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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

วนัน้ีวนัอุโบสถ วนัอุโบสถศีล พระมนัตอ้งมีอยา่งน้ี วนัอุโบสถท าสามีจิกรรม ท ากรรม
พร้อมกนัไง ร่วมท ากรรมสามีจิกรรม เวลาท าอุโบสถเพื่อความสมานฉนัท ์ เพื่อความอยูเ่ป็นสุขนะ 
น่ีงานของสงฆ์ อนัน้ีงานนอกๆ ดูทางโลกเขาสิ เขาประกอบสัมมาอาชีวะกนั เขาว่าเขาทุกขเ์ขายาก 
เขาว่าเขาทุกขเ์ขายากเพราะอะไร เพราะว่าเขาท างานแลว้เขาเหน่ือย เขาตอ้งลงทุนลงแรงของเขา 

เราเกิดมา การเกิดก็เหน่ือย อยูใ่นครรภข์องมารดาก็ตอ้งหายใจ ตอ้งมีอาหาร เกิดมาเป็นเดก็
เป็นเลก็ตอ้งมีอาหาร ถา้ไม่ไดด้ัง่ใจก็ร้องไห ้ ถา้ไดด้ัง่ใจก็มีความสุข มีความสุขขนาดไหน พอโต
ข้ึนมาตอ้งมีความรับผดิชอบ 

งานของโลกเขาตอ้งการด ารงชีวิตของเขา เราเห็นทางโลกมนัเป็นความทุกข์ เป็นความ
ทุกขน์ะ แลว้ไปเห็นความทุกขมื์ดบอด พอมืดบอดก็ยอมจ านนกบัชีวิต ดิ้นรนกวดัแกว่งหาทาง
ออกก็หาทางออกไม่เจอ 

แต่เราเป็นคนมีวาสนา เรามีวาสนา เพราะอะไร เพราะเราเห็นทางออกไง เราเช่ือในศาสนา 
เรามาบวชเป็นพระเป็นเจา้ การบวชเป็นพระเป็นเจา้ การด ารงชีวิตของเรา เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เรา
ออกบิณฑบาต อยูรุ่กขมูล อยูต่่างๆ มนัเป็นธรรมชาติ เราอยา่ต่ืนไปกบัโลก โลกเขาเวลาเขาหาอยู่
หากินกนั เขามีความทุกข ์เขามีการหลอกลวงกนั เขามีเล่ห์มีเหล่ียมต่อกนั เพื่ออะไร? เพื่อเอาความ
สะดวกต่อกนั ส่ิงท่ีเขามีเล่ห์เหล่ียมต่อกนัเพื่ออะไร? ก็เพื่อเอารัดเอาเปรียบกนัไง ส่ิงท่ีเอารัดเอา
เปรียบกนั แลว้เราก็เอาอนัน้ีมาอวดอา้งกนั ใครประสบความส าเร็จ ใครไม่ประสบความส าเร็จ เรา
ก็ไปต่ืนเตน้กบัเขา พอใชชี้วิตทางโลก ส่ิงท่ีเป็นทางโลกเราก็ทุกขย์ากไปกบัเขา เวลาเราบวช
มาแลว้อยา่ใหนิ้สัยอยา่งนั้นติดมา นิสัยทางโลกนะ เราบวชแลว้เป็นพระใหม่ เราตอ้งขอนิสัย นิสัย
คือความท าแลว้ชิน ความไดนิ้สยัมา 

ดูสิ ดูอยา่งคนเล้ียงมา้ คนเดินขาเป๋เดินกะเผลก มา้ดีๆ มนัเดินตามจนมนัขาเป๋เหมือนกนันะ 
เวลาเล้ียงสัตวม์นัก็ไดนิ้สัยจากเจา้ของมนั เราอยูก่บัครูบาอาจารยก์็เหมือนกนั ถา้ครูบาอาจารยท่ี์
เป็นธรรม ท่านจะไม่ใหเ้ราคลุกคลีกบัส่ิงท่ีมนัเป็นโทษ ส่ิงท่ีเป็นโทษนะ อยูก่บัอารมณ์ตวัเองก็
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เป็นโทษ อยูก่บัความคุน้เคยส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นโลกมนัก็เป็นโทษ เป็นโทษเพราะอะไร เป็นโทษเพราะ
มนัเขา้กบักิเลสไง มนัเขา้กบัความเคยชินไง 

เวลาครูบาอาจารยท่์านท าของท่าน ไม่ใช่รีบด่วน เอาความรีบด่วนนั้นมาอวดกนัว่าใครเร็ว
ใครชา้ แต่ไม่ใหเ้ราคุน้ชินกบัมนั ไม่ใหเ้ราไปหมกัหมมจมกบัความรู้สึก จมกบัความคิด ย  ้าคิดย  ้า
ท  าแลว้เป็นนิสัย การกระท าก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีจะท าส่ิงต่างๆ ท าสภาวะแบบนั้นแลว้เราก็ว่าส่ิงนั้น
เป็นคุณประโยชน์ไง วฒันธรรมประเพณีมนัเป็นส่ิงท่ีชกัน าเขา้มาใหถึ้งศาสนา เราประพฤติปฏิบติั
กนั เราไปติดในวฒันธรรมประเพณี วฒันธรรมประเพณีมนัเป็นวตัถุ วตัถุคือมนัมีรูปแบบไง 
“รูปแบบท าอยา่งนั้น สภาวะแบบนั้น แลว้มนัจะประสบความส าเร็จแบบนั้น” นัน่มนัเป็นรูปแบบ
ไง เห็นไหม 

แต่หวัใจมนัไม่ใช่อยา่งนั้นนะ เพราะใจมนัตอ้งเขม้แขง็กว่านั้น มนัตอ้งเขม้แขง็กว่านั้น เอา
ความรู้สึกน้ีไวใ้นอ านาจของเรา ฉะนั้น เราจะไม่คุน้เคยกบัส่ิงต่างๆ ครูบาอาจารยท่์านไม่ใหคุ้น้เคย
ก็เพราะเรา เพราะหวัใจของเรา ท่านสงสารหวัใจของเรา หวัใจของเรา เราจะเอาตวัเองรอดจาก
กิเลส 

กเิลส ไม่ต้องไปดูกเิลสของใครเลย มนัเป็นกเิลสของใจเรา ถา้กิเลสของใจเรา มนัเป็น
ความรู้สึกของเรา แลว้ครูบาอาจารยท่์านพยายามจะส่งเสริมเรา ส่งเสริมใหเ้ราไม่ไปคุน้ชินกบัมนั 
คุน้ชินกบัความรู้สึกของเราเอง ความรู้สึกของเราเอง กิเลสมนัเอาส่ิงนั้นมาหลอกเรา แลว้เรากคุ็น้
ชินกบัมนั 

การจะด่วน จะชา้ จะเร็ว มนัไม่ใช่ด่วน ชา้ เร็ว เอาส่ิงท่ีความว่าชา้เร็วเวลานั้นมาอวดอา้ง
กนั ส่ิงท่ีด่วน ชา้ เร็ว เพื่อจะไม่ใหกิ้เลสมนัไดโ้อกาสท่ีจะเหยยีบย  า่หวัใจเราเท่านั้นเอง ส่ิงท่ีเราท า
กนัอยูน่ี่เพื่อไม่ใหกิ้เลสมนัเหยยีบย  า่หวัใจเรา ถา้เราไปชา้ ไปคุน้ชินกบัมนั มนัก็ไดโ้อกาส เหมือน
ไฟ ถา้มนัมีโอกาสมนัก็ชอ็ตเราทั้งนั้นน่ะ น่ีกิเลสมนัก็อยูใ่นใจของเรา แลว้มนัชอ็ตจนเราสลบไป 
เรายงัไม่รู้สึกตวัเลย ความรู้สึกสลบไป เวลาเราเดินไปไม่มีสติน่ีเราสลบไปนะ สลบกบักิเลส กิเลส
มนัข่ีหวั เราไม่รู้ตวัส่ิงใดๆ เลย 

ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองกิริยามารยาทจากภายใน เป็นความคิด เป็นความรู้สึก แลว้การเป็นอยูจ่าก
ขา้งนอก การด ารงชีวิต ภิกษุ สังฆกรรม ส่ิงท่ีท  าสังฆกรรม เรามาเพื่ออะไร? มาเพื่อใหเ้ขาเขา้หมู่ 
พอเราเขา้มาในหมู่ เรามีความผดิพลาดส่ิงใดมนัจะแสดงออก เช่น ยอ้มสีผา้ ถา้สีผา้ของเรา เราอยู่
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ของเราคนเดียว เรายอ้มสีผา้ของเราจนเป็นสีด าไปเลย เราก็ไม่มีส่ิงเปรียบเทียบว่าสีผา้ของเราถูก
หรือไม่ถูก น่ีครูบาอาจารยท่์านบอกสีเปรตสีผ ี

