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ตั้งใจ ตั้งใจนะ ตั้งใจฟังธรรม พอฟังอุโบสถ อุโบสถศีล การอุโบสถศีล ศีล ปาฏิโมกข ์ให้
มีความบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ ศีล สมาธิ ปัญญา วนัน้ีวนัส าคญันะ ครูบาอาจารยท่์านถือมาก ถา้เป็น
วนัส าคญัทางศาสนา จะไม่นอน จะถือเนสัชชิก จะท าความเพียรเคารพไง 

ถา้ท าความเพียร หลวงปู่ ขาวท่านจะมีทางจงกรม ๓ เส้น เส้นหน่ึงเดินจงกรมถวายพระ
พุทธ เส้นหน่ึงเดินจงกรมถวายพระธรรม เส้นหน่ึงเดินจงกรมถวายพระสงฆ ์ วนัหน่ึงจะเดิน
จงกรม ๓ เส้น เส้นละประมาณ ๒ ชัว่โมง จะถวายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์

ท าไมตอ้งถวายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆล่์ะ 

เพราะเราเกิดมาพบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ แกว้สารพดันึก เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม มีรัตนะ ๒ เวลาแสดงธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆอ์งค์
แรกของโลก เป็นสงฆไ์ง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา เป็นผูรั้บภาระ พุทธกิจ ๕ 
เผยแผศ่าสนาเพื่อสังคม เพื่อความเป็นสุข เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ แลว้ เทศน์ยสะ ภิกษุ ๖๑ องค ์พน้
ทั้งบ่วงท่ีเป็นทิพยแ์ละบ่วงท่ีเป็นโลก เธอจงไปอยา่ซอ้นทางกนั โลกเขาร้อน เขาตอ้งการธรรม น่ี
เพื่อประโยชน์ของโลกไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ท าประโยชน์ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
น่ีเป็นศาสดา แต่เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะบรรลุธรรมข้ึนมาแลว้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
เวลาหลวงปู่ ขาวท่านปฏิบติัธรรมเพื่อถวายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เพราะเราเกิดมาพบ พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เราถึงเขา้ใจกนั มนัถึงมีศาสนาไง 

ศาสนาท าใหค้นต่างจากสัตว ์ แลว้เราเป็นคน เราเป็นสัตวม์นุษย ์ สัตวน์ะ สวนสัตวม์นุษย ์
มนุษยเ์ป็นสัตวอ์ยูใ่นสังคม อยูใ่นกรงขงัของกฎหมาย อยูใ่นกรงขงัของศีลธรรมประเพณี
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วฒันธรรม น่ีสัตวม์นุษย ์ แลว้เราเป็นผูท่ี้ออกจากคฤหสัถ ์ เราไดบ้วชเป็นภิกษุ ภิกษุเป็นผูข้อ ขอ
อะไร? ขอโอกาสประพฤติปฏิบติัไง 

วนัน้ีวนัส าคญั เวลาพระอรหนัต ์๑,๒๕๐ องค์ เอหิภิกขุ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
เป็นผูบ้วชให้ บวชใหเ้ป็นพิธีกรรม แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา อริยสัจ บวชใจข้ึนมาเป็นผู ้
บริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีบริสุทธ์ิมาจากไหน? มาจากการประพฤติปฏิบติั มาจากการกระท า มาจากการเกรง
กลวั ความละอายต่อบาป มีความละอายต่อบาป เป็นผูท่ี้ซ่ือสัตยก์บัตนเอง ถา้ซ่ือสัตยก์บัตนเอง จะ
ท าในส่ิงท่ีดี 

ส่ิงใดท่ีระลึกแลว้มนัมีความละอาย มนัละอายใจ มนัเป็นส่ิงท่ีท  าไม่ได ้ถา้มนัมีความละอาย
ใจ มนัมุ่งท าแต่ส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดี คุณงามความดีของธรรมนะ ไม่ใช่คุณงามความดีของกิเลส 
ถา้คุณงามความดีของกิเลส มนัจะท าความดีบชูากิเลสไง ถา้บชูากิเลส มนัไดเ้อารัดเอาเปรียบ มนั
ไดก้ดข่ีข่มเหง มนัไดเ้อารัดเอาเปรียบใคร มนัจะพอใจของมนั ความดีอยา่งนั้นเป็นความดีของ
กิเลสนะ 

ถา้ความดีของธรรมล่ะ ความดีของธรรมเป็นผูท่ี้เสียสละ ดูสิ เรามีโอกาส ทางโลกเกิดมา
เป็นคฤหสัถ ์ โอกาสการครองเรือน โอกาสการเป็นอยูท่างโลก มนัเป็นสิทธ์ิของมนุษยทุ์กๆ คน 
สิทธ์ิของมนุษยน์ะ แต่เราสละมา เราเสียสละสิทธ์ิของการเป็นมนุษยอ์อกมาเป็นภิกษุ ภิกษุผูข้อ 
ขอโอกาสเพื่อประพฤติปฏิบติั 

แลว้ถา้ไม่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราจะไปปฏิบติักบัอะไร ในเม่ือไม่มีพระธรรม 
พระธรรมคือค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นอกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลา 
กาลเวลาเป็นของเล่นๆ นะ พระอาทิตยม์นัหมุนเวียนไป โลกหมุนรอบตวัเอง แลว้หมุนรอบดวง
อาทิตย ์เป็นวนั เป็นคืน เป็นเดือน เป็นปี มนัอยูอ่นัเดียวนัน่ล่ะ มนัไม่มีอะไรตกอะไรข้ึนเลย แต่มนั
หมุนของมนัไป แลว้เราก็ไปนบัเอาวนั เอาคืน เอาเดือน เอาปีกบัมนั น่ีเร่ืองของโลกๆ 

ไม่มีหรอก ส่ิงใดท่ีเป็นโลกๆ วนัคืนเดือนปีไม่มีส่ิงต่างๆ เลย แต่เราไปคิดกนัเอง เราไม่
รู้เท่าทนัมนั เด๋ียวน้ีวิทยาศาสตร์เขาเจริญนะ เขาเจริญจนเห็นว่าแรงดึงดูดของโลก ส่ิงต่างๆ เรา
กลบัมาในการประพฤติปฏิบติัของเรา แรงดึงดูดของกิเลสไง ถา้มีแรงดึงดูดของกิเลส ไม่มีพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ไม่มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ 
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พระพุทธคืออะไร? คือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมและวินยัไว ้ พระสงฆ ์
พระสงฆคื์อครูบาอาจารยข์องเราไง พระสงฆเ์ป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมาก่อน พระสงฆเ์ป็นผูท่ี้ขดั
เกลากิเลส เป็นคนต่อสู้กบัตนเองมา มีประสบการณ์ มีความเห็นไง เราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เรา
ปฏิบติัเพื่อใคร 

