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เราเป็นพระนะ เป็นพระตอ้งมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ศาสนาพทุธเป็นศาสนาท่ี
ประเสริฐ เป็นศาสนาแห่งปัญญา ใหสิ้ทธิเสรีภาพกบัทุกคนท่ีประพฤติในศาสนา  

เรามีความเช่ือเรามีความศรัทธาเราถึงไดอ้อกบวชเป็นพระ เป็นนกัรบ รบกบั
กิเลสไง ถา้รบกบักิเลสหนา้ท่ีของเรากคื็อหนา้ท่ีท่ีจะเอาชนะกิเลสใหไ้ด ้ ถา้เป็นหนา้ท่ี
การเอาชนะกิเลสเห็นไหม เพราะเรามีศรัทธาความเช่ือในศาสนา แลว้เราจะดดัแปลงตน
นะ ดดัแปลงใจของเราใหเ้ขา้ถึงธรรม  

ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาตรัสรู้ธรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ในปัจจุบนัน้ีธรรมกมี็อยูแ่ลว้คร่ึงหน่ึง ก่ึงไง ก่ึงของธรรมคือความรู้สึกของใจของเรา 
ภาชนะท่ีจะใส่ธรรมไดคื้อความรู้สึกน้ีเท่านั้น ในต ารา ในหนงัสือ ในแผน่ดิสกต่์างๆ นั้น 
อนันั้นเป็นขอ้มูลไง เป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิต เขาไม่รู้จกัอะไรเลยนะ แต่เราเกบ็ขอ้มูลไวด้ว้ย
ความฉลาดของมนุษยไ์ง  

แต่ก่ึงหน่ึงของธรรมคือความรู้สึกน้ีเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต ชีวิตเห็นไหม ความรู้สึกไง 
แต่โดนกิเลสครอบง า โดนกิเลสครอบง าอยา่งน้ีแลว้ใจมนัมาจากไหนล่ะ ? ท าไมมนัตอ้ง
โดนกิเลสครอบง าล่ะ ? เห็นไหม กิเลส ความปรารถนา ความจงใจ จะท าใหเ้รามุมานะ มี
การแสวงหา มีการดดัแปลงตนเห็นไหม การปรารถนา แรงปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว ์
แรงปรารถนาเป็นมนุษย ์ แรงปรารถนาเป็นต่างๆ ท าใหเ้ราสะสมบุญญาธิการ สะสมบุญ
บารมีเห็นไหม  

การสะสมบารมีจากสัตวเ์ดรัจฉานเป็นสตัวป์ระเสริฐ สตัวป์ระเสริฐเพราะอะไร ? 
เพราะเรารู้จกัตนเอง เรามีกติกา เรามีศีลธรรมจริยธรรมถึงเป็นสตัวป์ระเสริฐ ถา้เป็นสตัว์
เห็นไหม ดูสิ มนุสสติรัจฉาโน ตวัเป็นมนุษย ์ ร่างกายเป็นมนุษย ์ แต่ใจเป็นสตัวเ์ห็นไหม 
ใจเป็นสตัวเ์พราะมนัมีความต ่าชา้ มีความคิดของมนัโดยประสาสตัว ์โดยสญัชาตญาณไง 
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สตัวม์นัมีสญัชาตญาณ มนัไม่มีศีลธรรมจริยธรรม คือมนัไม่รู้จกัคุณงามความดี
อนัประเสริฐ คุณงามความดีของมนันะเป็นคุณงามความดีของสตัวเ์ดรัจฉานเห็นไหม 
มนัดูแลหมู่คณะนะ มนัเป็นหวัหนา้ของมนั มนัปกป้องลกูนอ้งของมนั ถา้มนัมีครอบครัว
ของมนั มนัรักลกูรักเมียของมนัเห็นไหม มนัปกป้องของมนั อนันั้นเป็นสตัวเ์ดรัจฉานนะ 

แต่ถา้เป็นมนุษย ์ เป็นสตัวป์ระเสริฐเห็นไหม มนัปกป้องครอบครัวของเรา 
ปกป้องสงัคม ปกป้องคุณงามความดีนะ เสียทรัพยเ์พือ่รักษาอวยัวะ เสียอวยัวะเพื่อรักษา
ชีวิต เสียชีวิตเพื่อรักษาธรรม  

ส่ิงต่างๆ เกิดข้ึนมาเพราะอะไร ? เพราะจิตใจเห็นไหม จิตใจมนัเสียสละ จิตใจ
เพื่อสงัคม น่ีเสียสละอยา่งน้ีเป็นหนา้ท่ีของมนุษยน์ะ หนา้ท่ีของความเป็นอยูข่องสงัคม  

แต่หนา้ท่ีของนกับวชล่ะ หนา้ท่ีของพระ หนา้ท่ีของภิกษุเห็นไหม ขอ้วตัรปฏิบติั
คือหนา้ท่ีของเรา ถา้หนา้ท่ีของเรา เราดดัแปลงตนของเราเป็นหนา้ท่ีของเรา เรามีศรัทธา
เรามีความเช่ือเราถึงออกบวชเห็นไหม 

การออกบวชอยา่งน้ีมนัมีหนา้ท่ีของเรา เพราะเราประกาศตนแลว้วา่เราเป็นนกัรบ 
เราประกาศตนเป็นภิกษุเห็นไหม ภิกษุเป็นผูข้อ ขออะไร ? ส่ิงท่ีขอน้ีมนัเป็นอริยประเพณี 
มนัเป็นประเพณีขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ถา้ไม่มีภิกษุเป็นผูข้อ สงัคมเขาจะ
มีการเสียสละไดอ้ยา่งไร บุญกศุลมนัจะเกิดมาจากไหน  

น่ีคือสงัคมของเรา สงัคมของชาวพทุธ เรามีภิกษุแลว้มนัถึงเป็นบุญกศุล ถา้ไม่มี
ภิกษุข้ึนมามนัไม่มีรัตนตรัย ไม่มีแกว้สารพดันึก ไม่มีอะไรส่ิงต่างๆ มนัจะเป็นวงจรการ
ปฏิบติัมาไดอ้ยา่งไร  

วงจรการปฏิบติั เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมา ส่ิงน้ี
จะท าอยา่งไร ประเพณีของพระอริยเจา้ไง เราถือประเพณีของพระอริยเจา้เห็นไหม เรา
บวชข้ึนมาแลว้ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเรา เราจะไม่กา้วล่วงธรรมวินยัโดยเจตนา
นะ แต่ดว้ยความพลั้งเผลอมนัเป็นธรรมดา มนัเป็นส่ิงสุดวิสยั เพราะเราประพฤติปฏิบติั 
เรายงัมีกิเลสอยู ่เราจะฆ่ากิเลสของเรา  
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แต่ถา้เป็นส่ิงท่ีสุดวิสยัเกิดข้ึนมา เรากไ็ม่นอ้ยเน้ือต ่าใจสิ เพราะ ! เพราะมนัเป็น
เร่ืองของอ านาจวาสนา มนัเป็นเร่ืองของกรรมเห็นไหม การกระท ากรรมมนัมีสภาวะ
แบบน้ีมา พอมนัมีสภาวะแบบน้ีมา มนัเป็นแรงขบั แรงขบัของกรรมมนัเป็นสภาวะแบบ
นั้น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งนั้นมนัเป็นแรงขบัอยา่งนั้นเห็นไหม ถา้เรามีเจตนา เรากพ็ยายาม
หลบหลีกส่ิงน้ีใหม้นัเขา้ไปในธรรมและวินยั  

ถา้เขา้ไปในธรรมและวินยั เรากเ็ป็นนกัรบ เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ 
มนัเป็นส่ิงท่ีจะเขา้ถึงธรรม แต่ถา้เราไม่ฝืนตน เราพยายามท าตามสญัชาตญาณไปเห็น
ไหม มนัออกห่างจากธรรมวินยันะ ทั้งๆ ท่ีวา่เราเป็นภิกษุน่ีแหละ ทั้งๆ ท่ีเราเป็นผู้
ประพฤติปฏิบติัน่ีแหละ แต่ปฏิบติัโดยกิเลสไง กิเลสมนักท็  าใหเ้ราออกห่างจากธรรมะไป
ตลอดเวลา ออกห่างจากธรรมะเพราะปฏิบติัโดยกิเลสไง  