ผา้บงัสุกุลจีวร ตอ้งตดั เยบ็ เนา ยอ้ม ยอ้มใหไ้ดสี้ ใหไ้ดสี้เขา้หมู่คณะไง สีท่ีมนัเป็นสีเขา้
หมู่คณะมนัจะตรวจสอบกนั แมแ้ต่จีวร แมแ้ต่ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองใชไ้มส้อย เวลาเขา้หมู่มนัจะ
เปรียบเทียบกนั การเปรียบเทียบกนั การเขา้หมู่ มนัท าใหเ้ราไม่ออกนอกลู่นอกทาง การออกนอกลู่
นอกทาง เราอยูข่องเราคนเดียว ฤๅษีชีไพรอยูใ่นป่าเก็บผลไมกิ้นของเขาตามแต่อ านาจวาสนาของ
เขา ไปเห็นสัตวม์นัสมสู่กนั ฤๅษียงัมีความรู้สึกเลย สัตวส์มสู่กนัก็อยากจะมีความสมสู่อยา่งสัตว์
เขา ไปเห็นสัตวม์นัท ากนัมนัก็ยงัมีอารมณ์ความรู้สึก 

การท่ีเรามา เรามาร่วมอุโบสถสังฆกรรม เรามาเพื่อเขา้หมู่ เพื่อดูจริตนิสัย ดูความเป็นไป 
ถา้เราอยูข่องเรา เราจะตีแปลง เราจะนอนอยูใ่นท่ีรโหฐานของเรา เราจะท าของเราอยา่งไรก็ได ้แต่
เวลาเราเขา้หมู่ มนัเขา้มา ถา้เราเคยชินของเรา เวลาเราเขา้หมู ่ เราจะเคอะเราจะเขิน แต่ถา้เราต่ืนตวั
ตลอดเวลา การเขา้หมู่ของเรามนัจะต่ืนตวัตลอดเวลา 

การตื่นตัวคอืตื่นจากกเิลส คอืไม่ให้กเิลสมันช็อต ช็อตจนเราสลบไสลไปอยู่กบัมันนะ การ
เคลือ่นไหวของเรากเ็พือ่เหตุนีท้ั้งน้ันน่ะ การเคลือ่นไหวด้วยสติสัมปชัญญะ การฝึกต่างๆ ฝึกเพือ่
เราทั้งหมด สัมปชัญญะ น่ีงานของเรานะ 

งานของโลกเขา เขาท าของเขา มนัทุกขม์นัยากของเขา แลว้ก็ยอมจ านนกบัมนั เกิดตายๆ 
ไป มีครอบครัวกนั มีลูกมีหลาน มีแต่ความสุข มีแต่ความเพลิดเพลิน จะเล้ียงฉลองกนั เพลิดเพลิน
...เพลิดเพลินแต่เปลือก ในทุกดวงใจวา้เหวน่ะ เวลาชราคร ่าคร่าข้ึนมา เวลาแก่เฒ่าข้ึนมา ต่างคน
ต่างตอ้งตายจากกนัไป มนัเศร้าสร้อยหงอยเหงา มนัละลา้ละลงัไปหมด เกิดตายๆ อยูอ่ย่างนั้นน่ะ 

เราเป็นคนท่ีมีสติสัมปชญัญะ เราเป็นคนท่ีมีอ  านาจวาสนา อ านาจวาสนาบวชแลว้ ใช่ บอก
ว่า “มรรคผลนิพพานมนัอยูไ่กลสุดเอ้ือม แหม! มนัจะท าไดอ้ยา่งไร บวชมาก็เพื่อด ารงชีวิตเท่านั้น
น่ะ อยา่มาพดูว่ามรรคผลนิพพาน มนัยอกแทงใจ” น่ีคิดกนัอยา่งนั้นนะ 

เวลาขา้วของเงินทองส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เราอยากไดม้าเป็นของของเรา แลว้ท่ีเป็นของของ
เราไม่มีหรอก ไม่มีอะไรเป็นของของเราเลย โลกน้ีเป็นอนิจจงั มนัจะแปรสภาพตลอดเวลา ส่ิง
ต่างๆ แมแ้ต่อารมณ์ความรู้สึกเรา เขา้มาวนัแรก โอโ้ฮ! ดีไปหมดเลย สุดยอดเลย พอไปคุน้ชินกบั
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มนั มนัก็เหยยีบย  า่หวัใจ มนัเร่ิมสร้อยเศร้าหงอยเหงาแลว้ มนัหงอยเหงาเพราะอะไร เพราะเราไป
คุน้ชินกบัมนั 

ดูสิ เวลาธรรมวินยั ทะเลจะพดัซากศพเขา้หาฝ่ัง มนัจะพดัซากศพเขา้หาฝ่ัง ขณะท่ีเรามี
ความศรัทธาความเช่ือ เกลือมนัรักษาความเคม็ของมนั ธรรมและวินยัมนัรักษาความเคม็ของมนั 
คนถา้มนัจริง มนัท าจริงของมนั เกลืออยูท่ี่ไหนมนัก็เป็นประโยชน์ เป็นยทุธปัจจยั ในสมยัโบราณ 
เกลือเป็นยทุธปัจจยั หา้มเลือดก็ได ้ท าอาหารก็ได ้ ส่ิงท่ีเป็นยทุธปัจจยัเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มากเลย 
คุณงามความดีใหม้นัเป็นเกลือสิ อยา่ใหม้นัเป็นหนอน 

เกลือเป็นหนอนนะ เด๋ียวดีเด๋ียวชัว่ เวลาดีข้ึนมา เป็นเกลือ ดีไปหมดเลย ความเป็นไปของ
เราเป็นคนดี แลว้พอเวลามนัเป็นหนอนข้ึนมา มนักดักร่อนตวัมนัเอง มนักดักร่อนตวัมนัเอง ไม่มี
คุณค่าเลย เป็นหนอน ตอนมนัตายข้ึนมาเป็นส่ิงท่ีเป่ือยเน่าไม่มีใครตอ้งการเลย คุณงามความดีของ
เราถา้มนัเป่ือยเน่า มนัเป่ือยเน่าไปจากเรานะ ถา้มนัเป่ือยเน่าไปจากเรา ส่ิงน้ีมนัมาจากไหนล่ะ? ส่ิง
น้ีมนัเกิดข้ึนมาจากเรา เกิดข้ึนมาจากใจ 

ธรรมและวินยั ส่ิงท่ีพดัซากศพเขา้หาฝ่ัง มนัตอ้งพลดัพรากอารมณ์ความรู้สึกของเราสิ ส่ิง
ท่ีมนัเป็นความไม่ดีในหวัใจของเราเอามนัออก เอามนัออกไปจากใจของเรา ถา้เอามนัออกไปจาก
ใจของเรา งานของเรา เราจะมีประโยชน์กบัเรา เราจะมีความสะดวกสบายกบัเรา ถา้มนัยงัขดัขวาง
หวัใจของเรา มนัไม่มีใครท าลายเราเลยนะ ส่ิงท่ีมนัอยูข่า้งนอก หมู่คณะ เราเขา้หมู่มาเพื่อจะไม่ให้
ออกนอกลู่นอกทางไปท าตามกิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรา ใหม้นัอยูใ่นธรรมวินยั ธรรม
วินยัมนัเป็นการเขา้โดยศีลธรรม ศีลธรรมความเป็นไปในหมู่คณะ ขอ้วตัรปฏิบติั เราเคารพบชูากนั 
ครูบาอาจารยข์องเราเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยัของเรา มนัอุ่นใจนะ ในบา้นมีพ่อมีแม่ ถา้ในบา้นไม่มีพ่อมี
แม่ เราตอ้งหาอยูห่ากินเอง เกิดวิกฤติข้ึนมา เราตอ้งตดัสินใจของเราเอง 

เราเขา้หมู่ไปเป็นหมู่คณะ มีครูมีอาจารยข์องเรา ครูบาอาจารยข์องเราเป็นหลกัเป็นชยัของ
เรา เป็นหลกัเป็นชยัของเราน่ีมนัน่าอบอุ่น มนัท าใหเ้ราประพฤติปฏิบติั ท าใหเ้ราเขม้งวดกบัตวัเรา
เอง เราจะเขม้งวดกบัตวัเราเอง เราพยายามจะหาหลกัหาชยัใหต้วัเราเองให้ได ้ ส่ิงท่ีหาหลกัหาชยั
ใหต้วัเราเอง มนัอบอุ่นใจ ถา้มนัอบอุ่น จิตมนัอบอุ่น ดูสิ เวลาท าสมาธิข้ึนมามีความสุข สุขมนัมา
จากไหน? สุขมนัมาจากจิตมนัปล่อยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เขา้มาเป็นตวัของมนัเอง ถา้มนัปล่อย
ตวัมนัเอง ถา้มนัไม่ปล่อยตวัมนัเอง มนัไปอยูก่บัอะไรล่ะ? มนัอยูก่บัซากศพ อยูก่บัพวกหนอน 
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พวกเพล้ีย พวกส่ิงต่างๆ มนัไม่ใช่เกลือ มนัไม่มีความเคม็ มนัไม่สามารถรักษาคุณภาพของตวัมนั
เองได ้เราถึงตอ้งรักษาตวัของเราเองไง 

