทธเจา เราเปน 
ศากบุตร เราจะทรงธรรมทรงวินัยไหม เราจะเอาตัวของเราเองรอดไดไหม เราจะตั้งใจ 
ของเราไหม 

ถาเรามีปญญาของเรา เราตองเอาตัวรอดใหได เราจะตองตั้งตัวของเราขึ้นมาให 
ได นี่ความสําคัญของพุทธศาสนา มันก็จะมาสําคัญอยูในหัวใจของเรา ถาในหัวใจของ 
เรามีความสําคัญขึ้นมา เราก็จะเปนพระที่มีความสําคัญขึ้นมาในหัวใจ มันมีอะไรละ มัน 
มีสมาธิ มันมีปญญา มันมีคุณธรรม มันมีความรมเย็นเปนสุข มันอยูกับโลกนะ ดูสิ โลก 
เขาคิดอยางหนึ่ง.. พูดอยางหนึ่ง.. ทําอยางหนึ่ง.. 

ในหัวใจของคนที่มีคุณธรรม ธรรมเต็มหัวใจนะ ในหัวใจทําอยางหนึ่ง พูดออกมา 
เขาไมรู หัวใจเปนธรรมแลวจะพูดอยางไรใหเขาเขาใจ แลวทําอยางไรใหเขาเห็นคุณงาม 
ความดี เห็นไหม มันตางกันกลับขางเลย 

เวลาเปนปุถุชนคิดอยางหนึ่ง คิดชั่วๆ แตพูดไมได ทําก็ทําอีกอยางหนึ่ง เวลาเปน 
ธรรม ธรรมะเต็มหัวใจ ถาธรรมเต็มหัวใจพูดออกไปมันก็เหมือนเพอเจอ! อูย! พูดนี่มัน 
เปนไปไมได! มันเปนสิ่งที่เปนไปไมได เมื่อทําไมได คิดไมได มันเปนสิ่งที่เปนไปไมได 
แตถามันมีอยู มันเปนไปไดอยางไร ในเมื่อมันอยูเต็มหัวใจอยางนั้น 

แลวเรามีความสําคัญไหม เราจะทําอยางนั้นขึ้นมาในหัวใจของเราไหม ถาเราทํา 
อยางนั้นขึ้นมาในหัวใจของเรา วันสําคัญทางศาสนาเตือนใจใหเราเปนคนที่มีคุณคา พระ 
ที่มีคุณคา ศีลธรรมเปนสมบัติของพระ ทางโลกสมบัติของเขาคือแกวแหวนเงินทอง นั่น 
คือสมบัติของเขา สมบัติของโลกเขาเปนวัตถุ เปนสิ่งที่มีคุณคาของเขา
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สมบัติของเราตองมีศีล มีธรรม มีคุณธรรม เห็นไหม ขนาดโลกที่จิตใจเขาสูงสง 
เขายังรูจักบุญกุศล เขายังรูจักใฝหาของเขา 

เราเปนพระนะ “สิ่งใดที่ทําแลวเสียใจภายหลัง สิ่งนั้นไมดีเลย” ตั้งสติไว อยาทํา 
ทําแตสิ่งที่ดีๆ ในการกระทําตั้งสติไว สติเปนตัวยับยั้ง จิตใจ กิเลสตัณหามันตองการ 
ขนาดไหน ตั้งสติไว ยับยั้งมันไว แลวทําแตสิ่งที่ดีๆ แลวสิ่งที่ดีๆ ทําบอยครั้งเขาจนเปน 
จริตเปนนิสัย ถาไมทําความดีไมได อยูไมไดเห็นไหม ตองทําความดีตลอด ตั้งสติตลอด 

ถาจิตมันเอาไมอยูกําหนดพุทโธ มันตองอยู จิตมันดื้อขนาดไหนใหมันดื้อไป 
กําหนดพุทโธไว ตั้งสติไว ไมอยูใหมันรูไปวาพระพุทธเจาหลอก พระพุทธเจาจะโกหก 
เรา จะหลอกเราอยางไร แลวเกิดปญญามันเกิดไมได ถาเกิดไมไดแลวพระพุทธเจาเกิดได 
อยางไร ครูบาอาจารยของเราทานเกิดมาไดอยางไร 

