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วันนีว้ันอุโบสถ วันอุโบสถ ทางโลกเขาทําสังคายนาเพื่อความบริสุทธิ์ แตของเรา 
ละ ของเราเพือ่ความสะอาดนะ “ธรรมวนิัย” 

ทะเล  คือคลื่นจะพัดสิ่งทีเ่ปนซากศพ  สิ่งที่สกปรกขึน้ฝง  ทะเลมนัไมยอมรบัรูถงึ 
สิ่งสกปรก สิ่งที่สกปรกในทะเลมนัจะซัดเขาฝงหมดเลย 

นี่ก็เหมือนกัน ในธรรมวินัย ถาไมซัดเขาฝง ไมซัดเขาฝงเพราะอะไร เพราะเราไม 
เห็นธรรมนะ  ถาธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  สิ่งนี้เปนสิ่งที่ประเสริฐ  ทาง 
ฆราวาสเขามองนะวาถาเปนสิง่ที่ประเสริฐ  พระทีบ่วชแลวทําไมทําตัวเหลวไหลกันอยาง 
นั้น เพราะอะไร? แลวเวลาธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คลืน่มนัจะซัดสิง่ 
ที่เปนซากศพ สิ่งที่เปนความช่ัวรายขึน้ฝง จะอยูในธรรมวินัยไมได 

แตปจจุบัน  ดูสิ  ดูสังคมของพระสิ  ทําไมเปนสภาวะแบบนั้นละ  เราก็บอก  ธรรม 
และวินยัมนัก็เหมือนกับเราดองผลไม  ถาผลไมนัน้ไดน้ําดองผลไม  อยางเราดองสมอกัน 
ถาเกลอืเราตมพอดีกจ็ะเปนสิ่งที่เปนผลดี  ถาออนไปมันก็ไมเปน  ไมเปนหมายถึงมันเนา 
มันจืด แตถามนัเคม็เกนิไปมันก็แก  เห็นไหม ธรรมวินัยมันจะซัดซากสิ่งทีไ่มดีไมงามเขา 
ฝง 

ดูสิ ดูเรื่องของวยัรุน คนจะทํางาน คนมีไฟ คนมีไฟนี่มนัอยากทํางานมากนะ ผูที่ 
มีอํานาจเขาวานะ  “ขนาดที่เขามีอํานาจ  เขาไมมีประสบการณ  เวลาเขามีประสบการณ 
ขึ้นมาเขาก็หมดจากอํานาจไปแลว”  นี่กเ็หมอืนกนั  ถาเรามีความจงใจ  เรามีความตั้งใจ 
อยาอยูเฉือ่ยชา  อยาหมดไฟ  เพราะเราหมดไฟนะ  เราไมตั้งใจทําอะไรเลย  เราอยูกันไป 
วันๆ หนึ่งนะ นีน่อนจมกองมูตรกองคูถไง กองมูตรกองคูถมันอยูที่ใจนะ ขี้โลภ ขี้โกรธ 
ขี้หลง เรานอนจมอยูกบัมนัเพราะอะไร? เราเฉื่อยชา
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ครูบาอาจารยนะ  อยูกับหลวงตานะ  ที่หลวงตาทําอยูนะเพราะอะไร  เพราะสิ่งที่ 
ทานไดประสบของทานมาไง  เพราะอยูทีเ่ราไมเฉื่อยชา  มีสติสัมปชัญญะ  ลุกเร็ว  นัง่เร็ว 
ไมจมอยูกับสิ่งใด  การฝกใหเปนนิสัย  แมแตนอนนะ  เวลาทานเลาถงึประวัติของทาน 
เวลาทานนอน  ทานนอนตื่นแลวจะไมยอมนอนอีก  แลวฝกกันจนแบบวาขนาดตื่นแลว 
ดีดขึ้นมาเลย 

ถาเราทําของเราอยางนั้น  เราทําจงใจของเราอยางนั้น  เราไมชินชากับสิ่งตางๆ 
แลวพอจะมาฝกลกูศิษยทานกท็ําอยางนัน้ แตโลกมองวามนัเกินไป ทําไมทําอะไรแบบวา 
คนที่มคีวามรูสึกโกรธ  รูสึกรุนแรง  ถาเราไมรนุแรงกิเลสมันเกาะกนินะ  “ดินพอกหาง 
หมู” ดินมนัพอกหางหมมูันจะกอนโตขึน้เรื่อยๆ เพราะมันจะจมดนิ มันแหงมันก็พอกขึ้น 
ไป ดินก็พอกขึน้ไป 

นี่ก็เหมือนกัน ถาเราจมกับความรูสึกเราอยางนี้ เราชินชาอยางนี้ มนัไมเห็นภัย ถา 
คนเหน็ภัยนะ  เวลาเราประกอบสัมมาอาชีวะทางโลก  มันมีแรงเสียดสีนะ  ยิ่งเปน 
ขาราชการมีเจานาย  ถาเจอเจานายไมดนีะทกุขมากเลย  เจานายบบีคั้น  แลวทําสิ่งตางๆ 
ทางโลกนะมนัมีผลประโยชน  เพราะอะไร  เพราะเรามีหนาที่รับผิดชอบ  รบัผิดชอบปาก 
ทองของเรา  รับผิดชอบครอบครวัของเรา  รับผิดชอบพอแมของเรา  เราจะตัดสนิใจดวย 
ตัวเองไมไดเลย  เราไมพอใจสิง่ใดๆ เราก็ตองอดทนอดกลัน้ เพราะเรามีหนาที่รบัผิดชอบ 
ถาเราไปเจอจนตรอกอยางนัน้ มันก็เปนชีวิตอยางนัน้นะ 

เวลาอายมุากขึ้น  แกเฒามากขึน้  เวลาพอแม  คนรกั  คนใกลชิดตองพลัดพรากจาก 
กัน  มนัจะมีความเสียใจนะ  สิ่งที่รักพลัดพรากจากไปมันจะมีความเสียอกเสียใจ  น้ําตาจะ 
ไหลพรากอยูกับโลกเขาอยางนั้น  แตขณะทีเ่ราออกบวช  เราเปนนักรับ  รบ..  ไมไดรบกบั 
อะไรเลย  รบกับความเคยชินในหัวใจ  รบกับความหมักหมมของใจ  ใจมนัหมกัหมม  มนั 
คุนชินกับความรูสกึอยางนี้  มนัไมตืน่ตัว มนัไมเห็นภัย  ถาคนมันเห็นภยันะ มนัจะตืน่ตัว 
ตลอดเวลา 

