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วนัน้ีวนัอุโบสถ วนัอุโบสถ ครบเดือนออกพรรษาแลว้ ครบเดือนแลว้ อากาศดี ถา้อากาศ
ดี การภาวนาจะดี อากาศดีจากภายนอก อากาศดีจากภายใน ถา้ทุกอยา่งดี ดีจากเรา ถา้อาศยัคน
อ่ืนดี คนดีดีจากภายนอก ดีจากภายนอกเป็นผลงานของเขา เป็นความดีของเขา ความดีของเขา 
สังฆะ สังคม สังคมท่ีดี ปลาอาศยัน ้าท่ีดี น ้าท่ีดี อากาศท่ีดี ปลามนัก็มีความสุข เราก็เหมือนกนั 

ส่ิงท่ีสังคมดีเกิดจากบุญกุศล ถา้เราเกิดมาแลว้ ส่ิงท่ีดี สภาคะ สภาคกรรม กรรมเกิดจากความร่วม 

แต่กรรมเกิดจากเราเป็นกรรมส่วนบุคคล 

ธรรมะเกิดจากเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ในป่า อยูใ่นป่า ตรัสรู้ในป่า 
บุคคลคนเดียว เวลาพดูถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้วางธรรมไว ้เวลาธุดงคข์องเราไปแบบ
นอแรด ไปแบบคนเดียว ถา้ไปแบบนอแรด อยากกิน อยากประพฤติปฏิบติั อยากท าคนเดียวได้
ตลอดเวลา แต่ถา้ไปกบัหมู่คณะมนัตอ้งมีการรับผดิชอบกนั การรับผดิชอบกนัมนัท าใหก้าร
กระท าของเรามนัห่วงหนา้พะวงหลงั แต่ขณะอยูด่ว้ยกนั ใจเขา-ใจเรา ส่ิงท่ีเราไม่ชอบใจ เขาก็ไม่
ชอบใจ ส่ิงใดท่ีเราไม่พอใจ เขาก็ไม่พอใจ ส่ิงใดท่ีเราไม่พอใจ เราไม่ควรกระท ากบัคนอ่ืนเลย 
เพราะไปท ากบัคนอ่ืนเขามนัสะเทือนหวัใจกนั ถา้อยูก่นัเป็นหมู่คณะมนัเป็นอยา่งนั้น 

แต่เวลาออกธุดงคอ์ยูค่นเดียว เราท าของเราได ้เวลาเราจะตั้งสัจจะของเราข้ึนมา ในพรรษา 
เราตั้งสัจจะข้ึนมาว่าเราจะถือธุดงคข์อ้ไหน ถา้เราถือธุดงคข์องเรา ถือเนสัชชิก เราไม่หลบัไม่นอน
เลย ไม่หลบัไม่นอนเพื่ออะไร? เพื่อทรมานกิเลส 

การกระท าของเราท าคนเดียว แต่หมู่คณะอยูด่ว้ยกนั เห็นคนจริง คนไหนเป็นคนจริงแลว้
ท าจริง มนัเป็นการเชิดชู เชิดชูความชุ่มช่ืนใจไง มีคนท าใหเ้ราเห็น การกระท าหน่ึงตัวอย่างดกีว่า
ร้อยค าส่ัง ตวัอยา่งอยา่งเดียว ตวัอยา่งท าใหเ้ราเห็น ถา้เรามีสัจจะ เราท าใหเ้ขาเห็น ส่ิงท่ีเราท าคุณ
งามความดีท าใหเ้ขาเห็น ส่ิงท่ีเห็นมนับอกถึงการกระท าออกมาจากหวัใจ ส่ิงท่ีการกระท ามา การ



 

©2015 www.sa-ngob.com 

เทศน์พระ วนัท่ี ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๐ ๒ 

กระท าต่างๆ ไม่ไดท้  าออกมาจากท่ีใด ท าออกมาจากความรู้สึก ถา้ท าแต่ส่ิงท่ีดีออกมา ความรู้สึก
ท่ีมีความหมกัหมมอยูใ่นหวัใจ จะกระท าอยา่งไรใหม้นัดี มนัก็มีส่ิงท่ีปลอมแปลงออกมา ความ
ปลอมแปลงของกิเลสออกมาจากการกระท าอนันั้น 

ถา้ในหวัใจของเรามนัมีส่ิงท่ีปลอมแปลงในหวัใจ คนขา้งนอกเขาจะเห็นความปลอมแปลง
อนันั้น ทั้งๆ ท่ีเราพยายามจะปกปิดนะ แต่ถา้ใจมนัสะอาด จะท าอยา่งไรมนัก็เป็นส่ิงท่ีสะอาด เขา
จะพยายามจบัผดิขนาดไหนก็เป็นกิเลสของเขา เพราะส่ิงนั้นเป็นความสะอาด แต่ถา้ใจของเรา
สกปรก จะท าใหเ้ป็นของท่ีดี ท าในส่ิงท่ีใหเ้ขามาเชิดชู มนัก็เชิดชูไม่ได ้ เพราะส่ิงนั้นมนัมีส่ิงท่ี
แฝงเร้นออกมา มนัจบัตอ้งได ้ความรู้สึกไง 

ความรู้สึกท่ีดีๆ เวลาเรามองสายตากนั สายตาท่ีอ่อนโยน สายตาท่ีเป็นคุณงามความดี มนั
จะใหค้วามชุ่มเยน็ มนัจะใหค้วามไวเ้น้ือเช่ือใจ สายตาท่ีออกมาเราพยายามท าใหม้นัชุ่มเยน็ แต่
มนัมีส่ิงท่ีเป็นผลประโยชน์แอบแฝงอยูใ่นนั้น 

การกระท าอนันั้นถา้มนัเชิดชูเรา เชิดชูเราผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ปฏิบติัดีแลว้มนัไปเชิดชู
ศาสนาดว้ย เชิดชูหมู่คณะดว้ย หมู่คณะจะมีน ้าใจ มีการกระท า ผูท่ี้มีความกลา้หาญ มีเหตุการณ์
วิกฤติเกิดข้ึน ผูท่ี้มีความกลา้หาญจะผา่นวกิฤตินั้นไปได ้ เวลาเกิดเหตุวิกฤติข้ึนมา ตดัสินส่ิงต่างๆ 

ข้ึนมาดว้ยสติสมัปชญัญะ ตดัสินมาเพื่อความสงบร่มเยน็ในหมู่คณะ หมู่คณะนั้นจะผ่านวิกฤติอนั
นั้นไป เห็นไหม เวลาเกิดเหตุวกิฤติตอ้งการผูท่ี้กลา้หาญ ผูท่ี้กลา้หาญ การกลา้หาญแสดงออกมา
จากสติ ออกมาจากหวัใจท่ีมีความกลา้หาญอนันั้น 

