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ท ำใจใหส้งบนะ ใจของคนน่ะมนัเร่ร่อน มนัไม่อยูก่บัท่ีอยูก่บัทำง ถำ้มนัอยูก่บัท่ี
อยูก่บัทำงน่ะ องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้สอนไดง่้ำยมำกกวำ่น้ี แต่มนัสอนไม่ได้
ง่ำย ไม่ไดง่้ำยเพรำะคนบำงคนวฒิุภำวะของจิตมนัแตกต่ำงกนั  

ถำ้มนัแตกต่ำงกนันะ เวลำคน ดูสิ อนำถบิณฑิกเศรษฐีไดย้นิค ำวำ่พทุธะไม่ไดเ้ลย 
ไดย้นิค ำวำ่พทุธะนะนอนไม่หลบัคืนนั้นน่ะ น่ีไปเยีย่มเพื่อนใช่ไหม เพื่อนเขำนิมนตอ์งค์
สมเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้มำฉนั ท ำอำหำรอยู ่ 

“เขำมีงำนอะไรกนั”  

“ไม่รู้หรือวำ่พระพทุธเจำ้อุบติัแลว้ พรุ่งน้ีจะนิมนตพ์ระพทุธเจำ้มำฉนัขำ้วท่ีบำ้น
น้ี” 

พทุธะเกิดแลว้ อนำถบิณฑิกเศรษฐีไดย้นิค ำวำ่พทุธะ นอนไม่หลบัเลยนะ คืน
นั้นน่ะกระวนกระวำยๆ จะไปเฝ้ำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ใหไ้ด ้ พอเชำ้ข้ึนมำ 
อรุณจะข้ึนไปเฝ้ำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ก่อนเลย แลว้มำฉนัท่ีบำ้น ฟังธรรม
ทีเดียวเป็นพระโสดำบนั เห็นไหม น่ีนิมนตไ์ปเทศน์ท่ีบำ้นบำ้ง  

ใจของคนมนัแตกต่ำงไง อยูท่ี่เขำเห็นกนั เขำอยูใ่กลชิ้ดกนั เขำไม่สนใจ มนักไ็ม่
สนใจเลย แต่น่ี เห็นไหม ไดย้นิค ำวำ่พทุธะ พทุธะเกิดแลว้ น่ีนอนไม่หลบันะ ตอ้งรอ
แสวงหำ แลว้เป็นมหำอุปัฏฐำก เพรำะในอุปัฏฐำกขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ 
นำงวิสำขำกบัอนำถะน้ีเป็นอุปัฏฐำกทั้งอุบำสกอุบำสิกำ น่ีเขำสร้ำงของเขำมำอยำ่งนั้น 
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วฒิุภำวะของใจเขำไม่เหมือนกนัอยำ่งนั้น ถำ้จิตใจของคน เห็นไหม วฒิุของใจมนัไม่
เหมือนกนั  

ถำ้ไม่เหมือนกนั เรำยอ้นกลบัมำดูใจเรำ ใจเรำน่ะ เรำเองเรำเกิดมำในชำวพทุธนะ 
เรำเกิดมำเป็นมนุษยมี์อ  ำนำจวำสนำมำก มีอ  ำนำจวำสนำมำกจริงๆ เพรำะอะไร เพรำะ
มนุษยถ์ำ้คุยกนัดว้ยเหตุดว้ยผล มนุษยคุ์ยกนัได ้มนุษยคุ์ยกนั มนุษยมี์ปัญญำท่ีแยกแยะถกู
แยกแยะผดิได ้ 

สตัว ์ เห็นไหม สตัวเ์วลำมนัควบคุมอำรมณ์มนัไดม้นักอ็ยำ่งหน่ึง แต่เวลำมนัเป็น
สตัวข้ึ์นมำมนัไม่ไวห้นำ้ใครหรอก มนัไม่ไวห้นำ้ใครเลยสตัวน่ี์ สตัวห์นำ้ขนไวใ้จไม่ได ้
ใหม้นัเช่ืองขนำดไหนนะ ถำ้วนัไหนข้ึนมำถำ้มนัควบคุมไม่ได ้ มนัมีปัญหำทนัที น่ีสตัว์
เดรัจฉำนไง  

แต่เรำเกิดมำเป็นมนุษยมี์คุณค่ำมำก มีคุณค่ำ เห็นไหม เพรำะเรำมีคุณค่ำ ส่ิงท่ีมี
ชีวิตมนัมีคุณค่ำ มนัค ้ำจุนกนัมำ ค ้ำจุนกนัมำดว้ยบุญดว้ยกศุล ถำ้ดว้ยบุญกศุลนะ เรำเกิด
มำเป็นมนุษย ์ เห็นไหม เรำมีสติมีปัญญำ มีควำมรู้สึกนึกคิด ท่ีเรำจะหำสจัธรรมๆ ถำ้สัจ
ธรรมเห็นไหมค ้ำจุนกนัมำดว้ยบุญดว้ยกศุล ดว้ยบุญดว้ยกศุล ดว้ยศรัทธำ ดว้ยควำมเช่ือ  

ถำ้ศรัทธำควำมเช่ือนะ เรำเช่ือในพระพทุธศำสนำ เรำเช่ือในสจัธรรม เรำเช่ือองค์
สมเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ เรำเช่ือรัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นท่ีพึ่งของ
เรำ เรำมำบวชเป็นพระน่ีเรำเป็นสมมุติสงฆ ์ สมมุติสงฆ ์ เรำเป็นพระนะ เป็นพระถกูตอ้ง
ตำมธรรมและวินยั ตำมธรรมวนิยัเพรำะวำ่อะไร เพรำะอุปัชฌำยย์กเขำ้หมู่ สงฆย์กเขำ้หมู่
มำเป็นสงฆ ์ 

สงัฆะ สงฆ ์สงัฆะ ควำมเป็นสงัฆะ เห็นไหม มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม เวลำเรำเป็น
พระกเ็หมือนกนั เวลำพระ เห็นไหม เวน้ไวแ้ต่สมมุติ เวน้ไวแ้ต่สมมุติ เวลำธรรมวนิยั
บญัญติั ปรับอำบติัทั้งหมด เวน้ไวส้มมุติ สมมุติวำ่ใครมีหนำ้ท่ีท ำส่ิงใด องคน์ั้นจะมีสิทธิ
พิเศษตำมหนำ้ท่ีนั้น เวน้ไวแ้ต่สมมุติ สมมุติพระองคน้ี์ใหท้ ำหนำ้ท่ีน้ี สมมุติวำ่พระองคน้ี์
ใหท้ ำหนำ้ท่ีนั้น น่ีเวน้ไวแ้ต่สมมุติ ยงัเวน้ไว ้เห็นไหม 



เทศนพ์ระ เร่ือง ค  ้ำจุน 

©2014 www.sa-ngob.com 

๓ 

แต่ถำ้โดยธรรมและวนิยัน่ีเสมอภำคกนั เรำเสมอภำคกนั เรำจะค ้ำจุนกนั ค ้ำจุน 
สงฆจ์ะค ้ำจุนกนั พึ่งพำอำศยัซ่ึงกนัและกนั กำรพึ่งพำอำศยัซ่ึงกนัและกนัน้ี เพื่อควำมสงบ
ร่มเยน็ของเรำ ใครมีอ  ำนำจวำสนำ ใครมีควำมช ำนำญ ใครมีควำมสำมำรถทำงชนิดใด ก็
ใชค้วำมสำมำรถของตนเพื่อสงัฆะ เพื่อสงฆน์ั้นไดพ้ึ่งพำอำศยักนั  

กำรพึ่งพำอำศยักนั เหมือนป่ำไม ้ ดูป่ำไมสิ้ ป่ำไม ้ เห็นไหม ดูป่ำไมแ้ต่ละชนิด 
ตน้ไมเ้บญจพรรณ ตน้ไมเ้ล้ือย มนัอำศยักนั มนัอำศยัเก้ือกลูกนั จนมนัเป็นป่ำเป็นผนืป่ำ 
เป็นผนืป่ำ เห็นไหม ผนืป่ำมนัจะมีควำมชุ่มช้ืนของมนั ควำมชุ่มช้ืน ควำมช้ืนถำ้สมดุลกบั
ควำมช้ืนแลว้น่ี มนัเกิดควำมช้ืน มนัจะเกิดฝน เกิดอำกำศท่ีสดช่ืน อำกำศต่ำงๆ มนัจะค ้ำ
จุนกนัไป เห็นไหม น่ีพดูถึงป่ำ ป่ำมนัอำศยักนั มนัเกำะเก่ียวกนั มนัเก่ียวเน่ืองกนัไป เพื่อ
ประโยชน์กบัควำมด ำรงของป่ำนั้น เพื่อส่ิงท่ีมีชีวิต สตัวป่์ำอำศยัในป่ำนั้นกเ็พื่ออำศยั
ควำมด ำรงชีวิตอยำ่งนั้น น่ีส่ิงท่ีด ำรงชีวิตมนัค ้ำจุนอุม้ชูกนั มนัเก่ียวเน่ืองกนัอำศยัพึ่งพำ
กนั มนัถึงเป็นป่ำท่ีอดุมสมบูรณ์ข้ึนมำ อุดมสมบูรณ์ข้ึนมำนะ มนักมี็แหล่งอำหำร มีต่ำงๆ 
เพื่อด ำรงชีวิต  