ส่ิงท่ีอาศยักนัมนัเป็นส่ิงขา้งนอกใช่ไหม ส่ิงท่ีขา้งนอกมนัอาศยัเขา้มา ส่ิงท่ีหยาบๆ อาศยั
เขา้มา ธรรมและวินยัมนัเป็นส่ิงหยาบๆ เขา้มา เราตอ้งยอ้นกลบัเขา้มาดูเรานะ ถา้ดูเรา เราจะเอาตวั
ของเราได ้ อยา่ไปห่วงคนอ่ืน อยา่ไปห่วงคนอ่ืน อยา่ไปห่วงส่ิงต่างๆ ขา้งนอก ส่ิงต่างๆ ขา้งนอก
มนัไม่ใช่หนา้ท่ี หนา้ท่ีมนัหนา้ท่ีของครูบาอาจารยท่ี์จะวินิจฉยัว่าส่ิงนั้นผดิหรือถูก เรามีอะไรก ็
ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เราปรึกษากนัโดยความเป็นธรรม ถา้ความ
เป็นธรรมแลว้มนัลงกนัไม่ได ้ ลงกนัไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะต่างคนต่างมีทิฏฐิ ถา้มีทิฏฐิมนัไม่ใช่ 
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ มนัเป็นหมากดักนั ส่ิงท่ีเป็นหมากดักนั มนักดักนัแลว้มนัไดป้ระโยชน์อะไร 
มนัเป็นแผลทั้ง ๒ ฝ่าย หมากดักนัมนัเจบ็ทั้งคู่ น่ีทิฏฐิมานะ 

ทิฏฐิมานะเราเก็บไวใ้นใจสิ ส่ิงต่างๆ ท่ีมนัเป็นทิฏฐิความเห็น ความเห็นของเราก็ผดิ เพราะ
เป็นทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ-สัมมาทิฏฐิ ถา้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความถูกตอ้ง ศีล สมาธิ ปัญญา เป็น
สัมมาทิฏฐิ มนัเป็นความดี แลว้เราท าไดข้ึ้นมามนัก็เป็นทิฏฐิเฉยๆ มนัไม่เป็นความจริงข้ึนมาไง ถา้
มนัเป็นความจริงข้ึนมา เรารู้ความจริงข้ึนมา เราจะถนอมรักษานะ 

คนทีท่าํสมาธิได้ คนทีม่เีวลาแล้วทาํสมาธิ มนัจะหวงเวลาของมันมาก คนคนน้ันจะหวง
เวลา จะหวงสติ จะถนอมรักษาสต ิ จะรักษากาลเวลาของตัว ทาํข้อวตัรเสร็จแล้วจะรีบเข้าทาง
จงกรมของตัว เพราะอะไร เพราะส่ิงนีเ้ราได้มาจากเหตุ เหตุคอืตั้งสติขึน้มาแล้วกาํหนดคาํ
บริกรรมขึน้มา เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิเข้ามา เราจะไม่คุยกนัพล่ามๆๆ คุยกนัพล่ามๆ น่ีมนัส่งออก 
มนัเปิด 

ดูสิ ดูเรากกัขงัน ้า กกัขงัอากาศไวเ้ป็นประโยชน์กบัเรา แลว้ก็เปิดใหม้นัออกหมดเลย โยม
จบัสัตว ์ จบังูไปปล่อย เราจบังู เราจบัสัตวต่์างๆ เราตอ้งขงัมนัไว ้ แลว้เราเอามนัไปปล่อย น่ีก็
เหมือนกนั เราขงัความดีของเราไว ้ ท าใหม้นัสร้างตวัข้ึนมา แลว้เราก็ไปพล่ามๆๆ ใหม้นัออกไป
หมด มนัจะมีประโยชน์กบัใคร มนัก็กดัเอาน่ะสิ เอางูนั้นไปปล่อย เขาใหเ้อาไปปล่อยนะ ไปปล่อย
ป่า ไม่ใช่เอาไปปล่อยใหม้นักดัมือ ปล่อยใหม้นักดัเรา 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราท า ถา้เรามีทิฏฐิความเห็นดี เราท าตามความตอ้งการของเรา เราจะ
จบัส่ิงนั้นไปปล่อย แลว้ไปจบัแลว้มนักดัเอา มนัไม่เป็นประโยชน์กบัเราเลย น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรามี
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สติของเรา เรารักษาของเรา ถา้เราภาวนาเป็นนะ เราภาวนาเป็น เราท าสมาธิได ้ เราท าส่ิงต่างๆ ได ้
เราจะถนอมรักษาของเรา ถา้ถนอมรักษาของเรา ท าตามหนา้ท่ี เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ มนุษย์
เป็นสัตวส์ังคม สัตวส์ังคมอยูค่นเดียวไม่ได ้

ถา้มนัอยูค่นเดียวได ้ วิเวกไป เราออกวิเวกไป เราอยูค่นเดียว อยูใ่นป่า พอไปถึงก็ตอ้งการ
ความสงบ ตอ้งการความวิเวก พอวิเวกไป อืม! เรารู้อะไรแปลกๆ อยากจะสอนเขา อยากจะเทศนา
ว่าการใหห้มู่เพื่อนฟัง อยากจะบอกวิธีการเขา มนัอยากหาคนคุยอีกแลว้ เวลาไปก็อยากจะออก
วิเวกนะ พอวิเวกก็อยากหาเพื่อนอีก น่ีมนักลบักลอก กิเลสมนักลบักลอกอยา่งน้ี แลว้มนักลบั
กลอกอยา่งน้ี เราก็อยูข่องเราอยา่งน้ี เราอยูข่องเรา เรามีสถานท่ีวิเวกของเรา แลว้เวลาเราเขา้หมู่กนั 
เราก็เขา้มาวิสาสะกนั น่ีวิสาสะกนั 

เราเขา้มา เราตั้งสติมาตั้งแต่วดันะ ไปถึงแลว้เราจะรีบท าอะไร แลว้เราจะท าอะไรใหม้นั
เสร็จเป็นขั้นเป็นตอนไป ไม่ตอ้งมาละลา้ละลงั มาดึงมายื้อยดืเยื้อกนัอยูอ่ยา่งน้ี ยดืเยื้ออยา่งน้ีมนั
บอกถึงว่าเรามีสติสมัปชญัญะไหม เราเตรียมพร้อมมาหรือเปล่า ท าไมมนัประมาทขนาดน้ีล่ะ 
ท าไมมนัไม่เขา้ใจตวัเองเลย ถา้มนัเขา้ใจตวัเอง น่ีมนัหนา้ท่ีนะ 

ส่ิงท่ีมนันบัได ้ ดูสิ ดูเขาปฏิบติัข้ึนมามนัเป็นเวลา ตี ๓ เราต่ืนแลว้ ต่ืนมาเตรียมตวั ลงมา
ศาลา มาจดัท่ี กลบัไปแลว้เราจะภาวนาต่อ ไปภาวนาต่อนะ อยา่ไปนอน ถา้เราไปนอน นอน ใครก็
นอนได ้ถา้เราจะนอนเราก็นอนไดท้ั้งวนัทั้งคืน ยิง่นอนยิง่อยากนอน ยิง่จะไปเร่ือย เป็นนิสัย เป็นงู
ไปเลย กินเสร็จแลว้นอน ๗ วนั ๗ วนัเสร็จแลว้ไปหาเหยือ่กินใหม่ 

เรากินนอ้ยนอนนอ้ยเพื่ออะไรล่ะ ดูสิ บรรยากาศตอนกลางวนัมนัก็ร้อน ตอนหวัค ่า ตอน
เขายงัเปิดเพลงกนั คนเขาท ามาหากินกนั เขามาคุยกนัลัน่ไปหมด กินเหลา้เมายา เรากห็าทางหลบ
หลีกเอา ถึงเวลาขอ้วตัร ตี ๓ ตอ้งต่ืนมาแลว้ พอต่ืนข้ึนมา ช่วงตั้งแต่ตี ๓ ไปจนสว่าง เงียบสนิทเลย 
มนัสมควรแก่การปฏิบติั ถา้มนัสมควรแก่การปฏิบติั ถา้เราปฏิบติัของเราข้ึนมา มนัก็ไม่อยากท า
อีก มนัก็ง่วงเหงาหาวนอน ง่วงเหงาหาวนอนนัน่ล่ะมนัคือกิเลส ง่วงเหงาหาวนอน ความข้ีเกียจมกั
ง่าย นัน่น่ะความข้ีเกียจ 

เราจะท าอะไรในเวลาตอนกลางวนัมนัก็ร้อน เวลากลางคืนข้ึนมา เราเปิดโอกาสตรงน้ีไง น่ี
เป็นอุบายวิธีการท่ีจะใหเ้ราคน้หาตวัเราใหเ้จอนะ อริยทรัพย ์ทรัพยจ์ากภายใน ทรัพยจ์ากหวัใจ ถา้
ใครพบข้ึนมาคนนั้นเป็นประโยชน์นะ แลว้พดูน่ีไม่ใช่โม ้
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“ก็พดูอยูค่นเดียวนัน่น่ะ อริยทรัพย์ๆ  ทรัพยอ์ยา่งนั้นดีไปหมด แลว้ท าไมไม่เห็นเจอ” 