แต่ถา้ความกลา้หาญอนัน้ีมนัแฝงดว้ยความทุจริต เห็นไหม ความกลา้หาญ เหลก็กลา้ ถา้
มนักลา้เกินไป ฟันตน้ไมม้นัก็บ่ิน เหลก็มนักลา้แลว้มนัตอ้งมีความพอดีของมนั แลว้ความกลา้
หาญของเราตอ้งกลา้หาญในธรรมวินยั ธรรมวินยับญัญติัไวใ้นหวัใจของเรา ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้
ความผดิศีล ศีลเป็นอธิศีล อธิศีลคือความคิด ความปกติของใจ ถา้ใจปกติ ศีลอนันั้นมนัเป็นส่ิงท่ี
ท  าใหอ้ยูใ่นขอบเขต ใหเ้ราไม่ทะลุ ไม่ท าใหเ้กิดความด่างพร้อยในหวัใจ ความกลา้หาญขนาด
ไหน ถา้มนัไม่มีสัมมาทิฏฐิ ความดี ความมีคุณธรรมในหวัใจนั้น ความกลา้หาญนั้นมนัท าใหร้้าว
รานได ้มนัท าลายคนอ่ืนได ้

ความกลา้หาญนั้นมนัตอ้งอยูใ่นคุณธรรมดว้ย ถา้ความกลา้หาญนั้นอยูใ่นคุณธรรม ความ
กลา้หาญนั้นจะประเสริฐมาก ถา้ความกลา้หาญนั้นมนัอยูใ่นความทุจริต มนัท าลายไดท้ั้งหมดนะ 
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คนเราจะฆ่ากนัจะแกงกนัมนัก็ดว้ยความกลวัก็มี ดว้ยความกลวัว่าเขาจะท าร้ายเรา เราถึงท าร้ายเขา
ก่อน แต่ดว้ยความกลา้ ถา้เกิดวิกฤติขนาดไหน เรารอรับสภาวะแบบนั้น แลว้ก็แกไ้ขส่ิงนั้นให้
ผา่นพน้ไปได ้ ความกลา้และความกลวัมนัตอ้งอยูใ่นขอบเขตไง มนัตอ้งมีศีลมีธรรมอยูใ่นหวัใจ 
ถา้มีศีลมีธรรมอยูใ่นหวัใจ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์ การกระท ามา ๔๕ 

ปี ไม่มีทุจริตในหวัใจเลย การกระท าส่ิงใดๆ ก็แลว้แต่ มนัเป็นความอบอุ่นนะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้ ความกล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ จะตอ้งรู้
จริง ถา้ไม่รู้จริง เราจะเอาอะไรไปกล่าวแก ้ ก็กล่าวแกด้ว้ยความเห็นของเรา ตรรกะ ความเห็น 

มนัทนักนัได ้ปรัชญาต่างๆ เราคิดขนาดไหน คนอ่ืนเขาก็คิดทนัเราได ้

ธรรมเหนือโลก ถา้ใจมนัสะอาด มนัเหนือโลก น่ีส่ิงท่ีเหนือโลก จิตใจของเราอยูใ่ตกิ้เลส 

มนัอยูใ่ตโ้ลกใตพ้ญามาร มนัคิดไม่ออกหรอก มนัจินตนาการไม่ไดห้รอก มนัจินตนาการส่ิงท่ี
เป็นคุณธรรมใหเ้ป็นความจริงข้ึนมาไม่ได ้ การจินตนาการ การคิดอยา่งนั้น ตรรกะอยา่งนั้นเป็น
ความคิดโดยโลกียปัญญา โลกียปัญญา ความคิดใตโ้ลกไง ใตพ้ญามาร ใตค้วามกดข่ีของกิเลส 

ความคิดอนันั้นเราตอ้งตั้งสติไว ้แลว้ตามรู้ ตามมนัใหท้นั ถา้เราตามรู้ทนัความคิดอนัน้ีมนัจะเป็น
ปัญญาอบรมสมาธิ เป็นญาณในญาณ ๑๖ ของเขา 

ญาณ ๑๖ มนัอยูใ่นอภิธรรม ในอภิธรรมมนัมีวิถีของจิต ความเป็นไป วิถีของจิตท่ีมนั
แสดงตวั แต่ถา้มีกิเลสอยู ่วิถีของจิตอยา่งนั้นมนัมีความลงัเลสงสัย มนัมีความไม่เขา้ใจ แต่เราไป
เอาวิถีของจิตอนันั้นมาเป็นความว่างใช่ไหม แลว้มาเอาใจของเราเขา้ไปเทียบใหเ้ป็นวิถีจิตท่ี
สะอาดไง 

วิถีจิต อภิธรรม ธรรมอนัเป็นอภิ อภิคือความใหญ่ ความมหาศาลของใจพระอรหนัต ์แต่
ขณะท่ีเราประพฤติปฏิบติั ใจของเรามนัเป็นใจกิเลส ใจกิเลสมนัไม่เป็นแบบนั้นหรอก มนัไม่เป็น
ธรรม มนัเป็นกิเลส อภิกิเลส ใจท่ีประพฤติปฏิบติัอยู่น้ีเป็นอภิกิเลส แต่อภิธรรมเป็นใจของพระ
อรหนัต์ แลว้เราเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใจท่ีเป็นพระอรหันตน์ั้นเอามา
ตรรกะ เอามาเป็นการจินตนาการ แลว้ก็บอกว่าใจเราจะเป็นๆ 

ถา้เราเอาความสมดุลของใจ ในญาณ ๑๖ มีญาณท่ีเป็นสมถะ ส่ิงท่ีสมถะ ญาณ ๑๖ แต่ใน
การประพฤติปฏิบติัของเรา ครูบาอาจารยข์องเราบอกว่า กรรมฐาน ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มี



 

©2015 www.sa-ngob.com 

เทศน์พระ วนัท่ี ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๐ ๔ 

กรรมฐาน ถา้จิตเราสงบ สมาธิ มนัจะเกิดปัญญา แลว้ปัญญาท่ีมนัจะเกิดข้ึนมาใหเ้ป็นปัญญาโดย
ธรรมสิ เราเป็นปัญญาโดยกิเลส อภิกิเลส อภิกิเลสดว้ย 

ธรรมดาคนท่ีเขามีกิเลสทางโลกเขาก็เบียดเบียนกนั เขาก็ท  าร้ายกนั เขาก็แสวงหา
ผลประโยชน์กนั นัน่มนัเป็นกิเลสของเขานะ เราเป็นผูเ้ห็นภยัในกิเลส เห็นภยัในวฏัสงสาร เห็น
ภยัในการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย เราเห็นภยัในโลก ในวฏัฏะ เราถึงออกมาเป็นภิกษุกนั เรา
บวชเป็นภิกษุ ภิกษุเป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร ถา้เห็นภยัในวฏัสงสาร เราตอ้งเอาชนะใจเราสิ เรา
ตอ้งเอาชนะใจเราก่อน ไม่ใช่ไปเอาชนะคนอ่ืน เอาชนะคนอ่ืน ชนะคนอ่ืนหม่ืนแสน ดูสิ ขา้ศึก
สงครามเกิดข้ึนมา ถา้ใครแพ ้ผูช้นะก่อเวรก่อกรรม ผูแ้พม้นัก็เสียอกเสียใจ ผกูเวรผกูกรรมกนัไป 