ครูบาอาจารยทานมีบารมีของทาน เราไมมีบารมี เห็นไหม กิเลสมันสอยตลอด 
กิเลสมันทําใหขาออนตลอด ก็ทานสรางของทานมา เราไมไดสรางแลวเราทุกขไหมละ 
ถาเราทุกข เราปรารถนาพนจากทุกขเราตองทํา ของใครของมัน ของครูบาอาจารยทานจะ 
ยากจะงายก็เปนของทาน ทานเปนที่ปรึกษาเปนผูที่คอยช้ีนําเราเทานั้น ของๆ เรามันก็ 
เปนคุณประโยชนของเรา จะสุขจะทุกขเราก็ตองเขมแข็งของเรา เราตองตอสูของเรา มา 
ทําของเราเพื่อประโยชนของเรา นี่ประโยชนของเราเกิดขึ้น ถาเราเขมแข็ง เรารูจักหา 
ชองทางของเรา มันหาทางออกได 

ถาจิตใจออนแอมันหาทางออกไมได แลวกิเลสมันเหยียบย่ําทําลาย มันไมให 
ทางออกดวย มันเหยียบย่ําทําลายดวย แลวมันทอถอยดวย หรือไมมันก็หนาดานไปอยาง 
นั้น นั้นเปนเรื่องของครูบาอาจารย นั่นเปนเรื่องของทานที่ทานรักษาเปนศาสนาไวให 
เขมแข็ง 

เราอยูของเรา เราก็อยูของเราไปวันๆ เพื่อความสุขสบาย เวลากิเลสมันหนาดาน 
มันดานไปตลอด เราตองมีความละอาย มีหิริ มีโอตตัปปะ มีความเกรงกลัว มีความ 
ละอาย มีความสําคัญในหัวใจ มีสติสัมปชัญญะ
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เราจะเปนพระที่ดี เราจะเปนที่พึ่งอาศัย อายุพรรษามันจะแกไปขางหนา จะเปน 
อาจารยเขาไปขางหนา แลวถาเปนอาจารยเขาไปขางหนา เราไมมีสิ่งใดเปนจุดยืนเอาไว 
คอยแนะนําเอาไวคอยสั่งสอนเขา แลวเราจะอยูอยางไร เราตองฝกของเรา เราตองสราง 
ของเรา เพื่อประโยชนกับตัวเราเอง เพื่อประโยชนเริ่มตน มันเปนสันทิฏฐิโก มันเปน 
ปจจัตตัง มันเปนธรรมรส 

“รสของธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง” มันดูดดื่มในหัวใจ มีความสุขอยางไร ครูบา 
อาจารยทานบอก “สุขหนอ สุขหนอ” สุขอยางไร มีความสุขของทาน และความสุขนี่เปน 
ความสุขที่เราเก็บไว บอกเขาไปเขาก็วาเหมือนกับเราเลนแรแปรธาตุ ทุกขตรมในใจแลว 
ก็มาวาสุขๆๆ หลอกกันไปวันๆ หนึ่ง เขียนเสือใหวัวกลัว เวลากิเลสเราพูดออกไป เขาตี 
คาเปน ๒ แง ๓ งามไปเรื่อยละ เราเก็บไวในใจ 

ถาพูดเปนประโยชนก็พูด ถาพูดไมเปนประโยชนเราไมตองพูดเราเก็บไวใน 
หัวใจ เราสรางของเราขึ้นมา เราตั้งสติของเราขึ้นมา ทําเพื่อประโยชนของเราขึ้นมา 
ตอไปอายุพรรษามากขึ้นไป เราจะไดเปนที่พึ่งอาศัยของหมูคณะ เปนที่ดูแล ศาสนาจะ 
เขมแข็งก็เขมแข็งจากภิกษุกอน ถาภิกษุออนแอ ผูนําออนแอ สังคมออนแอทุกอยางจะพา 
กันออนแอไปหมด 

ถาภิกษุเปนผูนําของเขา ภิกษุเขมแข็ง ผูนําที่เขมแข็ง สังคมเขาจะออนแอ เขาจะ 
เหลวไหลไปขนาดไหน เราฝนไว เรายืนของเราไว ดึงไว ขืนไว สังคมเขาตองเหลียวมา 
มอง สังคมเขาตองมีที่พึ่งอาศัย เราหาจุดยืนของเราใหได เพื่อประโยชนกับเราเปนอันดับ 
แรก 

อันดับแรกของเราเพื่อประโยชนของเรา ธรรมรส ประโยชนของเราเกิดขึ้น 
มาแลว ประโยชนของสังคมจะเกิดขึ้นมา ประโยชนของศาสนาจะเกิดขึ้นมาจากการ 
กระทําคุณงามความดีของเรา เอวัง 
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