ถา้บชูากิเลส เราจะไม่เช่ือฟังพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เราไม่เช่ือครูบาอาจารยข์องเรา 
ถา้เราไม่เช่ือครูบาอาจารยข์องเรา เราเช่ือกิเลส เราท าดว้ยความพลั้งเผลอ ท าดว้ยความเหม่อลอย 
ท าดว้ยความสะใจ ความสะใจเป็นเร่ืองของกิเลสทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เป็นการเสียสละ เสียสละเพื่อ
ใคร? เสียสละเพื่อเราก่อน เสียสละไง เพราะเราเสียสละเพื่อเรา มนัเลยขดัแยง้กบักิเลสของเราก่อน 
ถา้เราเสียสละไม่ได ้ จะไปเรียกร้องใครใหเ้สียสละ ในเม่ือเราเป็นภิกษุ เราเป็นนกัรบ เราเป็นผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัธรรม เรายงัเสียสละของเราเองไม่ไดเ้ลย เราเสียสละอารมณ์ความรู้สึก เสียสละส่ิง
ท่ีเจือจานกบัหมู่คณะ เสียสละกบัความเป็นไป ความเป็นไปของหมู่สงฆ ์ เรายงัเสียสละส่ิงท่ีเป็น
เร่ืองหยาบๆ อยา่งน้ีไม่ได ้ มนัเป็นเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึก แลว้จิตมนัอยูไ่หน ความเป็นไปอยู่
ไหน ส่ิงน้ีเป็นส่ิงเปลือกๆ นะ ถา้เป็นเปลือกๆ เรายงัเสียสละไม่ได ้แลว้เราจะไปสอนใคร 

เราจะสอนเขา เราตอ้งท าใหไ้ดก่้อน ถา้เราท าใหไ้ดก่้อน เรามีประสบการณ์ของใจ ถา้ใจเรา
ไม่มีประสบการณ์ เราไปสั่งสอนอะไร? สั่งสอนส่ิงท่ีเราจ ามา ส่ิงท่ีเราจ ามา กิเลสมนัเอามาบวก
เป็นผลประโยชน์ของมนั แลว้มนับอกว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ เห็นไหม น่ีเราไม่เคารพพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์

ถา้เราเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ศาสนธรรม ศาสนธรรมคือความเสมอภาค เรา
เกิดมาเป็นมนุษยด์ว้ยกนั มนุษยเ์กิดมาแต่ละบุคคล เกิดมาช่วยเหลือตวัเองไม่ไดห้รอก มนุษยเ์ป็น
สัตวท่ี์ช่วยเหลือตวัเองไม่เป็น ถา้ไม่มีพ่อมีแม่เล้ียงมา มนุษยอ์ยูด่ว้ยตวัเองไม่ได ้ สัตวเ์วลามนัเกิด
มา มนัหากินของมนัเองไดเ้ลย ดูสัตวน์ ้ า มนัเกิดมาในน ้า มนัหากินของมนัไดแ้ลว้ มนัเอาตวัของ
มนัรอดไดแ้ลว้ สัตวม์นัมีโอกาสเอาชีวิตรอดนะ มนุษยเ์อาชีวิตรอดไม่ไดเ้ลยถา้ไม่มีพ่อแม่เล้ียงดู
มา ส่ิงท่ีเล้ียงดูมา แลว้เวลาเล้ียงดูมา เกิดมา กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัยงัข่ีมาอีกนะ เอา
สิทธิ เอาความเห็นของตวั เอาต่างๆ ไปเหยยีบย  า่เขา ถา้ไปเหยยีบย  า่เขา มนัเร่ืองของกิเลสทั้งนั้น
น่ะ 
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แต่ถา้ธรรม ธรรมคือความเสมอภาค ความเสมอภาค เสมอภาคดว้ยอะไร เราบวชมาเป็น
พระดว้ยกนั ชีวิตเกิดมาเหมือนกนั มนุษยเ์กิดมาจากทอ้งพ่อทอ้งแม่ พ่อแม่เราเล้ียงดูมา แลว้บวช
มา พระนวกะยงัไม่ครบ ๕ พรรษา ยงัไม่มีวุฒิภาวะ เราศึกษา ขอนิสัย นิสัยเพื่ออะไร ถา้ขอนิสัย 
นิสัยคือเพื่อเรา นิสัยครูบาอาจารย ์ เพราะครูบาอาจารยท่์านผา่นประสบการณ์ของท่านมา เราขอ
นิสัยอยา่งนั้นเพื่อดดัแปลงเราไง ใหไ้ดนิ้สัย 

ส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีจะท าใหมี้ส่ิงดีๆ ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดี ดูสิ โจร โจรเวลามนัปลน้ 
ในซุม้ของโจร คนท่ีไปอยูใ่นซุม้ของโจร เขายงัเอาตวัรอดได ้ ส่ิงแวดลอ้มมนัก็มีส่วนมหาศาลเลย 
แต่ถา้ใจเราดี มนัก็เป็นอ านาจวาสนาของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นตอ้งมีอ  านาจวาสนาถึงจะเป็นคนดี 
ยนืผา่นกระแสคล่ืนของสังคมมาได ้ แต่ถา้เราไม่มีอ  านาจวาสนาอยา่งนั้น เราก็ตอ้งอาศยั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี อาศยัแวดลอ้มครูบาอาจารย ์อาศยัส่ิงท่ีขอนิสัย ส่ิงท่ีนิสัยมนัจะดดัแปลงเรานะ 

นิสัย ค าว่า “นิสัย” นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ 

นิสสัย ๔ ถืออยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร บิณฑบาตเป็นวตัร ฉนัน ้าดองมูตรเน่า ส่ิงต่างๆ น้ีเป็น
นิสสัย ๔ 

อกรณียกิจ ๔ ส่ิงท่ีไม่ควรท า การฆ่าคน การอวดอุตตริมนุสสธรรม ส่ิงน้ีท  าไม่ไดเ้ลย 
เพราะอกรณียกิจ ๔ ท าแลว้ขาดจากสงฆท์นัทีเลย ส่ิงท่ีขาดจากสงฆ ์อวดอุตตริมนุสสธรรม ธรรม
ท่ีไม่มีในตน 