ก่อเวรก่อกรรมแลว้ผกูเวรผกูกรรมกนัไป 

เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร ระงบัท่ีไหนล่ะ? ระงบัท่ีเรา ระงบัท่ีหวัใจของเรา เรา
ตอ้งเอาชนะใจของเราก่อน ถา้เราชนะใจเราก่อน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอาชนะใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก่อน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ประพฤติปฏิบติัอยูท่ี่โคน
ตน้โพธ์ิ ออกแสวงหาอยู ่ ๖ ปี ท่ีไหนมีครูมีอาจารย ์ ไปฝึกฝนมาทั้งนั้นน่ะ การฝึกฝน อภิมหา
กิเลส เพราะเขาก็มีกิเลสอยู ่ วางตวัเป็นศาสดากนั วางตวัเป็นครูบาอาจารยก์นั แลว้เจา้ชายสิทธตั
ถะไปศึกษากบัเขา ส่ิงท่ีเขาบอก อาฬารดาบสบอก “เธอมีความรู้เท่าเรา ไดส้มาบติั ๘ เหมือนกนั 

สั่งสอนลูกศิษยล์กูหาได”้ 

สมาบติั วิธีการเขา้สมาบติั ถา้มีสติสัมปชญัญะ เราตั้งสติเฉยๆ เดินตามธรรมอนันั้น 

จตุตถฌาน อากาสานญัจายตนะ รูปฌาน อรูปฌาน มนัข้ึนไปไดท้ั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีข้ึนไปได ้ ข้ึนไป
ไดก้็ถอยได ้ เพราะอะไร เพราะมนัมีอยูท่ี่หวัใจ หวัใจมีกิเลสอยู ่หวัใจมีความฟุ้งซ่านอยู ่ แลว้เรา
ควบคุมมนัดว้ยค าบริกรรม ดว้ยต่างๆ มนัสงบลงได ้มนัเป็นไปได ้แลว้ปัญญามนัเกิดอยา่งไรล่ะ 

ปัญญามนัเกิด ส่ิงท่ีปัญญามนัเกิด เจา้ชายสิทธตัถะไปเรียนกบัเขา ขนาดว่าเขาส่งเสริม
ขนาดนั้น เจา้ชายสิทธตัถะยงัไม่เช่ือเลย ไม่เช่ือแลว้มาประพฤติปฏิบติัเอง ถึงเอาชนะตนเองได ้
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ วิชชา ๓ ยอ้นกลบัมาในกิเลสของตวัเอง 
มาท าลายใจของตวัเอง น่ีเอาชนะใจของตวัเองได ้ พอเอาชนะใจของตวัเองได ้ ส่ิงท่ีจิตใจสะอาด
แลว้ จิตใจท่ีเป็นศาสดาแลว้วางธรรมและวินยัไว ้ วางธรรมและวินยัไวใ้หเ้รากา้วเดินเป็นถนน
หนทาง ขอ้วตัรปฏิบติั การกระท าของเรา เราเดินไปบนขอ้วตัรปฏิบติัเพื่อจะดึงกิเลสออกมา ดึง
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ส่ิงท่ีมนัขดัแยง้ไง การกระท าต่างๆ มนัขดัแยง้กบัความสะดวกสบาย ขดัแยง้กบักิเลสทั้งหมด น่ี
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราเป็นกิเลส เรามีความอดัอั้นตนัใจในหวัใจ เรา
มีความคบัแคน้ในใจ แลว้เราไปเดินถนนนั้น ดูสิ ดูถนนทางหลวง บณัฑิตนกัปราชญเ์ขาก็เดินบน
ถนนสายนั้น เขาก็ไปตามเส้นทางสายนั้น มหาโจรมนัไปปลน้เส้นทางสายนั้นเหมือนกนันะ ดูสิ 

เขาจะปลน้ธนาคาร เขาไปท่ีไหน? มนัก็ไปบนถนนนั้น มนัขบัรถไปบนถนนนั้นน่ะ 

ขอ้วตัรปฏิบติัก็เหมือนกนั ถา้จิตใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ จิตใจของครูบา
อาจารยท่์านวางขอ้วตัรปฏิบติัไว ้ใจของท่านสะอาด ท่านเดินบนถนนสายนั้น น่ีคือขอ้วตัรปฏิบติั 

แลว้ขอ้วตัรปฏิบติัวางธรรมไวใ้หเ้รา แลว้ใจเรามีกิเลสอยู ่มนัเป็นโจร เป็นมหาโจร เป็นโจร มนั
ก็เดินบนขอ้วตัรนั้น มนัขดัขอ้งหมองใจ มนัเดินไปบนถนนหนทาง มนัมีแสงไฟ มนัมีความสว่าง 
มนัเห็นความผดิความถกูของเรา ถา้เห็นความถูกความผดิของเรา น่ีมนัไม่พอใจ มนัขดัแยง้ 

แต่ใจท่ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีถนนหนทางมนัท าใหส้ะดวกสบาย เราจะไปหาอาหาร เราจะไปหา
ท่ีอยูอ่าศยั เราไปบนถนนสายนั้น เราจะประสบความส าเร็จ เพราะจิตใจสะอาด 

จิตใจของเรามนัสกปรก ถนนสายนั้นเหมือนกนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้เหมือนกนั วางธรรมวินยัไวใ้หเ้รากา้วเดิน แต่เรากา้วเดินไปมีแต่ความคบัแคน้ใจ มีแต่ความ
ขอ้งใจ เพราะอะไร เพราะมนัต่อตา้น กิเลสมนัข้ีเกียจของมนั มนัสุกเอาเผากิน มนัจะเอาแต่ความ
สะดวกสบายของมนั ถา้เอาความสะดวกสบายของมนั สะดวกสบายของใครล่ะ? ของกิเลส ถา้
ความสะดวกสบายของกิเลสมนัไดผ้ลตอบแทนข้ึนมาคืออะไร? ก็คือมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิคือ
ความเห็นผดิ 

สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกตอ้ง ความเห็นถูกตอ้ง ความขยนัหมัน่เพียร ความเพียรชอบ 

ค าว่า “ความเพียรชอบ” ความเพียรชอบ งานชอบ ความเพียรชอบมนัพอใจท า มนัพอใจ มนั
เป็นความเพียรชอบ มนัก็จะไดผ้ลตอบสนองมา เหมือนกบัประกอบสัมมาอาชีวะ มนัจะได้
ผลตอบสนองมาเป็นผลก าไรขาดทุนของเรา 

แต่ถา้มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผดิ ท าผดิ เวลาท าผดิข้ึนไปมนัก็ไดผ้ลตอบสนองท่ีผดิมา 
ข้ึนตน้ผดิแลว้มนัจะเป็นความถูกตอ้งไดอ้ยา่งไร ข้ึนตน้ท่ีผดิ ผลตอบสนองมนัก็เป็นความผดิ ถา้
ข้ึนตน้ท่ีถูก ความเป็นสัมมาทิฏฐิ เราเขา้ไปในระบบท่ีถูกตอ้ง ความเป็นไปของจิตมนัก็ไปถึง
ปลายทางท่ีเป็นความถูกตอ้ง ความถูกตอ้งอนัน้ีมนัจะเป็นผลประโยชน์ของเรา ถา้ความถกูตอ้ง
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ของเรา ถึงจะเดินไม่ถึงปลายทางก็เร่ิมตน้ถูกตอ้ง ถา้เรามีความเพียรชอบ ความเพียรชอบจะท าให้
เรากา้วเดินไปจนถึงปลายทางอนันั้น ถา้ถึงปลายทางอนันั้นมนัตอ้งมีความขยนัหมัน่เพียร เพียร
ชอบ งานชอบ สติชอบ ความระลึกชอบ ความชอบของเรา 