เหมือนกนั เรามีทรัพยมี์สมบติัของเรานะ ถา้เราใชผ้ดิเห็นไหม มนัจะท าอะไรล่ะ 
มนักท็  าใหเ้ราเสียนิสยั ท าใหเ้ราเสียต่างๆ ไปหมดเลย  

แต่ถา้เราเป็นคนทุกขจ์นเขญ็ใจ เราพยายามแสวงหาของเรา พยายามสะสมของ
เรา เงินทองเรากห็าได ้ส่ิงน้ีหาได ้ถา้เรารู้จกัประหยดัมธัยสัถเ์ราเกบ็รักษานะ ส่ิงน้ีมนัเกิด
ข้ึนมาไดท้ั้งนั้น  

ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาไดเ้พราะอะไร ? เพราะศีลธรรม ศีลมนัเกิดข้ึนมาในสภาวะแบบ
นั้น แลว้ธรรมล่ะ ธรรมเกิดมาจากไหน เราเกิดมาจากความรู้สึกไง ยะถาภูตงั ญาณะทสั
สะนงั เห็นไหม เกิดความรู้สึก ส่ิงต่างๆ เรารู้แลว้ รู้วา่หลุดพน้ ยะถาภูตงั ญาณะทสัสะนงั 
มนัเกิดญาณทศันะเห็นไหม  

ส่ิงท่ีเป็นยะถาภูตงัเพราะอะไร เพราะมนัเกิดการปฏิบติั เกิดจากการสมัผสั ศีล
สมัผสัหรือยงั ใจไดส้มัผสัหรือยงั ใจไดส้มัผสักบัอะไร ใจไดส้มัผสักบักิเลสมนักเ็ขา้กบั
กิเลส กิเลสมนัพาความรู้สึกอนัน้ีไปเห็นไหม  

เพราะ ! เพราะความรู้สึกไม่ใช่จิต จิตเป็นพลงังานเฉยๆ นะ พลงังานอนัน้ีเกิด
ข้ึนมาจากเราเห็นไหม ปฏิสนธิจิต เรารู้จกัไดอ้ยา่งไร อะไรมนัเป็นปฏิสนธิจิต ส่ิงท่ีมนั
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เกิดๆ มนัเกิดตรงไหน ส่ิงท่ีปฏิสนธิจิต มนัเป็นความรู้สึก มนัเป็นอารมณ์ มนัเป็นอาการ 
มนัเป็นขนัธ์ ขนัธ์ท่ีเกิดข้ึนมาจากธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ 

ถา้ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ นะ เทวดาเขาไม่มีร่างกายเหมือนเรา เขาไม่มีธาตุ ๔ เขามีแต่
ขนัธ์ ๕ แลว้เวลาเป็นพรหมเขาจะมีแค่ขนัธ์ ๑ เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นขนัธ์ของเขา ขนัธ์นะส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนมาเป็นประสาทสมัผสัของเขาในมิตินั้น ในสถานะนั้น ในภพชาตินั้นเห็นไหม  

แต่ในปัจจุบนัเราเกิดมาเห็นไหม เราเกิดมาเรากมี็ธาตุ ๔ กบัขนัธ์ ๕ แลว้กมี็จิต 
จิตเห็นไหม ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ มนัเกิดข้ึนมาเพราะอะไร เพราะมนุษยเ์ขากมี็ของเขาทั้งนั้น 
น่ีแหละท่ีวา่ก่ึงหน่ึงของธรรม  

ก่ึงหน่ึงคือตวัจิตน้ีไง ตวัจิตน้ีเป็นภาชนะท่ีจะไปรับรู้สึกธรรม ก่ึงหน่ึงของธรรม
อยูก่บัเรา แต่โดยความเศร้าหมอง โดยอวิชชาครอบง า เราถึงไม่เคยเห็นจิตของเราเลย เรา
เห็นอาการของจิตทั้งหมด เราเห็นอาการของมนั  

แลว้เรารับรู้อาการของมนั เรากว็า่ส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรมเห็นไหม ธรรม
อยา่งน้ีเป็นธรรมของกิเลสไง เพราะกิเลสมนัเอาส่ิงน้ีมาหลอกเราไง ส่ิงน้ีหลอกเรานะ 
เวลาปฏิบติักป็ฏิบติัโดยกิเลสเห็นไหม ตอ้งนัง่สมาธิ ตอ้งภาวนา กท็  าสกัแต่วา่ ถา้ท าโดย
กิเลสท าสักแต่วา่ ท าใหค้รบจ านวนเวลา ครบจ านวนท่ีเราตั้งกติกาเอาไวไ้งเห็นไหม  

ทั้งๆ ท่ีธุดงควตัรเป็นอริยประเพณี เป็นประเพณีขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ท่ีวางไว ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นพระอรหนัตน์ะ ! เป็นศาสดาของ
เรา แลว้วางธรรมวินยัอนัน้ีไว ้วางธุดงควตัรไว ้ใหเ้ป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส เคร่ืองขดัเกลา
กิเลสกบัอะไร ?  

พระกสัสปะเห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถาม  

“กสัสปะ เธอถือธุดงคท์ าไม เธอเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ อายกุป็านเรา แก่ปานน้ี ถือ
ธุดงคท์ าไม” 

“ถือเป็นจริตนิสยั เพราะเป็นความรักความสงวน”  

“ถือเพื่อใคร?”  
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“ถือเพื่ออนุชนรุ่นหลงัไดเ้ป็นคติตวัอยา่ง”  

เป็นคติตวัอยา่งส าหรับเราภิกษุนกัรบในปัจจุบนัน้ี ปัจจุบนัเราเกิดมา เรามีศรัทธา
นะ ศาสนาพทุธไม่บงัคบัใคร ไม่ขู่เขญ็ใคร ไม่บีบบงัคบัใคร แต่เป็นเพราะวา่เราศรัทธา 
เรามีความเช่ือ เราบวชข้ึนมาแลว้ ส่ิงน้ีพอเราบวชข้ึนมาแลว้ เราบวชเขา้มาธรรมวินยัตอ้ง
เป็นกติกา ตอ้งเป็นศาสดาของเราบงัคบัเรา เพราะเราศรัทธาเราเช่ือ  เราตอ้งการแสวงหา
ธรรม ถึงตอ้งการบงัคบัเราไง บงัคบัเพื่อใหกิ้เลสมนัไดบ้อบบางลง มนัไดเ้จือจางลงเห็น
ไหม  

การบงัคบั.. ศีลตอ้งเป็นการบงัคบั ถา้ไม่บงัคบัมนัจะผดิศีลเห็นไหม ถา้เป็น
สภาวธรรมล่ะ ถา้บงัคบัศีล ถา้ศีลเป็นปกติตอ้งเป็นปกติหมด  

แต่ถา้เป็นธรรมล่ะ เป็นธรรมมนัอยูท่ี่จริตนิสยัใช่ไหม มนัถึงเปิดกวา้งไง เปิด
กวา้งใหใ้ครจะท าตามจริตนิสยัของตวัเอง ถา้ท าตามจริตนิสยัของตวัเองเห็นไหม เร่ืองน้ี 
มนัอาการของจิตกบัจิตมนัต่างกนั อาการของจิตมนัอยูท่ี่ความรู้สึกอนัน้ี แต่ตวัจิตเห็น
ไหม ตวัจิตเป็นตวัสกัแต่วา่  

ถา้ตวัจิตเป็นตวัสกัแต่วา่ แต่ตวัสกัแต่วา่อนัน้ีมนัสกัแต่วา่ดว้ยความมหศัจรรยน์ะ 
ไม่ใช่สกัแต่วา่ดว้ยอาการของขนัธ์ ท่ีสกัแต่วา่ๆ กนัอยูน้ี่ มนัเป็นสกัแต่วา่ของขนัธ์ มนั
เป็นอาการของจิตอยูแ่ลว้ แลว้เราไปเป็นสกัแต่วา่อีกเห็นไหม มนัเลยไหลออกไปโดย
กิเลสไง กิเลสพาปฏิบติั นัน่กส็กัแต่วา่ น่ีกส็กัแต่วา่  ถา้สกัแต่วา่มนัตอ้งเป็นพระโสดาบนั 
!  