แต่ถา้ธรรมท่ีมีในตนล่ะ ถา้มีในตนเป็นการบนัลือสีหนาท ถา้ธรรมท่ีมีในตน เพราะตน
แสดงธรรม แสดงธรรมเพื่ออะไร ในเม่ือเราเป็นหวัหนา้ เราเป็นสงฆ ์ เราเป็นสังฆะ เราเป็นท่ีพึ่ง
ของหมู่คณะ ทีน้ีเป็นท่ีพึ่งของหมู่คณะ ดูสิ ดูเขาท าอาหาร เขาตอ้งมีเคร่ืองภาชนะของเขา เขาตอ้งมี
กระทะ เขาตอ้งมีต่างๆ ท าใหอ้าหารนั้นสุกข้ึนมาได ้ครูบาอาจารยข์องเราเหมือนกบัธรรมะมนัเขา้
มากวนในใจของเรา ส่ิงใดๆ ก็แลว้แต่ท่ีเป็นธรรมของครูบาอาจารย ์มนัเขา้มาในหวัใจของเรา มนั
จะขดัแยง้กบัความรู้สึกของเรา มนัเขา้ไปกวนไง เขา้ไปขดัแยง้กบัส่ิงท่ีเราอยากสะดวกอยากสบาย 
อยากอหงัการ อยากจะใหญ่ อยากจะโต 

ส่ิงท่ีใหญ่โตมนัเป็นเร่ืองกิเลสตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้นล่ะ ตณัหาความทะยานอยาก
มนัลน้ฝ่ัง ส่ิงท่ีมนัลน้ฝ่ัง มนัลน้ ทุกดวงใจก็มี ไม่ตอ้งใหม้นัลน้ไปทบัถมคนอ่ืนหรอก ถา้มนัทบั
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ถมคนอ่ืน ส่ิงน้ีมนัอยูใ่นใจของเรา ครูบาอาจารยท่์านเห็นสภาวะแบบน้ี ถา้สภาวะแบบน้ี น่ีมนั
กวนเขา้มา 

ธรรมทีค่รูบาอาจารย์แสดงออกมา ธรรมนี้ธรรมเหนือโลก เหนือโลกมนัต้องเปิดโลก เปิด
โลก โลกท่ีไหน? โลกทศัน์ไง ความเห็นของเราไง มนัมืดบอด ใจมนัมืดบอด มนัเปิดไม่ได ้มนัไม่
มีส่ิงใดเขา้ไปรู้จริงในใจของมนั แลว้มนัจะเอาอะไรไปเปิด ถา้เอาอะไรไปเปิดมนัก็ตอ้งอาศยัครูบา
อาจารย ์ถึงตอ้งเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระสงฆคื์อครูบาอาจารยข์องเราไง 

ในเม่ือวุฒิภาวะมนัต่างกนั วุฒิภาวะต่างกนั ถา้เรายงัท าไม่ถึงตรงนั้น เรายงัไม่เขา้ใจหรอก 
ถา้ไม่เขา้ใจ ท าไมครูบาอาจารยข์องเรากราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ กราบองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยหวัใจล่ะ ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้ โดยกายภาพ เราไม่เคยเห็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เลย ท าไมเรากราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ดว้ยหวัใจ เพราะอะไร 
เพราะท่านคน้ควา้ของท่านมา ท่านสร้างอ านาจวาสนาของท่านมา ในปัจจุบนัน้ีมนัเป็นกาลเวลา
ของสมณโคดม มนัเป็นเวลาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมท่ียงัมีอยู ่ ยงัมีร่องมีรอย
อยู ่ มีพระไตรปิฎก มีธรรมวินยัท่ีวางเอาไว ้ เราศึกษาอยา่งน้ี ศึกษาส่ิงท่ีท่านคน้ควา้ไว ้ เหมือนกบั
มรดกตกทอดเลย 

ส่ิงน้ีเป็นมรดกตกทอด เราเกิดมาเราไดรั้บมรดกตกทอดจากพ่อแม่เรา น่ีเราเกิดมาจากศากย
บุตรพุทธชิโนรส เราไดโ้อกาส เราบวชมาเป็นสงฆ ์ มีสิทธิ ไม่ตอ้งเสียภาษี มีโอกาสไดป้ระพฤติ
ปฏิบติัไง ส่ิงน้ีธรรมวินยัวางไวเ้ป็นศาสนธรรม เป็นประเพณีวฒันธรรมใหเ้ราเขา้มาบวชเป็น
สมมุติสงฆ ์บวชแลว้เราท าอะไรกนั 

ถา้บวชข้ึนมาแลว้ วนัน้ีมนัประกาศ วนัมาฆบชูาเป็นความจริงจงั ว่าสงฆ ์ ๑,๒๕๐ องค์ 
ยนืยนัเลยว่าส่ิงน้ีมีจริง แลว้สมยัพุทธกาล สมยัน้ีเป็นไปไดไ้หม? มนัเป็นไปได ้ ในเม่ือดินฟ้า
อากาศมนัเหมือนกนั ตน้ไมก้็เหมือนกนั สรรพส่ิงในโลกน้ีเหมือนกนั ในสมยัพุทธกาลกบัในสมยั
ปัจจุบนัน้ีมนัต่างกนัตรงไหน? มนัไม่มีอะไรต่างกนัเลย ต่างกนัท่ีเทคโนโลย ี ต่างกนัท่ีส่ิงท่ีมนัเกิด
ข้ึนมาท่ีโลกมนัเจริญข้ึนมาเท่านั้นเอง การต่างอยา่งนั้นมนัท าใหค้นตาบอด ท าใหค้นนอนใจ คน
เอาแต่ความสะดวกสบาย ความสะดวกสบายมนัก็หลอกใหเ้ราตายเปล่าไง หลอกใหเ้ราตายเปล่า 

เราเป็นผูท่ี้เจริญไง สมยัพุทธกาล สมยัโบราณ สมยันั้นมนัลา้สมยั สมยัในปัจจุบนัน้ีมนั
ทนัสมยั...ทนัสมยัอยูท่ี่ไหน ทนัสมยัอยูใ่นกรงเลบ็ของวฏัจกัรใช่ไหม 
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ถ้าทนัสมยัของเรา ทนัสมยัในอริยมรรค ในครูบาอาจารย์ของเรา ท่านตื่นโลกไหม? ท่าน
ไม่ตื่นโลกเลย อยู่กบัโลกโดยไม่ตื่นกบัโลก 

เราอยูก่บัโลกก็ต่ืนกบัโลก โลกธรรม โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ ไปต่ืนกบั
มนัท าไม ถา้ต่ืนกบัมนัแลว้เราเป็นนกัรบท าไม เราเป็นศากยบุตรท าไม ไหนว่าในธรรมเหนือโลก
ไง ถา้ธรรมเหนือโลก ท าไมอยูใ่ตโ้ลกใหโ้ลกมาข่ีหวัเอา แต่ถา้มนัอยูเ่หนือโลก ส่ิงนั้นมนัมี
ประโยชน์อะไรกบัเรา มนัเป็นการอาศยักนัชัว่คราวนะ 