งานภายนอก-งานภายใน งานภายนอกมนัเป็นงานบริหาร ส่ิงท่ีเราบริหารภายนอก เรา
บริหารจดัการ เพราะนกมนัมีรวงรัง คนเกิดมาเป็นมนุษยมี์ร่างกาย มีชีวิต มนัตอ้งมีวตัถุ มี
ร่างกายน้ี ร่างกายน้ีอาศยัปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยัเคร่ืองอาศยัเราบริหารท่ีนัน่ บริหารส่ิงนั้น 

บริหารเพื่อความอยูอ่าศยัเท่านั้น 

แต่การบริหารหวัใจสิ ส่ิงท่ีเราบริหารส่ิงนั้นเสร็จส้ินในขอ้วตัรปฏิบติัแลว้เราวางไว ้ เรา
กลบัมาในกุฏิของเรา เรากลบัมาในท่ีอยูอ่าศยัของเรา เราจะมาเดินจงกรม เราจะมานัง่สมาธิ
ภาวนา เราตอ้งปล่อยวางงานตรงนั้น ถา้เราไม่ปล่อยวางงานตรงนั้น เราเอางานตรงนั้นเขา้มาดว้ย
ไง เอางานการบริหารจดัการเร่ืองปัจจยัเคร่ืองอาศยั มาเดินจงกรมอยูก่็คิดแต่เร่ืองงาน มนัส่งออก 

แต่ถ้ามนัปล่อยวางอนัน้ันมนัเข้ามาถงึภายใน ตั้งสติไว้ ก าหนดค าบริกรรม ค าว่า “พทุโธ” 

กรรมฐาน ๔๐ ห้อง ส่ิงใดกไ็ด้ แล้วจติเราเกาะไว้ตรงน้ัน น่ีงานของเรา 

ความคิดเหมือนกนั ความคิดอนัหน่ึงคิดถึงการบริหารจดัการจากภายนอก ความคิด
อนัหน่ึงคิดถึงค าบริกรรม คิดถึงแลว้มนัจบ พุทโธๆๆ คิดแค่น้ีมนัตดัไง มนัตดั พลงังานท่ีมนั
ส่งออกไป พลงังานมนัสะสมในตวัมนัเอง สมาธิมนัจะเกิดตรงน้ีไง 

คิดเหมือนกนันะ ค าบริกรรมน้ีกคื็อการใชค้วามคิดนัน่แหละ แต่ความคิดน้ีมี
สติสัมปชญัญะ สติมนัท าใหเ้ราอยูใ่นตวัของเรา อยูใ่นภาชนะท่ีมนัพยายามบรรจุส่ิงท่ีเป็น
ความรู้สึกอนัน้ีใหม้นัอ่ิมเตม็ข้ึนมา เหมือนน ้าในขวดในภาชนะมนัจะเตม็ข้ึนมา มนัไม่พร่อง น ้าท่ี
มนัพร่อง เพราะจิตมนัมีชีวิตอยู ่ มนัขาดสูญไม่ได ้ เพราะมนัมีอยู ่ แต่มนัมีกิเลสเขา้มาเป็น
ฟองอากาศ นัน่มนัพร่อง ส่ิงท่ีมนัพร่อง มนัไม่เคยเตม็ของมนั ส่ิงท่ีไม่เคยเตม็มนัก็หิวกระหาย 
จิตหิวกระหาย หิวอารมณ์ ส่ิงใดผา่นเขา้มามนัก็จะกินอารมณ์นั้น เสวยอารมณ์ ส่ิงท่ีเสวยอารมณ์ 

น่ีมิจฉามรรค มิจฉามรรคเพราะมนักินอาหารท่ีผดิไง ความคิด อารมณ์ความรู้สึกน้ีเป็นอาหารของ
ใจ ใจมนักินอารมณ์ความรู้สึกอนัน้ี แลว้มนักินแต่ส่ิงท่ีพร่องอยู่ ส่ิงท่ีเป็นฟองอากาศอนันั้น แลว้
เป็นสารพิษข้ึนมา 
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งานบริหารจดัการจากภายนอก การบริหารจดัการ เร่ืองของหนา้ท่ีของเรามนัเป็นความ
รับผดิชอบ เพราะนกมนัมีรวงรัง ในธรรมวินยั ภิกษุเอาของสงฆม์าใช ้ เช่น ผา้ห่ม หมอน อะไร
ต่างๆ กาน ้าต่างๆ เวลาจะไปไหนแลว้ไม่เก็บ ไม่เก็บเองก็ดี ไม่สั่ง ไม่บอกฝากไวใ้หภิ้กษุองคใ์ด
เป็นผูเ้ก็บ เป็นอาบติัปาจิตตีย ์

ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองอาศยั ถา้เราผดิพลาดข้ึนไปจะเป็นอาบติัปาจิตตีย ์ ส่ิงท่ีบริหารจดัการ ส่ิงน้ี
มนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัจากภายนอก มนัก็มีธรรมวินยัวางไว ้ ธรรมวินยับงัคบัไวว้่าตอ้งท า
ตามนั้น ถา้เราท าตามนั้น ส่ิงท่ีบญัญติันั้น คิดอยา่งนั้น มนัก็เป็นเร่ืองของวตัถุ เร่ืองของการ
ด ารงชีวิตของภิกษุ เพราะเราเป็นภิกษุ เราเป็นพระ เป็นพระก็มีขอ้วตัรปฏิบติั มีระเบียบ วตัร ขอ้
วตัรปฏิบติัว่าภิกษุตอ้งท าอยา่งนั้น 

วดัป่าของเรา เห็นไหม วดัป่า-วดับา้น วดับา้นเขาก็ด  ารงชีวิตของเขาไปตามประสาของ
เขา แต่วดัป่าของเรา วดัป่าแลว้นะ วดัป่าเพราะอะไร เพราะผูท่ี้อยูใ่นโคนไม ้รุกขมลู เป็นผูท่ี้เห็น
ภยั เราบวชมาเพื่อจะช าระกิเลส ถา้ช าระกิเลส เราเห็นภยัของกิเลส เราถึงเขา้รุกขมูล รุกขมูลอยู่
ในร่มไมช้ายคา มนัตอ้งขยนัหมัน่เพียรยิง่กว่าท่ีเขาอยูใ่นท่ีมุงท่ีบงั ท่ีสะดวกสบายของเขา ดูสิ 

อยา่งเช่นผา้ครอง ผา้ครองอยูใ่นท่ีมีสลกัมีเดือยของเขา เขาไม่ซอ้นผา้ของเขา เขาเก็บไวใ้นท่ี
ปลอดภยั 

แต่เราถือรุกขมลู เราเป็นพระป่า เราถือผา้ ๓ ผนืออกบิณฑบาต เรากซ็อ้นผา้ของเราดว้ย 
เราไม่เก็บไว ้จะอยูก่บัตวัเราตลอด เราจะอยูก่บัการยา่งกา้วของเราไป เราจะรักษาบริขาร ๘ ของ
เรา เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีเป็นธรรมวินยั ถา้อรุณข้ึน เราถือผา้ครอง เราอยูก่บัตวัของเราไป น่ี
พระป่า ส่ิงท่ีอยูรุ่กขมูลมนัตอ้งขยนัหมัน่เพียรไปกบัเขา เพราะมนัมีภยัตลอดเวลา ภยัจากโจร ภยั
จากสัตวร้์าย ภยัจากอะไรต่างๆ 