การจะทําอะไรของเรา หมดเวลานี่มันเปนเรื่องของสวนรวม ถือเปนขอวัตร ถึง 
เวลาขอวัตรตองเปนตามนั้นเลย เพราะอะไร? เพราะเราอยูกับสวนรวม สวนรวมเขามา 
พรอมกัน เขาไปพรอมกัน เพราะเราคนเดียวจะไปเปนภาระเขาไมได เวลาเก็บกวาดสิ่ง
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ตางๆ ถาเราเสร็จพรอมกันมันจะเปนความพอดี ถาเราไปชากวา - เร็วกวา สิ่งที่ชากวามัน 
เปนภาระเขา ถาเร็วกวาเราไปชวยเหลือเขา  เราไปชวยเหลือเขาสิ่งนั้นเปนประโยชนนะ 
ถ า เ ร า ไป ข ว า ง เ ข า สิ่ ง นั้ น ไ ม เ ป น ป ร ะ โ ย ชน  นี่ สั ง ค ม เ ป น อ ย า ง นั้ น 
ถาขอวัตรปฏิบัติเราตองทําใหเปนสวนรวม 

แตถากับตัวเราเองเราจะตองมกีารตรวจสอบตลอดเวลา  เราจะไมคุนชินกับ 
ความรูสึกของเรานะ  ถาความรูสกึของเรามนัคุนชินเพราะอะไร  แมแตทางโลก  เขาบอก 
วา “ไปนั่งบานใครอยานัง่นาน เจาของบานเขาเบื่อ เขาตองมาตอนรับเรา” เราไปเยี่ยมเขา 
เราไปอยูกับใครเราตองเกรงใจเขาเลย แตนี่กิเลสมนัเกรงใจเราไหม? มันเบียดเบียนเรานะ 
มันเบียดเบียนหวัใจเราเลย 

เวลาเราลงอโุบสถสงัฆกรรม เวลาสวดทําสังฆกรรม อุโปสถกรณโต กิจของสงฆ 
ทําหรือยัง?  เวลากิจของสงฆนะ  การจัดสถานที่  การทําความสะอาด  เวลาสวดถงึบุพกิจ 
บุพกิจนะ กิจของสงฆ กิจของการทําอโุบสถ เราทํากันบางหรอืเปลา? 

ถาเราทํา..  สาธุ  ภันเต..  สาธุ  ภันเต..  เราทําอะไรกัน?  ถาเราทําสิ่งสภาวะแบบนั้น 
มันไมมุสา ถาไมหลอกตวัเองไง “สาธุ ภันเต” เราทําพรอมกัน แตทําแลวอุโบสถนี่ ผูสวด 
ตองสวดอยางนั้น เสรจ็แลวเปนความสะอาดของเรา ใจนี้มันสะอาดไหม ถาใจมันสะอาด 
เราเขาไปทีไ่หนมือเราไมเปนแผล เราทําอะไรดวยความองอาจกลาหาญ ถาศีลเราบริสุทธิ์ 
นะ 

การธุดงควัตรของเรา  ที่ไหนนะ  ผีเปรตตางๆ  ไมเคยกลวัสิ่งใดเลย  แตถาเราไม 
บริสุทธิ์แลวเราก็โลเล วินัย ตอง..เพราะไมรู โลเลนะนี่มนัไมรู ตอง..เพราะผิด ทําผิดวินัย 
ตอง..เพราะผิด  ทําผิดวินัย  ตอง..เพราะลงัเลสงสัยแลวทํา  ถามันไมทําอะไรเลย  มันไม 
เขาใจอะไรเลย มันไมเขาใจอะไรเลยมนัก็โลเล มันกไ็มรูจกัอะไรเลย แลวจะทําอะไรก็ไม 
กลาทํา จะไปในที่ไหนก็ไมกลาไป เพราะมนัเปนความหมักหมมของใจไง 

น้ําทะเลมันพัดสิ่งตางๆ  เขาฝง  ถาในธรรมวนิัยมนัเกิดจากใจของเรา  สิ่งลังเล 
สงสัย ความโลเล เห็นไหม นิวรณธรรม ถาเกิดนิวรณ การทําสมาธิของเรา กรรมฐาน ถา 
ฐานของความคิดออกมาจากสิง่ที่บริสุทธิ์  นี่ปญญาเกิดขึ้นมันจะเปนสัมมาสมาธิ  เปน 
สัมมาทิฏฐิ เปนสัมมาปญญา
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แตถามันออกมาจากความโลเล  เริม่ตนรากฐาน  “กรรมฐาน”  ฐานอันนี้มนัคลอน 
แคลน ฐานอันนีม้ันไมตั้งมั่น เวลาความคิดออกมามนัจะจริงหรอื? มันจะเปนไปไดหรือ? 
แลวมนัทุกขจริงไหม?  มันทกุขนะจรงิไหม  เวลามนัเปนไปในหัวใจนีม่ันจริงไหม?  มนั 
จริงทัง้นัน้เลย  มนัจริงเพราะอะไร  เพราะเรารูสกึ  แตเวลาจะทําอะไรเราไมกลาทําอะไร 
เลย เพราะไฟในตวัเรามันไมเขมแข็ง มนัไมเปนความจรงิ 

ถามันเขมแข็งนะ ความเขมแข็งมนัตองติดดวยปญญา 

“ความเขมแข็ง”  เขมแขง็ในอะไร?  เขมแข็งในทรมานตนไง  เขมแขง็ในสิง่ที่มนั 
จะทําความผิดแลวไมยอมทําไง  เขมแขง็ทีม่ันจะทําสิ่งช่ัวแตไมยอมทําไง  สติยับยั้งมันไว 
ถามันจะดื้อ มันจะเปนไป เราก็ยับยั้งมันไว ถาสิ่งที่ดเีราตองมีคันเรง เดินจงกรม เห็นไหม 
แหม  สมาธิมันกําลงัจะเต็มทีน่ะ  มันกําลงัลงนะ  มนักําลังสบายๆ  มนักําลังจะเปนไป  .. 
ทําไมเราไมตั้งสติใหดีๆ ละ ทําไมเราไมจงใจทําใหดีๆ  ขึ้นไปละ คนัเรงมนัมอียางนี้ไง 

ถาขณะที่เราทําความสงบของใจ  ถาฐานมันตั้งมั่นนะ  คนเราถาจิตมันสงบสักหน 
สองหนไง  จิตมันเขามาถึงตวัเราสักทีสองที  ไมตองถามใครเลย  สมาธิเราเปนอยางนี้  ถา 
สมาธิอยางนี้มนัมคีวามสุขอยางนี้ ความสุขอยางนีม้นัก็เขาใจวาเปนธรรมะแลว 

“สภาวธรรม..สภาวธรรม..มากเลย” 