เราเกิดมาโดยสมมุติ เวลาบวชมาเพื่อสงฆบ์วชมาโดยสมมุติ ถา้เราบวชโดยสมมุติแลว้เรา
จริงจงัของเราไหม ถา้เราจริงจงัของเราข้ึนมา มนัยอ้นกลบัมาท่ีเรา การกระท าของเรา ธรรมและ
วินยัเอาไวต้รวจสอบเรา เอาไวต้รวจสอบสติสัมปชญัญะเราว่าสติสัมปชญัญะเราดีแค่ไหน ตน้ไม้
ของเรา หน่อของพุทธะ หน่อของใจ มนัจะเติบโตข้ึนมาไดไ้หม ถา้หน่อของพุทธะมนัเติบโต
ข้ึนมา วตัถุขา้วของส่ิงต่างๆ ท่ีเราท ากนัอยูน่ี่มนัจะมีประโยชน์อะไร มนัเป็นรวงรัง มนัเป็นเคร่ือง
อาศยั ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยั ๔ เรือนว่าง ส่ิงท่ีเป็นเรือนว่าง แลว้เราไปต่ืนเตน้กบัมนัท าไม เราไม่
ตอ้งต่ืนเตน้ไปกบัมนั แต่เราศึกษาธรรม พอศึกษาธรรมข้ึนมามนัมีธรรมวินยั 

ของของสงฆ์ ส่ิงท่ีเป็นของของสงฆเ์ราตอ้งบ ารุงรักษา รักษาเพื่ออะไร เพราะส่ิงน้ีกว่ามนั
จะไดม้าดว้ยวตัถุ ดูสิ เวลาเขาประกอบสัมมาอาชีวะกนั เป็นคฤหสัถ ์ เขาอยากไดบุ้ญกุศลของเขา 
เขาก็เสียสละทานของเขา แลว้ส่ิงท่ีเสียสละทานของเขาข้ึนมาเป็นกุฏิวิหาร เป็นท่ีพกัอาศยั แลว้เรา
อาศยัของเขาโดยคนพาล โดยไม่ดูแลรักษา ไม่รักษาสมบติัของเขา 

ของของสงฆ์ ไม่ดูแลของของสงฆเ์ป็นอาบติัปาจิตตีย ์ของของสงฆ ์ของส่วนกลาง ใครเอา
มาใชแ้ลว้ไม่เก็บในท่ีในทางเป็นอาบติัปาจิตตีย ์เพราะอะไร เพราะมนัท าศรัทธาไทยใหต้กร่วง เขา
สละทานของเขามาเป็นน ้าใจของเขา แลว้เราไปท าลายน ้าใจของเขา ไปท าลายส่ิงท่ีเขาเสียสละมา 
ไม่ดูแลไม่รักษาของเขา แลว้ว่าจิตใจตวัเองสูงส่ง 

จิตใจเราเป็นนกัรบนะ เป็นสงฆ์ เป็นรัตนตรัย เป็นแกว้สารพดันึก เป็นท่ีพึ่งอาศยัของญาติ
โยม แต่เวลาเอาของเขามาใชส้อยแลว้ก็ไม่รู้จกัรักษา ไม่มีกิริยามารยาทในหวัใจ แลว้จะเป็นผูน้ า
ไดอ้ยา่งไร 
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ถา้มนัเป็นผูน้ า เราก็รักษา รักษาส่ิงน้ีใหเ้ป็นประโยชน์เท่านั้นเฉยๆ เรารักษาเป็นธรรมวินยั 
เราไม่รักษาส่ิงท่ีเป็นธาตุ เป็นวตัถุ ส่ิงท่ีเป็นวตัถุ เราไปรักษาอยา่งนั้น เราไม่ต่ืนโลก ไม่ต่ืนโลก แต่
เราเคารพธรรมวินยัท่ีพระพุทธเจา้บญัญติัไว ้ เราก็รักษาธรรมวินยั รักษาธรรมวินยัมนัก็เท่ากบั
รักษาสมบติั 

ถา้คนมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัไปรักษาสมบติั มนัไม่รักษาธรรมวินยั มนัไป
รักษาขา้วของ มนัไปตอ้งการเทคโนโลย ี มนัไปตอ้งการท าไม ของอยา่งนั้นเป็นของใชป้ระโยชน์ 
เป็นของใชป้ระโยชน์ ถา้คนท่ีมีปัญญา มนัเป็นของท่ีใหโ้ทษเลย ใหโ้ทษกบัผูท่ี้เบาปัญญา ผูท่ี้เบา
ปัญญาไปใชส้อยมนั ใชส้อยมนัจนนิสัยเสีย ใชส้อยมนัจนไม่รู้จกัตวัเอง ใชส้อยจนยนืดว้ยตวัเอง
ไม่ได ้ ขาอ่อน ท าอะไรก็ไม่เป็น ตอ้งอาศยัเทคโนโลยตีลอดไป มนัมีประโยชน์อะไร มนัมี
ประโยชน์อะไร 

ดูสิ โรงพยาบาล คนท่ีเขาเขา้ไปรักษา ดูเคร่ืองมือการแพทยเ์ขาสิ เขาผา่ตดั เขาท าอะไรได้
หมดล่ะ เขาช่วยเหลือชีวิตคน เทคโนโลยใีนโรงพยาบาลเขายงัมีประโยชน์กบัเราเลย แลว้เราจะไป
ต่ืนเตน้อะไรกบัสภาวะแบบนั้น 

เราไม่ต่ืนเตน้ไปกบัสภาวะแบบนั้น แต่เราต่ืนเตน้ในธรรม ต่ืนเตน้ในธรรมวินยัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ต่ืนเตน้ในการฟ้ืนฟูตวัเราเอง ใหต้วัเราเองมนัต่ืนตวัข้ึนมา ต่ืนตวั
ข้ึนมาใหเ้รามีสติสัมปชญัญะ เพื่อธรรมวินยั เพื่อหวัใจใหม้นัเปิดกวา้ง ถา้หวัใจมนัเปิดกวา้งข้ึนมา 
หวัใจเปิดกวา้งมนัมีโอกาสไง ถา้หวัใจเปิดกวา้งข้ึนมา เราจะช าระกิเลสของเรา ส่ิงน้ีอริยสัจ สัจจะ 
อริยสัจจะ อริยสัจจะเกิดข้ึนมาจากไหน? เกิดข้ึนมาจากศีล สมาธิ ปัญญา มรรค ๘ แบ่งไดเ้ป็นศีล 
สมาธิ ปัญญา 