ศรัทธำควำมเช่ือเรำกเ็หมือนกนั ถำ้เรำมีศรัทธำมีควำมเช่ือ มนัค ้ำจุนมำ เห็นไหม 
ค ้ำจุนมำใหเ้รำมีศรัทธำ พอมีศรัทธำควำมเช่ือมัน่ของเรำข้ึนมำน่ี เรำศึกษำ เรำคน้ควำ้ 
คน้ควำ้มำเพื่อเรำจะหำสจัจะควำมจริง ถำ้หำสจัจะควำมจริง ถำ้มนัค ้ำจุนจำกภำยใน ค ้ำจุน
จำกภำยใน เห็นไหม น่ีถำ้มนัมีสติ มีศีล มีสมำธิ มีปัญญำ มนัค ้ำจุนอุม้ชูหวัใจของเรำนะ 
ถำ้หวัใจของเรำมนัไม่มีส่ิงน้ีได ้มนัแหง้ผำก พอมนัแหง้ผำก มนัวำ้เหว ่ 

ดูสิ เวลำถำ้เกิดเรำตดัไมท้ ำลำยป่ำกนั เขำบอกต่อไปจะเป็นทะเลทรำย จะเป็น
ทะเลทรำย เพรำะอะไร เพรำะมนัไม่มีส่ิงใดปกพื้นดิน ไม่มีพชืคลุมดิน ไม่มีส่ิงใด เห็น
ไหม มนัเกบ็ควำมชุ่มช้ืนไวไ้ม่ได ้ต่อไปมนักก็ลำยเป็นทะเลทรำย  

หวัใจของเรำ เห็นไหม ดูสิ ศรัทธำควำมเช่ือ เรำมีศรัทธำมีควำมเช่ือของเรำ เรำ
พยำยำมศึกษำ เรำคน้ควำ้ของเรำ ถำ้มนัมีสติ มีสติเรำท ำส่ิงใดมนักช็ดัเจนข้ึน ถกูตอ้งดีงำม
ข้ึน ถำ้ขำดสติ ท ำอะไรดว้ยควำมพลั้งเผลอไป ส่ิงต่ำงๆ มนักท็  ำใหเ้สียหำยไป ถำ้มนัมีศีล 
ศีลควำมปกติของใจ มนัมีสมำธิ สมำธิควำมร่มเยน็เป็นสุข น่ีมนัค ้ำจุนกนัมำ  
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ผนืป่ำนั้นมนัมีพชืคลุมดินของมนั มนัมีควำมชุ่มช้ืนของมนั มนัจะเป็นแหล่งท่ี
อำศยัของพืชพรรณธญัญำหำร น่ีกเ็หมือนกนั หวัใจเรำ เรำมีศรัทธำมีควำมเช่ือ เรำมีสติ มี
สมำธิ มีสติ มีสติมีปัญญำข้ึนมำ มนัจะค ้ำจุนดูแลหวัใจของเรำไง ถำ้หวัใจของเรำมนัมีสติ
คุม้ครองควำมชุ่มช้ืน มีพืชคลมุดินไว ้ศรัทธำควำมเช่ือคลุมหวัใจเรำไว ้ดูแลหวัใจของเรำ
ไว ้ มนัค ้ำจุนใจเรำไง มนัค ้ำจุนหวัใจของเรำไม่ใหม้นัแหง้แลง้จนเกินไป มนัมีส่ิงมีชีวิต
เกิดข้ึน ถำ้มีส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึน เห็นไหม ส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึนทุกอยำ่งมนัจะค ้ำจุนข้ึนมำ มนัจะ
พฒันำกำรของมนัข้ึนไป  

ถำ้เรำมีส่ิงน้ี เรำตอ้งตั้งสติ เรำตั้งสติ เรำศึกษำข้ึนมำ ส่ิงท่ีเวลำเรำศึกษำมนัเป็น
ภำคทฤษฎี ทฤษฎีคือหลกักำร ดว้ยหลกักำรต่ำงๆ ธรรมและวนิยัขององคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้เป็นหลกักำร เป็นวิธีกำร วำ่กิริยำของใจเกิดจำกใจๆ เรำจะแสวงหำเขำ้
มำสู่ตวัใจของเรำ  

เวลำจิตมนัสงบ ท ำสมำธิพอจิตมนัสงบมำน่ี ถำ้คนมนัสงบเขำ้มำน่ะ มนัมหศัจรรย ์
มนัแปลกประหลำดมำก ส่ิงท่ีไม่เคยพบไม่เคยเห็น ส่ิงท่ีเรำไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น เรำไม่เคย
พบเห็นเลย เรำไปพบเห็นเขำ้น่ีเห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก เรำบวชเป็นพระมำ 
เรำท ำปฏิบติัดี ปฏิบติัตรง ปฏิบติัชอบแก่ธรรมวินยั ถำ้ปฏิบติัดี ปฏิบติัตรง ปฏิบติัชอบต่อ
ธรรมวินยั มนัจะค ้ำจุนอุม้ชูของเรำข้ึนมำ เพรำะมนัเกิดเป็นบุญ  

บุญกศุล บำปอกุศลมนัท ำใหเ้รำเฉไฉออกนอกเร่ืองนอกรำวไป ถำ้เป็นบุญกศุลล่ะ 
บุญกศุลน่ีคุณงำมควำมดี เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นบุญกศุล บุญกศุลคืออะไร? ควำมอบอุน่ของ
ใจ ใจมนัมีหลกัมีเกณฑ ์ มนัมีควำมอบอุน่ มนัมีท่ีพึ่งของมนั มนักอ็บอุ่นของมนั ถำ้มนั
แหง้แลง้ของมนัน่ะ มนัทุกข ์มนัแหง้แลง้ มนัไม่มีท่ีพึ่งอำศยั  

เรำไปอยูก่ลำงป่ำกลำงเขำ เรำไปอยูใ่นทะเลทรำย มนัไปอำ้งวำ้งอยูอ่ยำ่งนั้นน่ะ 
พอกลำงคืนมำมนักมี็แต่ทอ้งฟ้ำ มนัมีแต่ดวงดำวน่ะ แลว้แหล่งน ้ำกไ็ม่มีจะกิน มนัแหง้
แลง้ของมนั  

แต่ถำ้เรำรักษำใจของเรำ เรำบ ำรุงดูแลรักษำใจของเรำ กใ็จเรำภวำสวะภพ ถำ้มนัมี
พืชคลุมดิน มนัมีควำมชุ่มช้ืนน่ีมนัแตกต่ำงกนั มนัแตกต่ำงกนันะ ระหวำ่งแหง้แลง้เป็น
ทะเลทรำยไป จิตใจมนัวำ้เหว ่ จิตมนัมีควำมทุกขร้์อน นัน่อกศุล แต่ถำ้มนัเป็นป่ำ มนัมี
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ควำมชุ่มช้ืนของมนั มีแหล่งน ้ำของมนั มีพืชพรรณธญัญำหำรของมนั เห็นไหม น่ีกศุล ถำ้
เป็นกศุลข้ึนมำ เรำรักษำของเรำ มนัค ้ำจุนไง ส่ิงท่ีค  ้ำจุนกนัมำ ชีวิตมนัเก่ียวเน่ืองกนัมำ 
ธรรมชำติ สภำวะแวดลอ้ม มนัจะพฒันำของมนัไป มนัค ้ำจุนกนัเพื่อควำมดีงำม เพื่อควำม
สงบร่มเยน็ของเรำ  