เวลาพระสารีบุตรฟังธรรมของพระอสัสชิ “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใหก้ลบัไปดบัเหตุ” ดบัเหตุคือดบัสมุทยั ตณัหาความทะยานอยาก
ในอารมณ์ความรู้สึกอนันั้น  

ถา้มนัเขา้ไปดบัตณัหาความรู้สึกอนันั้น มนักส็กัแต่วา่ สกัแต่วา่เพราะมนัเป็น
ความจริงของมนั สกัแต่วา่น้ีมนัต่างอนัต่างจริงนะ ขนัธก์เ็ป็นจริงของขนัธ์ จิตกเ็ป็นความ
จริงของจิต ทุกขต์อ้งหลุดออกไปจากใจ แต่อนัน้ีสกัแต่วา่ของกิเลส ถา้สกัแต่วา่ของกิเลส
มนัสกัแต่วา่ดว้ยเอากิเลสมาครอบหวัไวเ้ห็นไหม  
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หนา้ท่ีกผ็ดิพลาด ท าตามหนา้ท่ี หนา้ท่ีของนกัรบ หนา้ท่ีของเราตอ้งท าสัมมาทิฐิ
ความถกูตอ้ง ถา้สมัมาทิฐิคือความถกูตอ้งมนัจะเขา้ถึงธรรม เขา้ถึงความก่ึงหน่ึงของ
ธรรมะท่ีมีอยูแ่ลว้เห็นไหม ธรรมะท่ีมีอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีสมัผสัไดด้ว้ยความรู้สึก สมัผสัไดด้ว้ย
ใจ  

แลว้ใจปกคลุมไปดว้ยกิเลสมนัถึงสมัผสัไม่ได ้ แลว้ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้แลว้กนึ็กวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรม ถา้ส่ิงน้ีเป็นธรรม สกัแต่
วา่ๆ กิเลสมนัครอบง าอีกชั้นหน่ึงเห็นไหม ถา้ครอบง าอีกชั้นหน่ึง ส่ิงน้ีปฏิบติัโดยธรรม 

นกัรบๆ กบัอะไร นกัรบๆ กบักิเลสเพื่อจะชนะตน น่ีนกัรบ รบกบัธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหกิ้เลสมนัครอบหวั รบกบัธรรมนะ เพราะมนัอา้งอิงมนั
เอาธรรมเป็นหวัโขน แลว้ส่ิงน้ีกิเลสมนัหลอกกินไปในธรรมนั้นไง มนัตอ้นธรรมอนันั้น 
ตอ้นกิเลสมนัซอกซอนไปในแง่มุมต่างๆ ของธรรมะ แลว้วา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ เห็นไหม  

มนัไม่ใช่นกัรบเลย มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นสจัธรรมปฏิรูป อา้งอิงแอบอิงสจัธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ หนา้ท่ีนั้นเลยกลายเป็นหนา้ท่ีสร้างสมกิเลส ไม่ใช่
หนา้ท่ีการช าระกิเลสเห็นไหม เราเป็นนกัรบเราศรัทธาแลว้นะ เรามีศรัทธาเรามีความเช่ือ 
เราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

ดูครูบาอาจารยสิ์ เวลาครูบาอาจารยข์องเรากราบพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์
ท าไมกราบมาจากหวัใจ เพราะพระพทุธ.. พทุธะไง ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ตรัสรู้ธรรมอยา่งน้ี แลว้เราจะปฏิบติักนัอยา่งไร  

แต่เวลาเราปฏิบติัโดยกิเลสมนัง่ายๆ นะ น่ีกรู้็ไปหมด ส่ิงน้ีเป็นสภาวธรรม ส่ิงน้ี
เป็นสภาวธรรม มนัธรรมของกิเลสทั้งนั้น กิเลสเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้เป็นหวัโขนเห็นไหม  

ดูสิ ทางโลกเขาๆ เขา้สงัคมกนั เขาตอ้งมีมารยาทสงัคม มีอะไรต่างๆ น่ีก็
เหมือนกนั เวลาคุยธรรมะกนั เอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาอา้งอิง 
แลว้กเ็ป็นมารยาทของสงัคม ไม่มีใครกลา้ช าระกิเลส ไม่มีใครพดูแทงใจด าไง  
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ถา้พดูแทงใจด าส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองของกิเลสนะ ถา้เป็นเร่ืองของธรรมจะไม่พดู
อยา่งนั้นเลย ถา้สกัแต่วา่มนัสกัแต่วา่โดยความมหศัจรรย ์แมแ้ต่จิตมนัปล่อยวางเขา้มา สกั
แต่วา่แลว้ถา้จิตมนัปล่อยวางนะ  

จิตกบัขนัธ์.. ขนัธ์คือความฟุ้ งซ่าน ขนัธ์คือความคิด รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 
วิญญาณ เป็นความคิด เป็นความฟุ้ งซ่าน เกิดจากใจ แลว้มนัไดข้อ้มูลท่ีเจบ็แสบปวดร้อน 
ขอ้มูลท่ีมนักระเทือนหวัใจ มนัจะกระเทือนหวัใจมาก ถา้ขอ้มูลเป็นธรรมนะ เหมือนลม
พดัชายเขาชัว่คร้ังชัว่คราวเห็นไหม ส่ิงน้ีมนักระเทือนหวัใจ  

ส่ิงท่ีเป็นขนัธ์มนัสะเทือนหวัใจอยูแ่ลว้ ถา้ส่ิงท่ีมนัเป็นขอ้มูลอยา่งน้ี แลว้เรา
พิจารณาของเขา เราพิจารณาธรรมอนัน้ีเขา้มาเห็นไหม ตวัจิต ! ตวัจิตเป็นตวัพิจารณา ส่ิง
ท่ีพิจารณาเจบ็แสบปวดร้อนมนัเกิดมาจากไหนล่ะ เกิดมาจากอวิชชาไง เกิดมาจากความ
ไม่เขา้ใจไง ไม่เขา้ใจส่ิงใดๆ เลย ส่ิงน้ีมนัเป็นอดีตอนาคต  

เสียงสกัแต่วา่เสียง.. รูป รส กล่ิน เสียง สกัแต่วา่ทั้งนั้นเลย มนัเป็นธรรมชาติของ
เขา ถา้ไม่มีอยา่งน้ีเราจะส่ือสารกนัอยา่งไร เสียงเห็นไหม พดูเป็นสมมุติเป็นอยา่งอ่ืนก็
เป็นอยา่งอ่ืนไป แต่เราไปใหค่้าของเขาเองวา่เสียงน้ีมนัมีมาโดยดั้งเดิมเห็นไหม ส่ิงน้ีมนัมี
มาโดยดั้งเดิม แต่มนัมีอยูก่บัใจ กเ็วลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นิพพานไปแลว้ 
ส่ิงน้ีมนัมีอยู ่ 

สอุปาทิเสสนิพพาน ขณะท่ีมีชีวิตอยูม่นัเศษส่วน ส่ิงน้ีมนัเอาไวส่ื้อสารกนั ส่ือ
ไปสู่ความจริง ธรรมท่ีแสดงธรรมอยูน้ี่ “ธรรม” เอาขนัธ์ ๕ แสดงออกมาโดยใจท่ีบริสุทธ์ิ 
มนักเ็ป็นธรรมบริสุทธ์ิ เพราะอะไร เพราะตวัจิตตวัธรรมแท้ๆ  แต่ตวัธรรมของเราก่ึงหน่ึง
คือความรู้สึกอนัน้ี มนัโดนส่ิงน้ีครอบง าอยู ่ เราถึงตอ้งพยายามท าหนา้ท่ีของเรา ช าระส่ิง
น้ีออกมา เพราะ ! เพราะจิตมนัไม่เคยตายนะ  