ศีล สมาธิ ปัญญาอยูท่ี่ไหน? ไม่ไดอ้ยูใ่นต ารา ไม่ไดอ้ยูก่บัครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยท่์าน
ผา่นชีวิตประสบการณ์ของท่านมา ท่านท า ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านมา ท่านเป็นผูช้ี้น าเรา 
ท่านวางธรรมและวินยั เป็นพาหนะ เป็นเคร่ืองด าเนิน เห็นไหม วิธีการ วิธีการเราก็ตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา วิธีการท่านสอนไว ้แลว้เราไม่สร้างของเราข้ึนมา วิธีการมนัจะมีไหม ถา้วิธีการเรามี
ข้ึนมา เป้าหมายมนัอยูท่ี่ไหน เป้าหมายน่ะ เป้าหมายมนัอยูท่ี่จิตท่ีสงบ จิตท่ีสงบแลว้ จิตท่ีออก
วิปัสสนามนัมีโอกาสท าอยา่งไร ถา้ท าอยา่งไร น่ีสมบติัของเรานะ สมบติัจะเกิดกบัเรา เกิดมาอยา่ง
น้ี 
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ครูบาอาจารยก์ราบเคารพบชูาไวเ้หนือหวั ถา้ท่านเป็นผูช้ี้น าเรามา แต่ธรรมวินยัมนัเกิด
ข้ึนมาจากใจเรา อริยทรัพยม์นัเกิดข้ึนมาจากใจเรา เราเป็นคนคน้ควา้เราข้ึนมา ถา้อริยทรัพยเ์กิด
ข้ึนมาจากเรา เราคน้ควา้ของเราข้ึนมา มนัเป็นสมบติัของเรานะ ถา้เป็นสมบติัของเรา ส่ิงน้ีมนัเป็น
ประโยชน์กบัเรา ถา้ประโยชน์กบัเรา เราคน้ควา้ของเรา เราท าของเราข้ึนมา น่ีมนัเป็นสมบติัของ
เรา ถา้สมบติัเราเกิดข้ึนมาอยา่งน้ี มนัท าเพื่อเรานะ ท าเพื่อเรา แต่เวลาท าข้ึนมามนัตอ้งอาศยัธรรม
วินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูช้ี้น า สมบติัของเราเกิดกบัเรา ถา้เกิดกบัเรา น่ี
สมบติัอยา่งน้ี 

วนัน้ีวนัมาฆบชูา ถา้วนัมาฆบชูา เราจะตอ้งต่ืนตวั ต่ืนตวักบัธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ วนัส าคญัทางศาสนา ถา้เราเป็นคนโลเล เราเป็นคนไม่มีจุดยนื เราเป็นภิกษุ แลว้
ปฏิญาณตนว่าเป็นพระกรรมฐาน เป็นพระปฏิบติั เป็นพระนกัรบ รบกบักิเลส แลว้กิเลสมนัอยู่
ไหน เห็นแต่ยอมจ านนกบักิเลสใหกิ้เลสมนัข่ีหวัเอา 

ในเม่ือมนัเป็นขอ้วตัรปฏิบติั เราไม่ปฏิเสธในขอ้วตัรปฏิบติั คนเราเกิดมา สัตวม์นัยงัมีท่ีอยู่
อาศยั มนัยงัรู้จกัท่ีไหนร่มเยน็ มนัยงัไปหา ไปพึ่งพาอาศยัเลย เราเป็นนกัรบ ท าไมเราจะไม่รู้ว่าท่ี
ไหนมนัน่าพึ่งน่าอาศยั น่าเป็นท่ีพกัพิง ถา้เป็นท่ีพกัพิงได ้ เราพกัพิงของเรา แลว้ตอนน้ีพกัพิงทาง
โลก พกัพิงอาศยัเพื่อกายภาพ 

แต่ถา้พกัพิงอาศยัทางใจล่ะ พกัพิงอาศยัทางใจมนัก็ตอ้งยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาหาท่ีพึ่งให้
ได ้ถา้หาท่ีพึ่งได ้ดูสิ อากาศมนัร้อนขนาดไหนก็แลว้แต่ แดดมนัเปร้ียงๆ อยา่งน้ี แต่ถา้คนมีธรรม
ในหวัใจเดินจงกรมตากแดดเลย เดินจงกรมกลางแดดกไ็ด ้ ในเม่ือใจมนัจะเอาน่ะ ถา้ใจมนัจะเอา 
เร่ืองของส่ิงสภาวะแวดลอ้มมนัแทบจะเป็นเร่ืองรองเลย แต่ถา้ใจของมนัไม่เอาข้ึนมาล่ะ ใหอ้ยูใ่น
ป่าในเขา ใหอ้ยูร่่มเยน็เป็นสุขขนาดไหนมนัก็ร้อน ใจมนัร้อนนะ ถา้ใจมนัร้อนมนัไม่ยอมรับส่ิง
ใดๆ เลย เห็นไหม มนัอยู่ทีใ่จ ถ้าใจมนัมทีีอ่าศัย เราถงึต้องย้อนกลบัมาทีใ่จ เพราะอะไร 

เพราะส่ิงท่ีกายภาพ ดูสิ รัฐบาลไหนก็แลว้แต่ เขามีรัฐสวสัดิการ เขาดูแลใหไ้ดท้ั้งนั้นล่ะ 
เจบ็ไขไ้ดป่้วย เด๋ียวเขาเอารถมารับเลย รถรับส่งถึงโรงพยาบาลดว้ย แต่หวัใจล่ะ หวัใจใครจะรักษา 
หวัใจตายไปแลว้ตายไปอยูท่ี่ไหน ถา้หวัใจมนัจะตายไป ตายไปแลว้มนัตายไหม ตายแลว้สูญ สูญ
ไปไหน สูญแลว้ทุกขท์  าไม สูญแลว้เกิดท าไม อะไรไปเกิด เกิดอยูท่ี่ไหน สมาธิเกิดอยา่งไร 



เทศน์พระ วนัท่ี ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๑ ๙ 

 