ไม่เห็นเจอก็คน้สิ ก็ท  าสิ ก็ไม่ท า ก็ไม่คน้ มนัก็ไม่เจอ ถา้ไม่เจอมนัก็ไม่เห็น ทั้งๆ ท่ีของมนั
มีอยู ่ เห็นไหม ดูสิ เพชรพลอยเขาไดม้า ถา้มนัยงัไม่ไดเ้จียระไนมนัก็เหมือนกอ้นกรวด เวลาเขา
เจียระไนข้ึนมาท าไมมนัแพรวพราวขนาดนั้น จิตของเรามนัมีอยูใ่นใจ มนัไม่มีหรือ ความรู้สึกของ
เรามนัไม่มีใช่ไหม หวัใจเราไม่มี เราเป็นคนตายหรือ เราเป็นคนมีชีวิต มีความรู้สึกอยูน่ี่ แต่เราไม่
เจียระไนมนั เราไม่ท ามนัใหแ้พรวพราวข้ึนมา พอมนัแพรวพราวข้ึนมามนัจะไปวิตกกงัวลกบัใคร
ล่ะ ไม่ตอ้งมีใครถามหรอก ถา้มนัไม่มีข้ึนมา มนัแพรวพราวข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

เวลาทุกขข้ึ์นมาหวัปักหวัป าอยูน่ี่ มนัทุกขอ์ยูน่ี่ ใครเป็นคนทุกขล่์ะ ถา้มนัแพรวพราวข้ึนมา
ในหวัใจ ประพฤติปฏิบติัมนัเป็นอยา่งน้ี ถา้ปฏิบติัข้ึนมา ถา้ปฏิบติัไม่มีอยา่งน้ีข้ึนมา มนัจะทนักนั
ไดอ้ยา่งไร มนัจะสัมพนัธ์กนัไดอ้ยา่งไร ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํพดูอยูค่นเดียว คนอ่ืนไม่
รู้ไดอ้ยา่งไร มนัตอ้งมีคนรู้ไดสิ้ คนรู้จริงมีนะ ของจริงมนัมี 

ดูสิ แดดออกข้ึนมา เขาอยูใ่นร่ม อยูใ่นป่าท่ีว่าแดดมนัส่องลงมาไม่ได ้ เขาไม่เคยเห็นแดด
เลย แลว้แดดมีจริงไหม? มนัก็มีจริงๆ ถา้วนัไหนใบไมม้นัร่วงหมด เขาโค่นตน้ไมน้ั้นออก แดดมนั
ส่องลงมา เขาก็เห็นแสงแดด มนัก็เห็นอยู่วนัยงัค  ่าว่าแสงแดดมนัมีอยูจ่ริงๆ เพียงแต่เราอยูใ่นป่าท่ี
มนัเป็นป่าโปร่ง ตน้ไมม้นัใหญ่ ใบไมม้นัประสานกนัจนไม่เห็นแสงเลย แลว้พอมนัร่วงมามนัก็
เห็นแสง 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ความเพียรของเรา เราท าของเรา ตั้งสติของเราข้ึนมา ก็ความรู้สึกของเรา
คือใจ คือคนท่ีอยูใ่ตต้น้ไมน้ั้นน่ะ ส่ิงท่ีมนัคลุมอยู ่ ความปกคลุมมนัอยู ่ปกคลุมความรู้สึกอยูน่ี่ ถา้
มนัเป็นความรู้สึก ความรู้สึก อาการของใจมนัควบคุมเราอยู ่ แลว้ดว้ยอวิชชา อวิชชา เราไม่เป็น
ความเป็นจริงของมนั 

ถา้เราตั้งใจของเรา ตั้งใจ ถึงเวลานะ คนเราโดยธรรมชาติของมนัทุกขข์นาดไหน เวลาทุกข์
ถา้ใชก้าลเวลาสมานรักษาไป ทุกขน้ี์มนัจางไปเป็นธรรมดา ส่ิงน้ีเป็นธรรมดาของมนั แต่มนัไม่มี
ใครไดป้ระโยชน์ แต่ถา้เราตั้งใจของเรา เราเป็นคนกระท าของเราข้ึนมา 

ดูสิ ดูสวะมนัลอยมาจากน ้า มนัออกไปปากอ่าว มนัออกทะเลไปเลย ส่ิงท่ีมนัออกไปทะเล
มนัไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา แต่ถา้เราเป็นของเรา เราถนอมรักษา เราควบคุมของเรา เราเป็นคนพา
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หลบพาหลีก พาหลบพาหลีกส่ิงท่ีเป็นส่ิงโสโครกต่างๆ เราทวนกระแสข้ึนไป เราจะเขา้ไปถึงใจ
ของเรา ถา้เขา้ไปถึงใจของเรา ส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์นะ 

เวลามนัเห็นข้ึนมา มนัไม่ใช่ว่าครูบาอาจารยท่์านจะพดูโดยไม่มีพยานนะ เราพดูไป เราเป็น
สัทธิวิหาริก เราเป็นลูกศิษย ์บางทีท าไมท่านพดูซ ้ าพดูซาก พดูแต่ส่ิงอยา่งน้ี “เร่ืองของใจๆ” 

ก็เร่ืองของใจมนัเป็นนามธรรม แลว้มนัไม่มีใครยนืยนัได ้ มนัไม่มีใครเอามาเป็น
หลกัเกณฑไ์ด ้แลว้เราก็เป็นลูกศิษยล์ูกหา เราก็เป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เราก็ไม่มีหลกัเกณฑ ์ เดก็ๆ 
มนัไม่มีหลกัเกณฑ ์ มนัก็ชวนกนัเล่นเพลินๆ ไปวนัๆ เท่านั้นน่ะ แลว้เล่นไปวนัๆ หน่ึง แลว้เวลา
มนัก็ล่วงไปวนัๆ หน่ึง เวลาโตข้ึนมาเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา ใจมนัก็เป็นเดก็อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้เป็นเดก็
อยูอ่ยา่งนั้นแลว้มนัจะไปปกครอง มนัจะไปถนอมรักษาศาสนาไดอ้ยา่งไร ในเม่ือเราไม่ไดเ้ป็นศา
สนทายาท เราไม่เป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา เราไม่มีหลกัมีเกณฑใ์นหวัใจของเรา แลว้เราจะเอาจุดยนืมาจาก
ไหน แลว้เราเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมาแลว้เราจะเอาอะไรไปสั่งสอนเขา 

เราตอ้งรักษาความเคม็ของเราไวสิ้ เราตอ้งรักษาเกลือในหวัใจของเราเอาไว ้ทั้งๆ ท่ีมนัมีอยู่
นะ ดูสิ เวลาเขาท านาเกลือกนั เขาวิดน ้าเขา้นา แลว้เขาใหแ้ดดเผา ตอ้งใหม้นัระเหยข้ึนไป แลว้มนั
ตกผลึกมาเป็นเกลือ มนัก็เป็นเกลือ เห็นไหม 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราถนอมรักษาข้ึนมา ถา้มนัตกผลึกในหวัใจของเรา ถา้เรารักษาหวัใจ
ของเราข้ึนมา เราก็จะเป็นศาสนทายาทข้ึนมา เราก็เป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา เราก็ท  านาเกลือได ้ เราใชเ้กลือ
หมดไป เราก็ท  าเกลือใหม่ เราก็ท  านาเกลือ เราก็ไดเ้กลือใชต้ลอดไป แลว้เราท าของเราเป็น ถา้เรา
ท าเป็นแลว้มนัจะไปกลวัใคร ส่ิงท่ีเรากลวัใคร เราก็เป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา ไม่ใช่เราเป็นเดก็ๆ อยูอ่ยา่งน้ี
นะ ถา้ใจเป็นเดก็ๆ อยูอ่ยา่งน้ี พอโดนบงัคบันะ ทุกคน อตฺตา ห ิอตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน 
ถา้ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนเห็นความผดิของตน ตนรักษาใจของตน ตนดูแลตวัตน ตนก็พอใจ แต่
ถา้ใหค้นคอยแนะน าอยูน่ี่ มนัจะต่อตา้นตลอดไป โดยธรรมชาติของกิเลสมนัเป็นอยา่งน้ี 

ธรรมชาติของกิเลสมนัไม่ยอมใครหรอก ทิฏฐิมานะตวัเองจรดฟ้าทั้งนั้นน่ะ จรดฟ้า เพราะ
อะไร เพราะมนัเป็นความรู้สึกเป็นความคิดท่ีว่าเราว่าไม่มีใครรู้ ว่าเราไม่เช่ือใครเลย เราไม่สนใจ
อะไรเลย เราไม่ฟังใครเลย เราจะเอาเป็นความจริงของเรา 
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ความจริงท าใหม้นัข้ึนมาจริงสิ ถา้ท าใหม้นัจริงข้ึนมา ความจริงกบัความจริงมนัเขา้กนันะ 
น ้าเขา้กบัน ้า น ้ามนัเขา้กบัน ้ามนั มนัเป็นธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งนั้น น ้ากบัน ้ามนัมนัเขา้กนัไม่ได ้
น่ีก็เหมือนกนั ความจริงกบัความปลอมมนัเขา้กนัไม่ไดห้รอก ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมามนัจะปลอมไป
ไหนล่ะ ถา้เป็นความจริงข้ึนมามนัก็เป็นความจริงของเรา แลว้ถา้ครูบาอาจารยเ์ป็นความจริงมนัก็
ตอ้งเป็นความจริงอนัเดียวกนั เป็นอนัเดียวกนันะ 