จิตน้ีไม่เคยตาย  มนัจะเปล่ียนแปลงสภาวะแบบน้ีไปตลอด เราไม่ตอ้งไปตกใจ
เร่ืองค าวา่ตายเลย เพราะ ! เพราะกิเลสมนัจะเอาส่ิงน้ีมาหลอกลวงเรา ถึงเวลาตอ้งตายนะ 
ตอ้งเจอสภาวะแบบน้ี ทนไม่ไดน้ะ มนัตอ้งบุบสลาย..  
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ใหม้นัเป็นไปเถิด ใหม้นัเป็นตามความเป็นจริงสิ อนัน้ีไม่ไดเ้ป็นตามความเป็น
จริงเลย เพราะเรากม็านัง่ประพฤติปฏิบติัอยู ่ นัง่สมาธิเดินจงกรมอยู ่ เรากท็  าของเราอยู ่
แลว้มนัผดุข้ึนมา มนัแสดงตวัข้ึนมา อนันั้นมนัเป็นอาการของมนัข้ึนมา อาการดว้ยนะ 
แลว้อาศยักิเลสเขา้ไปยแุหยน่ะ แลว้เรากเ็ข่าอ่อนไปเห็นไหม ไม่กลา้ปฏิบติัอะไรเลย  

อะไรมนัจะเป็นจะตายขอใหไ้ดเ้ห็นก่อน ใหเ้ห็นวา่ส่ิงใดตายก่อนเห็นไหม ถา้มนั
ตายจริงๆ กคื็อตาย แต่น่ีมนัตายไม่จริง มนัเป็นความคิดเฉยๆ วา่จะตาย แลว้เรากก็ลวัมนั 
กิเลสมนัเอาความตายน้ีมาอา้ง  

ส้ินสุดของชาติปัจจุบนัน้ีคือการตาย ! ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด แต่พลดั
พรากดีหรือพลดัพรากไปในโลกอเวจี ถา้พลดัพรากท่ีดีเห็นไหม มนักเ็กิดตายในวฏัฏะ 
แต่ลองดูสิ ประพฤติปฏิบติัไปนะ  

“ย   กิญฺจิ สมุทยธมฺม  ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นมนัตอ้งดบัเป็น
เร่ืองธรรมดา”  

เห็นความเป็นธรรมดาของมนัเห็นไหม สภาวธรรมมนัเกิดข้ึนมา เห็นความเป็น
ธรรมดาของมนั ! การเกิดการตายเป็นสมมุติอนัหน่ึง จิตมนัไม่เคยตาย ใหเ้ห็นกิเลสมนั
ขาดไปจากใจ มนัจะอะไรมาตาย  

ถา้กิเลสตายคาหวัใจน่ีเห็นไหม เวลาพระอรหนัตท่ี์มีชีวิตอยู ่ การเกิดและการตาย
มีคุณค่าเท่ากนั การมีชีวิตอยูแ่ละการตายกมี็คุณค่าเท่ากนั เพราะธรรมมนัเป็นธรรมลว้นๆ 
แลว้ไง ธรรมในหวัใจมนัเป็นธรรมลว้นๆ แลว้  

แต่ถา้มนัเป็นก่ึงของธรรม ก่ึงคือมีโอกาส เรามีโอกาสนะ เราเป็นนกัรบ เราบวช
แลว้ หนา้ท่ีของนกัรบเห็นไหม หนา้ท่ีของเรา หนา้ท่ีของโลกเป็นเร่ืองของเขานะ งาน
ของโลกเขาเห็นไหม ถา้เขาท าบุญกศุลของเขา เขากเ็ป็นอามิส เขาท าบุญกศุลเพื่อสถานะ 
เพื่อยกพฒันาใหเ้กิดจิตน้ีข้ึนมา  

จิตน้ีถา้มนัไดเ้สียสละ มนัมีอิสระมนัระลึกถึงสงัคมเห็นไหม มนัเห็นแลว้สลด
สงัเวชนะ เพราะเราคนๆ หน่ึง ถา้เราอยูใ่นสงัคมแวดลอ้ม ดูสิ ปัจจุบนัน้ี อากาศสดช่ืน
มาก ฝนตกมีความร่มเยน็เป็นสุขเห็นไหม ถา้เกิดอากาศมนัแหง้อากาศมนัแลง้ล่ะ อากาศ
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มนักใ็หผ้ลกบัเรานะ ผวิหนงัน้ีร้อนมากไปตากแดดตากลมเหง่ือไหลไคลยอ้ย สงัคมก็
เป็นแบบนั้น  

เราอยูใ่นสงัคมท่ีดี เราจะมีความสุขของเรา ถา้สงัคมท่ีมีแต่ปัญหา เราอยูใ่นสงัคม
นั้นมนักเ็ดือดร้อน แลว้สงัคมมนัเกิดมาจากใคร สงัคมมนักเ็กิดจากมนุษยร์วมตวักนัเป็น
สงัคมน่ีแหละ  

แลว้ผูท่ี้มีคุณธรรมเห็นไหม ทุกคนมีคุณธรรม เราเห็นสภาพสงัคมนั้น เราชกัน า
สงัคมนั้น ท าสงัคมนั้นใหข้ึ้นมาดี ส่ิงท่ีอยูอ่าศยัเรากดี็ สรรพส่ิงกดี็เห็นไหม น่ีคนดี ผูท่ี้ดี 
คนท่ีดีเป็นหวัหนา้ ทุกอยา่งจะเป็นคุณงามความดีไปหมดเลย 

ถา้คนชัว่ล่ะ คนชัว่เป็นหวัหนา้ใครจะเดือดร้อนช่างหวัมนั สะสมของตวัเองไวค้น
เดียว อะไรกไ็ดส้ะสมของตวัเองไว ้ เกบ็ซ่อนเกบ็สะสมไวค้นเดียว สะสมไวท้ าไม ? 
สะสมไวใ้หกิ้เลสมนัพองตวัข้ึนมา ไม่ไดส้ะสมไวใ้ชจ่้ายนะ เพราะการใชก้ารสอยมนัก็
เท่ากนัทั้งนั้น คนมนัมีปากมีทอ้งเหมือนกนั ใชจ่้ายเหมือนกนั แต่มนัสะสมเพื่อความเอา
รัดเอาเปรียบของกิเลสไง กิเลสมนัเหยยีบหวัตวัเองยงัไม่เขา้ใจเลย คิดวา่สะสมไวแ้ลว้
ตวัเองจะไดป้ระโยชน์ ตวัเองจะไดใ้ชส้อยมากกวา่คนอ่ืนไง มากคนอ่ืนมาจากไหน มนั
จะมากไปไหน กใ็ชเ้หมือนกนั เท่ากนัเห็นไหม  

แต่ถา้คนท่ีมีคุณธรรม เราสละใหเ้ขาไป เราใชแ้ต่ความจ าเป็น ตามความพอดีของ
เราเห็นไหม มนัเป็นธรรมไง ธรรมเกิดจากการไดม้าเป็นธรรม ! การเกบ็รักษาก็เป็นธรรม 
! การใชก้เ็ป็นธรรม ! คนท่ีเป็นธรรมมนัจะเป็นธรรมตั้งแต่ตน้จนจบไง  

ถา้มนัเป็นกิเลสเห็นไหม การไดม้ากไ็ดม้าดว้ยเล่ห์ดว้ยเหล่ียม การเกบ็รักษากเ็กบ็
รักษาเพื่อใหต้วัเองไดม้ากกวา่คนอ่ืน การใชย้ิง่ใชโ้ดยสุรุ่ยสุร่าย ใชโ้ดยเกินความจ าเป็น 
แลว้มนัเกิดโทษอะไร เกิดโทษกบัร่างกายไง  