©2015 www.sa-ngob.com 

ส่ิงน้ีมนัเป็นสมบติัของเรานะ เราเป็นนกัรบ ภิกษุถา้ไม่ทรงธรรมทรงวินยั แลว้ธรรมะจะ
สอนใคร ธรรมะสอนภิกษุก่อน ภิกษุเป็นนกัรบ นกัรบเราตอ้งคน้มาตรงน้ี แลว้ท าใหม้นัเกิดข้ึนมา
จริงกบัเรา ถา้เกิดข้ึนมาจริงกบัเรา มนัไม่มีกาลไม่มีเวลา เราจะเขา้สังคมไหนก็ได ้ สังคมของเรา 
สังคมเวลาเราพอใจมนัก็เป็นสังคมของเรา ถา้สังคมท่ีเขาไม่เช่ือฟังล่ะ เขาไม่เช่ือฟัง มนัเป็นเร่ือง
ของสายบุญสายกรรม ถา้สายบุญสายกรรมมนัไม่ฟังกนั มนัก็เร่ืองของเขา เพราะโลกธรรม ๘ ไม่
ต่ืนเตน้ไปกบัส่ิงใดๆ เลย เร่ืองของโลกธรรม ๘ มนัก็เป็นเร่ืองของโลกธรรม ๘ แต่เร่ืองของเรา
เป็นเร่ืองของเรา ถา้ท าจริงของเราข้ึนมา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ สภาวธรรม เวลาแสดง
ธรรม ธรรมมนัเหมือนกนั ธรรมตอ้งเหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรมไว้
ไม่มีขดัแยง้กนัเลย 

ดูสิ ภทัรกปั ในกปัท่ีมีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ของเราเป็นองคท่ี์ ๔ มนัจะเหมือนกนั ส่ิงน้ีแมแ้ต่ศาสดา ธรรมยงัเหมือนกนัเลย พระปัจเจก
พุทธเจา้ ธรรมก็เหมือนกนั เหมือนกนั เหมือนกนัเพราะส่ิงท่ีรู้จริง คนรู้จริงเห็นจริงพดู ธมฺมสากจฺ
ฉา คุยกนัโดยสนทนาธรรมกนั มนัก็เป็นธรรมแท้ๆ  ไง แต่ธรรมของเรา ธรรมของเรามนัเจือดว้ย
กิเลส มนัทบัซอ้น ทบัซอ้นดว้ยกิเลสนะ มนัถึงตอ้งตั้งสติสัมปชญัญะ ตอ้งตั้งสติสัมปชญัญะ 

วนัน้ีเป็นวนัส าคญั ถา้วนัส าคญัข้ึนมา เราตอ้งเอาประโยชน์ไง ถา้คนเรามนัเป็นคนดี เป็น
คนท่ีมีสติสัมปชญัญะ อะไรจะเป็นประโยชน์กบัเราน่ีเป็นประโยชน์ อาหารเป็นประโยชน์หมด
แหละ แต่ถา้อาหารมนัมีสารพษิล่ะ สารพิษน้ีกินเขา้ไปในกระเพาะอาหาร เด๋ียวมนัจะไปแสดงเป็น
พิษเป็นไขข้ึ้นมาในร่างกายของเรา 

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมท่ีว่าปฏิบติัข้ึนไป ถา้มนัไม่เป็นความจริงเด๋ียวมนัก็เส่ือม เด๋ียวมนัเส่ือม
มนัก็มีอาการเป็นไป ถา้มีส่ิงท่ีอาการเป็นไปอยา่งน้ีมนัไวใ้จไดไ้หม ถา้มนัไวใ้จไม่ได ้แลว้กาลเวลา
ของเราล่ะ แลว้ศรัทธาของเราล่ะ ความแขง็แรงของร่างกายล่ะ ร่างกายเราจะเส่ือมสภาพไป
ตลอดเวลา คนเราขณะท่ีมนัแขง็แรง มีความตั้งใจจริงอยู ่ท าไมไม่รีบคน้ควา้ แลว้คน้ควา้ข้ึนมา คน
มนัแขง็แรง ของหนกัขนาดไหนมนัก็แบกหามได ้ กิเลสมนัจะหนกัหนาขนาดไหน ถา้เรามีความ
จงใจกบัมนั เราผา่นไดท้ั้งนั้นแหละ 

แต่ถา้เวลาเราอ่อนแอ ของเลก็นอ้ยเราก็ยกไม่ข้ึน ของเลก็นอ้ยเราก็ท  าไม่ได ้ น่ีก็เหมือนกนั 
ถา้ใจมนัเส่ือม จิตมนัเส่ือม เวลาใจมนัทดทอ้ทอ้ถอย มนัยิง่จะเศร้าใจมากกวา่น้ีนะ ถา้ใจมนั
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เขม้แขง็ ใจมนัมีความองอาจกลา้หาญ ส่ิงใดควรกระท า ควรพสูิจน์ตรวจสอบ การพสูิจน์
ตรวจสอบ พิสูจน์ตรวจสอบในหวัใจของเรา ถา้หวัใจของเรามนัพิสูจน์ตรวจสอบแลว้ มีอะไร ใคร
มนัจะมาโกหกเรา ของในบา้นเรา เราจดัวางไวเ้อง ใครจะมาบอกว่าสะอาดบริสุทธ์ิ เร่ืองของเขา 
เราเป็นคนจดัการจดัวางของเราทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีเราจดัวาง แลว้เราจดัวาง ถา้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จดัวาง
ซ่อนเร้นไวโ้ดยไม่ใหเ้ขาตรวจสอบ 

ถา้เราจดัวางโดยสัมมาทิฏฐิ ใครจะตรวจสอบขนาดไหน เปิดกวา้ง เปิดกวา้งเลย อากาศก็รู้
ว่าอากาศ สรรพสัตวท์ั้งหลายเขา้ไปตรวจสอบไดท้ั้งนั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะมนัผา่นเขา้มาแลว้ก็
ผา่นออกไป การผา่นเขา้มาของมนั เพราะมนัสะอาดบริสุทธ์ิแลว้มนัจะมีอะไรเป็นโทษเป็นภยัล่ะ 
ในเม่ือไม่มีส่ิงใดๆ เป็นโทษเป็นภยั มนัไปกลวัส่ิงใด 

ไอน่ี้เรามนัมีโทษมีภยั มนัไม่ยอมใหใ้ครตรวจสอบหรือ ถา้มนัไม่ยอมใหใ้ครตรวจสอบ 
ท าไมตรวจสอบไม่ได ้