น่ีกเ็หมือนกนั ถำ้มนัยอ้นกลบัมำภำยใน มนัยอ้นกลบัมำเร่ืองหวัใจของเรำ ถำ้ใจ
ของเรำมีสติ ถำ้มีสติเรำท ำส่ิงใด เห็นไหม เรำท ำส่ิงใด มนัมีหิริ โอตตปัปะ มนัมีควำม
ละอำย  ถำ้มนัเป็นควำมผดิ ส่ิงนั้นเรำไม่ควรท ำๆ ถำ้เรำท ำส่ิงใด เรำท ำจนคุน้ชินเขำ้ไปน่ะ 
ไมค้ด ไมง้อ เห็นไหม ตน้คดปลำยตรงมนัไม่มี ถำ้ตน้มนัตรงล่ะ ถำ้ตน้มนัตรงตอ้ง
ดดัแปลง ศีลของเรำไง ถำ้ศีลของเรำมนัคดมนังอเขำ้ไปน่ี แลว้เรำท ำจนเป็นปกติของเรำ
ข้ึนไป มนัจะเป็นอยูอ่ยำ่งนั้นน่ะ แลว้มนักค็ดงออยูอ่ยำ่งนั้น แลว้มนัไปเร่ือย  

แต่ถำ้มนัตรงของมนั เรำพยำยำมรักษำของเรำใหม้นัตรงกบัธรรม เรำรักษำธรรม
วินยัของเรำในใจของเรำ ถำ้ตน้มนัตรงพยำยำมบงัคบัหวัใจของเรำใหต้รงกบัธรรมวนิยั 
เรำท ำส่ิงใดมนัสะเทือนแลว้ มนัสะเทือนเพรำะเรำท ำผดิพลำดไป ทำงกำรช่ำง เห็นไหม 
ส่ิงใดถำ้มนัไม่เขำ้กนั มนัท ำกนัไม่ได ้ อยำ่งเช่นน็อตมนัคนละขนำด มนัเขำ้กนัไม่ได้
หรอก ถำ้มนัเขำ้กนัไม่ไดม้นัใชป้ระโยชนไ์ม่ได ้แต่ถำ้มนัเขำ้กนัไดม้นักใ็ชป้ระโยชน์ได ้ 

น้ีกเ็หมือนกนั ถำ้หวัใจของเรำน่ี ถำ้เรำดูแลรักษำของเรำ ธรรม เห็นไหม ธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ ตั้งแต่เร่ิมตน้ ท่ำมกลำง และท่ีสุด มนัจะไม่ขดัไม่
แยง้กนั ถำ้มนัขดัแยง้กนั ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้บอกวำ่ “ส่ิงใดถำ้
มนัแสดงไปแลว้มนัขดัมนัแยง้กนั มนัไปกนัไม่ไดน่้ะ มนัไม่ใช่ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้”  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้มนัจะไม่ขดัไม่แยง้กนั มนัจะไป
ในทำงเดียวกนั เพียงแต่วำ่มนัมีหยำบ กลำง ละเอียด ละเอียดสุด ถำ้มนั เห็นไหม มรรค
หยำบฆ่ำมรรคละเอียด ส่ิงท่ีเรำท ำแลว้น่ี ส่ิงท่ีวำ่มนัเป็นธรรมๆ มนัมรรคหยำบๆ แลว้ถำ้
เรำท ำดีมำกไปกวำ่น้ี มนัจะละเอียดเขำ้ไป แต่ถำ้เรำไปติดอยูม่รรคหยำบฆ่ำมรรคละเอียด
คือวำ่มนัหยำบไง พอมนัหยำบมนัละเอียดไปไม่ได ้มนัไม่พฒันำของมนั มนักล็ะเอียดไป
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ไม่ได ้ถำ้มนัพฒันำไป มนัละเอียดของมนัข้ึนไป ถำ้ละเอียดข้ึนไป เห็นไหมน่ีมรรคหยำบ
ไม่ฆ่ำมรรคละเอียด เพรำะมรรคหยำบเรำพิจำรณำของเรำไป  

เรำสร้ำงของเรำข้ึนมำ เรำพยำยำมฝึกฝนของเรำข้ึนมำ ถำ้มนัฝึกฝนข้ึนมำ เห็น
ไหมน่ะ มนัจะค ้ำจุนหวัใจเรำไง ส่ิงมีชีวิตมนัจะค ้ำจุนกนั มนัจะเก่ียวเน่ืองกนั มนัจะพึ่งพำ
อำศยักนั เพื่อพฒันำกำรของมนัไป สตัวบ์ำงชนิด เห็นไหม เขำวำ่มนักลำยพนัธ์ุ ถำ้มนั
กลำยพนัธ์ุ มนัพฒันำพนัธ์ุ คดัพนัธ์ุของมนัข้ึนไป จนมนัพฒันำไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป  

น่ีกเ็หมือนกนั หวัใจของเรำน่ีถำ้เรำเป็นปุถุชน ถำ้ปุถุชนเรำกย็ดึถกูตอ้งนะ เรำยดึ
ทำงวิทยำศำสตร์ เห็นไหม วิทยำศำสตร์ ทฤษฎีมนัเป็นแบบน้ี ถำ้ทฤษฎีมนัเป็นแบบน้ี 
เวลำเรำภำวนำเรำวำงไวก่้อน พอวำงไวก่้อน เรำหดัของเรำข้ึนมำ พยำยำมก ำหนด
สติปัญญำเรำข้ึนมำ สติปัญญำของเรำ สติปัญญำของใครนะ สติปัญญำของใครกแ็ลว้แต่
ของคนๆ นั้น เพรำะมนัชอบคนๆ นั้น เพรำะมนัเกิดมำจำกภวำสวะ เกิดจำกภพ เกิดจำกจิต
ดวงนั้น  

ถำ้เกิดจำกจิตดวงนั้น ถำ้มนัมีสติปัญญำข้ึนไป ถำ้มนัมีกำรกลัน่กรอง มนัมีกำร
ก ำหนดภำวนำ เห็นไหม น่ีมนัมีค ำบริกรรมของมนั มีปัญญำอบรมสมำธิของมนัข้ึนมำ 
มนัจะเขำ้ไปสู่ใจดวงนั้นไง น่ีจำกใจดวงใดกแ็ลว้แต่ มนัใชปั้ญญำของใจดวงใดกแ็ลว้แต่ 
ถำ้มนัพิจำรณำของมนัไป เห็นไหม น่ีมนัใชค้  ำบริกรรม มนัใชปั้ญญำอบรมสมำธิ 
พฒันำกำรของมนัเขำ้ไป ถำ้มนัสงบ มนักส็งบเขำ้ไปสู่ใจดวงนั้น  

ถำ้เรำบอกวำ่ทำงทฤษฎี ทำงธรรมวนิยัเรำศึกษำมำแลว้มนัตอ้งเป็นอยำ่งนั้นๆ ใช่! 
มนัเป็นแบบนั้น มนัเป็นแบบนั้นเพรำะองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึน
มำแลว้วำงธรรมและวินยัน้ีไว ้ ส่ิงท่ีวำงธรรมวินยัน้ีไวน่ี้เป็นทฤษฎี เห็นไหม เป็นกิริยำ
ของธรรมๆ แลว้กิริยำนั้นถำ้เรำใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัเรำ เรำใชน่ี้  

ดูสิ บำงคนใชค้  ำบริกรรมดี บำงคนใชปั้ญญำอบรมสมำธิดี บำงคนใชปั้ญญำดี น่ี
มนัใชดี้ๆ อยำ่งไร น่ีมนัตรงกบัจริตนิสยัของใคร ส่ิงท่ีวำ่ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้น่ีถกูตอ้ง แลว้บอกเรำตอ้งศึกษำทำงทฤษฎี เรำท ำไปแลว้มนัคงจะ
ผดิพลำดข้ึนไป ถำ้ทำงทฤษฎีน่ี ทฤษฎีมนักคื็อทฤษฎีไง  
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แต่เวลำปฏิบติัจริงข้ึนมำ สติมนัเป็นอยำ่งไร สติน่ีคนท่ีรู้สติ สติควำมระลึกรู้อยูม่นั
มหำศำลเลยนะ แต่พอเวลำเขียนเป็นอกัษร ส. เสือ ตอ เต่ำ สระอิ สติ สติ-มหำสติ แลว้สติ
ข้ึนมำมนัมีผลขนำดไหน เพรำะมีสติ เรำถึงไม่มีควำมผดิพลำดไป เพรำะเรำมีสติ ส่ิงท่ีเรำ
จะท ำควำมเสียหำยไป เรำคิดของเรำเรำมีโครงกำรเรำท ำอยำ่งนั้น เพรำะเรำมีสติ เรำเตือน
เรำเอง เรำปล่อยวำง เรำไม่ท ำอยำ่งนั้นน่ะ ถำ้ท ำไปแลว้มนัจะเกิดควำมเสียหำยขนำดนั้น 
มนัเศร้ำใจนะ  