ดูสิ ดูทางโลกเขาเห็นไหม กินมาก นอนมาก ตอ้งไปลดความอว้น ตอ้งเขา้คลินิก
กนั ตอ้งไปเสียตงัคก์นั กินกเ็สียตงัค ์จะถ่ายกเ็สียตงัค ์จะท าอะไรกเ็สียตงัคเ์ห็นไหม 

แต่ของเราล่ะ ของเราโดยกิเลส กินกกิ็นพอกกิเลส ท ากท็  าพอกกิเลส เกบ็รักษาไว้
เพื่อพอกกิเลส แลว้น่ีคือหนา้ท่ีเหรอ ? หนา้ท่ีอยา่งน้ีเหรอ ? องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
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พทุธเจา้ใหมี้หนา้ท่ีการพอกกิเลสหรือการฆ่ากิเลส ? ถา้การฆ่ากิเลสมนักต็อ้งสละออกสิ 
ถา้การสละออกมนัตอ้งเสียสละเห็นไหม ถา้การเสียสละสงัคมจะดีข้ึนมาไหม?  

ถา้สงัคมดีข้ึนมา การประพฤติปฏิบติัของเรากจ็ะดีข้ึนมา ความเป็นอยูข่องเรากดี็
ข้ึนมา เราจะมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เราจะมีป่าไม ้มีส่ิงต่างๆ ท่ีบริสุทธ์ิ แต่ท่ีเพราะการเห็นแก่
ตวัมนักเ็บียดเบียนกนั ท าลายกนั การเป็นอยูม่นักอ็ตัคดัขดัสนกนัไปทั้งหมด เกิดจากใคร 
? กเ็กิดจากความโลภ เกิดจากความรัก เกิดจากความตอ้งการ เกิดจากคนท่ีแสวงหา  

ในหนา้ท่ีของเรากเ็หมือนกนั ในขอ้วตัรปฏิบติัการแสวงหาของเรา การกระท า
ของเรา ถา้สงัคมเรายิม้แยม้แจ่มใสเห็นไหม ดูสิ ดูร่างกายเราปกติ การเป็นอยูข่องเราจะ
เคล่ือนไหวสะดวกสบายมาก ร่างกายของเราเหยยีบหนาม แค่หนามต าเทา้เท่านั้นการเดิน
ของเรากผ็ดิปกติแลว้ แลว้เจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมากไ็ม่ปกติ 

สงัคมกเ็หมือนกนั ในสงฆข์องเราถา้ท่ีไหนขาดแคลน ท่ีไหนอุดมสมบูรณ์เกิน
กวา่เหตุเห็นไหม ไปสะสมไวท่ี้หน่ึง อีกท่ีหน่ึงไม่มีอยู ่ มนัเป็นธรรมไหม แลว้ท าไมเรา
ตอ้งปิดของเรา ท าไมเราตอ้งปกปิดความเป็นจริง ท าไมเราไม่เปิดเผย อยา่งน้ีมนักเ็ป็น
การท าผดิ เราท าผดิ เราเห็นแก่ตวั  

การเห็นแก่ตวัเห็นแก่ใคร ? กเ็ห็นแก่กิเลส กกิ็เลสมนัเห็นแก่ตวั พอกิเลสเห็นแก่
ตวัมนักท็  าลายเรา หนา้ท่ีอยา่งน้ีเหรอ หนา้ท่ีช าระกิเลสหรือหนา้ท่ีพอกกิเลส ถา้หนา้ท่ี
พอกกิเลสมนัเป็นหนา้ท่ีของมาร มนัเป็นหนา้ท่ีของกิเลสเห็นไหม  

ดูสิ นกัรบ เราจะรบอยูแ่ลว้นะ เรายงัพลาดเลย ถา้นกัรบหนา้ท่ีของเราคือเสียสละ
เห็นไหม ดูสิ เราจะฆ่ากิเลสอยา่งไร ถา้เราเสียสละออกไป มนัอ่อนลงนะ กิเลสมนัจะ
อ่อนตวัลง อ่อนตวัลง ทิฐิมานะ ทิฐิของเราเห็นไหม มานะ ๙ เสมอกวา่เขา ส าคญัตน ถา้
เสมอกวา่เขา เราเสมอกนั ภิกษุบวชมาดว้ยกนั เป็นสมมุติสงฆด์ว้ยกนั ศีล ๒๒๗ ขอ้
เท่ากนั เราเสมอกนัดว้ยศีล เสมอกนัทุกอยา่งเลย สิทธิเสมอภาคหมดเลย  

หนา้ท่ีเห็นไหม หนา้ท่ีกเ็หมือนกนั ความเสมอกนั ถา้เราเสมอกนัอยูอ่ยา่งน้ี การ
ประพฤติปฏิบติัของเราอยา่งน้ี แต่ถา้มีคุณธรรมข้ึนมาในหวัใจ เราเคารพกนัดว้ย
คุณธรรมนะ น่ีพรรษาน้ีตามธรรมวินยั  แต่ถา้มีคุณธรรมข้ึนมาดว้ยมนัจะซ้ึงหวัใจมาก 
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ถา้มีคุณธรรม คุณธรรมอนัน้ีท่ีเราแสวงหากนั เพราะ ! เพราะถา้มีคุณธรรม จะ
เป็นท่ีพึ่งของเราได ้ ถา้ไม่มีคุณธรรม ผูท่ี้สูงกวา่พยายามจะชกัจูงผูท่ี้อยูต่  ่ากวา่ใหเ้สมอเรา
หรือสูงข้ึนกวา่เราเห็นไหม สงัคมสงฆจ์ะเขม้แขง็ข้ึนมา ถา้สงัคมสงฆเ์ขม้แขง็ข้ึนมาโดย
ธรรม เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นธรรมในสงัคมมนัจะมีประโยชน์กบัทุกๆ คนเลย มีประโยชน์
กบัเราก่อน  

ดูสิ อากาศสดช่ืน เราหายใจแลว้มีความสดช่ืนไหม ? ถา้อากาศสดช่ืนเราหายใจ
แลว้สดช่ืน แลว้คนอ่ืนจะหายใจสดช่ืนไหม ? มนัสดช่ืนไปหมด ร่างกายท่ีมนัสดช่ืนไป
หมด การเคล่ือนไหวของสงัคม สงัฆะมนักข็บัเคล่ือนไปดว้ยความเป็นธรรม  

ธรรมะทุกคนเรียกร้องนะ เท่ียวร้องขอความเป็นธรรม ร้องขอความเป็นธรรม
ทั้งหมดเลย น้ีกิเลสในหวัใจของเรามนัเหยยีบย  า่อยู ่แลว้ใครร้องขอความเป็นธรรมล่ะ  

หนา้ท่ีของเราคือปัดมนัออก หนา้ท่ีของเราคือพยายามใหกิ้เลสมนับางลง บาง
ลงๆ จนกวา่เราจะท าลายมนัไดน้ะ ถา้เราท าลายมนัไม่ไดเ้ราจะไม่เห็นธรรม ถา้เราเห็น
ธรรมนะ “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต”  

ถา้เราเห็นธรรมข้ึนมาในหวัใจของเรา ใจมนัจะเป็นธรรมข้ึนมา แลว้ใจเป็นธรรม
ข้ึนมาเห็นไหม วิธีการ.. ดวงตาของโลก ผูท่ี้อบรมสัง่สอนโลก อตัตา หิ อตัตโน นาโถ 
เป็นหวัใจของศาสนาเรา อตัตา หิ อตัตโน นาโถ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นัง่อยู่
ท่ีโคนตน้โพธ์ิ ใครไปดูแล ปัญจวคัคียด์ูแลมา ๖ ปีนะ ท าแลว้ผดิถกู ผดิถกูอยูต่ลอดเวลา  