การตรวจสอบมนัมีอยู่ ๒ อยา่ง ตรวจสอบแลว้ คนท่ีตรวจสอบมีวุฒิภาวะไหม ถา้คนท่ี
ตรวจสอบไม่มีวุฒิภาวะ เขาก็ไม่มีความรู้ในส่ิงต่างๆ ใดๆ เลย แต่ถา้คนท่ีตรวจสอบเขามีวุฒิภาวะ
นะ ดูสิ คนโง่มากหรือคนฉลาดมาก โลกน้ีถา้มีคนโง่มาก คนโง่มาก กระแสของโลก โลกธรรมเขา
จะติฉินนินทาขนาดไหนมนัก็เร่ืองของโลก ถา้เร่ืองของโลกมนัไม่มีความส าคญักบัเราหรอก แต่
ถา้มนัเป็นเร่ืองของธรรม คนฉลาดมีนอ้ย แต่ถา้คนฉลาดเขามีเหตุมีผลของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั เขาติเตียนเรา มนัฟังข้ึนนะ มนัเถียงเขาไม่ได ้ ปัญญาคนฉลาดพดูข้ึนมา เรา
จะเอาอะไรไปเถียงเขา ถา้เถียงเขาไม่ได ้ มนัยอมจ านนดว้ยเหตุดว้ยผล เหตุและผลคือธรรม เหตุ
และผลคือธรรม ไม่ใช่กิเลสคือธรรม ไม่ใช่ตณัหาความทะยานอยาก ไม่ใช่ความเห็นของตวัเป็น
ธรรม 

เหตุและผลเป็นธรรม คุยกนัดว้ยเหตุดว้ยผล ถา้คุยดว้ยเหตุดว้ยผล มนัเป็นธรรมข้ึนมา มนั
มีเหตุมีผลเหนือกว่า มนัยอมกนัดว้ยเหตุดว้ยผล ถา้เรายอมดว้ยเหตุผล น่ีธรรมะ ธรรมะมนัตอ้งมี
เหตุมีผล มนัตอ้งหาเหตุหาผลแลว้สรุปลงได ้ถา้สรุปลงได ้นกัธรรมะมนัตอ้งนกัเหตุนกัผล ไม่ใช่
นกัธรรมะ แต่เอาสีขา้งเขา้ถ ู เอาตะแบงอยูค่นเดียว มนัเป็นธรรมะไปไดอ้ยา่งไร ธรรมะเป็นไป
ไม่ได ้
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ธรรมะเป็นไปได ้ เห็นไหม ดูสิ กระแสลมพดัไปทางไหน คนเขาก็ชอบใจ ความเยน็ 
ความสุขร่มเยน็ใครไม่ชอบบา้ง แต่ใครชอบบา้งความเดือดร้อน ความเดือดร้อนไม่มีใครชอบเลย 
ท่ีไหนเดือดร้อนมีแต่คนวิ่งหนี ไม่มีใครเอา “ท่ีน่ีเดือดร้อนหนอ ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ” แลว้วุ่นวาย
ตรงไหนล่ะ? มนัวุ่นวายตรงหวัใจ วุ่นวายตรงท่ีมนัไม่รู้จกัพอ ถา้มนัรู้จกัพอแลว้มนัจะวุ่นวายได้
อยา่งไร มนัมีแต่ความร่มเยน็เป็นสุข 

คนทุกคนแสวงหาความร่มเยน็เป็นสุข แสวงหาความพอ เราพอเสียอยา่งหน่ึง ทุกอยา่งมนั
จะไม่พอไดอ้ยา่งไร เพราะเราไม่พอเสียเอง ทุกส่ิงทุกอยา่งก็ไม่มีวนัพอ แลว้เราก็เรียกร้องหาความ
สงบ “ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ” ไอท่ี้เอง็ว่าวุ่นวาย ใจดวงนั้นมนัวุ่นวายกว่า ถา้ใจดวงนั้น
วุ่นวายกว่า มนัวางใจดวงนั้นเสีย ถา้ใจดวงนั้นมนัวางเสียแลว้ มนัก็ไม่วุ่นวายใช่ไหม 

ส่ิงใดๆ มนัเป็นจริตนิสัย เดก็ ผูใ้หญ่ต่างๆ กนั จริตนิสัยของคนมนัไม่เหมือนกนั ต่างๆ กนั
ไป ถา้ต่างๆ กนัไป เราบริหารจดัการ เราก็ดูแลต่างๆ กนัไป ผวิของคน ลกัษณะของคน นิสัยของ
คน การด ารงของคน มนัไม่มีอะไรท่ีพอใจเราไดเ้ลย ถา้หวัใจเรายงัไม่พอนะ 

ถา้หวัใจเราพอข้ึนมาแลว้ ส่ิงใดๆ มนัพอหมด มนัเป็นจริตนิสัยของเขา มนัเป็นบุญกุศล
ของเขา มนัเป็นกรรมของเขา มนัเป็นปัญญาของเขา มนัเป็นความโง่ของเขา เขาโง่เขาฉลาด เขาก็
ตอ้งคน้ควา้ของเขา เราเป็นคนช้ีน า เราเป็นคนบอกทาง ถา้เราเป็นคนช้ีน า เราเป็นคนบอกทาง คน
โง่คนฉลาดมนัจะเป็นประโยชน์ของเขา เขาเก็บของเขาเอง เขาเก็บของเขาเอง เรามีอ  านาจวาสนา
ไปเหนือกรรมไดอ้ยา่งไร 

ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท์ “อานนท ์เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ 
แมแ้ต่เราตถาคต เราจะตายในคืนน้ี” ในวนัวิสาขบชูา เห็นไหม ไม่มีใครเหนือกรรมไปได ้

เหนือกรรม กรรมของสสาร กรรมของวตัถุ กรรมของส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้แต่กรรม อ านาจของ
มาร มนัจะไม่เห็นใจท่ีพน้จากกิเลสเลย 

ใจทีพ้่นจากกเิลสไปแล้วเหนือทั้งหมด ธรรมเหนือโลก เหนือทุกส่ิงทุกอย่าง แล้วเราจะไป
ตื่นเต้นกบัส่ิงใดๆ แล้วส่ิงนีม้ันอยู่ในใจของเรา 

แมแ้ต่มาร ดูสิ สัตวโ์ลกทั้งหมดอยูใ่ตก้ฎของพญามาร มารมนับงัคบัสัตวทุ์กดวงใจอยูใ่น
อ านาจของมนั น่ีอ  านาจของมนั ทุกคนยอมจ านนกบัมารทั้งหมดนะ 
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แต่ใจดวงท่ีพน้จากโลกมนัเยาะเยย้มาร “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เธอเกิดจาก
ความคิดเห็นของเรา บดัน้ีเราเห็นเรือนยอดของเจา้แลว้ เจา้จะไม่มีโอกาสเกิดกบัใจดวงน้ีอีกเลย” 
ในเม่ือมนัเหนือพญามาร มนัจะไปกลวักบัส่ิงใด มนัไม่เคยกลวักบัส่ิงใดเลย ไม่เคยต่ืนเตน้กบัส่ิง
ใดๆ เลย แลว้มนัจะไปยอมจ านนกบัส่ิงใดๆ มนัไม่ตอ้งยอมจ านนกบัส่ิงใดๆ เพราะใจน้ีมนัเหนือ
โลก เหนือโลกอยูด่วงเดียว เหนือโลกอยูด่วงเดียวเพราะอะไร เพราะมนัพน้จากโลก มนัพน้จาก
มาร พอพน้จากมารแลว้จะตอ้งการใหใ้ครยอมรับ 