ส่ิงท่ีเขาอยูใ่นท่ีสะดวกสบายอยา่งวดับา้นของเขา เขามีกุฏิวิหารของเขา เขามีลัน่ดาน มี
ทุกอยา่งพร้อมของเขา เขารักษาของเขาอยา่งนั้น แลว้เขาอยูใ่นชุมชน ชุมชนมนัก็มีคนดูแลเอาใจ
ใส่ใช่ไหม 

อยา่งเราไปธุดงค์ ไปองคเ์ดียว มนัมีชุมชนอะไร ก็เราหน่ึงเดียว เราคนเดียว เราผจญภยั
จากโลกภายนอก เราผจญภยัจากความคิดความรู้สึกของเรา เห็นไหม มนันอ้ยเน้ือต ่าใจ มนัทดทอ้
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นะ “เขาท ากนัประสาโลกๆ เขายงัอบอุ่นของเขา เราประพฤติปฏิบติัธรรมตามองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ท าไมมนัวา้เหว่มนัเดียวดายขนาดน้ี” 

ก็มนัออกมาวิเวก ออกมามนัก็โดดเด่ียวเดียวดายประสาเรา เพราะเราออกมาแสวงหาไง 
การโดดเด่ียวเดียวดายมนัเกิดจากอะไรล่ะ? มนัเกิดจากความรู้สึก เกิดจากพญามารในหวัใจ แลว้
เวลาเราเกิดมา เราเกิดจากทอ้งแม่ เราเกิดมาแฝด ๖ แฝด ๑๐ หรือ เราก็เกิดมาคนเดียว พ่อแม่ก็
เกิดมาคนเดียว แลว้เวลาเกิดในหอ้ง เกิดมาในท่ีลบัคนกนั การเกิดสภาวะแบบน้ี เราไปนอ้ยเน้ือ
ต ่าใจในการเกิดของเรา แต่เวลาเกิดในวฏัฏะล่ะ เวลาโอปปาติกะล่ะ การเกิดสภาวะแบบนั้น แลว้
วฏัฏะน้ีมาจากไหนล่ะ ถา้จิตเราไม่สงบเขา้มา เราจะเห็นความเป็นไปของจิตดวงน้ีไหม ถา้เห็นจิต
ดวงน้ี ส่ิงน้ีเวลาเราวิเวกออกไป ออกธุดงค์ออกไปเพื่อจะร้ือคน้หากิเลสไง 

กิเลสมนัอยูก่บัเรานะ มนัอยูใ่นหวัใจของเรา มนัก็สงบอยูใ่นใจเราน้ี แลว้ก็เหยยีบหวัเรา
ไป หลอกกินคว  ่ากินหงาย กินในหวัใจน้ี แลว้เราก็เป็นข้ีขา้มนั แลว้เรายงัปากดีนะ “น่ีเป็นพระ
ปฏิบติั เป็นพระกรรมฐาน เป็นผูท่ี้จะชนะกิเลส” แลว้ส่ิงท่ีอ่อนแออยา่งน้ีมนัจะชนะกิเลสได้
อยา่งไร 

มนัจะเขม้แขง็ข้ึนมาต่อเม่ือมนัมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา ถา้ใจมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา จิตมนัไม่
โดดเด่ียวเดียวดายนะ มนัมีความสุข มนัมีความสุขในความวิเวกในความสงบ จิตท่ีสงบ ความสุข
เท่ากบัความสงบไม่มี ถา้เราอยูค่นเดียว จิตมนัสงบลงมา เชา้ข้ึนมารวมลงไป เลยเวลาออก
บิณฑบาตแลว้ งดอาหารไปเลย เพราะจิตมนัอ่ิมเตม็ในหวัใจ หวัใจมนัดูดด่ืม มนัมีความสุขของ
มนัมาก 

อาหารจากภายนอกท่ีมาเล้ียงร่างกาย ส่ิงท่ีเราอดอาหาร ๕ วนั ๑๐ วนั สบายมาก แต่จิตท่ี
มนัอ่ิมเตม็ข้ึนมา มนัมีความสุขของมนัมา น ้าเตม็ภาชนะอนันั้น จิตอ่ิมเตม็ข้ึนมา แลว้จิตอ่ิมเตม็
ข้ึนมาแลว้มนัมีความสุขอนัน้ีไง ถา้ความสุขอนัน้ีเกิดข้ึนมา มนัจะไปเดียวดายตรงไหนล่ะ มนัมี
ความสุขมาก กราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ดว้ยหวัใจ 

แลว้ถา้ออกใชปั้ญญาในอริยสัจข้ึนมา มนัยิง่เห็นสภาวะความเป็นจริงในใจของเรา โทษ
เกิดจากท่ีใจน้ี ถา้ใจมนัสะอาดบริสุทธ์ิ ใจท่ีมนัดีข้ึนมา ส่ิงต่างๆ ในโลกน้ีดีไปหมดเลย แต่ถา้ใจ
มนัสกปรกโสมมข้ึนมา ส่ิงต่างๆ น้ีจะวิเศษเลอเลิศ ดูสิ ในโลกปัจจุบนัน้ี ว่าโลกเจริญๆ มนัเจริญ
แต่ส่ิงภายนอก แต่หวัใจมนัสกปรกนะ ดูสิ ส่ิงท่ีเป็นไปในโลกปัจจุบนัน้ี แค่เขากกัตุน แค่เขาเล่น
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โดยค่าของเงิน เขาเอามาเก็งก าไรกนัจนราคาวตัถุดิบข้ึนไป จนประเทศยากจนจะทรงตวัอยูก่นั
ไม่ไดเ้ลย น่ีคนก่ีคน คนก่ีคนมีกองทุนต่างๆ ท่ีจะมาเก็งก าไรกนั แสวงหาแต่ผลประโยชน์กนั 

แลว้คนเป็นพนัๆ คน เกิดทุกขย์ากไปกบัเขา น่ีเร่ืองของโลกๆ นะ มนัเป็นการแข่งขนั เพราะส่ิงน้ี
คือธุรกิจ มนัท ากนัดว้ยผลประโยชน์เท่านั้น แต่ถา้เป็นธรรม ส่ิงนั้นมนัตีค่ากนัไปเอง เม่ือก่อน
ขา้วจานละ ๕ บาท ๑๐ บาท ขา้วจานละ ๑๐๐ บาท มนัก็ขา้วจานนั้น กินอ่ิมเตม็เหมือนกนั น่ี
เพียงแต่ตีค่าไง ป่ันราคากนัใหค่้ามนัสูงข้ึนไป ใหค้นจนไม่มีโอกาส น่ีเร่ืองของโลกๆ นะ ถา้มนั
แข่งขนักนัเป็นสภาวะแบบนั้น 