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะตรัสรู้ข้ึนมาดว้ยพระองคเ์องท่ีโคน
ตน้โพธ์ิเห็นไหม “อตัตา หิ อตัตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” ในปัจจุบนัน้ี คืนน้ีนัง่
แลว้ ถา้ไม่ส าเร็จจะไม่ลุกจากท่ีนัง่น้ีเดด็ขาดเลย จะเป็นตายอยา่งไรกแ็ลว้ไป เพราะได้
ทดสอบไดต้รวจสอบมาหมดแลว้ วา่ในลทัธิต่างๆ ในการกระท ามาต่างๆ ในศาสนาอ่ืน
มนัเป็นส่ิงท่ีไม่เขา้ทางเลย ปฏิบติัมาแลว้ สมาบติัเขา้ขนาดไหนมนักเ็ส่ือมสภาพไป  เวลา
ออกมาจากสมาบติักเ็ป็นธรรมดาเห็นไหม  

แต่เวลากิเลสมนัเขา้ไปช าระนะ เวลากิเลสมนัฟ้ืนตวัข้ึนมา ส่ิงน้ีออกมาเป็นปกติ 
มนักอ็ารมณ์ปกติเห็นไหม แต่ถา้อาสวกัขยญาณมนัท าลายกิเลสไปแลว้เห็นไหม มีชีวิต
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อยู ่มีลมหายใจอยู ่มีต่างๆ อยู ่มนัเป็นเร่ืองธรรมดา มนัเป็นเร่ืองของโลกๆ เขา โลกๆ เขา
เพราะเราเกิดมาเห็นไหม  

ดูสิ เวลาเราเกิดข้ึนมาเกิดจากพอ่จากแม่ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา อตัตา หิ อตัต
โน นาโถ น่ีเกิดมาจากใคร เกิดจากท่ีเรานัง่สมาธิภาวนา เกิดมาจากเดินจงกรมข้ึนมา มนั
เกิดมาจากในธรรมน้ี  ในหวัใจท่ีก่ึงหน่ึงของความรู้สึกอนัน้ีมนัโดนกิเลสอยู ่ แลว้ถา้มนั
ท าลายกิเลสออกไป มนัสะอาดบริสุทธ์ิ  

ส่ิงท่ีสะอาดบริสุทธ์ิมนัจะเกิดตายอีกไหม ? ถา้มนัไม่เกิดตายอีกแลว้ความตายมา
จากไหน ? ท่ีวา่กลวัตายๆ เวลาปฏิบติัไป “ตายนะๆ” ทุกอยา่งกจ็ะตาย พอมีความตาย
ข้ึนมาเข่าอ่อนหมดเลย ถา้ไปเอาความตายเขา้มาเข่าอ่อนหมด แลว้เวลากิเลสมนัตายไป
แลว้ อะไรมนัตาย ? อะไรมนัตายเห็นไหม  

ถึงบอกวา่กิริยาเฉยๆ เวลาผูท่ี้ส้ินกิเลสแลว้ท่ีมีชีวิตอยู ่ ถา้ไม่มีเจตนา.. กรรมไม่มี
เห็นไหม  

ถา้กรรมไม่มีท าไมพระโมคคลัลานะโดนทุบตายล่ะ พระโมคคลัลานะโดนทุบ
ตายนั้นมนัเป็นกรรมเก่า กรรมของร่างกาย กรรมท่ีเคยท ากบัแม่ไว ้ การท ากบัแม่ไวม้นั
เป็นกรรมเก่า แลว้ส่ิงน้ีมนัตามมาเพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัยงัมีร่างกายอยู ่ มนัยงัมีวตัถุ 
มีธาตุท่ีสืบต่อกนัได ้ 

แต่เวลาเป็นเร่ืองของจิต มนัเขา้ถึงจิตไดไ้หม เขา้ถึงจิตไม่ได ้วาระสุดทา้ยเวลาพดู
ถึงร่างกาย ร่างกายน้ีบุบสลายไปแลว้เห็นไหม เอาฤทธ์ิรวมร่างกายข้ึนมากลบัมาลาองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ “ใหเ้ห็นความสมควรแก่เวลาของเธอเถิด” สมควรแก่เวลา 
ไม่ดึงไว ้ ไม่จบัไว ้ รอใหพ้ระพทุธเจา้เทศนาวา่การแลว้กลบัไปท่ีเดิม คลายฤทธ์ิออก ถึง
กลบัสู่สภาพเดิม แลว้หวัใจสะเทือนอะไรไหม ?  

คนเรานะเจบ็ปวดขนาดนั้น ท าไมยงัรักษาใจไวไ้ดป้กติ ท าไมถึงเอาฤทธ์ิให้
ร่างกายกลบัมาปกติแลว้เหาะมาไดเ้ห็นไหม เพราะมนัไม่สะเทือนใจไง มนัสะเทือนถึงใจ
ไม่ได ้มนัสะเทือนถึงธรรมแท้ๆ  ไม่ได ้ธรรมเหนือโลก ! 
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ธรรมเหนือโลก ส่ิงท่ีวา่เป็นวิหารธรรม ส่ิงท่ีไม่มีเจตนา กิริยาเฉยๆ อยา่งน้ีมนัถึง
ไม่มีกรรม ส่ิงน้ีไม่มีกรรม แต่ถา้เรายงัประพฤติปฏิบติัไม่ถึงส่ิงน้ีเป็นกรรมทั้งหมด เพราะ 
! เพราะถา้ไม่มีค าสัง่ ไม่มีพลงังาน มนัจะเคล่ือนไหวไปไดอ้ยา่งไร ? ไม่มีจิต อาการของ
จิตเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ? ไม่มีจิต ไม่มีพลงังานอนัน้ี ความคิดจะเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าน้ีท่ีไฟดบัมนัจะท างานไดอ้ยา่งไร ?  

ส่ิงท่ีอาการของใจต่างๆ เกิดข้ึนมาจากใจทั้งหมด แลว้ใจเป็นอวชิชา ใจเป็นมาร 
ออกมา มนัจะพน้จากมารไปไหน มนัเป็นมารลว้นๆ มนัถึงเป็นกรรมลว้นๆ ไง กรรม
ลว้นๆ มนักใ็หผ้ลกบัเราลว้นๆ ไง ส่ิงน้ีหนา้ท่ีมนัถึงยอ้นกลบัมากบัเรา ถา้เราปฏิบติักนั 
เรามีการประพฤติปฏิบติัของเราเห็นไหม  

หนา้ท่ีของสงฆ ์หนา้ท่ีของเรา หนา้ท่ีของนกัรบตอ้งท านะ ถา้เราท าของเราข้ึนมา
เห็นไหม หนา้ท่ีของโลก ดูสิ อาบเหง่ือต่างน ้าตอ้งหาอยูห่ากินของเขา เราเห็นไหม ภิกษุ
เป็นผูข้อ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางธรรมและวินยัไวเ้ป็นอยา่งน้ี แลว้เรา
เกิดมาพบธรรมวินยัเห็นไหม  

ดูสิ มีบาตรไปบิณฑบาต สิทธิมีพร้อมเลย เชา้ข้ึนมาสะพายบาตรออกไป เขาใส่
บาตรเราอยูแ่ลว้ ส่ิงน้ีมนัเป็นความวิตกกงัวลของเราไหม อาหารกไ็ม่ตอ้งเป็นความวิตก
กงัวลของเรา  

ผา้ ปัจจยั ๔ เป็นท่ีวิตกกงัวลของเราไหม มีคนส่งเสริมเราตลอดเวลา แต่หนา้ท่ี
ของเราๆ ขาดตกบกพร่องไปไหม หนา้ท่ีของเราไดท้ าความสงบของใจบา้งไหม ปัญญา
ไดเ้กิดข้ึนมาบา้งไหม ไดช้ าระไดท้ าใหม้นัเบาบางลงไหม  