สติค ำเดียว สติน่ีมนัยบัย ั้งไดห้มด มนัยบัย ั้งควำมท่ีเรำคิดจินตนำกำรวำ่จะท ำกำร
ส่ิงใด แต่เรำคิดผดิ เรำเห็นผดิ เพรำะเรำไดข้อ้มูลผดิ แลว้ท ำไปนะมนัจะเสียหำยไป
มหำศำลเลย แต่เพรำะเรำมีสติ มนัถึงไม่ไดท้  ำส่ิงนั้น มนัถึงยบัย ั้งส่ิงนั้น แลว้ส่ิงท่ีควำม
เสียหำยจะเกิดข้ึนมำน่ีมนัไม่มีเลย เห็นไหม เพรำะเรำไม่ไดก่้อเหตุก่อปัจจยัข้ึนมำ มนัถึง
ไม่มีเหตุตอบสนองอยำ่งนั้น เพรำะอะไร เพรำะเรำมีสติ  

น่ีไง ถำ้มนับอกค ำวำ่ “สติ” แต่มนัใหผ้ลมหำศำล เห็นไหม น่ีค  ้ำจุน ถำ้มีสติมนัค ้ำ
จุนอยำ่งนั้น ท ำอะไรท่ีมนัผดิพลำด ท ำส่ิงใดแลว้อยำ่ท ำย  ้ำคิดย  ้ำท ำ ย  ้ำอยูอ่ยำ่งนั้นไง แลว้
เรำเห็นวำ่มนัเป็นส่ิงท่ีไม่ดีไม่งำม เรำตอ้งเปล่ียนแปลง เรำตอ้งเปล่ียนแปลง เรำกแ็กไ้ข
ของเรำ เรำแกน่ี้มีสติมำยบัย ั้งแลว้ ท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ถำ้ใจมนัสงบเขำ้มำ เห็นไหม 
ส่ิงท่ีมนัสงบเขำ้มำมนัจะดีข้ึนแลว้ ดีข้ึนเพรำะอะไร? ดีข้ึนเพรำะส่ิงท่ีเวลำเรำแหง้แลง้ 
ทะเลทรำย เขำไปหลงอยูก่ลำงทะเลทรำย เขำจะอดตำย อดน ้ำจนตำย ไม่มีอำหำรกิน ไม่มี
ส่ิงใด เขำจะตำยของเขำ แต่ถำ้เขำหำทำงรอดได ้มีคนช่วยเหลือเขำได ้เขำจะมีชีวิตรอดมำ  

น้ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีวำ่เวลำมนัเร่ร่อน ส่ิงท่ีเรำศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ แต่ไม่มีส่ิงใดค ้ำจุนมำ ส่ิงค ้ำชูในใจเรำ คืออ ำนำจวำสนำของเรำ คือกำร
ประพฤติปฏิบติัของเรำ มนัไดม้รรคไดผ้ล มนัมีเหตุมีผล มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก 
มนัไดส้มัผสั อนันั้นเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก เป็นควำมจริงข้ึนมำในใจของเรำ  

แต่เรำศึกษำข้ึนมำมนัถึงจะเป็นทฤษฎีขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้น่ะ ถำ้
เป็นทฤษฎีขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้เรำกว็ำ่ส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์กบัเรำ เรำ
ตอ้งท ำอยำ่งนั้น เรำเช่ือทำงโลกไง ทฤษฎีเรำเช่ือกนัแบบนั้น ถำ้เช่ือแบบนั้น แลว้เรำท ำ
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ตำมนั้น เรำท ำตำมนั้น เห็นไหม มนักเ็หมือนกบัเรำเห็นคนอ่ืนเขำใชส้อยสมบติัของเขำอยู ่
แต่เรำไม่มี ถำ้เรำมีเรำจะท ำอยำ่งนั้นๆ แต่เรำไม่ไดท้  ำ เรำไม่ไดท้  ำ เห็นไหม  

แต่ถำ้เรำท ำข้ึนมำล่ะ เพรำะเรำจะใชส้มบติัอยำ่งนั้น เรำมีสมบติัอยำ่งนั้นหรือยงั 
ถำ้เรำมีสมบติัอยำ่งนั้น เพรำะสมบติัอยำ่งนั้นเรำไดม้ำดว้ยควำมทุกขค์วำมยำกของเรำ 
สมบติัท่ีวำ่น่ีศีล สมำธิ ปัญญำ เรำไดม้ำดว้ยควำมทุกขค์วำมยำกมำน่ี เรำจะใชอ้ยำ่งนั้น
ไหม เรำจะไม่ใชอ้ยำ่งนั้น เพรำะอะไร? เพรำะเรำจะใชป้ระโยชน์กบัเรำ เพื่อยอ้นกลบัมำ 
เพื่อช ำระลำ้งกิเลสของเรำ เรำจะยอ้นกลบัมำใหม้นัเห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็นธรรม 
เห็นกิเลสในใจของเรำ เรำปฏิบติัเพื่อประโยชน์กบัเรำ 

ส่ิงท่ีวำ่เรำอยูก่ลำงทะเลทรำย อยูก่ลำงทะเลทรำยน่ีเรำยงัไม่ไดค้วำมจริงน่ะ เรำกมี็
จินตนำกำรของเรำไปทั้งนั้น แต่ถำ้เรำเป็นจริงข้ึนมำ เห็นไหม ทะเลทรำยกบัป่ำฝน มนั
แตกต่ำงกนั ทะเลทรำยใครจินตนำกำรกไ็ด ้ แต่ป่ำฝน เห็นไหม ดูสิ ป่ำฝนมนัมีแหล่งน ้ำ 
มนัมีน ้ำ มีทุกอยำ่งพร้อมไปหมด มีควำมชุ่มช้ืนในป่ำฝนนั้น  

จิตของเรำถำ้เรำก ำหนดพทุโธ เรำใชปั้ญญำอบรมสมำธิ ถำ้มนัมีสงบระงบัเขำ้มำ
น่ี มนัเป็นป่ำฝน มนัเป็นป่ำฝนมนัมีส่ิงมีชีวิต มนัค ้ำจุนกนัข้ึนมำ เพรำะ! เพรำะถำ้ไม่มีสติ 
ค  ำบริกรรมนั้นมนักไ็ม่เป็นสจัจะไม่เป็นควำมจริงข้ึนมำ มนัเป็นกำรสกัแต่วำ่ คือท ำดว้ย
กำรสร้ำงภำพ ท ำดว้ยกำรเผอเรอ ท ำดว้ยกำรวำ่เรำไดท้  ำแลว้  

แต่ถำ้มนัท ำควำมเป็นจริงข้ึนมำ เห็นไหม มนัมีแหล่งน ้ำ มนัมีส่ิงมีชีวิต มนัมีส่ิงท่ี
มนัพึ่งพำอำศยักนั มนัมีสตัว ์ สตัวม์นัมีวงจรห่วงโซ่ของอำหำร ในป่ำนั้นจะมีส่ิงมีชีวิต
ตั้งแต่สตัวเ์ลก็สตัวน์อ้ยข้ึนไปนะ มนัเป็นแหล่งอำหำรของมนัเป็นห่วงโซ่ของมนั เพรำะ
จิตเรำมนัมีควำมเป็นไปไง ถำ้จิตมนัสงบเขำ้มำ ถำ้มนัเห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็น
ธรรม ตำมควำมเป็นจริง มนัไดเ้ห็นกำรกระท ำ มนัไดพ้ิจำรณำของมนั พอพิจำรณำของ
มนั  

น่ีส่ิงท่ีวำ่เรำแหง้แลง้ จำกปุถุชน ถำ้จิตสงบเขำ้มำเป็นกลัยำณปุถุชน ถำ้ยกข้ึนสู่
โสดำปัตติมรรคล่ะ กำรยกข้ึนโสดำปัตติมรรคมนัจะรู้มนัจะเห็นของมนัอยำ่งไร ถำ้มนัรู้
มนัเห็นของมนั มนักแ็ยกแยะของมนัได ้มนัจบัตอ้งของมนัได ้มนัพิจำรณำของมนัได ้ถำ้
มนัพิจำรณำของมนัได ้เห็นไหม คนเรำน่ีถำ้ลม้ลุกคลุกคลำน คนเรำยงักำ้วเดินยงัไม่ได ้ดู
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เดก็ เห็นไหม เดก็ท่ีมนัยงัเดินไม่เป็นน่ะเวลำมนัไปมนัคลำนของมนัไป มนัพยำยำมจะ
กระเสือกกระสนของมนัไปใหไ้ด ้ 