แต่ถา้ใจมนัสะอาดบริสุทธ์ิล่ะ ของคุณค่าเท่านั้น ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ปัจจยั ๔ แมแ้ต่ภิกษุเราก็ตอ้งมีปัจจยั ๔ เป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัของร่างกาย
เท่านั้น แต่ถา้ส่ิงท่ีเป็นธรรมในหวัใจล่ะ ถา้ใจมนัเป็นธรรมข้ึนมา เราจะท ากนัตรงน้ี ศาสนาเจริญ
ท่ีน่ีนะ 

เราเป็นพระ เป็นนักรบ ถ้าเราทรงธรรมทรงวนัิยไม่ได้ แล้วใครจะเป็นคนทรง อยา่ไปว่า
วดับา้นๆ เลย วดับา้นเขาก็อยูป่ระสาวดับา้นของเขา วดับา้นก็เป็นพิธีกรรมเท่านั้น พระบวชมา
เพื่อพิธีกรรม เพื่อส่ิงตอบสนองทางโลกเขาว่ามีศาสนา มีภิกษุอยู ่

แต่ของเราไม่ได้คดิกนัอย่างน้ันนะ เราเป็นพระ เราเป็นนักบวช เราจะเข้าถงึหลกัธรรม 

ถา้ภิกษุของเราทรงธรรมไม่ได ้ เราเขา้ถึงธรรมกนัไม่ได ้ แลว้ถา้เขา้ถึงธรรมไม่ได ้ ธรรม
มนัมีจริงไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มีจริงหรือเปล่า ทางวิทยาศาสตร์เขาลงัเลสงสัยกนั
ว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีจริงไหม 

แลว้ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีจริง พระไตรปิฎกมนัพิสูจน์กนัได ้๒,๐๐๐ กว่า
ปี เด๋ียวน้ีเขาพิสูจน์กนัเป็นลา้นๆ ปีนะ ถา้ลา้นปี ท าไมบอกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เป็นของเก่าแก่ 

ไม่เก่าแก่เลย เพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ยอ้นกลบัไป พระ
เวสสันดรต่างๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ ๒,๕๐๐ ปี ตั้งแต่องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ๒,๕๐๐ กว่าปีมาน้ี แต่ส่ิงท่ีเกินกว่านั้นไปล่ะ ส่ิง
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ท่ีเกินกว่านั้นไปมนัก็มี ส่ิงท่ีมี วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไดท้ั้งนั้นล่ะ พิสูจน์ค่าทางฟอสซิล เขาพิสูจน์
ไดเ้ป็นลา้นๆ ปี 

แลว้ส่ิงท่ีเกิดมาอยา่งน้ี ส่ิงท่ีมีคุณค่า เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมาแลว้วางธรรมและวินยั แลว้ธรรมวินยัมนัมีท่ีไหนล่ะ มนัมีแต่กิริยา มนัมีแต่พระไตรปิฎก 
มนัมีแต่วิชาการ เพราะมนัไม่ข้ึนมาในหวัใจ เพราะใจของเรามนัยงัไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
แลว้เราเช่ือ เราเกิดมามีวาสนา เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้พยากรณ์ไวใ้น
พระไตรปิฎก พยากรณ์เหมือนพดูสดๆ ร้อนๆ นะ “ก่ึงพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง” 

หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ของเราร้ือคน้ข้ึนมา ร้ือคน้ข้ึนมาท่ีไหน? ร้ือค้นขึน้มาในหัวใจของหลวง
ปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ การร้ือค้นขึน้มาเพราะภาวนามยปัญญามนัเกดิจากใจ ไม่ใช่เกดิจากสมอง 

โลกวิทยาศาสตร์เขาเกิดจากสมอง สถิติเกิดจากสมอง ไอน์สไตน์สมองโตขนาดไหน ดอง
ศพไว ้ เอาสมองมาดอง น่ีไปต่ืนกนัตรงนั้นไง ส่ิงท่ีเป็นสมองมนัก็เหมือนกบัขอ้มูลอนัหน่ึงท่ี
ขอ้มูลมากขอ้มลูนอ้ยเท่านั้นเอง 

แต่ขอ้มูลนั้น ถา้จิตท่ีมนัสะอาดบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ความรู้ในหวัใจ ภาวนามย
ปัญญามนัเกิดจากใจ แลว้เราก็มีใจ เราก็มีทุกขก์นัอยูน่ี่ แลว้เราเป็นภิกษุจะทรงธรรมทรงวินยั ถา้
ทรงธรรมทรงวินยัตอ้งซ่ือสัตยก์บัตนเอง ตอ้งมีสติสัมปชญัญะ ส่ิงท่ีมีสติสัมปชญัญะ การ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัก็เป็นสัมมาทิฏฐิ มนัเป็นความเห็นท่ีถูกตอ้ง ถูกตอ้งนะ วางอารมณ์สิ 

อารมณ์ท่ีผดิอารมณ์ท่ีถูก แค่น้ี! เร่ิมตน้จากจุดสตาร์ทตรงน้ี สัมมาทิฏฐิ-มิจฉาทิฏฐิ 

ถา้ความเห็นดว้ยปัญญา ปัญญาท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ ความคิดความเห็นต่างๆ มนัจะเห็นอก
เห็นใจกนันะ เห็นอกเห็นใจกนัเพราะเราก็เป็นพระเหมือนกนั ออกมาจากบา้นเหมือนกนั ออกมา
จากครอบครัวเหมือนกนั เกิดมาจากพ่อจากแม่ พ่อแม่เล้ียงดูมา คุณอนัน้ีมหาศาลเลย ส่ิงท่ี
มหาศาลนั้นวางไวก่้อน วางไวก่้อน แลว้เราพยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้จิตของเราเป็นธรรม
ข้ึนมา 

เพราะอะไร เพราะเราเกิดมามนัเป็นโลก เกิดมาโดยมาร เกิดมาโดยกามคุณ ๕ กามเป็น
คุณ กามของพ่อแม่ไง กามของพ่อแม่เป็นคุณ แต่กามของเราเป็นโทษ เพราะถา้เรามาคิดถึงเร่ือง
ของกาม คิดถึงเร่ืองของความตอ้งการ มนัท าใหจิ้ตใจเราฟุ้งซ่าน 
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กามคุณ ๕ คือกามคุณของพ่อแม่ แลว้เกิดเรามา เราเกิดมาจากกาม แลว้เอากามอนัน้ีมา
ประพฤติปฏิบติัธรรม ถา้ธรรมมนัเกิดข้ึนมา ส่ิงท่ีเกิดมา กามคุณ ๕ ส่ิงท่ีเป็นกามมนัเป็นธรรม 

ส่ิงท่ีเป็นธรรมข้ึนมาน่ีบุญกุศล เกิดจากพ่อจากแม่นะ พ่อแม่ก็ไดบุ้ญกุศลอนัน้ีไปเพราะเราท าคุณ
งามความดี เพราะเอาเลือดเน้ือเช้ือไขของพ่อแม่มาประพฤติปฏิบติั แลว้เอาเลือดเน้ือเช้ือไขของ
พ่อแม่มาประพฤติปฏิบติั แต่หวัใจเป็นของเรา หวัใจท่ีมนัเกิด ปฏิสนธิจิตเกิดจากไข่ของมารดา 
แลว้เกิดเป็นพระ ก. พระ ข. พ่อแม่ตั้งช่ือให ้ เราไม่ไดต้ั้งของเราเองหรอก เพราะเราเกิดมายงัไม่
มีสติสัมปชญัญะ ช่วยตวัเองยงัไม่ได ้