ถา้เบาบางลงเรากเ็ป็นนกัรบโดยถกูตอ้ง ถา้เราไม่ท าลายของเราเลย เราไปสะสม
ไปพอกพนูข้ึนมาอีกต่างหากนะ ถา้พอกพนูข้ึนมา เราจะมาฆ่ากิเลสหรือเราจะมาช าระ
กิเลสเห็นไหม  

แลว้เราเกิดมาวา่พระ หรือผูป้ฏิบติัคนอ่ืน หมู่คณะอ่ืนเขาท าไม่ดี ส่ิงนั้นกไ็ม่ดี ส่ิง
น้ีกไ็ม่ดี ส่ิงท่ีเขาไม่ดีแลว้เราจะท าไม่ดีกบัเขาไหม ถา้เราไม่ท าดีกบัเขา แลว้ส่ิงท่ีท าดีคือ
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อะไร ? ส่ิงท่ีท าดีในศาสนาคืออะไร ? อยูใ่นศีลในสตัยน่ี์เหรอ ถา้อยูใ่นศีลในสตัย ์ ดู
ตน้ไมม้นัไปผดิศีลท่ีไหนล่ะ  

เราสร้างส่ิงวตัถุข้ึนมาแลว้มนัไปท าลายใครบา้งล่ะ ? มนักอ็ยูข่องมนันะ เราจะท า
จิตของเราใหม้นัเป็นวตัถุอนัหน่ึงเหรอ ? เราจะท าจิตของเราใหเ้ป็นสุขกบัตวัต่างหาก  ให้
มนัมีความสุขของมนั มีความสุขเห็นไหม ถา้มีความสงบของใจ ใจมนัมีความสงบมนักมี็
ความสุขในขั้นของสมาธิ สุขท่ีเกิดจากความสงบไม่มี ความสงบอยา่งน้ีเป็นความสงบใน
อนิจจงั เพราะอะไร เพราะมนัยงัมีแรงขบัเคล่ือนอยู ่ แลว้ความสงบอยา่งน้ีจะใหค้งท่ีท า
อยา่งไร  

ส่ิงท่ีวา่จิตมนัปล่อยวางทั้งหมด แลว้จะใหม้นัคงท่ีไม่ใหม้นัเส่ือมสภาพมนัเป็น
อยา่งไร มนักต็อ้งมีส่ิงเร้า ส่ิงเร้าคือตณัหา วิภวตณัหา  

ตณัหา-วิภวตณัหา ส่ิงท่ีพอใจกอ็ยากปรารถนา ส่ิงท่ีไม่พอใจกพ็ยายามผลกั แรง
ผลกัและแรงดึงดูด ส่ิงท่ีเป็นแรงผลกัและแรงดึงดูด พลงังานอนัน้ีเป็นพลงังานสกปรก  

แต่ถา้เราช าระกิเลสออกไปแลว้เห็นไหม พลงังานสะอาดมนัเป็นพลงังานเฉยๆ 
เห็นไหม ก่ึงของธรรมคือพลงังานท่ีสกปรกมนัมีแรงดึงดูด มีแรงขบัอยู ่ 

แต่ถา้เป็นธรรมแท้ๆ  ธรรมท่ีมีอยู ่แลว้ภาชนะใส่ธรรมคือหวัใจ หวัใจท่ีมีอยูแ่ลว้น้ี 
ส่ิงน้ีมนัมีอยูแ่ลว้ๆ ท าความสะอาดข้ึนมา มนัจะสะอาดไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่มีมรรคญาณ 
ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล  

แลว้มรรคมนัอยูท่ี่ตวัหนงัสือเหรอ ? มรรคมนัอยูท่ี่การกระท าจากสมัมาอาชีวะท่ี
โลกเขาปฏิบติัเหรอ ? ไอน้ัน่มนัเป็นมรรคของคฤหสัถ ์ มรรคของนกัรบ มรรคของพระ
เรา มรรคของหนา้ท่ีโดยตรงโดยการช าระกิเลสน้ีมนัเป็นมรรคจากภายใน มรรคจาก
ภายในคืออาการไง  

มรรคญาณ ฟังสิ ! มรรคญาณ ปัญญาญาณอนัหน่ึง ใชปั้ญญาเขา้มาถึงเป็นญาณ 
ปัญญาเห็นไหม ปัญญาหยัง่รู้ แลว้มีความรู้สึกรับความรู้อนัน้ี ปัญญาหยัง่รู้มนัพยายามท า
ความเขา้ใจเห็นไหม ความเขา้ใจน้ีปัญญาเกิดมาจากไหน เกิดมาจากปัญญาของจิต 
ความคิดของจิตนะ ปัญญาจากสมองมนัคือปัญญาวิชาการของทางโลก ปัญญาวิชาชีพ 
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ปัญญาของใจล่ะ ปัญญาของใจมนัเกิดจากขนัธ์ เกิดจากความรู้สึกจากภายใน แลว้
มนัช าระกิเลส ปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็นปัญญาหยาบๆ นะ เพราะมนัเกิดจากขนัธ์ สงัขาร 
ความคิด ความปรุง ความแต่ง  

แต่เวลาเป็นปัญญาญาณ ญาณเฉยๆ ญาณท่ีความรู้สึก ความรู้สึกท่ีเป็นญาณเป็น
อยา่งไร ? ความรู้สึกท่ีมนัช าระกิเลส มนัฆ่ากิเลสน้ีมนัท าอยา่งไร ? มนัเกิดมาจากไหน ? 
ส่ิงน้ีมนัเกิดมาจากไหน ? มนัอยูใ่นใจเรา ส่ิงน้ีมรรคมนัเกิดอยา่งน้ี  

ถา้มรรคมนัเกิดอยา่งน้ี นกัรบๆ โดยถกูตอ้งเห็นไหม กองทพัเรา กองทพัธรรมท่ี
เขา้ไปช าระเห็นไหม ใหส่ิ้งท่ีเป็นความสกปรกโสโครกในหวัใจของเรา สกปรกนะ ทุก
คนรู้อยูต่วัไม่ตอ้งมองหนา้ใคร ไม่ตอ้งถามใครเลย เพราะอะไร ส่ิงน้ีมนัเผาลนเราในใจ 
มนัมีแน่นอน คนเกิดมามีกิเลสทั้งหมด แลว้ไม่ตอ้งถามใครวา่ทุกขห์รือไม่ทุกข ์ แมแ้ต่
การขบัถ่าย เขา้ส้วมไม่ได ้อั้นอยูน่ั้นกทุ็กขต์ายห่าแลว้ !  

แลว้บอก “ไม่ทุกข์ๆ  เกิดมาไม่เคยเจอความทุกข”์ เวลาอั้นการขบัถ่ายมนักเ็ป็น
ความทุกขเ์ห็นไหม วจักฎีุวตัร แมแ้ต่เขา้ส้วมยงัมีวจักฎีุเลย  

กฎีุเราจะท าวตัรอยา่งไร การเขา้กฎีุจะเปิดประตูอยา่งไร จะปิดอยา่งไร เลิกผา้
อยา่งไร องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนถึงการขบัถ่ายนะ วา่ขบัถ่ายน้ีตอ้งไม่ให้
มนัผดิศีล เห็นไหมศีลบงัคบัไวเ้ลย แลว้เวลาจิตมนัขบัถ่าย แลว้กิเลสมนัโดนขบัออกไป
จากก่ึงของธรรม ก่ึงความรู้สึกอนัน้ี  

เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นสตัว ์ เกิดเป็นอะไร เขากมี็ความรู้สึกเหมือนกนั น่ีสตัว์
เดรัจฉานกบัสตัวป์ระเสริฐ เกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉานเขาอาศยัสญัชาตญาณ เกิดเป็นมนุษย์
แลว้ถา้พบพทุธศาสนา ดูสิ ศาสนาน้ีเจริญรุ่งเรืองมาก  