จิตกเ็หมือนกนั จิตของเรำถำ้มนัไม่มีศีล สมำธิ ปัญญำ ตำมควำมเป็นจริง จิตมนั
ไม่มีพฒันำกำรของมนั มนัไม่กำ้วเดินไปของมนั ถำ้มนัไม่กำ้วเดินของมนั เรำย  ำ่อยูก่บัท่ี 
ท่ีเรำภำวนำกนัอยูน่ี่ ท่ีเรำย  ำ่อยูก่บัท่ี เห็นไหม เวลำจิตสงบเขำ้มำที มนักมี็ควำมชุ่มช่ืนเขำ้
มำที เรำกพ็อใจของเรำซะทีหน่ึง แต่ท ำไปแลว้ท ำต่อไปอยำ่งไร ท ำต่อไปอยำ่งไร ถำ้ท ำ
ต่อไป เห็นไหม ท ำต่อไปแลว้มนัไปไม่ไดย้อ้นกลบัมำเลย ตอ้งวำงใหไ้ด ้กลบัมำท ำควำม
สงบของใจเขำ้มำใหไ้ด ้ ถำ้ใจมนัสงบแลว้ยอ้นกลบัไปพิจำรณำใหม่ ถำ้พิจำรณำใหม่มนั
จะกำ้วเดินของมนัไป เห็นไหม น่ีเวลำกำ้วเดินทำงจิต  

เรำท ำงำนทำงโลก เรำท ำขอ้วตัรปฏิบติัท ำแลว้ท ำเล่ำ ท ำทุกวนั ท ำซ ้ ำท ำซำก แต่
ขอ้วตัรปฏิบติั ส่ิงท่ีเป็นขอ้วตัรปฏิบติัท ำเพือ่ด  ำรงชีวิต ในเม่ือเรำมีชีวิตของเรำอยู ่ส่ิงน้ีเรำ
ท ำของเรำเพื่อเป็นขอ้วตัร ขอ้วตัรของเรำเรำด ำรงชีวิตอยำ่งน้ี จิตมนัมีขอ้วตัร จิตมนัมี
เคร่ืองอยูข่องมนั เห็นไหม กำรด ำรงชีวิตน่ี ด ำรงชีวิตแบบโลกๆ ท่ีเขำเห็นได ้ 

แต่เวลำจิตมนัสงบนะ เวลำก ำหนดพทุโธ เวลำใชปั้ญญำอบรมสมำธิ ถำ้จิตสงบ
เขำ้มำน่ี มนัสงบเขำ้มำ แลว้เรำอำศยัอะไรล่ะ วนัๆ หน่ึงนะ ถำ้พระเรำเวลำเขำ้หมู่กนั เห็น
ไหม เวลำเขำ้หมู่เรำท ำสงัฆกรรมต่ำงๆ มนัมีขอ้วตัรปฏิบติั มนัมีวิธีกำรของมนั มนัมีวนิยั
กรรม กำรกระท ำเรำรู้ได ้ดว้ยศีลดว้ยธรรมและวินยัท่ีเป็นวินยักรรมท่ีเรำท ำไป  

แต่เวลำจิต ถำ้เรำภำวนำเขำ้มำ จิตมนัสงบเขำ้มำ มนักต็อ้งมีเหตุมีผลของมนั มนั
ตอ้งมีค ำบริกรรมของมนัข้ึนมำ พอมนัละเอียดเขำ้มำ ถำ้เรำไปปล่อยอยำ่งนั้น เห็นไหม ดู
สิ เวลำขอ้วตัรเรำท ำพร้อมกนั เรำหมัน่ท ำ เรำประชุมๆ พร้อมกนั เลิกประชุมพร้อมกนั 
มนักเ็ป็นสงัฆะ มนักเ็ป็นสงฆ ์มนัทิฏฐิเสมอกนั  

เวลำจิตเรำพทุโธๆๆ จิตมนัสงบเขำ้ไป แลว้เวลำมนัเส่ือมล่ะ เวลำมนัเส่ือม เวลำ
เรำจะใชปั้ญญำแลว้มนัไม่กำ้วหนำ้ล่ะ เรำจะท ำส่ิงใดต่อล่ะ ถำ้มนัเป็นขอ้วตัรเรำเห็นได้
ใช่ไหม มนัเป็นวตัถุ มนัเป็นกำยภำพท่ีเรำเห็นได ้ แต่จิตน้ีเป็นนำมธรรม พอจิตน้ีเป็น
นำมธรรมน่ีมนัเป็นนำมธรรม เวลำเรำก ำหนดพทุโธมนัมีเหตุมีผลของมนั คนท่ีภำวนำ
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เป็น คนท่ีเขำภำวนำของเขำไดเ้ขำจะรู้เลยวำ่ จะท ำส่ิงใด ถำ้เรำมีค ำบริกรรม เรำมีสติ เรำ
ใชปั้ญญำอบรมสมำธิ จิตน้ีมนัจะเส่ือมไม่ได ้ 

ถำ้จิตมนัเส่ือมมำ เห็นไหม จิตท่ีมนัไม่มีก ำลงั ไม่มีก ำลงัเรำกย็อ้นกลบัมำ 
ยอ้นกลบัมำท่ีก ำหนดพทุโธ ถำ้ก ำหนดพทุโธ ถำ้กิเลส ถำ้เรำก ำหนดพทุโธใชปั้ญญำ
อบรมสมำธิมนัสงบตวัลง น่ีกิเลสมนัยงัตั้งตวัไม่ไดเ้รำกท็  ำไดง่้ำยข้ึน แต่พอมนัเห็นผลใช่
ไหม ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก จิตมนัสงบแลว้มีควำมสุขมำก จิตมีควำมสงบแลว้ท ำใหเ้รำ
มัน่คงมำก จิตเวลำสงบแลว้กิเลสมนัจะครอบง ำเรำไม่ได ้พอกิเลสครอบง ำไม่ได ้ เรำเป็น
อิสระชัว่ครำว  

พอเรำมีอิสระชัว่ครำวเรำกมี็ควำมสุข พอมีควำมสุขกิเลสมนัอยูก่บัเรำ เห็นไหม 
กิเลสมนันอนเน่ืองมำกบัจิต มนัมีอยูอ่ยำ่งนั้นเวลำมนันอนเน่ืองมนัพลิกกลบัมำ พอพลิก
กลบัมำเรำท ำส่ิงใดมนัจะติดขดัไปหมดเลย พอก ำหนดพทุโธ ใชปั้ญญำอบรมสมำธิ มนัก็
อึดอดัขดัขอ้งไปหมดเลย ท ำไมคร้ังท่ีแลว้มนัลง ท ำไมครำวน้ีมนัไม่ลง ท ำไมคร้ังท่ีแลว้
มนัมีควำมสุข คร้ังน้ีท ำไมไม่มีควำมสุข เห็นไหม  