น ้าก็คือน ้า น ้ามนัก็คือน ้ามนั มนัมีส่วนผสมข้ึนมา เวลามนัมากข้ึนมามนัก็แยกตวัออกโดย
ธรรมชาติของมนั เราท าความดีของเราข้ึนมา มนัจะต่างมาจากไหน ถา้มนัจะต่างข้ึนไป ท าไมน ้า
กบัน ้ามนัของเรา กบัน ้ากบัน ้ามนัของครูบาอาจารยไ์ม่เหมือนกนั มนัก็ตอ้งคนหน่ึงท่ีไม่ใช่น ้าจริงๆ 
มนัตอ้งมีส่วนผสมอะไรเขา้มาในนั้นอยูแ่ลว้ แต่เราไม่รู้ของมนัเอง ถา้เราไม่รู้เรากต็อ้งทดสอบ
ตรวจสอบของเรา เราก็แกไ้ขของเราไป 

ส่ิงท่ีแกไ้ขมนัก็เป็นส่ิงท่ีเจือปนออกมา เราก็เอาออกไปเร่ือยๆ บ่อยคร้ังเขา้ มนัมีมรรค มี
วิธีการของมนัเอง มีวิธีการนะ เป็นวิธีการอุบายของใจดวงนั้น แต่นิสัยของคนไม่เหมือนกนั 
อาหารไม่เหมือนกนั ความชอบไม่เหมือนกนั ส่ิงต่างๆ ไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีไม่เหมือนกนั แต่ผลมนั
เหมือนกนั ผลเหมือนกนั เราก็ท  าของเราไปสิ เราท าของเราไป ไม่ใช่ว่าท่านท าอยา่งนั้น เราตอ้งท า
เหมือนท่าน 

เราท าเหมือนท่านโดยหลกั โดยหลกัคือนัง่สมาธิภาวนา โดยหลกัคือการเดินจงกรม โดย
หลกัคือตั้งสติ สมาธิ น่ีคือโดยหลกั แต่ความปลีกยอ่ย ดูสิ อาหารท่ีเขาท ามา อาหารแต่ละชนิด
รสชาติต่างๆ กนัไป แต่ละภมิูภาคก็แตกต่างกนัไป ถึงคราวฤดูกาลท่ีมนัไม่มีพืชผลต่างๆ อยา่งนั้น 
เขาตอ้งใชอ้ยา่งอ่ืนดดัแปลงไป เขาดดัแปลงข้ึนไปเพื่อใหม้นัเป็นอาหารข้ึนมาใหจ้นไดถ้า้
คนท างานเป็น คนท างานเป็น ส่ิงน้ีไม่เป็นปัญหากบัเขาเลย ส่ิงท่ีจะขาดแคลนในโลกน้ีไม่เป็น
ปัญหาของผูท่ี้เขาเปล่ียนแปลง เขาดดัแปลงท าเป็นของเขาเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัไดผ้า่นวิธีการมา มนัจะหาช่องทางของมนัไปจนได ้ ไม่ใช่เอาหวั
ไปชนฝาไวอ้ยา่งนั้นน่ะ เอาหวัชนฝาแลว้ก็ “ฉนัเป็นพระนกักรรมฐานนะ ฉนัน้ีเป็นพระท่ี
เคร่งครัด” มนัเอาตวัไปไม่รอดนะ เคร่งครัดมนัก็เคร่งครัดของศีล แลว้ของสมาธิล่ะ แลว้ของ
ปัญญาล่ะ แลว้ของผูว้ิมุตติหลุดพน้ล่ะ 
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ความเคร่งครัด มรรคหยาบมรรคละเอียดนะ มรรคหยาบๆ เราเขา้มาดูแลเรา แลว้เรากด็ูวุฒิ
ภาวะ ดูความเป็นไปของใจ ใจมนัดีข้ึนมาไหม ท าข้ึนมาส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์ข้ึนมาไหม ถา้มนั
ข้ึนมา ดูสิ ดูการรักษาความเคม็ของมนัสิ เกลือมนัมีประโยชน์ข้ึนมา รักษาความเคม็ของมนั ดูสิ 
เราดองสมอกนั ถา้มนัอ่อนเกลือ มนัเละหมด มนัไม่เป็น ถา้มนัเป็นข้ึนมาน่ีเป็นประโยชน์ไหม 
ภาวนาก็เหมือนกนั ถา้มนัเป็นข้ึนมามนัเป็นประโยชน์กบัเรา แลว้เป็นประโยชน์กบัเรา กล่ินของ
ศีลมนัหอมทวนลม กล่ินของศีลของธรรมมนัหอมทวนลมมนัไปนะ 

ใหม่ๆ ข้ึนมาดว้ยกรรม ดว้ยกรรม เขาไม่ศรัทธาไม่เช่ือถือ นัน่มนัเร่ืองของเขา เพราะการ
ประพฤติปฏิบติั ถา้เราประพฤติปฏิบติัเพื่อโลก เพื่อใหเ้ขาเช่ือถือศรัทธา เราทุกขต์ายเลย เพราะ
อะไร เพราะมนัอยูท่ี่เขา ดีไม่ดีเขาไม่รู้ เขาไม่รู้ เราท าดีไม่ไดดี้ เราท าความดีไม่ถกูใจเขาหรอก ดูสิ 
เราประพฤติปฏิบติักนั ไปสร้างวดัท่ีไหนก็แลว้แต่ ไม่มีใครเขาชอบหรอก ถา้ไปสร้างวดัท่ีไหนนะ 
ท าอะไรก็ไดไ้ปกบัเขา ถางป่าท าไดเ้หมือนโลกเขาหมดเลย เขาพอใจ เขาสะดวกสบายของเขา เขา
ไม่ตอ้งมาดูแลพระไง 

ไอน่ี้พระท าอะไรก็ไม่ได ้ ไปอยูท่ี่ไหนก็ไม่มีใครชอบใจสักคนหน่ึงเลย แต่ถา้เขารู้จริง
ข้ึนมา เขาศรัทธาข้ึนมา เขาจะบอกว่า “ท าไมเขาโง่ขนาดน้ีนะ ท าไมของดีๆ ท าไมเขาไม่รู้จกั” แต่
ของดีมนัดีเหนือโลก กว่าท่ีเขาจะรู้ดีไดม้นัยากมาก 

แมแ้ต่พ่อแม่กบัลูก พ่อแม่คนไหนท่ีไม่รักลูกบา้ง แต่เขาจะสอนใหลู้กเป็นคนดีอยา่งพ่อแม่
ปรารถนา มนัจะไดส้มใจเขา มนัทุกขย์ากแสนยาก ทุกขย์ากแสนยาก ดูสิ พ่อแม่ท่ีสอนลูกแลว้ลูก
ไม่ไดด้ัง่ใจ จะคิดตรอมใจเลย “เอ! ลูกของเราจะเอาตวัรอดไดไ้หมหนอ ลูกของเราเวลาโตข้ึนมา
จะมีท่ียนืในสังคมไหมหนอ” พ่อแม่ทุกขน่์าดูเลย น่ีพดูถึงพ่อแม่กบัลูกนะ 

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมกบัโลก เราเป็นธรรม เราเป็นนกัรบ เราเป็นการต่อสู้กบักิเลส ในเม่ือ
ต่อสู้กบักิเลส แลว้กิริยาอยา่งโลกๆ มนัจะสู้กบักิเลสไดอ้ยา่งไร ถา้สู้กบักิเลสได ้ดูสิ ส านกัปฏิบติั
เด๋ียวน้ีปฏิบติัแบบโลกๆ ปฏิบติัแบบพิธีกรรม เขาก็เอากิริยาน้ีไปหากินกนั ท าตามกิริยาใหห้มด
เวลาไป ๗ วนั ๘ วนั เขา้คอร์สทีหน่ึง ๗ วนั ๑๒ วนั ๕๐ วนั เขา้มาแลว้ก็ตอ้งเดินจงกรม นัง่ยอ่งไป
ยอ่งมาใหไ้ดค้รบเวลา ใหไ้ดใ้บประกาศกนั แลว้ก็เอาไปดีใจ เอาไปกอดกนันะ แต่กิเลสไม่ได้
ถลอกสกัตวัหน่ึงเลย ไม่ไดท้  าอะไรกนัเลย เขาก็ท  ากนัอยา่งนั้นเพราะอะไร เพราะมนัเป็นโลก ส่ิงท่ี
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เป็นโลกเขาท ากนัอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ แลว้เราจะเอาอยา่งนั้นไหม ถา้เราเป็นอยา่งนั้น เราท าเพื่อโลก
หรือ 

ฉะนั้น ไปสร้างวดัท่ีไหนก็แลว้แต่ ถา้มนัไปตามกระแสโลก โลกก็พอใจ ท าความพอใจกบั
เขา ท าอะไรก็ท  าได ้พระท่ีน่ีประจบสอพลอไง น่ีประทุษร้ายสกุล สกุลของสมณะ สกุลของศากย
บุตร ไปประทุษร้ายสกุล สกุลของคฤหสัถ ์ เขาเป็นคฤหสัถ ์ เขาเป็นบริษทับริษทัหน่ึงท่ีเขา้มา
ท าบุญกุศลในศาสนา แลว้เราก็ไปประทุษร้ายทั้งเขา ประทุษร้ายทั้งเรา 