พ่อแม่เป็นคนตั้งช่ือใหแ้ลว้เอาเลือดเน้ือเช้ือไขน้ีมาบวชเป็นพระ เป็นสงฆ์ เป็นภิกษุ เป็นผู ้
เห็นภยัในวฏัสงสาร แลว้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจากหวัใจ หวัใจท่ีประพฤติปฏิบติั หวัใจเป็นของ
เราท่ีเกิดจากไข่ของมารดา พ่อแม่เล้ียงมาดว้ยน ้านม ดว้ยอาหาร ดว้ยส่ิงท่ีด ารงชีวิตข้ึนมา แลว้เรา
เป็นคน เป็นส่ิงมีชีวิตข้ึนมา แลว้เรามีจิตใจ เรามีความผกูพนักบัความรู้สึก คือธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ศาสนธรรมคือค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ศาสนธรรม ธรรมแท้ๆ  ธรรมจริงๆ ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ 

ในพระไตรปิฎกนั้นเป็นธรรมกิริยา เป็นธรรมพิธีการเท่านั้น เป็นธรรมในพิมพเ์ขียวท่ียงั
ไม่มีใครสามารถเอามาใชป้ระโยชน์ได ้ แลว้เราออกมาประพฤติปฏิบติั เราเอาพิมพเ์ขียวอนันั้น 

พิมพเ์ขียวท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไว ้กบัความรู้สึกในหวัใจของเราน้ีเอามาเทียบกนั 

แลว้เอาความรู้สึกน้ีออกเคล่ือนไหว ออกธุดงค ์ออกวิเวก ออกวงัเวงขณะท่ีเป็นกิเลส 

ออกไปวิเวก มีความสงบสงดั ออกวิเวก เกิดปัญญา เกิดความเห็นของเราข้ึนมา ปัญญา
มนัจะหมุนเขา้มาช าระกิเลส เห็นไหม ช าระกิเลสจากภายใน น่ีธรรมอนัน้ีมนัเกิดข้ึนเป็น
ภาวนามยปัญญา แลว้ช าระกิเลสของเรามนัเป็นธรรมข้ึนมา น่ีไง ภิกษุท่ีทรงธรรมทรงวินยัไง 

เราทรงธรรมทรงวินยั เพราะเราเป็นพระป่า เราเป็นอรัญวาสี ออกแสวงหาความวิเวก 

วิเวกจากภายนอก อยูใ่นท่ีสงบสงดั ถา้คนเขา้มาส่งเสียงอึกทึกครึกโครม เราก็ป้องกนัไว ้ ป้องกนั
ไม่ใหเ้ขาเขา้มารบกวน น่ีการป้องกนัความอึกทึกครึกโครมจากภายนอก แลว้ความอึกทึก
ครึกโครมจากความฟุ้งซ่านล่ะ ความฟุ้งซ่าน ความแสวงหาของเรา เราอยูใ่นท่ีสงดั อยูใ่นกุฏิของ
เรา แต่ความคิดของเรามนัออกไปกวา้นโลกมาทบัถมหวัใจ ไอค้วามกระทบกระเทือนอนัน้ี ส่ิงท่ี
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ตอบสนองจากส่ิงแวดลอ้มของใจ แลว้เราใชส้ติสัมปชญัญะ ใชส้ติปัญญาใคร่ครวญของมนัข้ึนมา 
ใหม้นัสงบข้ึนมา ใหม้นัปล่อยวางใหไ้ด ้ถา้มนัปล่อยวางได ้เรานัง่อยูใ่นกุฏิมนัก็มีความสุขนะ 

ถา้เราปล่อยวางไม่ได ้นัง่อยูใ่นกุฏิ นัง่สมาธิอยูน่ี่ แต่มนัมีแต่ความทุกข ์มนัมีแต่ความคิด 
มีแต่การไปกวา้นโลกมาทบัถมหวัใจ แต่ถา้เราใชปั้ญญาใคร่ครวญมนั มนัจะปล่อยวางเร่ืองของ
โลกๆ หมดเลย ใหเ้ป็นอิสระ เป็นอิสรภาพของมนัเขา้มา เห็นไหม มนัสงดัวิเวก น่ีส่ิงท่ีเป็น
กรรมฐาน ฐานท่ีตั้งของการงาน ถา้จิตสงบเขา้มามนัมีฐานของมนั ฐานของมนัคือความรู้สึกอนัน้ี 

แลว้ความรู้สึกอนัน้ีมนัออกใคร่ครวญในอริยสัจ ในมรรคญาณ ถา้มนัไม่มีกรรมฐาน ไม่มี
จุดเร่ิมตน้ ไม่มีจุดสตาร์ท มนัจะเกิดท่ีไหน ปัญญาเกิดท่ีไหน? ปัญญาเกิดจากใจ ใจอยูไ่หน 

ความสงบอยูท่ี่ไหน 

เกิดจากครรภข์องมารดา เกิดจากพ่อจากแม่ พ่อแม่เล้ียงดูเรามา แลว้เราเกิดมาจากในธรรม 

มารดาคลอดเรามาเราถึงเป็นเดก็อ่อนข้ึนมา แลว้เล้ียงดูมาจนมีอายคุรบบวช อยากบวชก็ออกมา
เป็นภิกษุ แลว้ประพฤติปฏิบติั ใครท าคลอดใหม้าล่ะ ใครท าใหเ้กิดล่ะ 

ธรรม อริยสัจ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ท าให้เกดิ แล้วใครท าให้เกดิ ถ้าเราไม่ท าของเรา
เอง เอหิภกิขุบวชโดยองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า น่ีเราบวชตัวเราเองนะ 

บวชโดยอุปัชฌายน่ี์มนัสมมุตินะ อุปัชฌายต์อ้งมีสงฆต์ั้งข้ึนมา แลว้บวชข้ึนมาเป็นสงฆ ์

สวดญตัติจตุตถกรรมถึงเป็นสงฆข้ึ์นมา เป็นสงฆข้ึ์นมาแลว้กิเลสมนัไดห้ลุดออกจากใจไปบา้ง
ไหม บวชข้ึนมาแลว้มีความสุขไหม บวชข้ึนมาแลว้เป็นพระอรหนัตเ์ดินออกจากโบสถเ์ลยหรือ 

บวชข้ึนมาเป็นสมมุติ เป็นโอกาสใหเ้ราประพฤติปฏิบติัเท่านั้น บวชข้ึนมา วินยั ๒๒๗ 

ขอ้เท่ากนั ส่ิงท่ีเป็นวินยั ๒๒๗ ขอ้เท่ากนั แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัเป็นร้ัวรอบขอบชิด
ข้ึนมา ถา้ท าผดิวินยัน้ีเป็นอาบติัปาจิตตีย ์ เป็นอาบติัหนกัข้ึนไปแลว้แต่การกระท าอนันั้น แลว้
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้มีสมาธิข้ึนมา เป็นขณิกะ อุปจาระ อปัปนาสมาธิ แลว้ปัญญาล่ะ ปัญญา
ตั้งแต่มรรคหยาบมรรคละเอียดต่างๆ ปัญญาเกิดข้ึนมาอยา่งไร 