“วางๆ สบายๆ” ..นี่กรรมฐานก็ไมตัง้มัน่แลว วางๆ สบายๆ แสดงวาตัวเองสงสัย 
ถาตัวเองไมสงสัยนะ  จิตมนัสงบนะ  โอโฮ..  นี่ความรูสึก  มนัดึงใจ  ใจมนัสักแตวา  มัน 
ปลอยหมดเลย เห็นไหม เขาไมวางๆ วางๆ 

วางๆ นะ มันออกมาจากจิตทีล่ังเลสงสัยแลว แตถามันเปนอยางนัน้ เปนอยางนั้น 
เพราะจิตมันเขาไปสัมผัส  นี่ฐานที่ตั้ง  “ฐีติจิต”  จิตเดิมแท  จิตเดิมแทมันจะเขาถึงอปัปนา 
สติ ถาจิตมันถึงฐานของมนัไมถามใครจรงิๆ นะ รูอนันี้ รูไวในหัวใจของเรา แลวสิง่ทีเ่คย 
สัมผัสเราเขาไดลกึขนาดไหน แตเราเขาถึงไมถงึลึกขนาดนั้น สิ่งนี้จะฝงใจเราตลอดไป 

สิ่งที่ฝงใจเรา  ทั้งๆ  ทีอ่ยูกับใจเรา  นี่เปนสมบัติในหวัใจของเราเหมอืนกบัของอยู 
ในที่ของเราแลวเราไปคนเจอ มันอยูกบัเรา ถาเราตั้งสมาธิ เราตั้งสติเขาไป กําหนดพุทโธ
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เปนคําบริกรรม แลวมีสติเขาไป มนัก็คนมาจากใจ คนมาจากหัวใจของเรา นี่มันอยูกบัเรา 
แตเราไมเคยเจอมนั เพราะเราไมจริงจัง เราไมทําอะไร 

ไฟออน ไมเหน็โทษ ไมเหน็ภัย ไมเหน็อะไรทัง้สิ้น สมบัติจากนอก สมบัตจิากใน 
ก็ไมเขาใจ  อยูไปวันๆ  นะ  ถาอยูไปวนัๆ  นะคนหมดไฟนะ  ถาคนหมดไฟ  ถามีครูบา 
อาจารยกระตุน มนัจะเกิดความองอาจกลาหาญนะ องอาจกลาหาญในความเพียรชอบ ไม 
ตองไปหาที่ไหน เวลาเขาจุดไฟกนั เวลาหนาวเขาจะจุดไฟผิงกนัเขากนัหนาว มันรอนมนั 
ก็ทําใหเราอบอุนขึน้มา  ถาเราไปหาความอบอุน  ไปหาจากขางนอก  สิ่งนั้นมันเปนเรือ่ง 
ฤดูกาลมนัเปลี่ยนแปลง  เวลาหนารอนมนัรอนมาก  เราอยากหาความรมเยน็  เวลาหนา 
หนาวเรากอ็ยากหาความอบอุน  แลวก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  นี่ฤดกูาลนะ  แตอารมณ 
ความรูสึกของเรามนัเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจะไปหาที่ไหน 

แตถาเราเขามา  ผานจากกําแพงการกีดกัน้ของขนัธ  “สัญญา”  สัญญาความจําได 
หมายรู  สังขาร ความคิด ความปรุง ความแตง อยางนี้  ถาเรากําหนดคําบริกรรม  เอาสิ่งนี้ 
แหละ  เอาสิ่งทีม่ันเปนอาวุธดาบสองคมนี่  คมนี้มนับาดเราเพราะอะไร?  เพราะมนัไปยึด 
หมดเลย รูป รส กลิน่ เสยีงจากขางนอก เขาไมใหโทษเราเลย คือธรรมชาติของมันเปนอยู 
อยางนัน้  แตเราไมพอใจกับพอใจ  พอใจนีก่็เปนสิ่งที่เห็นชอบ  ไมพอใจเราก็ปฏิเสธสิ่งที่ 
เราไมพอใจ เราไปพอใจนี่บวงของมาร พอใจและไมพอใจ พอพอใจแลวมันก็ชอบ มันก็ 
รัก รักแลวปรารถนามนัก็ใหผลเปนทุกข เราก็ตองดิน้รนไปหามัน ถาเรามีสตเิรายับยัง้สิ่ง 
นี้ นี่เขมแข็งกบัตรงนี้ เขมแขง็กับใจของเรา 

เรื่องของคนอื่นนะ  นี่ความเพยีรของเขา  การกระทําของเขา  มันเปนเรื่องของเขา 
นะ  กรรมกก็รรมของเขา  ถาเขาทําแลวเขาถึงสิน้สุดแหงทุกขกเ็ปนผลบุญของเขา  เขาทํา 
ความสงบของใจเขามาก็เปนบุญของเขา  เรานี่ไดแตฟงนะ  ฟงแลวเอามาเปนเครือ่ง 
เตือนใจ  ขาวของคนอืน่ไง  ขาวของเรานะ  ทุกขก็ทกุขของเรา  ในหวัใจของเรานีม่ันเปน 
เรื่องของเรา ถาเรื่องของเรา เราถึงตองมคีําบริกรรม เพราะคําบริกรรมมนัเปนจุดยืน เวลา 
มันมีเหตุ เกิดเหตุวิกฤต เกิดเหตุตางๆ ขึน้มามนัมทีี่พกัที่อาศัย มีที่เกาะ 

ถามีที่เกาะ เราไปเรือแตกกลางทะเล มีซากศพหมูคณะที่ไปดวยกันแลวตาย เรายงั 
ตองเกาะซากศพไวเพือ่ดํารงชีวิตเลย  ถาเราตองทรงตัวอยูในน้ํานีเ่ราตองออกแรง
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ตลอดไป เดี๋ยวเราก็หมดกําลัง เดีย๋วเราก็จะตาย นี่ซากศพนี่ทีม่าดวยกนัแลวเรอืแตก นี่เขา 
ตายแลว  แลวลอยทับมาเจอกัน  เราตองเกาะไปกอน  เกาะไปนี่มนัพยุงใหเราไมตองออก 
กําลังมาก  อยางนอยเรากไ็ดดํารงชีวิตยาวขึ้น  แลวเกดิถาเราเอาตัวเองรอดเขาเกาะหรอืหา 
ฝงได หรือมเีรือลําใดมาชวยเหลือเรา เราจะรอดชีวิตได 

คําบริกรรมกเ็หมอืนกนั เขาวา “คําบริกรรมพุทโธไมสําคัญ อะไรก็ไมสําคัญนะ” 