ประทุษร้ายเราเพราะอะไร เพราะเราไปประจบประแจงเขา ไปประทุษร้ายเขา เขาควรจะ
ไดค้วามดีความงามข้ึนมาดว้ยความเป็นจริง พระก็ไปชมว่าเขาดีเขาดีเด่น เขาก็เลยหลุดจากความดี
ไปเลย “ก็ดีแลว้ ก็ดีแลว้” น่ีประทุษร้ายทั้งหมดเลย เห็นไหม 

แต่ถ้าเราทาํดขีองเรา ดขีองเรามนัดเีหนือโลก ไม่ใช่ดใีนโลกๆ โลกเขาเป็นสภาวะแบบน้ันก็
เร่ืองของเขา เรากท็าํดขีองเราไป ถ้าทาํดขีองเราไป ทาํดขีองเราไง ทาํดเีพือ่ใคร? ไม่ได้ทาํดเีพือ่ใคร 
พรหมจรรย์นีป้ฏบิัติเพือ่ใคร? ปฏบิัติเพือ่เรา ปฏบิัติเพือ่ชําระกเิลส ปฏบิัติ ไม่ได้เพือ่เป็นอาจารย์
ของใคร ปฏบิัติ ไม่ได้เพือ่ทฏิฐิของใคร ไม่ได้ทาํอะไรเพือ่ใครทั้งส้ินเลย แต่มนักลบัเป็นธรรม
ขึน้มาโดยสมบูรณ์แบบ สมบูรณ์แบบเพราะอะไร เพราะมนัเป็นความจริง ความจริงทุกคน
แสวงหาใช่ไหม 

ดูสิ ดูเขาท าแผงโซลาร์เซลลข้ึ์นมา เขาตอ้งการแสงแดด เวลามีส่ิงใดไปบงัเขา เขาจะถาก
ถางเลย เพื่อจะใหแ้สงแดดถึงแผงโซลาร์เซลลข์องเขา น่ีเขาแสวงหาขนาดนั้นนะ น่ีก็เหมือนกนั ถา้
เขารู้ความจริงเป็นอะไร เขาวิ่งเขา้มาหาเอง ส่ิงท่ีเป็นความจริงเหมือนแสงแดดเลย มนัเป็นธรรม 
แสงแดดส่องไป แสงเดือนแสงจนัทร์ส่องไปแมแ้ต่บา้นของยาจก บา้นของเศรษฐีมหาเศรษฐี แสง
มนัส่องไปทัว่ถึงกนัหมดเลย เห็นไหม ถา้ใจมนัเป็นธรรมข้ึนมา มนัจะไปเขา้ขา้งใคร มนัจะไป
วอแวกบัใคร มนัเป็นธรรมของมนั พอเป็นธรรมของมนั ทุกคนแสวงหาธรรม เขาไดส้ภาวะเป็น
ธรรมของเขา เขาไดป้ระโยชน์ของเขา 

ทั้งๆ ท่ีไม่ตอ้งการใหเ้ป็นประโยชน์ของใครเลย ท าเพื่อตนเองน่ีแหละ ท าเพื่อหวัใจอนัน้ี 
แต่มนัเป็นประโยชน์โดยสัจจะความจริง 
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แต่เราอยากใหเ้ป็นประโยชน์ก่อน “โอ๋ย! เราจะเป็นอาจารยเ์ขา เราจะไปสั่งสอนคนนูน้คน
น้ี” แลว้ทิฏฐิมนัก็ฟัดกบัทิฏฐิ ทิฏฐิมนัก็ไปโตแ้ยง้กนั แลว้มนัก็เป็นหมากดักนั อนันั้นเป็น
ประโยชน์กบัใคร? ไม่เป็นประโยชน์กบัใครทั้งส้ินเลย ไม่มีประโยชน์กบัเราดว้ย ไม่มีประโยชน์
กบัเขาดว้ย ไม่มีประโยชน์กบัใครทั้งส้ิน มนัไม่ใช่หนา้ท่ี หนา้ท่ีของเรามนัตอ้งภาวนาของเรา 
หนา้ท่ีของเรา เราตอ้งเอากิเลสไวใ้นอ านาจของเรา เอาศีล สมาธิ ปัญญา เอาไวใ้นใจของเราใหไ้ด ้

ถา้ศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมาในหวัใจของเรา มนัมีอาวุธแลว้ มนัมีธรรมาวุธ อาวุธท่ีจะต่อสู้
กบักิเลส ถา้มีอาวุธต่อสู้กบักิเลส มนัก็เป็นประโยชน์กบัเรา ส่ิงท่ีกิจจญาณในหวัใจ การกระท าอนั
น้ีมนัเป็นสัจจะความจริง มนัเป็นสันทิฏฐิโก คนท่ีท างานเป็น คนท่ีมนัมีอาวุธ แลว้อาวุธอยา่งน้ีถา้
มนัวิปัสสนาไปจนกิเลสมนัขาดเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ส่ิงท่ีเราท ามาท าไมเราจะพดูไม่ได ้ ส่ิงท่ีเรา
ท ามาท าไมมนัจะสอนใครไม่ได ้ ดูสิ เรามีเทคโนโลยที  าสวนท าไร่ทั้งหมด เราไปอยูท่ี่ไหนเราก็มี
อาชีพของเราข้ึนมาได ้ เราไปขุดแปลงสวนแปลงนาข้ึนมาเพื่อท าสวนท านาข้ึนมา เพื่อเราจะหา
อาชีพของเราใช่ไหม น่ีเราท าของเราเป็นข้ึนมา มนัไปอยูไ่หนมนัก็ท  าได ้

ทีน้ีท  าได ้ ท าไมมนัจะพดูออกมาไม่ได ้ ถา้มนัพดูออกมาได ้ น่ีไง ท่ีเขาตอ้งการกนั เขา
ตอ้งการส่ิงน้ีกนั ดูสิ เขาอยากท าของเขา แต่เขาท าของเขาไปไม่ได ้แลว้เขาพยายามท าของเขาดว้ย
ประสบการณ์ของเขา เขาก็พยายามปรับพื้นท่ีของเขา แลว้พื้นท่ีของเขา แหล่งน ้าก็ไม่มี อะไรก็ไม่
มี แลว้มนัจะท าข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

แต่ถา้คนเป็นมนัไปดูแลว้ สถานท่ีมนัท าไดห้รือไม่ได ้ แหล่งน ้าจะหาท่ีไหน ถา้ไม่มีแหล่ง
น ้าข้ึนมา มนัจะท าสวนผกัสวนครัวข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ถา้มีสวนผกัสวนครัวตอ้งใชน้ ้ ามนัมากเท่าไร 
ใชน้ ้ ามากน ้านอ้ย ดูสิ ปลูกขา้วข้ึนมา ปลูกขา้วท่ีลุ่มหรือท่ีดอน ท่ีดอนควรใชน้ ้ าขนาดไหน ท่ีลุ่ม
ควรใชน้ ้ าขนาดไหน ใชพ้นัธ์ุขา้วอยา่งไร พนัธ์ุขา้วอ่อน พนัธ์ุขา้วแก่ พนัธ์ุขา้วหนกั พนัธ์ุขา้วเบา 
เห็นพื้นท่ี เห็นสถานท่ี น่ีส่ิงท่ีพืชพนัธ์ุท่ีเขา้กบัสถานท่ี 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาท าสมาธิข้ึนมามนัเป็นสมาธิข้ึนมาไหม จิตมนัเป็นสมาธิข้ึนมาไหม ถา้
จิตไม่เป็นสมาธิ ท าไมมนัถึงไม่เป็นสมาธิ ถา้ไม่เป็นสมาธิมนัไม่ตอ้งท าสมาธิเลย ใชปั้ญญาไปเลย 
ปัญญาใชข้ึ้นมาอยา่งนั้น มนัใชข้ึ้นไปมนัก็ใชไ้ปดว้ยความไม่เขา้ใจ 

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข้ึ์นมา ถา้ใชปั้ญญาไปเลยมนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถา้เป็น
ปัญญาอบรมสมาธิก็ใชปั้ญญาเขา้ไป ใคร่ครวญเขา้ไป มีสติเขา้ไป ยอ้นกลบัมา น่ีปรับพื้นท่ี หา
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พื้นท่ี หาแหล่งน ้า หาต่างๆ ข้ึนมา พอหาไดข้ึ้นมา ถา้ทุกอยา่งพร้อมข้ึนมาแลว้ พืชพนัธ์ุอยูไ่หน 
ปลูกข้ึนไปแลว้มนังอกข้ึนมา ๗ วนั ๑๒ วนั เราควรจะท าอยา่งไร ก่ีวนัเราควรจะดูแล เราควรจะ
ก าจดัวชัพืชออก 

ส่ิงต่างๆ มนัท ามาอยา่งน้ีมนัเป็นความจริงนะ ในการประพฤติปฏิบติัมนัมีความจริงของ
มนัแน่นอน ถา้ไม่มีความจริงของมนัแน่นอนข้ึนมา มนัจะมาเห็นต่างกบัเราไดอ้ยา่งไร 