เราท าของเรา เราบวชของเรา เราพยายามท าใจของเราขึน้มา ถ้าใจมนัท าขึน้มา มนัจะรู้
แจ้งขึน้มาจากหัวใจ น่ีเกดิอย่างนี้ แล้วเกดิในธรรมขึน้มามนัจะไปว้าเหว่จากทีไ่หนล่ะ ถา้เกิด
ข้ึนมาอยา่งน้ีพ่อแม่ก็ไดบุ้ญกุศล เพราะเลือดเน้ือเช้ือไขนะ นัง่อยูน่ี่ เรามาบวชอยูน่ี่ เอามาจาก



 

©2015 www.sa-ngob.com 

เทศน์พระ วนัท่ี ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๐ ๑๓ 

ไหน ดีเอน็เอเอามาจากไหน ก็ของพ่อของแม่ทั้งนั้นน่ะ แต่หวัใจ พ่อแม่ก็ห่วงนะ ห่วงหาอาทร ก็
อยากจะใหเ้ราประสบความส าเร็จโดยความคิดของพ่อแม่ไง พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก แต่
ไม่ใช่เป็นพระอรหนัตข์องคนทัว่ๆ ไป แต่ครูบาอาจารยข์องเราเป็นพระอรหนัตข์องเทวดา อินทร์ 
พรหมทั้งหมดเลย 

พระอรหนัตข์องลูกมีคุณท่วมหวัลูกไง แต่ถา้เราท าของเราข้ึนมา ใจของเราเป็นประโยชน์
กบัสาธารณะ ถา้เป็นประโยชน์กบัสาธารณะ มนัก็เป็นประโยชน์กบัเราดว้ย ถา้ใจอนัน้ีถึงธรรม
แลว้ ใจน้ีเป็นธรรมข้ึนมาแลว้เป็นประโยชน์กบัสาธารณะ แลว้พ่อแม่ไดบุ้ญจากเราไหม? ไดบุ้ญ
จากเรา เพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีเกิดจากพ่อจากแม่แลว้มาค ้าจุนศาสนา 

การบวชข้ึนมาน้ีพ่อแม่ก็ไดบุ้ญอยูแ่ลว้ แลว้ใจเป็นธรรมข้ึนมาอีกยิง่ไดบุ้ญมหาศาลเลย ส่ิง
ท่ีไดบุ้ญมหาศาลเพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีท  าประโยชน์ขนาดไหน จะเป็นจกัรพรรดิขนาดไหน ท า
แลว้ส้ินใจตายไป ทิง้ไว ้ ส่ิงน้ีไม่เคยส าเร็จ งานของโลกไม่เคยจบ ไม่เคยส าเร็จ มนัก็เป็นงานน่ี
สังคมเป็นอยา่งน้ี จะบกพร่องกนัตลอดไป 

แต่ถา้ใจเป็นธรรมล่ะ มนัส าเร็จ มนัจบส้ินกระบวนการท่ีจะไม่สืบต่อ ไม่สืบต่อแลว้มนัจะ
เป็นครูบาอาจารยข์องเขา เป็นท่ีพึ่ง เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของสัตวโ์ลก ของเทวดา อินทร์ พรหม
อาศยัส่ิงน้ีไป 

ถา้ไม่มีส่ิงท่ีเป็นร่มโพธ์ิใหเ้ทวดา อินทร์ พรหมอาศยั อาศยัอะไร เทวดา อินทร์ พรหม 

เขามีความรู้ ส่ิงท่ีเขาเป็นทิพย ์ เขาเห็นหมดล่ะ ความรู้สึกของเรา เขามองทะลุหมด ท าไมเขาตอ้ง
อาศยัเราล่ะ 

เขาอาศยัในอริยสัจน้ีไง เพราะอะไร เพราะอริยสัจน้ีมนัเกิดจากใจ เพราะใจน้ีมนัเอหิภิกขุ 
มนัเกิดข้ึนมาจากอริยสจั ความรู้สึกเกิดข้ึนมาจากอริยสัจ ส่ิงท่ีเป็นอริยสัจ เทวดา อินทร์ พรหม
เขารู้ไดอ้ยา่งไร 

เทวดา อินทร์ พรหมเขารู้ เพราะเขาเป็นทิพยข์องเขา มนัเป็นอตัโนมติัทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็น
อตัโนมติัเพราะมนัเป็นทิพย ์ มนัเป็นธรรมชาติของใจดวงท่ีเกิดในสถานะนั้น แต่อริยสัจมนัไม่มี 

เขาไม่รู้จกัอริยสัจนั้น แต่เขามาฟังธรรมกบัเรา แลว้ส่ิงท่ีเขามาฟังธรรมอนัน้ี ส่ิงท่ีเคารพบชูาธรรม
ท่ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจไง น่ีเทวดา อินทร์ พรหมมาฟังส่ิงน้ี แลว้ส่ิงน้ีสั่งสอนมา แลว้บุญมนั
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เกิดไหม แลว้พ่อแม่จะไดก้บัเราไหม? ส่ิงท่ีท่านไดจ้ากเรามหาศาลเลย ส่ิงท่ีมหาศาลอนัน้ีเกิด
อยา่งไร 

เล้ียงพ่อเล้ียงแม่ทางโลกๆ นัน่มนัเร่ืองของโลกๆ โลกเขาท ากนั เป็นโลกก็เป็นไป โลกเขา
ท ากนัได ้แต่เราเป็นพระ เราเป็นภิกษุ ภิกษุตอ้งทรงธรรมทรงวินยั ถา้เราทรงธรรมทรงวินยั 

ทรงธรรม ธรรมในหวัใจ ทรงธรรมตั้งแต่โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามีข้ึนไปในหวัใจ น่ี
ทรงธรรม 

ทรงวินัย เราทรงวินยั วินยัมนัตอ้งทรงไวก่้อน ถา้ไม่ทรงวินยั พื้นท่ีเราไม่สะอาด โอกาส
ของเรา การท างาน ภาชนะไม่สะอาด ใส่ส่ิงต่างๆ เขา้ไปมนัก็สกปรกหมด 

ถา้ภาชนะสะอาด ใจเราสะอาด แลว้เราท าของเราข้ึนมา สมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิ ปัญญาก็
เป็นสัมมาปัญญา ถา้เป็นกิเลส สมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิ ปัญญาก็เป็นโลกียปัญญา ปัญญาโลกๆ 

ปัญญาโดยมาร ปัญญาโดยกิเลส แลว้ก็ท  าลายโอกาสของเราไป 

แต่ถา้เป็นสัมมาปัญญา มนัจะฆ่ากิเลส ปัญญาน้ีมนัรอบรู้ในกองสังขาร ปัญญาของศาสนา
น้ีคือปัญญารอบรู้ในกองสังขาร สังขารคือความคิด ความปรุง ความแต่ง แลว้ปัญญารอบรู้แลว้
มนัเข่นฆ่าท าลายความรู้สึกอนัเป็นอคติในหวัใจ ใจเป็นธรรมข้ึนมา สรรพส่ิงเป็นธรรมข้ึนมา มนั
จะเป็นธรรมออกมาตลอด แลว้จะเป็นประโยชน์กบัเรา เอวงั 