ถำ้กิเลสมนัต่ืนตวัข้ึนมำ กำรกระท ำน้ีมนัยำกข้ึน พอมนัยำกข้ึนเวลำขณิกสมำธิ 
อุปจำรสมำธิ อปัปนำสมำธิ ขั้นของสมำธิมนัละเอียดลึกซ้ึงแตกต่ำงกนั น่ีกเ็หมือนกนั 
เวลำกิเลส ถำ้มนัไม่รู้ตวั เรำก ำหนดพทุโธมนัสงบตวัลงได ้เพรำะกิเลสมนัยงัตั้งตวัไม่ทนั 
แต่พอเรำสงบตวัได ้ เรำรับรู้ได ้ แต่เรำอยำกไดอ้ยำ่งนั้นอีก น่ีตณัหำซอ้นตณัหำ ดว้ย
ธรรมชำติของกิเลสมนักต่็อดำ้นอยูแ่ลว้ ดว้ยท่ีเรำอยำกได ้ ส่ิงท่ีอยำกไดกิ้เลสมนัก็สวม
รอยข้ึนมำ ท ำอยำ่งนั้นแลว้จะได ้ท ำอยำ่งน้ีแลว้จะได ้พอไม่ไดข้ึ้นมำ เห็นไหม ท ำแลว้ไม่
ไดผ้ล น่ีมนัจะพยำยำมท ำใหเ้รำเสียหำยตลอด มนัจะท ำใหเ้รำเบ่ือหน่ำย จะท ำใหเ้รำไม่มี
ก ำลงัใจ น่ีคือหนำ้ท่ีของกิเลส กำรท ำงำนของกิเลสมนัท ำแบบนั้น ถำ้มนัท ำแบบนั้นเรำก็
ไม่เขำ้ใจ พอเรำไม่เขำ้ใจน่ี ท ำไมเม่ือก่อนมนัท ำแลว้มนัปฏิบติัแลว้ปฏิบติัไดง่้ำย ปฏิบติั
แลว้ไดผ้ล ท ำไมครำวน่ีเรำปฏิบติัแลว้ท ำไมมนัไม่ไดผ้ล  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้คงท่ีตำยตวั สจัธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมำสัมพทุธเจำ้คงท่ีตำยตวัเลย แต่ของเรำน่ีเวลำเรำมีศรัทธำ มีควำมเช่ือ มีควำมตั้ง
มัน่ เห็นไหม กิเลสมนัไม่ต่อตำ้น  เรำท ำส่ิงใดมนักป็ระสบควำมส ำเร็จ แต่เวลำถำ้กิเลส
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มนัแขง็ขอ้ กิเลสมนัต่อตำ้นข้ึนมำ กิเลสมนับงัเงำข้ึนมำ กิเลสมนัซอ้นกิเลสข้ึนมำ เรำท ำ
ยงัไง...ลม้ลุกคลุกคลำน 

ฉะนั้น ถำ้มีสติ น่ีสติมำล่ะ ถำ้มีสติ เห็นไหม ส่ิงท่ีมนัจะชกัจูงเรำออกไปนอกลู่
นอกทำง ถำ้สติมนัรู้ทนั เห็นไหม มนัปล่อยๆๆๆๆ ถำ้มนัปล่อยข้ึนมำ แลว้ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้คงท่ีตำยตวั ก ำหนดบริกรรมพทุโธ ใชปั้ญญำอบรมสมำธิ 
เวลำถำ้จิตสงบแลว้เห็นอริยสจั สจัจะควำมจริง มรรค ๔ ผล ๔ มนัคงท่ีตำยตวั แต่ใจของ
เรำมนัไม่คงท่ีตำยตวั เห็นไหม มนัไม่เอ้ือต่อกนั ไม่เอ้ือน่ะ  

ดูสิ ครูบำอำจำรยข์องเรำ เวลำท่ำนประพฤติปฏิบติั เวลำจิตใจท่ำนมีหลกัมีเกณฑ ์
ท่ำนจะแยกตวัออกไปเลย ท่ำนจะแยกตวัออกไป ท่ำนตอ้งกำรควำมสงบของท่ำน ท่ำน
ตอ้งกำรเวลำของท่ำน เพื่ออะไร เพรำะถำ้กิเลสมนัฟ้ืนตวัมำ กิเลส เห็นไหม เวลำเรำตั้งสติ
เรำใชค้  ำบริกรรมของเรำ ถำ้ผูท่ี้เดินปัญญำกใ็ชปั้ญญำพิจำรณำกิเลสของเรำ แลว้เรำท ำ
ของเรำ เรำตอ้งกำรเวลำ แต่หมู่คณะผูท่ี้อยูอ่ำศยัดว้ยกนัเขำไม่เขำ้ใจในกำรกระท ำแบบน้ี 
เขำไม่รู้ไม่เห็นอะไรไปกบัเรำน่ี เรำตอ้งท ำหนำ้ท่ีสองอยำ่ง อยำ่งหน่ึงคือเรำตอ้งต่อสู้กบั
กิเลสในใจของเรำแลว้ อีกอยำ่งหน่ึงตอ้งปฏิสนัถำร ตอ้งใหห้มู่คณะเห็นวำ่เรำไม่ได้
รังเกียจเขำ แลว้มนัท ำอยำ่งไรล่ะ เขำถึงตอ้งแยกตวัออกไป  แยกตวัออกไปพยำยำมจะหำ
ท่ีสงบระงบัของเขำ เพื่อรักษำกำรกระท ำของเขำ น่ีควำมเป็นจริง เห็นไหม   

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ชดัเจน คงท่ี ตำยตวั แต่กิเลสของเรำ
มนัปล้ินปลอ้น ถำ้มนัปล้ินปลอ้น ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้คงท่ีตำยตวั 
เรำฝึกหดั เรำใชส้ติ สติกคื็อสติ สมำธิกคื็อสมำธิ ปัญญำกคื็อปัญญำ แต่มนัจะค ้ำจุนอุม้ชู
กนัแบบใด กำรค ้ำจุนอุม้ชูน่ีมนัอยูท่ี่หนำ้ท่ีของเรำน่ีไง มนัอยูท่ี่หนำ้ท่ีของเรำผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติั เวลำเรำปฏิบติัธรรม เรำบ ำเพญ็เพยีรตบะธรรมเพื่อจะแผดเผำกิเลส แลว้มนัเป็น
ควำมสำมำรถของเรำแลว้ มนัเป็นควำมสำมำรถของเรำ มนัเป็นวิธีกำรของเรำ มนัเป็น
อุบำยของเรำ ท่ีเรำจะค ้ำชู อุม้ชูบ ำรุงหวัใจของเรำใหไ้ดรั้บรสของธรรม ถำ้รสของธรรม 
เรำมีสติปัญญแยกแยะของเรำ ถำ้เรำท ำสงบไดม้นักส็งบ ถำ้สงบไม่ไดน่ี้มนัยอ้นกลบัมำ 
ยอ้นกลบัมำท่ีธุดงควตัรแลว้ เพรำะธุดงควตัรมนัเป็นกำรขดัเกลำกิเลส ธุดงควตัร เห็น
ไหม มนัเป็นกำรขดัเกลำ มนัเป็นเร่ืองเคร่ืองมือในกำรต่อสู้กบักิเลส ถำ้กำรต่อสู้กบักิเลส 
น่ีถือเนสชัชิกสู้กบัมนัตลอดรุ่ง เห็นไหม ถือผำ้สำมผนื บิณฑบำตเป็นวตัรต่ำงๆ  
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ส่ิงน้ีใหจิ้ตใจของเรำไดฝึ้กฝนเหมือนกบันกักีฬำ นกักีฬำนะ เขำไดซ้อ้มของเขำ 
เขำไดอ้อกก ำลงักำยของเขำ เพื่อควำมเขม้แขง็ของร่ำงกำยของเขำ เพื่อฝึกซอ้มทกัษะใน
กำรเล่นกีฬำของเขำ น่ีกเ็หมือนกนั จิตใจของเรำ ถำ้เรำมีสติ เรำมีสมำธิของเรำ แลว้พอมนั
ท ำข้ึนไปแลว้น่ีมนัต่อสู้กบัส่ิงท่ีกิเลสมนัพลิกแพลงกลบัมำไม่ได ้เห็นไหม  

ธุดงควตัร ส่ิงท่ีเรำถือผำ้สำมผนื ไม่ใหว้ิตกกงัวลเกินไป จนส่ิงท่ีเป็นภำระหนำ้ท่ี 
บิณฑบำตมำกฉ็นัแต่นอ้ย ฉนัพอด ำรงชีวติ ไม่ใหธ้ำตุขนัธ์มนัเขม้แขง็ข้ึนมำ น่ีส่ิงต่ำงๆ 
อยูใ่นเรือนวำ่งไม่ใหมี้ควำมวิตกกงัวลไง เพื่อพฒันำมนั เพื่อใหห้วัใจของเรำ เห็นไหม 
พฒันำของมนัเพื่อยอ้นกลบัไป ยอ้นกลบัไป เวลำเรำไปบริกรรมไปใชปั้ญญำอบรมสมำธิ 
ไปใชปั้ญญำ ใครท่ีเห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิตตำมควำมจริง เรำใชก้  ำลงัของเรำ ใชปั้ญญำ
ของเรำเขำ้ไปแยกแยะ แยกแยะใหเ้ป็นสจัจะควำมจริง  