ของเรา เราเห็นอยูน่ี่เห็นโดยกิเลสนะ เห็นดว้ยตณัหาความทะยานอยาก เห็นดว้ยความไม่รู้
เลย ทั้งๆ ท่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีท่องกนัปากเปียกปากแฉะ แลว้ความ
เป็นไปข้ึนมา เราว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ มนัไม่เป็นธรรมเลย ถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมา มนัเป็นธรรมสัจจะ
ความจริงข้ึนมา มนัมีอาการของมนั มนัมีการกระท าของมนั มนัเปล่ียนจริตนิสัย มนัเปล่ียนจาก
อกุศลเป็นกุศลนะ 

อกุศล อกุศลเวลาคิด อกุศลไม่มีตวัตน มนัมีความรู้สึก มนัมีความพอใจและไม่พอใจ แต่ถา้
มนัมีธรรมข้ึนมามนัไม่มีอกุศลนะ มนัสลดสังเวช ส่ิงท่ีเห็นข้ึนมามนัปลงธรรมสังเวช สังเวชมาก 
ความผดิทั้งๆ อยา่งน้ี ท าไมเขาไม่รู้ตวัเขาเลย ถา้เขาไม่รู้ตวัเขาเลย ท าไมเขาถึงไม่รู้ตวั เขาบอกเขามี
อวิชชา น่ีมนัปลงธรรมสังเวชนะ 

แต่ถา้มนัถูกข้ึนมา ออ้! มนัถูกอยา่งน้ี เขาท าข้ึนมาโดยสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ จิตมนัรวมลง
สมาธิ ถา้เป็นสมาธิข้ึนมาอยา่งน้ีมนัควรท าอยา่งไรต่อไป ถา้ท าอยา่งไรต่อไป ตอ้งรักษาสมาธิให้
มัน่คง ตอ้งใหเ้ขาเขา้ใจถึงเหตุ เหตุ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้รักษาเหตุข้ึนมามนัจะเขา้สมาธิ
บ่อยๆ สมาธิจะตั้งมัน่ข้ึนมา ถา้ตั้งมัน่ข้ึนมา เขาจะมีความสุขของเขา ถา้ความสุขของเขา ถา้
อินทรียเ์ขาอ่อน อินทรียเ์ขาไม่เขา้ใจ เขาจะว่าสมาธิน้ีเป็นนิพพาน เพราะมนัมีความสุข เวลามี
ความสุข เวลาเดินไปมนัจะว่าง มนัจะมีความสุขของเขามาก เขาจะเขา้ใจผดิของเขาอยา่งนั้น น่ี
ความเขา้ใจผดิของเขา ส่ิงท่ีท  ามามนัเป็นสัมมาทิฏฐิ แต่ขณะท่ีไปติดมนัเป็นมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ
เพราะอะไร เพราะมรรคหยาบมนัฆ่ามรรคละเอียด มรรคน้ีหยาบมา มนัท ามาถูกตอ้งในระดบัของ
สมาธิ แลว้เวลาควรจะกา้วเดินต่อไป แต่ดว้ยความเขา้ใจผดิของเขา ความว่าเขา้ใจผดิ ความคิด
คือทิฏฐิ คือความเห็นผดิ ส่ิงท่ีเป็นมรรคละเอียด มรรคมนัหยาบแลว้มนัจะละเอียดข้ึนไปได้
อยา่งไร 
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น่ีครูบาอาจารยจ์ะบอกวิธีการ ถา้มนัรักษาสมาธิใหไ้ด ้ รักษาสมาธิคือออกมาแลว้มนั
เปรียบเทียบ เปรียบเทียบว่าเวลาจิตของเราเขา้สมาธิจะมีความร่มเยน็เป็นสุข เวลาเราออกมาจาก
การภาวนามา ท าไมจิตใจมนัโตแ้ยง้ มนัขดัแยง้ มนัไม่มีความพอใจต่างๆ ไม่พอใจในส่ิงท่ีขดัแยง้
อยูก่บัใจเลย มนัเป็นเพราะอะไร ท าไมมนัมีความฉุกคิดข้ึนมา น่ีก็คือกิเลสไง ถา้มีกิเลสข้ึนมา อา้ว! 
ท่ีสงบเม่ือก้ีมนัเป็นนิพพานไปแลว้ แลว้ออกมาท าไมมนัถึงมีความขดัแยง้ใจอีกล่ะ เห็นไหม มนั
ออกมาแลว้มนัไม่เป็นความจริงไง มนัไม่เป็นการฆ่ากิเลสไง มนัเป็นแค่ความสงบของใจ ถา้ความ
สงบของใจ อยา่งน้ีแสดงว่าเรายงัไม่ท าลายกิเลส มนัก็จะเร่ิมใคร่ครวญ เร่ิมแยกแยะ เร่ิมหาหนทาง 

การเดินของเรา การกา้วเดินของเรา มนัจะมีการพสูิจน์ตรวจสอบของเราอยา่งน้ี ถา้เรา
พิสูจน์ตรวจสอบ การกระท าของจิตมนัจะพฒันาข้ึนไป จากส่ิงท่ีมนัสงบเขา้มา ส่ิงท่ีมนัมีก าลงั
ข้ึนมา ออกหาทุน หาธุรกิจ หาก าไร หาส่ิงต่างๆ ข้ึนมา มนัเป็นการพิสูจน์ของใจ ใจมนัพิสูจน์
ข้ึนมา เราจะพิสูจน์ตวัเราเองข้ึนมาเพื่อประโยชน์ของเราข้ึนมา 

ส่ิงต่างๆ อยา่งน้ี ถา้เราเป็นครูบาอาจารยท่ี์มีหลกัมีเกณฑ ์ เราจะพยายามประคอง พยายาม
ถนอมรักษา รักษาธรรมทายาทข้ึนมา ธรรมทายาท ไม่ใช่เปรตทายาท ถา้เปรตทายาท มนัเป็นเปรต
แลว้มนัก็ท  าลาย ท าลายธรรมะไง อาศยัธรรมะอยู ่เป็นกระพี้  เป็นพวกบุง้พวกหนอนท าลาย ท าลาย
โดยความไม่เขา้ใจดว้ย ท าลายโดยความเขา้ใจผดิดว้ย เขา้ใจผดิว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ...ส่ิงน้ีธรรมของ
กิเลส ไม่ใช่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

บวชข้ึนมาเป็นพระเหมือนกนั หวัโลน้เหมือนกนั ห่มผา้เหลืองเหมือนกนั แต่เขาท าของเขา
สภาวะแบบนั้น เขาว่าส่ิงนั้นเป็นธรรม แต่เรามองแลว้มนัไม่ใช่ธรรม มนัไม่ใช่ธรรม มนัเป็นเปรต 
มนัเป็นเปรตเพราะอะไร เป็นเปรตเพราะมนัท าลายธรรมและวินยั มนัท าลายธรรมและวินยัแลว้
มนัจะเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร แลว้เราท าลายธรรมและวินยัหรือเปล่า 

ถา้เราไม่ท าลายธรรมและวินยั ท าไมเราท าแลว้มนัไม่ประสบความส าเร็จ ท าไมเราท าแลว้
ไม่สมประโยชน์ ท าไมเราท าแลว้จิตมนัไม่ลงเป็นสมาธิ ถา้ไม่เป็นสมาธิก็ตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีศีล
ของเราสิ ศีลมนัดีหรือเปล่า ศีลของเรา ทาน ศีล ภาวนา ทาน ศีลของเรามนัผดิปกติตรงไหน ถา้
ผดิปกติตรงไหน ดูสิ ก่อนลงอุโบสถ ปลงอาบติักนั ปลงอาบติัใหม้นัสะอาดบริสุทธ์ิเพื่อไม่ใหม้นั
ขดัแยง้กนั 
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ดูสิ ถา้มนัขดัแยง้กนั ดูมิจฉาทิฏฐิ ท าสมาธิก็ได ้เสร็จแลว้เป็นสมาธิข้ึนมาก็เป็นมิจฉาสมาธิ 
มิจฉาสมาธิมนัก็เป็นมิจฉาปัญญา ปัญญาการเอารัดเอาเปรียบตวัเองว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ มนัหลอก
ตวัเอง หลอกตวัเองจนตวัเองก็เช่ือ เช่ือแลว้ก็เช่ือตามความคิดของตวัเองไป แลว้พอมนัเส่ือมมา 
พอมนัหมดก าลงัข้ึนมา ก็เลยกลายเป็นสิบแปดมงกุฎแลว้ ข่ีหลงัเสือแลว้ลงไม่ได ้ ไปตามกิเลสชกั
น าไปเลย ส่ิงน้ีมนัเป็นธรรมจริงหรือธรรมของเปรตล่ะ 

ถา้ธรรมของเปรตนะ อา้งอิงไง อา้งอิงว่าเป็นพระ 

ส่ิงท่ีเป็นพระ แต่ถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมา ส่ิงท่ีมีครูบาอาจารยค์อยถนอมรักษา เรา ธมฺมสากจฺ
ฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ คุยธรรมกนัได ้ ธรรมของเราคุยกนัได ้ เราประพฤติปฏิบติัมา ครูบาอาจารย์
ประพฤติปฏิบติัมา หวัใจก็หวัใจเหมือนกนั ความรู้สึกกค็วามรู้สึกเหมือนกนั ชีวิตเหมือนกนั กิน
เหมือนกนั นอนเหมือนกนั ต่างๆ เหมือนกนั ถา้มนัท าเหมือนกนั ผลก็ตอ้งตอบมาเหมือนกนัสิ 