นี่เรามคีวามชํานาญมาก คนทีม่ีความชํานาญ ชํานาญในวสี กําหนดเฉยๆ นี่ทําได 
แตเริ่มตนใครจะกําหนดเฉยๆ  คนที่มีความชํานาญ  คนที่กําหนดชํานาญในวสีอกีเรือ่ง 
หนึ่ง  คนที่ยังทําไมไดเริม่ตนตองมีคําบริกรรมกอน  นี่ซากศพก็เกาะไป  พุทโธ  พุทโธ  นี่ 
เกาะไปกอน  เกาะสิง่นี้ไป  เกาะไป  ถาจิตมนัมกีําลังเขามา  จิตมกีําลังเขามา  เกาะเขานี่ 
แหละ ตัวเองจะมีกําลังขึน้มา เกาะเขานี่แหละ ตัวเองจะมีจุดยืนขึน้มา 

แตถาไมเกาะสิ่งใดเลย  ซากศพขยะแขยง  สิง่นี้ไมมคีุณคา  ไมจับสิง่ใดเลย  แลว 
พยายามทรงตัวอยูในน้ํานะ  เดี๋ยวมันก็จะหมดกําลัง  เดี๋ยวจิตดวงนีม้ันกจ็ะโลเล  มนัไมมี 
จุดยืนไง ตองมีจุดยนื มีคําบริกรรมกอน เกาะคําบรกิรรมนี้เขาไว แลวตั้งสตไิว เดี๋ยวรูเอง 
เดี๋ยวจะรูเองวาจิตนีเ่วลาถามันสงบเขามา  มันสงบเขามาอยางไร  นี่คําบริกรรมทิ้งไมได 
ถาเรามีจุดยืนอยางนีน้ะ 

เวนไวแตคนที่พยายามบริกรรม  เราบรกิรรมพุทโธ  พุทโธ  แลวมันมีความรูสึก 
มันมีแรงเสยีดทานตางๆ  นี่มนัสุดวิสัย  ตองทดสอบจนสุดวิสัยนะ  เราใชปญญาอบรม 
สมาธิ  ความคิด  ความคิดปญญาที่มนัใหโทษเรานี่  ดาบสองคมนี่  ทีว่าเปนบุญๆ  อยูนี่  ที่ 
การปฏิบัติอยูนีม่ันจะใหโทษเรา  ใหโทษตรงไหน  ใหโทษวานี่ทําแลวก็ไมไดผล  โนนก็ 
ไมเปนประโยชน นีก่็ไมเปนไร  เห็นไหม กิเลสมนัจะวาอยางนั้น นี่สิง่นีเ้ปนสมมุติ สิ่งนี้ 
เปนสมมุติ เราจะปฏิบัติธรรม แลวสิ่งทีเ่ปนสมมุติเราไมสนใจมันเลย นีเ่ดี๋ยวก็ไปตาย ไป 
ตายขางหนานั่นแหละ เพราะอะไร เพราะเริม่ตน เดก็มันไมมีจุดยนืเลย ไมมีกําลังเลย 

ถามันเปนปญญาอบรมสมาธินะ  เราตั้งสติไวเลย  อะไรที่มนัคิดขึน้มา  ในขอวัตร 
ปฏิบัติเรา ในการกระทําของหมูคณะ สิง่ใดที่ไมดี ไมดีไมมีใคร เขารับรูอะไรกับเราไหม 
มันไมดีของเขาใชไหม  ถามนัไมดีของเขา  ในอาวาสๆ  หนึ่งตองมีเจาอาวาส  ตองมีผูนํา 
ทําไมเราไมเอาเรื่องนีไ้ปบอกผูนํา มันเปนหนาที่ของผูปกครอง มันเปนหนาที่ของเรา
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สิ่งนั้นเราตองเห็นโทษสิ  เขาทําเอง  ทําไมเขาไมเหน็โทษ  เราไมไดเปนผูกระทํา 
เรายังเหน็โทษเลย ถาเห็นโทษสิ่งนั้นดีไหม ถาสิ่งนัน้ไมดี ทําไมเราไมยอนไปดูใจเรา เรา 
อยาทําอยางนี้อีกนะ  นีก่ิริยาอยางนี้  การกระทําอยางนี้เราทําไมได!  เพราะทําไปแลวมัน 
ไปเบียดเบียนคนอื่น เพราะเขาทําเองเขาไมรู แตเราเปนคนดเูรารู ถาเรารูสิง่นีเ้ราทําทําไม 
เราทําไมไดใชไหม  นี่ปญญามนัจะหมุนอยางนี้  มนัจะเหน็โทษ  ถาเห็นโทษ  นี่ปญญา 
อบรมสมาธิ 

พอเหน็โทษปบนี่ มันเปนสิง่ที่ไมดี  เขาทําเอง เขาวาเปนสิ่งทีไ่มดี เขาทําเองเขายัง 
ไมรูตัวเลย เราเหน็เปนคนเห็นวาสิ่งนัน้ไมดี เราเหน็โทษของเรา เราเห็นโทษของเขา แลว 
ใจของเราละ  มันเปนเรือ่งของเขาหรือเรื่องของเรา  ถาเรื่องของเรา  เราเห็นแลวเราไมทํา 
เราก็เปนคนดีขึ้น เราจะเหน็จุดยนืของเรา 

“ปญญาอบรมสมาธิ”  ถาปญญาอบรมสมาธิ  ปญญามันใครครวญเขาไปที่สุด  ถึง 
เทาไหรแลวนี่มนัจะปลอยวาง..ปลอยวางเขามา 

การปลอยวางหมายถึงวา  รถถาเราใสเกยีร  รถเราติดเครื่องแลวอยูในเกยีร  เรา 
เหยียบคนัเรง  รถจะวิ่งทนัทีเลย  แตถาเราปลดเกียรวาง  พอเราปลดเกยีรวางได  คันเรงเรา 
เหยียบเทาไรรถมนักว็ิ่งไปไมได  นีป่ญญาอบรมสมาธิเปนอยางนี้  เพราะความคิดมนัลาก 
ใหเราทุกข  คนนัน้ทําไมดี  คนนั้นทําผิดพลาด  คนนั้นทําไมทําอยางนี้  นีเ่ราก็ไมควรทํา 
อยางนัน้  มนัอยูในเกียร  ความคิดมันเรง  จิตมนัเรงขึ้นมา  อารมณมนัก็หมุนตามไป  พอ 
ตามไป พอรถมันวิ่งไปมนัก็ชนดับไปเลย อารมณความรูสึกมันชนดบัไปเลย นีถ่าปญญา 
มันไลเขาไปอยางนั้น 

ถาเรารูทนัปบ มันปลดเกียรวาง พอปลดเกียรวาง มนัเรื่องของเขา คันเรงเรงเทาไร 
นะรถมันก็ไมเดิน  นี่มนัถึงกระทบ  หมูคณะเปนสภาวะแบบนั้น  จิตมนัไมมีอารมณ 
ความรูสึกไปกับเขาไง  มันสังเวชดวยนะ  นี่ถาปญญาอบรมสมาธิ  พอมันเขาใจขึน้มามนั 
จะปลอย ปลอยความเหน็ตางๆ มันเห็นแลวมนัสลดสังเวช 