ถำ้เห็นสจัจะควำมจริง เห็นไหม มนัค ้ำจุนกนัอยำ่งน้ี ส่ิงท่ีมนัค ้ำจุนข้ึนมำ ใหม้นั
พฒันำกำรข้ึนมำเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมำเพือ่กำรปฏิบติัไป พอปฏิบติัไปเรำจะเห็นคุณค่ำ 
ถำ้จิตมนัพฒันำนะ จิตมนัมีปัญญำข้ึนมำ มนัแยกแยะข้ึนมำ เวลำมนัปล่อยวำงข้ึนมำ มนั
จะมีควำมสุขแลว้ ควำมสุข เห็นไหม ควำมสุขของเรำเกิดจำกควำมเพียร ควำมเพียร ควำม
วิริยะ ควำมอุตสำหะ กำรตั้งสติ กำรใชค้  ำบริกรรม กำรฝึกหดัใชปั้ญญำ มนัเป็นเร่ืองกำร
ฝึกหดั มนัเป็นเร่ืองอุบำยวิธีกำรท่ีพฒันำใจของเรำ ถำ้พฒันำใจของเรำ มนัเป็นงำนทั้งนั้น  

งำนทำงโลกเขำอำบเหง่ือต่ำงน ้ำ เขำตอ้งลงทุนลงแรงกนัขนำดนั้น ของเรำน่ี งำน
ของเรำจะร้ือภพร้ือชำตินะ ถำ้เรำไม่ไดร้ื้อภพร้ือชำติ เรำสร้ำงบุญกศุลขนำดไหน เรำมำ
บวชกนัน่ะไดบุ้ญกศุล สร้ำงคุณงำมควำมดีกนั เวลำตำยไปแลว้น่ีกเ็วียนตำยเวียนเกิดไป 
คุณงำมควำมดีกส่็งเสริมกนัไป เห็นไหม  

ดูพระสิ พระท่ีมีอ  ำนำจวำสนำบำรมีท ำส่ิงใดกป็ระสบควำมส ำเร็จไปทั้งนั้น พระ
เรำ เห็นไหม ท่ีไม่ไดส้ร้ำงบุญญำธิกำรมำท ำส่ิงใดกข็ำดตกบกพร่องไปทั้งนั้น ส่ิงท่ีขำด
ตกบกพร่องไป ท ำส่ิงใดน่ีผลของวฏัฏะเป็นแบบน้ี เวียนตำยเวยีนเกิดกนัอยูอ่ยำ่งน้ี มนั
ตอ้งเวียนตำยเวียนเกิดกนัอยูอ่ยำ่งน้ี แลว้เรำมีสติมีปัญญำ เรำเช่ือมัน่ในพระพทุธศำสนำ 
เรำเช่ือมัน่ในธรรมของครูบำอำจำรยข์องเรำ  
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ถำ้เรำเช่ือมัน่ในขอ้ปฏิบติัในครูบำอำจำรยข์องเรำ เรำมำประพฤติปฏิบติักนัอยูน้ี่ 
ประพฤติปฏิบติัไปเพือ่ละภพละชำติ ส่ิงท่ีเรำร้ือภพร้ือชำติข้ึนมำ เห็นไหม ถำ้ร้ือภพร้ือ
ชำติข้ึนมำน่ีงำนของเรำงำนร้ือภพร้ือชำติ งำนของเรำมนัตอ้งเขม้ขน้กวำ่ น่ีเดินจงกรม นัง่
สมำธิภำวนำ ครูบำอำจำรยข์องเรำเดินจงกรมนัง่สมำธิภำวนำจนทำงเป็นร่องนะ นัง่สมำธิ
กนัน่ีทั้งคืนๆ ท ำน่ีท ำเพื่ออะไร  

ถำ้ไม่มีเป้ำหมำย ไม่มีเป้ำหมำย จิตใจไม่มัน่คง ท ำแบบน้ีทำงโลกเขำวำ่ท ำงำน
ของเขำ เขำทุกขเ์ขำยำกของเขำ ทุกขย์ำกของเขำกเ็ท่ำนั้นล่ะ โลกของเขำน่ีท ำแทนกนัได ้
ช่วยเหลือเจือจำนกนัได ้ แต่เรำนัง่สมำธิน่ีเรำนัง่แลว้ใหค้นอ่ืนเขำมำนัง่ต่อใหจิ้ตเรำสงบ
ไดไ้หม? ไม่ได ้เรำใชปั้ญญำของเรำแลว้ใหค้นอ่ืนมำใชต่้อไดไ้หม  

แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ เห็นไหม ดูสิ พทุธวิสยั ปัญญำน่ี
กวำ้งขวำงมำก น่ีอำศยัปัญญำขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ช ำระลำ้งกิเลสของเรำ
บำ้งสิ เรำใชปั้ญญำของเรำ เรำใชแ้ยกแยะของเรำ ปัญญำเรำกใ็ชม้หำศำลแลว้ แลว้ปัญญำ
น่ะ เรำเป็นสำวกสำวกะ เรำเป็นลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ เรำกย็มื
ปัญญำขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้มำเพิ่มพนูของเรำสิ น่ีมนักท็  ำไม่ได ้ 

ส่ิงท่ีเรำศึกษำมำเป็นภำคปริยติั เป็นอุบำยวิธีกำรเหมือนกบัทหำร ทหำรน่ีเวลำเขำ
จะออกรบเขำตอ้งฝึกซอ้มของเขำ เขำจะเอำยทุธวิธี เขำฝึกซอ้มแลว้ฝึกซอ้มเล่ำ เวลำเขำ้ตี
แลว้น่ีจะไดไ้ม่ผดิพลำด น่ีกเ็หมือนกนั เรำศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธ
เจำ้ เรำกฝึ็กซอ้มของเรำ เรำกฝึ็กกลยทุธ์ยทุธวิธีของเรำ แต่เวลำเรำจะออกรบ เรำตอ้งรบ
ของเรำเอง  

น่ีกเ็หมือนกนั ถำ้เรำฝึกหดัของเรำ เรำจะมีสติมีปัญญำน่ีมนัตอ้งเกิดกบัปัญญำของ
เรำ ถำ้มนัเกิดปัญญำของเรำน่ี เรำฝึกหดัของเรำ ยทุธวิธีของเรำ เรำตอ้งฝึกหดัของเรำ ถำ้
ฝึกหดันะ เรำสร้ำงของเรำ เรำพยำยำมท ำของเรำข้ึนมำ  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีบอกวำ่มนัทุกขม์นัยำก ทุกขย์ำกแน่นอน แต่ควำมทุกขย์ำกอยำ่งน้ีเรำ
มีเป้ำหมำย เรำมีเป้ำหมำยวำ่ทุกขค์วรก ำหนด สมุทยัควรละ น่ีสมุทยัควรละ เห็นไหม ดว้ย
เกิดนิโรธะดว้ยมรรคญำณ เรำมีเป้ำหมำยของเรำ ถำ้เรำมีเป้ำหมำยของเรำนะ มนัจะทุกข์
จะยำกนะ มนัพอใจ มนัพอใจแลว้มนัฮึกเหิม มนัฮึกเหิม มนัจะท ำควำมเป็นจริง ถำ้มนัท ำ
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ควำมเป็นจริงได ้ เห็นไหม เรำจะท ำควำมจริงของเรำ ถำ้ควำมจริงของเรำน่ีผลประโยชน์
เรำเกิดตรงน้ี ถำ้เกิดน่ีมนัจะมีก ำลงัใจไง  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีจะค ้ำจุนกนั เห็นไหม ทำงโลก ทำงป่ำไม ้ส่ิงต่ำงๆ น่ี ป่ำไมเ้ลก็ไมน้อ้ย
มนัจะค ้ำจุนกนัจนเป็นป่ำข้ึนมำจนเป็นแหล่งน ้ำ เป็นควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำข้ึนมำ น่ี
ในหวัใจของเรำ เห็นไหม ศีล สมำธิ ปัญญำ เรำพยำยำมฝึกหดั เรำมีหลกักำรของเรำ ใหค้  ้ำ
จุนอุม้ชูหวัใจของเรำไง ส่ิงควำมเป็นอยูน่ี่ขอ้วตัรปฏิบติั หมู่คณะมนักเ็ป็นเร่ืองหน่ึง มนั
อยูท่ี่อ  ำนำจวำสนำนะ  

อ ำนำจวำสนำ เห็นไหม เรำเกิดในประเทศอนัสมควร สปัปำยะ ๔ หมู่คณะเป็นสปั
ปำยะ ส่ิงท่ีเป็นสปัปำยะ เรำหำสปัปำยะ ส่ิงท่ีเรำเห็นในทำงเดียวกนั เรำเห็นในทำง
เดียวกนัวำ่ เรำเช่ือเร่ืองมรรคเร่ืองผล ถำ้คนไม่เห็นในทำงเดียวกนั เขำบอกมรรคผลมนัไม่
มีหรอก เรำบวชมำแลว้เห็นไหม กบ็วชหนีโลกมำเฉยๆ บวชหนีโลกมำเพื่ออยูเ่ป็นพระ 
อยูเ่ป็นพระไปกด็ ำรงชีวิตไปจนถึงท่ีสุดแห่งชีวิต  