ถา้เหมือนกนัข้ึนมา เหมือนกนันะ มนัมีความละอาย มีหิริ โอตตปัปะ มีความละอาย มี
ความเกรงกลวั เราคิดมา เราคิดจะเอารัดเอาเปรียบเขา เราคิดจะท าลายเขา มนัอายไหม ลูกผูช้าย 
ศกัด์ิศรีของคนมนัมี แลว้มนัท าลายกนัไดอ้ยา่งไร ถา้มนัท าลายเขา มนัคิดท าลายเขา ท าไมมนัไม่
ท าลายตวัเองก่อน ถา้ท าลายตวัเองก่อน มนัจะท าลายเขาไดห้รือ น่ีมนัมีความละอาย มนัมีความ
ละอายแก่ใจ แลว้เราเป็นสุภาพบุรุษดว้ย แลว้เราบวชเป็นพระดว้ย เป็นภิกษุดว้ย เป็นสงฆด์ว้ย เป็น
ศากยบุตรดว้ย ศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็นพุทธชิโนรส เป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ แลว้ท าไมไม่เคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ล่ะ แลว้ท าไมเราไม่เคารพธรรมวินยั 

ธรรมวนัิยมนักป็ราบ ดดัแปลงให้ใจมนัอ่อนลง ให้ใจมนัไม่ควรจะไปทาํลายเขา ถ้ามนัจะ
ทาํลายให้มนัทาํลายเรา ทาํลายในทางจงกรม มงึเก่งแค่ไหน มงึดแีค่ไหน ทางจงกรมน่ีอดัเข้าไปสิ 
มงึอดัเข้าไป ทางจงกรมเดนิ ๗ วนั ๗ คนื เดนิเข้าไป มงึแน่จริง ทาํให้ได้ แน่จริงน่ังสมาธิให้ได้ น่ัง
ตลอดรุ่ง ถ้าแน่จริง ถ้าแน่จริง ความแน่ของเอง็มนัต้องเข้ากบัความจริงสิ 

เพราะสมาธิเป็นความจริง ธรรมะเป็นความจริง ความจริงเข้ากบัความจริง ถ้าเรามคีวาม
จริงขึน้มา ความจริงมันจะเกดิกบัเรา ถ้าเราจริง 
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น่ีเราไม่จริง ไหนว่าเป็นเกลือรักษาความเคม็ไง มนัเป็นหนอน เป็นหนอนแทะ ธรรมน้ีมนั
เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นหนอนแทะ เป็นหนอนแทะส่ิงต่างๆ ในสังคม
น้ี ถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมา ธรรมข้ึนมามนัตอ้งเป็นผล มนัจะเป็นผลกบัเรานะ เราท าใหไ้ด ้

ส่ิงท่ีเราท าไม่ได ้ เรามาเขา้หมู่กนั เขา้หมู่กนัดว้ยธรรมวินยั เขา้หมู่กนัดว้ยความสมานฉนัท ์
เขา้หมู ่ เขา้หมู่กนัดว้ยเปลือก แลว้ถา้จิตมนัเขา้หมู่กนั สมาธิก็เป็นอนัเดียวกนั ปัญญาก็เป็นอนั
เดียวกนั ความรู้สึกจะเป็นอนัเดียวกนั ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ

ธรรมทายาท องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม “ภิกษุทั้งหลาย เธอพน้จากบ่วงท่ี
เป็นโลกและเป็นทิพย ์ใหไ้ปอยา่ซ ้ าทางกนั อยา่ซ ้ าทางกนั มนัเสียประโยชน์” 

ผูท่ี้รู้จริงอยา่ไปซอ้นกนั ซอ้นกนัมนัจะเสีย ใหแ้ยกออกจากกนัไป แยกกนัไปแลว้เผยแผไ่ป 
โลกเขาร้อนนกั เขาตอ้งการธรรมะ แลว้เราเป็นศาสนทายาท เราจะสร้างเน้ือสร้างตวักนั เรามาน่ี
เรามาเขา้หมู่ เขา้หมู่เพื่อจะถนอมรักษา 

กาลเวลามนักินทุกๆ อยา่ง กินหมดนะ คนเรา กาลเวลา เขา้มาใหม่ๆ โอ๋ย! ศรัทธาๆ พอ
ไปๆ มนัหงอย มนัเฉา มนัเศร้าสร้อย น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราบวชนาน พรรษาเยอะ ถา้เราภาวนา
ไม่ได ้กาลเวลามนักินใจ กินของเราไปแลว้มนัจะชินชา แลว้มนัก็จะหนา้ดา้น 

ฉะนั้น เราจะไม่ชินชาหนา้ดา้น เราตอ้งเขา้หมู่ เขา้หมู่ข้ึนมา มาตรวจสอบกนั มาคุยธรรมะ
กนั ส่ิงใดท่ีมนัเป็นเปลือกเป็นกระพี้ แลว้เราจะเคาะมนัออก ส่ิงใดท่ีเป็นเน้ือหาสาระ เราจะ
ส่งเสริมกนั ส่งเสริมส่ิงน้ีใหม้นัมัน่คงข้ึนมาในหวัใจ 

วตัถุส่ิงของ เราสร้างเสร็จมนัก็จะเส่ือมสภาพไป มนัจะตอ้งหางบประมาณไวซ่้อม
บ ารุงรักษาตลอดไป ส่ิงท่ีเป็นขา้วของแกว้แหวนเงินทองตอ้งถนอมรักษา ส่ิงท่ีเป็นอริยทรัพย ์ส่ิงท่ี
เป็นสมาธิ ส่ิงท่ีเป็นปัญญา ถา้เป็นอกุปปธรรม เป็นโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี ยิง่ไม่ตอ้งไป
รักษาเลย มนัเป็นอกุปปธรรม 

อะ คือไม่มีวิธีการท่ีจะเส่ือมสภาพได ้ อะ คืออฐานะ อฐานะท่ีจะแปรสภาพ ส่ิงท่ีใจท่ีคงท่ี 
ไม่มีแปรสภาพเลย ไม่ตอ้งเสียงบประมาณรักษา จะไม่มีการรักษาอีกเลย คงท่ีตลอดไป สมบติัอนั
น้ีถึงอยากใหมี้กนัไวใ้นหวัใจไง น่ีส่ิงท่ีไม่ตอ้งรักษา ส่ิงท่ีไม่ตอ้งเป็นไปเลย 
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แต่ขณะท่ีเป็น สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา ท าสมาธิ ท าปัญญากนัน้ีตอ้งถนอม ตอ้งรักษา ศีล 
สมาธิ ศีลรักษาอยา่งดี ทุกอยา่งรักษาอยา่งดีหมดเลย ถึงท่ีสุดแลว้โยนมนัทิง้ไป ไม่ตอ้งรักษา มนั
เป็นความจริงอยา่งนั้นตลอดไป มนัอยูใ่นหวัใจเราน่ี ท าข้ึนมาใหไ้ด ้

ส่ิงท่ีกลืนไปใหรั้กษา เหมือนเกลือรักษาความเคม็ไว ้ เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส ให้
รักษาสถานะของสมณะไว ้สมณะ ศากยบุตรพุทธชิโนรส เราเป็นโดยสมมุติ เราบวชมามีค่าเท่ากนั
เลย นัง่อยูน่ี่ศีลเท่ากนัหมดเลย สมมุติสงฆบ์วชมาจากอุปัชฌายมี์คุณค่าเท่ากนั ถึงลงอุโบสถสังฆ
กรรมร่วมกนัได ้ เป็นสมานสามคัคี สามคัคีอุโบสถ อุโบสถไม่เป็นโมฆะ ไม่เป็นโมฆียะ แต่ถา้มนั
เป็นนานาสังวาส มนัเป็นต่างๆ มนัเป็นโมฆะ มนัเป็นโมฆียะ มนัท าแลว้มนัไม่ไดผ้ล น่ีท  าแลว้ไม่
ไดผ้ล 

เด๋ียวเราจะลงอุโบสถ แลว้พยายามอธิษฐานตั้งใจ ศีล ๒๒๗ ขอ้ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลอยา่ง
น้ีช าระลา้งใจ ถา้ใจมนัมีศีล มนัเป็นความปกติ ส่ิงท่ีเป็นปกติท าสมาธิมนัก็ง่ายข้ึน ใหม้นัมีความ
สะอาดมีความบริสุทธ์ิของเรา น ้าสะอาดใชท้  าประโยชน์ไดม้หาศาลเลย น ้าสกปรกเอาไปเป็นปุ๋ย
หรือ มนัก็ไม่เป็นประโยชน์หรอก เพราะมนัมีสารพิษ 

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของเรา เราจะลงอุโบสถเพื่อใหศี้ลบริสุทธ์ิกนั เพื่อประโยชน์ของเรา
นะ ตั้งใจเพื่อเรา เพื่อสังฆะของเรา เพื่อสังคมของเรา เพื่อประโยชน์ตวัเองดว้ย เพื่อสังคมดว้ย เพื่อ
ทุกๆ อยา่ง เอวงั 