การสลดสังเวชนี่ธรรมสังเวช  การปลงธรรมะ  ปลงธรรม  เราไดพิจารณาธรรม 
โดยปญญาอบรมสมาธิ  เพราะเราพจิารณาโดยปญญาของเรา  ปญญานี้เปนโลกียปญญา 
ปญญาสิ่งที่เกิดขึน้เปนโลกียปญญา  มันใชปญญาอยางนี้พิจารณาไป  มันไมใชวิปสสนา
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มันเปนโลกยีปญญา  ถาโลกยีปญญามันหมุนไปอยางนี้แลวพอมนัปลอยมา..มันปลอยมา 
..  มันก็เปนกรรมฐาน  กรรมฐานเพราะมันสงบเขามาไง  มนัปลอยวางเขาบอยครัง้  นีถ่า 
ปญญาอบรมสมาธิเปนอยางนี้ 

ถาเรากําหนดจุดยืนของเราไมไดดวยคําบรกิรรม  สิ่งที่เปนคําบริกรรม  ถาเรามีคํา 
บริกรรม  เรามีสติไป  พุทโธ  พุทโธ  นีเ่รายนือยูบนแผนดิน  สรรพสิง่ในโลกมันสรางทุก 
อยาง  ทุกสิ่งกอสรางมันจะสรางอยูบนแผนดิน  ถามันจะไปสรางบนอากาศ  มันก็ตอง 
ออกไปจากแรงดงึดูดของโลกเลย 

นี่ก็เหมือนกัน ถาเปนปญญาอบรมสมาธิมันเหมือนออกไปแรงดงึดูดของโลก มัน 
เปนปญญา  มันเปนความคิดไง  แตถาเปนพุทโธ  พทุโธ  เราทํางานบนดนิ  สิ่งนีม้ันเปน 
กรรมฐาน  ๔๐  หอง  ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาวางไวใหพวกเรามีชองทางกาว 
เดินนะ 

จิตปกติของปุถุชน  ความคิดของจิตปกติปถุุชน  มันคิดโดยความรูสึกของเรา 
ความรูสึกของเรามนัมาจากอวิชชา  อวิชชา  เห็นไหม  อวิชชาคือความไมรูจริง  บอก 
อวิชชาคือความไมรู  ไมรูคือคนนอนหลับสิ  คนนอนหลับมันไมรูเรื่อง  มันนอนหลับ  แต 
นี่จิตมนัไมไดหลับ จิตมันรู มันคิดของมันตลอดเวลา แตความคิดอยางนี้มนัเปนความคิด 
ของเรา เปนความคิดของกิเลสไง แมแตปลงธรรมะขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
อยางนีม้ันก็เปนความคิดของกิเลส  เพราะมันมีเราอยูไง  ถามนัคิดไปโดยปญญาอบรม 
สมาธิมันแคสมถะเทานัน้เอง 

แตเพราะเราไมรู  เราเขาใจสภาวะของเราไป  มนัก็หมุนของเราไป..  ถาเราทํา 
บอยครัง้เขา  เราใชสันทิฏฐิโก  สนัทิฏฐิโกคือความสัมผัสของจิต  จิตนีม่ันสมัผัส  พอมัน 
คิดอยางนี้ มันปลอยวางอยางนี้ เราจับอยางนี้แลวพิสจูนเขามา แลวไตสวนกับจิต ไตสวน 
กับความรูสึกของเรา  เราทําอยางนี้บอยครั้งเขาๆ  สิ่งนี้มนัจะประสบกบัความรูสึกของเรา 
แลวมนัจะเขามาจากความรูสึกของเรา  ถามีครมูีอาจารยคอยตรวจสอบสิง่นีเ้พราะมันไม 
เสียเวลา  แตถาทําเองนะ  ทําเองมนัเสยีเวลามากเพราะอะไร  เพราะสิ่งที่มนัเกิดขึน้มาเรารู 
ไปหมด
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สิ่งที่เรารูนี่  รูจริง  เหน็จรงิ  สัมผัสจรงิไดหมดเลย  แตความเห็นไมจรงิเพราะมี 
กิเลส  คนมกีิเลสอยูนะ  เพราะกิเลสมนัมีสวนผสมอยู  มันมีสิ่งผสมอยู  เหมอืนกบัคนเปน 
ไขแลวมนัมโีรคภยัไขเจ็บอยูในตวั  แลวของแสลงเวลากินเขาไปมนัแสดงอาการ  แตเราก็ 
ไมรู  เราก็กินโดยปกติของเรา รางกายปกติเราก็กินอาหารนี้ก็ปกติ  เวลาเจบ็ไขไดปวย  เรา 
ก็กินปกติ  เพราะเราไมมีประสบการณไง  จนกวาไขมันจะกําเริบ  แลวเราก็คอยมา 
พิจารณาของเรา ออ.. เพราะเปนอยางนัน้ กวาเราจะรูนะ มันกไ็ขไปแลวนะ เราตองไปแก 
ไขของเรา มีครมูีอาจารยคอยตรวจสอบ สิ่งนี้เพราะครูบาอาจารยเคยผานมา ของเคยผาน 
มานะ  ถาของไมเคยทําไมเคยผานจะเอาอะไรมาพูด  สิ่งที่พูดออกมามนัพูดจาก 
ประสบการณออกมา 

เหมือนพอแมเราเลย พอแมนะโตมากอน  จริงอยู  พอแมเรานี่มีการศึกษานอยกวา 
เราก็ได  แตชีวิตของพอแมเราก็ผานโลกมาเยอะเหมอืนกนั  สิ่งที่พอแมสั่งสอน  สิ่งตางๆ 
มันมีคุณประโยชน  ถามีคุณประโยชนอยางนัน้  เราโตขึ้นไปเปนพอประสบการณเราเปน 
อยางนัน้ เราก็จะเหน็สภาวะแบบนัน้ สิ่งนี้มนัเปนการงานของสมณะ 

ถาเปนงานของสมณะนะ  นี่งานจากภายใน  ถางานของสมณะเห็นไหม  ในวิสุทธิ 
มรรค  ไมไปวัดสรางใหม  ไมไปแหลงน้ํา  ไมไปที่ทีต่นที่มีผลไม  เพราะนกกา  คนเขาไป 
หาผลไม นั่นมันเปนสิง่ที่เราแสวงหา ถาเราสรางทีอ่ยูอาศัย จบแลวก็คือจบ สิ่งทีย่ังไมจบ 
คือหนาที่การงานจากภายนอก  ถามันเปนธรรมตองเปนงานภายใน  แลวงานภายนอกเรา 
ไมตองทําเลย ใช ไมตองทําเลย ถางานมนัจบแลว 