แต่ดูทางโลกเขาสิ เขาใชชี้วิตของเขาอยา่งไร เขาเคยสนใจไหม เวลาเขาพลีชีพกนั
เขาบอกวา่นั้นไดบุ้ญ แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ “ไม่มี การท าร้ายตวัเอง
เป็นบาปมหาศาล” การท าร้ายตวัเองเพราะอะไร เพราะสิทธินะ การท าลายคนอ่ืน ปาณา
ติปาตา การฆ่าสตัวเ์ป็นความผดิทั้งหมดเห็นไหม พระเราถา้ฆ่ามนุษย ์ ฆ่าต่างๆ ขาดจาก
พระเลย   
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แต่ของเขาเห็นไหม ดูสิ ชีวิตของเขาเป็นอยา่งนั้น ถึงบอกวา่เกิดในพทุธศาสนา
ศาสนาเจริญรุ่งเรือง แลว้เขามีความรู้สึกอะไร เจริญรุ่งเรืองในหมู่คณะเรา ในผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติั เจริญเพราะเรามีหนา้ท่ี แลว้หนา้ท่ีของเราหนา้ท่ีโดยตรง ถา้หนา้ท่ี
โดยตรงมนักเ็หมือนกบันายช่างใหญ่ เขาท าส่ิงใดออกมาเป็นประโยชน์กบัโลก 

น่ีกเ็หมือนกนั เราเป็นนายช่างใหญ่ จะแกไ้ข จะท าเห็นไหม เรือนในหวัใจเราจะ
ท าลายมนัใหห้มด ยอดของเรือนเรากต็อ้งท าลาย ท าลายส่ิงต่างๆ นายช่างใหญ่ ช่างทั้ง
โลกเขาประกอบเพื่อส่ิงท่ีเป็นวฏัฏะ ในธรรมะมรรคญาณจะท าลายส่ิงท่ีเป็นเช้ือไข ส่ิงท่ี
เป็นวฏัฏะออกมาทั้งหมด ถา้ท าอยา่งน้ีไดจ้ะเป็นประโยชน์กบัเรานะ แลว้ส่ิงต่างๆ เห็น
ไหม นายช่างถา้ไม่มีวิชาการจะเป็นนายช่างไดไ้หม  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราไม่เห็นการกระท าของใจ เราไม่เห็นมรรคญาณ  เราไม่เห็น
ต่างๆ เราจะสอนเขาไดไ้หม ถา้เราไม่รู้จกัวธีิการ เราไม่เห็นช่าง เรากท็  าส่ิงต่างๆไม่ถกู ลกู
ศิษยม์นัจะหวัเราะเยาะเอานะ ดูสิ จะสอนเขาทางวิชาการต่างๆ จบัเคร่ืองมือกผ็ดิ ท าอะไร
ผดิไปหมดเลย แลว้จะไปสอนเขาไดอ้ยา่งไร  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้ส่ิงท่ีมนัเป็นสจัจะความจริง มนัมีอริยสจัเกิดจากภายในเห็นไหม 
เราจะท าลายทั้งหมด แลว้วิธีการท าลาย ท าลายอยา่งไร ? จนก่ึงของธรรม ความรู้สึกท่ี
โดนอวิชชาปกคลุมไว ้เราจะท าลายทั้งหมด จนเป็นธรรมแท้ๆ  มนัเป็นอยา่งไร ?  

ธรรมแท้ๆ  น้ีเกิดมาจากใจเรานะ ธรรมแท้ๆ  เห็นไหม อตัตา หิ อตัตโน นาโถ ตน
เป็นท่ีพึ่งแห่งตน แลว้ถา้ตนพึ่งตนเองไดแ้ลว้ ถา้เราพึ่งตนเองได ้ ใจสู่ใจ ใจดวงหน่ึงสู่ใจ
ดวงหน่ึง ถา้ใจดวงน้ีมนัเขา้ใจภาษาของมนัแลว้ ใจดวงหน่ึงกเ็ป็นอยา่งน้ี  

กิริยาภายนอกอาจจะคลาดเคล่ือนกนับา้ง เพราะเป็นจริตนิสยั แต่ความรู้สึกอนั
เดียวกนั ..เกลียดทุกข ์ ปรารถนาความสุข.. แลว้ความสุขอยา่งหยาบเห็นไหม ถา้คนท่ีมี
ความคิดคบัแคบ ความสุขของเขากคื็อความสุขท่ีวา่เขาไดเ้สพส่ิงท่ีจิตมนัตอ้งการเท่านั้น
เห็นไหม  

เกลียดทุกข ์ ปรารถนาความสุข.. แลว้สุขของใคร? สุขของผูท่ี้แสวงหาทางโลก
มนักเ็ป็นสุขอยา่งนั้น สุขท่ีเป็นอยา่งนั้น เขาวา่ของเขาเป็นความสุข แต่เราเห็นวา่เป็น
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ความทุกข ์เพราะ ! เพราะมนัเป็นตณัหา มนัเป็นการแสวงหาเห็นไหม คนปรารถนาส่ิงใด
กแ็สวงหาส่ิงนั้น แลว้ไม่มีความสุขจริงหรอก เพราะส่ิงท่ีแสวงหามนัยงัมีการขบัเคล่ือน
อยู ่มนัไม่มีความสุข  

แต่ถา้ความสงบเห็นไหม ความน่ิงของใจ ใจน่ิงไม่ไดถ้า้มีกิเลส กิเลสขบัเคล่ือน
อยูน่ิ่งไม่ได ้ แต่ถา้ส้ินกิเลสแลว้น่ิงได ้ ส่ิงน้ีแหละหนา้ท่ีของเราคือการแสวงหา ถึงท่ีสุด
แลว้มนัหยดุ  

หนา้ท่ีของเราจะส้ินสุดได ้ หนา้ท่ีของโลกเขาไม่มีท่ีส้ินสุด เกิดตายๆ ไปอยา่งน้ี 
ประกอบสมัมาอาชีวะ เป็นจกัรพรรดิมหาจกัรพรรดิขนาดไหน เขากต็อ้งตายไป ตายไป 
ท้ิงไวแ้ต่ประวติัศาสตร์เห็นไหม หนา้ท่ีของเขาไม่จบ แต่หนา้ท่ีของเราจบนะ  

หนา้ท่ีของนกัรบ หนา้ท่ีของพระ หนา้ท่ีของภิกษุ ท าตามมรรคญาณ ท าตามมรรค 
๘ เห็นไหม ถา้พดูอยา่งน้ีทางโลกเขาบอกมนัสูงเกินไป แค่ถือศีลกย็งัท าไม่ไดแ้ลว้ เพราะ
เขายงัไม่เช่ือกนัวา่พระจะถือศีลไดบ้ริสุทธ์ิไง  

แต่ถา้เป็นนกัปฏิบติัเรานะ ถา้มนัเกิดมาจากใจ ใจส้ินกิเลสแลว้น่ีท าได ้ ถา้ท า
ไม่ไดใ้จดวงนั้นจะส้ินกิเลสไดอ้ยา่งไร หนา้ท่ีของเราส้ินสุดได ้ถา้หนา้ท่ีของเราคือหนา้ท่ี
ในมรรค มรรคคือท าหนา้ท่ีไดถ้กูตอ้ง เล้ียงอารมณ์ เล้ียงความรู้สึก เล้ียงมรรค เล้ียงขอ้
วตัรปฏิบติั เล้ียงส่ิงต่างๆ ในหวัใจใหม้นัเขม้แขง็ข้ึนมา  

ถา้มนัเขม้แขง็ข้ึนมาเห็นไหม ถา้จิตใจวฒิุภาวะเขม้แขง็ข้ึนมา จิตใจเหมือนกบั
เพชร ส่ิงใดจะขวางหนา้จิตใจอนัน้ีไม่ได ้จิตใจอนัน้ีมนัจะควา้คุณสมบติัของใจมนัมา จะ
เอาธรรมมาสถิตในหวัใจของเรา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
จะมาสถิตในใจของเรา เอวงั 

 