แต่เรำมีครูมีอำจำรย ์ เรำมีอ  ำนำจวำสนำ เรำเช่ือเร่ืองมรรคเร่ืองผล ถำ้เรำเช่ือเร่ือง
มรรคเร่ืองผลนะ ส่ิงควำมเป็นอยูเ่รำกท็  ำ เรำท ำเพรำะวำ่ประเพณีวฒันธรรม มนัเป็นศำ
สนวตัถ ุ ศำสนพิธี ศำสนบุคคล ศำสนะ ศำสนวตัถุ ส่ิงท่ีอยูอ่ำศยัวดัวำอำรำม ศำสนพิธี 
พิธีกรรมท่ีเรำท ำกนัอยูเ่ป็นพิธีกรรม  

แต่ศำสนบุคคลล่ะ ก็ตวัเรำน่ีไง แลว้ศำสนธรรมล่ะ ค ำสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ศำสนธรรมถำ้มนัเป็นจริงข้ึนมำในใจของเรำ เห็นไหม มนัเป็นจริง
ข้ึนมำในหวัใจของเรำ ถำ้เป็นจริงข้ึนมำ เห็นไหม ธรรมทำยำทเกิดแลว้ ใจดวงนั้นเป็น
ธรรม ถำ้ใจดวงนั้นเป็นธรรมนะ เวลำกิเลสมนัครอบง ำ กิเลสมนัครอบครองในใจเรำ 
ควำมทุกขแ์บบน้ีเรำเขำ้ใจกนัไดห้มดเลย  

แต่เวลำเรำมีสติมีปัญญำใหค้  ้ำจุนอุม้ชูใจเรำข้ึนมำ พอค ้ำจุนอุม้ชูใจของเรำข้ึนมำ
เป็นสมำธิ เรำกมี็ควำมสงบสงดัในใจของเรำ เวลำมนัใชปั้ญญำไปน่ี มนัพิจำรณำไป 
ตทงัคปหำนมนัปล่อยวำงเป็นคร้ังเป็นครำวข้ึนมำ เรำกเ็ขำ้ใจของเรำ แลว้มีครูบำอำจำรย์
คอยช้ีน ำวำ่ตอ้งเดินหนำ้ต่อไป หยดุอยูต่รงน้ีมนัไดแ้ค่น้ี ตอ้งเดินหนำ้ต่อไป ถำ้เดินหนำ้
ต่อไปพิจำรณำซ ้ำแลว้ซ ้ำเล่ำๆ ถำ้มนัปล่อยวำ่งบ่อยคร้ังเขำ้ๆ น่ีควำมช ำนำญมนัเกิดข้ึน  
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ควำมช ำนำญน่ี เห็นไหม มรรคสำมคัคี เวลำมรรค มรรคเกิดแลว้แต่ควำมช ำนำญ
ของมนั เห็นไหม งำนชอบ เพยีรชอบ ระลึกชอบ สติชอบ ปัญญำชอบ ควำมชอบธรรม 
พิจำรณำซ ้ำแลว้ซ ้ำเล่ำ เวลำมนัสมุจเฉทปหำน เวลำมนัขำด น่ีเวลำมนัขำดสงัโยชน์มนั
ขำดไป พอมนัขำดเขำ้ไป น่ีไง มนัค ้ำจุนอุม้ชูข้ึนมำ เวลำมนัเป็นจริงข้ึนมำ มนัเป็นจริงท่ี
กลำงหวัใจ ถำ้มนัเป็นจริงข้ึนมำในกลำงหวัใจ หวัใจนั้นมนัมีธรรมๆ น่ีศำสนทำยำทเกิด 
ศำสนทำยำทเกิด เรำหวงัอยำ่งน้ี เรำเห็นโทษของกำรเกิดและกำรตำย เรำเห็นโทษกำร
เวียนวำ่ยตำยเกิด  

แต่ในปัจจุบนัน้ีเรำเกิดมำเป็นมนุษยด์ว้ยอ ำนำจวำสนำมนัพำเกิด บุญกศุลค ้ำจุน
เรำมำ บุญกศุลค ้ำจุนเรำมำจนเรำมีสติปัญญำ เรำมำบวชเป็นพระ พอบวชเป็นพระเรำ
อยำกประพฤติปฏิบติั กำรประพฤติปฏิบติักเ็ป็นหนำ้ท่ีของเรำ น่ีฝ่ำเทำ้ของเรำตอ้งเดิน
จงกรม กน้ของเรำตอ้งนัง่สมำธิ เวลำเรำประพฤติปฏิบติัข้ึนมำน่ีกป็ฏิบติัจำกกำยกบัใจ
ของเรำ ถำ้เรำปฏิบติัจำกกำยกบัใจของเรำ แลว้จิตของเรำมนัเป็นจริงข้ึนมำ จิตของเรำเป็น
จริงข้ึนมำน่ีท ำศีล สมำธิ ปัญญำเกิดไดต้ำมควำมจริง   

น่ีควำมอุม้ชูค  ้ำจุนของศีล สมำธิ ปัญญำ มนัวิปัสสนำไป ถึงท่ีสุดเวลำมนัพิจำรณำ
ไป เวลำใชปั้ญญำไปจนมนัขำด มนัเป็นธรรม ศำสนทำยำทเกิดท่ีน่ี ศำสนทำยำทเกิดจำก
ใจดวงนั้น ใจดวงท่ีวำ่กำยกบัใจท่ีประพฤติปฏิบติั ใจดวงท่ีมนัเป็นจริงข้ึนมำ มนัจะเป็น
สมบติัของใจดวงนั้น ธรรมทำยำทเกิดข้ึน ธรรมทำยำทเกิดข้ึน ธรรมทำยำทน่ีร่มโพธ์ิร่ม
ไทร  

จำกท่ีกิเลสมนัปกคลุม ส่ิงท่ีมนัมีแต่ควำมทุกขค์วำมยำก เห็นไหม มนัจะเป็น
ธรรม พอเป็นธรรมข้ึนมำ ธรรมอนัน้ีเรำเผือ่แผเ่จือจำนใครกไ็ด ้ถำ้เรำมีคุณธรรมจริง เรำ
เผือ่แผเ่จือจำนใครกไ็ด ้ เผือ่แผเ่จือจำนจำกควำมเป็นจริงอนันั้น เพรำะส่ิงท่ีจะเป็นธรรม
ไดม้นัตอ้งมีเหตุ เห็นไหม มีเหตุคือกำรกระท ำ ถำ้มนัท ำถกูตอ้งดีงำม กำรกระท ำอนันั้น
เรำบอกใครไม่ไดเ้หรอ เรำสัง่สอนเรำบอกแนะวิธีกำรใหค้นอ่ืนไม่ไดเ้หรอ  

ถำ้เรำแนะวิธีกำร เห็นไหม จำกใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง มนัเป็นสจัธรรม เป็น
ควำมจริงข้ึนมำ เรำหวงัตรงน้ี ถำ้เรำหวงัตรงน้ีใหต้ั้งใจของเรำ หนำ้ท่ีกำรงำน หนำ้ท่ีกำร
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งำนของส่วนรวม ของสงัฆะ ของสงฆก์ห็นำ้ท่ีกำรงำนหน่ึง หนำ้ท่ีกำรงำนของเรำคือเดิน
จงกรม นัง่สมำธิภำวนำ เดินจงกรมนัง่สมำธิภำวนำนัน่เป็นกิริยำถำ้ท ำอยำ่งนั้น  

แต่เดินจงกรมนัง่สมำธิภำวนำหวัใจร่มเยน็เป็นสุข หวัใจเกิดปัญญำ เกิดมรรค 
เกิดผลในใจ น่ีมนัจะต่อเน่ืองเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป ควำมอุม้ชูค  ้ำจุนของมรรค มรรค
ญำณท ำถึงท่ีสุดแห่งทุกขจิ์ตดวงนั้นจะมีคุณธรรม จิตดวงนั้นจะเขำ้ใจตำมควำมเป็นจริง 
เวลำท ำลำยภวำสวะท ำลำยภพท ำลำยจิตแลว้นั้นเป็นธรรมธำตุ เอวงั      