แตในเมือ่ขณะทีเ่ราออกมาเพือ่จะกอรางสรางตัวกันอยางนี้ ไอเรือ่งงานภายนอกก็ 
เปนงานภายนอก งานภายนอกเราใชรางกายทํา ใชหัวคิดบาง แตงานภายในนะ รางกายนี่ 
แคยืน เดิน นั่ง นอน  แตปญญามันหมุนอยูขางใน แมแตนั่งอยูนะ นัง่อยูเฉยๆ ปญญามัน 
จะหมนุอยูขางใน 

งานของสมณะ  สรางธรรมจักร  ถาธรรมจักรนะจกัรมันเคลื่อน  ปญญามนัเคลื่อน 
นะ ทําความสงบของใจ ถามันสงบเขามานีน่้ําลนแกว น้ําเต็มแกวแลวแคนัน้ เติมเทาไรก็ 
ลน สมาธิมนัมีแคนัน้แหละ แคถงึที่สุดแลวอัปปนาสมาธิ สักแตวารู สักแตวารูแลวถาเกิด 
จิตมันมีอํานาจวาสนา มันเหน็แสง  เห็นตางๆ  เหน็ความวางนะ แลวก็เขาใจวานี่คอืผล นี่
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ไปติดนะ  แตขั้นตอนของปญญานะไมมขีอบเขตเลย  ขั้นของปญญา  เพราะจริตนิสยัของ 
คนไมเหมอืนกัน จริตนิสัยของคน อํานาจวาสนาของคนไมเหมือนกัน 

การเริม่ตนตั้งแตโจทย  เหน็ไหม ตั้งโจทย กาย  เวทนา จิต ธรรม กายอยางเดียวนี่ 
มันยงัมีกายนอก  กายใน  กายในกาย  มันมีกายหลายชั้นมาก  เพราะหลวงปูเจี๊ยะทาน 
พิจารณากายอยางเดียว  ทานถงึเปนพระอรหนัตได  ครูบาอาจารยบางองคพิจารณาจิต 
อยางเดียว อยางครูบาอาจารยพิจารณากาย  เวทนา จติ ธรรม แตละอยางแตละขัน้ตอนไม 
ปะปนกนั  อยางเดียวจบ  จบอนัเดียวกันอยางนั้น  มนัขยายไดกวางขวางมากเลย  เรือ่งขัน้ 
ของปญญาไมมีขอบเขตเลย เพราะวามนัตื้น ลึกซึ้ง หยาบ หนาตางกันมหาศาลเลย 

ขณะที่ปญญามันจะออกกาวเดินโดยมีฐานที่สมาธิรองรับ  ถาไมมีฐานสมาธิ 
รองรับ มนัจะเปนโลกียปญญาทั้งหมดเลย ฉะนัน้เราถึงตองหากรรมฐาน ฐานที่ตั้งนี่ ฐาน 
ที่ตั้งมนัจะพัดซากศพไง  พัดสิ่งเศราหมอง  พัดสิ่งที่เปนกิเลสตัณหาความทะยานอยากขึ้น 
ฝง 

ถาเราเขาถึงฐาน  เราทําความสงบของใจเขามา  แลวเราพยายามวิปสสนายอนไป 
กาย เวทนา จิต ธรรม แลวถาปญญามันเกิด ปญญามันเกิดหมายถึงวาเรานอมไป ถาจิตมัน 
สงบนอมไปนะ นอมไป  ถาคนมีอํานาจวาสนาจิตสงบปบ  มันจะเหน็กายนะ  นี่ดมีากเลย 
พอจิตมนัสงบ  เห็นแวบ็  เห็นเปนปอด  เปนกระดูก  เปนกะโหลก  เห็นแวบ็เดียว  ขณะที่ 
เห็นแว็บเดียวมนัจะสะเทือนกเิลสมาก  สะเทือนถงึความรูสึกมาก  มันจะขนพอง  จะ 
ตื่นเตนมากเลย  แต!  แตแว็บเดียว  เพราะอะไร?  เพราะฐานไมแนน  ฐานใชไมได  ถาฐาน 
ไมไดเราจะตามสิ่งนี้ไปมันจะไมไดประโยชน  นัน่ละเห็นอยางนัน้  ถาเห็นอยางนั้นถอืวา 
เห็นกาย 

ถาเห็นกายอยางนัน้กจ็ับไดแลววิปสสนาได  นัน่เปนวิปสสนา!  แตถายังเห็นโดย 
สัญญา  เห็นโดยการคาดหมาย  เห็นไหม  เกสา  โลมา  นขา  ทันตา  ตโจ  เห็นเกสา  นี่ลอก 
หนังออก เหน็เนื้อ เห็นหนัง สิ่งที่นีเ้ปนสัญญา 

ถาจิตมันเริม่วิปสสนา จิตที่เริ่มทํากรรมฐาน ถาเรา พุทโธ พุทโธ บางทีมนัเครียด 
มันเบื่อหนาย  เราใชปญญาอยางนี้ได  ปญญาที่เปนโลกียปญญา  โลกียปญญาคือปญญา 
โดยสังขาร  ปญญา  โดยสัญญา  ปญญาคือขอมูลจากกิเลส  แตถาเราพยายามโดยขัดเกลา
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สิ่งนี้เราเปนอุบายวิธีการแหวกเขาไปหาจิตไง สิ่งนี้ทาํไดหมดแหละ  เพียงแตวาทําไดแลว 
วาสิ่งนีม้ันเปนการสิน้สุดของมัน คือสมถะทั้งหมด 

แตถาจิตมันสงบ  เหน็กายจริงๆ  นะ  มันสะเทือนกเิลส  การสะเทือนกเิลสนี่พอ 
มันแว็บเดียวนีม่ันทําไมได นักปฏิบัติสวนใหญจะไปจนตรอกตรงนี้ มนัจะกาวเดนิไปอีก 
ไมได  เพราะอะไร  เพราะมนัทําอีกไมไดเลย  จะทําสมาธิ  จะทําความสงบมนัก็ทําไมได 
เพราะเหตุไมพอบาง  ศรัทธาเสื่อมบาง  ทําไปแลวมนัตองออกแรงบาง  มันก็ขี้เกียจ  มันก็ 
ทําไมได  เปนคนหมดไฟไง  คนหมดไฟ  คนทําสักแตวา  คนนอนแช  นี่มนัตองสลัดนะ 
สลัดความรูสึกอยางนี้ทิง้ เพราะอะไร? 

ดูสิ ดูจีวรเรานี่  เราซักทุกปกษเลย  เราซัก  เราทําความสะอาด เรายอมอยูตลอดเลย 
แมแตผาที่ใชมันยังสกปรก  เรายังตองซักตองยอมอยูตลอดเวลาเลย  แลวหวัใจเวลามันมี 
ประสบการณอะไรเขาไปแลวมนัไปหมักหมม  มนัไปนอนแชอยูอยางนัน้  ทําไมเราไม 
สะบัดมันทิ้งละ  เราสะบัดมันทิ้ง ตั้งตนใหม ตั้งสจัจะใหม ตั้งสติใหม ทําใหม เริม่ตนกัน 
ใหม  แลวพยายามตั้งสัจจะ  แลวพยายามทําใหได  นี่เราสลัดมันทิ้งสิ  สิ่งที่สกปรกยงัซัก 
ออกไดเลย แลวหัวใจอยางนี้ ทําไมไมทํา ทําไมไมทาํ ไมเห็นภัยเหรอ? จะกลับมาเกิดอีก 
เหรอ? จะตองมาเกิดมาตายอยางนีอ้ีกใชไหม? 

เกิดมาแลวก็จะมาบวชซ้ํา  ก็ปรารถนาพุทธภูมิ  ก็เกดิตายนี่สรางบารมี  ก็อยากจะ 
เปนพระพุทธเจา  กิเลสมันก็อางไปโนน  เวลาจะทําคุณงามความดกีิเลสมันก็ตอรองนะ 
เวลากเิลสมนัตอรองมนัไมตองอาปากเลย  เราอาปากตอรองนะ  อาปากพูดตลอดเวลานะ 
กิเลสมันไมตองอาปากเลย  มนัคิดในหวัใจนะ  ลมแผละ  ลมแผละ  ยอมจํานนกับมันหมด 
เลย นีเ่พราะเราไมเหน็ภัย เพราะเราไมเหน็ภัยนะ 

ตอนนีเ้รานัง่อยูในหมอกระทะทองแดงนะ ภพชาตินี้  ชีวิตนี้  ในรางกายหายใจอยู 
อาหารกินอยูทุกวัน  นี่ก็หายใจนี่เผาผลาญ  เห็นไหม  ธาตุไฟเผาผลาญรางกายตลอดวนั 
เพียงแตวาปกตินีม้ันยงัไมมีโรค  มนัยงัไมแสดงอาการ  เดี๋ยวเวลามันเจ็บไขไดปวยขึ้นมา 
จะรูจกัมนัอยู  นีน่ึกวารางกายมนัจะใหประโยชนกนัเรา  เราอยูสขุสบาย  กินอิม่นอนอุน 
เรายังขับเคลือ่นได  ยังมีความสุข  เดี๋ยวเวลาเดินไมได  เวลาแกขึ้นมาแลวจะรูสึกตวั  เวลา
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เจ็บไขไดปวยขึ้นมาแลวจะรูสึกตวันะ  นีม่ันประมาทนอนใจไง  เราประมาทนอนใจกับ 
ชีวิตนะ เราประมาทนอนใจกับเพศของเรานะ 

ดูสิ  บวชมาเปนนักรบ  บวชมาในพุทธศาสนา  พุทธศาสนาเขาก็พรอม  เขาก็ 
สงเสรมิ  ปจจัยเครือ่งอาศัยที่ไหนจะใหเราไปหาเอง  เขาสงเสริมตลอดเวลา  เพราะเขาก็ 
อยากมีบุญกุศลกับผูที่ประพฤติปฏิบัติ  แลวเราประพฤติปฏิบัติ  เราจะมานอนแชอยูกับไอ 
ความหมดไฟอยางนี้  ไอความไมเห็นภยักับหวัใจอยางนี้  ก็ใหมันหมักหมมอยูอยางนีน้ะ 
เหรอ 

มันตองสลัดมันทิง้ไป!  แลวเริ่มตนของเราตลอดเวลา  ลมก็ลุกใหม  ลมก็ลกุใหม 
“ช่ัวเจ็ดที ดีเจ็ดหน” คนบวชแลวสึก สึกแลวบวช เขายังทําไดเลย แลวขนาดเรามีอารมณ 
ในหัวใจ ทําไมจะสูมนัไมได ทําไมจะไมรบกับมนั ทําไมจะทําไมได ถาทําไดขึน้มา มันก็ 
มีกําลังใจขึ้นมา  มันทําได!  คนจะทํานี่มนัทําได  แตมันไปนอนจมเอง  มันไปยอมแพเอง 
คนไปยอมแพเอง 

ถาการศึกมันแพมาจากขางใน กองทพัจะดีขนาดไหนก็แลวแต ถาในเมืองนัน้ ใน 
กองทพันัน้มีไสศึกมาก  ไมมกีารรวมมือกนั  ก็แพวนัยังค่ํา  มันทําใหกองทัพนัน้ตองลม 
สลายไป 

หัวใจของเราก็เหมอืนกัน  มรรคญาณที่มนัจะกาวเดินออกมานะ  ความดี 
ความชอบ  งานชอบ  ดําริชอบ  สติชอบ  สมาธิชอบ  นี่มรรค  ๘  นีก่องทัพธรรมจักรที่จะ 
เคลื่อนไปฆากิเลส มันโดนกิเลสเสี้ยมอยูนี่ มันทําลายอยูขางใน แลวกย็อมแพมันหมดเลย 
แลวก็ตายอยูกับกเิลสอยางนี้ แลวจะเอาอะไรไปสูมนั ไมมีใครเปนโทษกับเราเลย 

เวลาเรามองคนอื่น  คนโนนไมดี  คนนีไ้มดี  แลวไอกิเลสทีม่ันไมดีทําไมไมพูดถึง 
มัน  ไอที่มนัอยูในใจทําไมไมสูมนั  ถาไมสูมนั  สูมนัขึ้นมาแลวถามนัสะอาดขึ้นมา  ถาใจ 
ดวงนี้สะอาดนะ มนัสะอาดขึ้นมามันรูหมดนะ เพราะสรรพสิ่ง เหน็ไหม ใจเหมือนกัน 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูขึน้มา  สิ่งนีส้ะอาดบริสุทธิ์แลวเมตตามาก 
เมตตาสั่งสอนมาก  สัตวโลก  เหน็ไหม  รื้อสัตวขนสตัว  สัตวทีม่ีสัตตะเปนผูของ  แลวเรา 
สัตตะเราก็ของในหวัใจเรา  นี่ออกมาจากใจดวงนั้น  ถาใจดวงนั้น..  เหมอืนกับผา  จีวร
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ดวยกนั  เรากจ็ีวรเหมอืนกันหมด  เวลาซักจวีรใครจวีรใครก็ยอมสีเหมือนกนัหมด  จวีรก็ 
คือจีวรเหมือนกัน นี่ตัดจากผาไมเดยีวกนั นี่คนละผนื ถึงเวลาก็ใชดวยกัน 

ใจก็เหมือนกัน  ใจกเ็หมือนผา  ใจเหมือนกัน สกปรกเหมอืนกนั  ซักไดเหมอืนกัน 
สะอาดไดเหมอืนกัน แตจะซกัหรือไมซักไง จะทําหรือไมทําไง  เขาซักผาในน้ําแกนขนุน 
ไอเราไปซักในกะละมังเปลาๆ  ไมมีน้ําไง  เราวาเราซัก  เราวาเราซัก  แลวมนัซักจริงหรอื 
เปลาละ? นีม่ันทําเหมอืนกนั แตทําไมเหมือนกนัมนัก็ไมไดผลนะสิ  ถาทําเหมอืนกันโดย 
เหมือนกนั มันจะไมไดผลไปไดอยางไร ถาไมไดผล เราก็ตองตัง้ใจจงใจของเราไง ถาจง 
ใจมันเปนประโยชนกบัเรานะ 

สรรพสิ่งถาเรารูจกัเปนประโยชน  มันจะเปนประโยชน  ถาเราไมเหน็ประโยชน 
ของมัน  เราปฏเิสธนะ  มันไมทําเลย  โนนกเ็ล็กนอย  นั่นก็ไมจําเปน  นั่นกค็นโนนทําแลว 
ไมเอาอะไรเลย!  แลวมันจะไปชําระกิเลสตรงไหน  มันมีแตสะสม  มีแตกองอยูในหัวใจ 
คนอืน่เขาทําหมดเลย  เขาไดหมดเลย  ไอเราไมไดอะไรเลย  แตวากูได  ก็ไปซักผาใน 
กะละมังน้ําทีไ่มมีน้ําเลย  ซักอยูนั่น  ไมมนี้ําเลย  ผาเขาสะอาด  แตผากูเหม็นฉิบหายเลย นี่ 
กิเลสทัง้นัน้ แลวจะไปโทษใคร นี่ธรรมะเปนอยางนี้ “ธรรมะ” 

“อัตตา  หิ  อัตตโน นาโถ”  ตนเปนที่พึ่งแหงตน  ตนเปนผูแกไขตน  ตนเทานัน้นะ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกแลวเห็นไหม  ผูช้ีทาง  คนเดินถึงก็ได  คนเดินไมถงึ 
ก็ได เห็นไหม ดูซักผาสิ ผาในน้ํา เวลาซักมือ รอนไหม ซักผาที จุมน้ําที มันรอน ถาไปซัก 
ผาในกะละมงัที่ไมมนี้ํา  หรือซักน้ําเย็น  ซักน้ําเยน็กไ็มได  น้ําเยน็ซักมันก็ไมสะอาด  ทาง 
โลกเขามองกันนะ 

เราเคยเปนอยู  พระบวชใหมมาแลวกบ็อกวาพระพวกนี้โง  อะไรกัน  เอาน้ํารอนๆ 
มาแลวเอามือไปจุมกัน  เดีย๋วนีเ้ขาไมซกัแลว  น้ําอยางนี้เขาไมใชกันหรอก  แตเวลาใช 
ประโยชนแลวนี่มนัเปนอยางนัน้ไหม  นี่เปนขอวัตรของเรา  ยอมน้ําฝาดแกนขนนุ  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาใหดํารงชีวิตแบบนี้  แลวเราทําตามครบูาอาจารยของเรา  มัน 
ผิดตรงไหน โลกนี้โลกเจริญนะ มเีครือ่งซักผา ซักผาไดสะอาดดวย แลวไปซักกับมนั ไป 
ซักกับกเิลสเหรอ  ทําไมตองเอาชีวิตเราไปยอมจํานนกับเขา  ทําไมชีวิตเราไมฝากไวกับ 
ธรรมวนิัย ทําไมชีวิตเราไมฝากไวกับพระพุทธเจา
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เราจะเอาธรรมะ  เราไมฝากไวกับพระพทุธเจาเราจะฝากไวกับใคร  เวลาธรรมะจะ 
เอาพระพทุธเจา  เวลาดํารงชีวิตๆ  แบบโลก  มนักเิลสทั้งนัน้  แลวมันเอาโลกมาทําไม มัน 
เรื่องของกิเลสแลวเราจะไปเช่ือเขาทําไม 

ทุกคนเขามาวัดตองมาคิดอยางนีท้ั้งนั้น  เพราะโลกกับธรรมมนัขัดแยงกันมาก 
เรื่องของธรรมนี้ทวนกระแสเลย ถาเรือ่งของโลก เรือ่งความดํารงชีวิตของโลก เขาคิดกัน 
อยางนัน้เลย  แลวเขามาดูพระนี่  พวกนี้ไมทําอะไรกันเลย  อยูวางๆ  มาอยูมากินเสีย 
ประโยชน  เกิดมาแลวใชปจจัยอาศัยโดยทีไ่มเปนประโยชน  โลกเปนอยางนั้น  เราไมเอา 
โลกเปนใหญ เราเอาธรรมเปนใหญ เอาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนที่พึ่ง 

ธรรมวนิัยมนัจะพัดซากศพเขาฝงตลอด  มันจะพัดความเลวทราม  กิเลสตัณหา 
ความทะยานอยากออกจากใจเรา  ถาเรารูจักใช  รูจักหาประโยชน  รูจกัใชนะ  รูจักใชโดย 
สัมมา ดวยสัมมาสมาธิ ดวยสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกตอง ขณะที่ปจจุบนักิเลสในหวัใจเรา 
มาก มันธรรมดา มันตองขัดแยง มันตองโตแยง เพราะมารไง 

กิเลสคอืมาร  พญามารมันควบคมุใจเราอยู  แลวธรรมขององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา มันชําระกเิลสขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  แลววางธรรมและ 
วินัยไว  ใหเรามาเปนปูนหมายปายทางไวกาวเดิน  แลวปนูหมายปายทางคือสิ่งที่เปนนมิิต 
บอกช้ีทาง แลวหวัใจเรากิเลสเต็มหวั 

นี่วาธรรมของพระพุทธเจา  ธรรมพระพทุธเจานี่แหละกิเลสเต็มหวั  แลวถามนั 
พยายามจะกาวเดิน  แลวพยายามจะขัดแยง มันขัดแยงอยูแลว  แลวเราตองโตแยง  แลวเรา 
พยายามตองมีสติ  ตองตอสูใหเหน็โทษเหน็ภัย  ถาเห็นโทษเหน็ภัยการกระทําของเรา  ทํา 
ไดเต็มไมเตม็มอื เพราะเราเห็นโทษเหน็ภัย  เราเห็นภัย  เราเห็นคุณ เราอยากทําดี  เราอยาก 
สูกับกิเลส แลวจะเปนประโยชนกบัเรา เอวัง 
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