ไอใ้ตก้ฎของพญามารมนัมีความเห็นของมนัในกฎของมาร มารอยูใ่นกฎของมนั แลว้มนั
จะมีความเห็นอยา่งไรท่ีจะยอมรับความเป็นจริง มนัยอมรับไม่ได ้ เพราะมนัไม่รู้ ส่ิงท่ีมนัไม่รู้ แลว้
จะใหค้นไม่รู้มายอมรับว่ารู้ ใครเป็นคนบา้ 

คนมสีติสัมปชัญญะเขาไม่บ้า คนทีเ่ขาเป็นธรรมเขาไม่บ้าหรอก ไอ้คนทีไ่ม่มธีรรมแล้ว
อยากมธีรรมน่ันล่ะมนับ้า คนมนับ้ามนักแ็สดงความบ้าออกไป แล้วคนทีเ่ขาจะยอมรับ เขาจะ
ยอมรับบ้าได้ไหม? เขายอมรับบ้าไม่ได้ 

แต่ถ้าส่ิงทีเ่ป็นธรรมมนัไม่ออกมาเป็นความบ้า มนัจะเป็นความจริงของมนั ความจริงของ
มนั ธรรมเหนือโลกไง มนัเป็นเร่ืองกรรมของสัตว์ เขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับไม่สําคญัเลย ไม่
สําคญัเลย เพราะส่ิงน้ันมนัเป็นเร่ืองของโลกๆ เขา เร่ืองของโลกเขา 

สมบัติจะมคุีณค่าขนาดไหนมนักเ็ส่ือมสภาพไปทั้งน้ันล่ะ มนัไม่มีอะไรคงทีห่รอก ใครจะมี
ฤทธ์ิเดชศักยภาพขนาดไหน ไม่มคีวามหมายทั้งส้ิน มนัตายหมด สมบัติมนัไม่พลดัพรากจากเรา 
เรากต้็องพลดัพรากจากเขา มนัต้องมกีารพลดัพรากจากกนัไปแน่นอน ชีวตินีม้ีการพลดัพรากเป็น
ทีสุ่ด ยศถาบรรดาศักดิ์ สมบัติพสัถาน มกีารพลดัพรากเป็นทีสุ่ด มกีารพลดัพรากเป็นทีสุ่ด มนัไม่
มอีะไรคงทีเ่ลย แล้วเราไปเอาส่ิงทีไ่ม่มี ส่ิงทีค่งทีเ่ป็นสมบัติของเรา เป็นส่ิงทีป่รารถนาของใจ มนั
โง่หรือมนัฉลาดล่ะ ใจมนัโง่ได้ขนาดนีน้ะ มนัโง่ได้ขนาดนี้ มนัไม่มคีวามรู้ของมนัเลย ถ้ามคีวามรู้
ของมัน เร่ืองของโลก กรรมของสัตว์ ไร้สาระมาก แล้วไปวติกกงัวลกบัมนัทาํไม ไปวิตกกงัวลกบั
กรรมของสัตว์ทาํไม 

เร่ืองของเขามนัเป็นเร่ืองของเขา เมตตาของเราเป็นเมตตาของเราเท่านั้น เราเมตตาของเรา 
เราก็รักษาของเราเท่านั้น มนัจะมีประโยชน์อะไรกบัมนั ถา้ใจมนัเขา้มาสภาวะแบบน้ี มนัถึงจะมี
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จุดยนืไง ถึงจะไม่ต่ืนไปกบักระแสโลก ไม่ตอ้งสร้างภาระสร้างปัญหากบัใครทั้งส้ิน น่ีเกิดเขา้มา
ในหวัใจ ยอ้นกลบัมาท่ีใจ ถา้ใจมนัยอ้นกลบัมาได ้ น่ีหนา้ท่ีของเรา หนา้ท่ีของนกัรบ ธรรมวินยั
สอนมาท่ีน่ี ส่ิงท่ีเป็นวตัถุนั้นเป็นวตัถุท่ีเราอาศยัเท่านั้น นกมีรวงมีรัง โลกเขาก็มีท่ีพึ่งอาศยั ภิกษุอยู่
ในเรือนว่าง อยูใ่นคูหา อยูใ่นเง้ือมผา รุกฺขมูลเสนาสนํ ส่ิงน้ีมนัด ารงชีวิตไดอ้ยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งไป
ต่ืนเตน้ไปกบัโลก เราเป็นนกัปฏิบติั เราเป็นพระปฏิบติั เราเป็นศิษยท่ี์มีครูมีอาจารย ์ครูบาอาจารย์
ท่านท าเป็นตวัอยา่งเป็นแบบอยา่งมา 

สมยัน้ีโลกมนัเจริญ เราไม่มีทางจะธุดงควตัรไปตลอดชีวิตได ้ เราถึงอยูป่ระจ าท่ี แต่ประจ า
ท่ีของเรา เราก็ตอ้งอยูใ่นกฎในกติกา ในกฎกติกาเพื่ออะไร? เพื่ออวดโลกไง ใหโ้ลกมนัพิสูจน์ ให้
โลกมนัด ูอยูไ่ดอ้ยา่งไร ชีวิตอยา่งน้ีอยูไ่ดอ้ยา่งไร 

ตอ้งอยูด่ว้ยความร่มเยน็เป็นสุขสะดวกแบบโลกเขาหรือ แลว้แบบโลกเขา ทรัพยากรใชไ้ป
ส้ินเปลืองขนาดไหน เราไม่ตอ้งใชท้รัพยากรเลย อยูป่ระสาเรา อยูป่ระสาเรา อยูพ่ิสูจน์กบัโลกเขา 
พิสูจน์กบัโลกใหเ้ขาเห็นสัจจะความจริง 

ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมานะ สอนโดยไม่ต้องสอน ไม่ตอ้งไปอวดใคร การอวดเขามนัเป็น
กิเลสทั้งนั้นล่ะ ไม่อวดใคร ไม่จงใจใหส่ิ้งใดๆ รับรู้ แต่ในเม่ือเรามีชีวิตอยูใ่ช่ไหม มนัเป็นการสร้าง
มา ถา้ใจเราสร้างมา เรามีบุญกุศลมา ปิดขนาดไหนเขาก็ไปหา ปิดขนาดไหนเขาก็รู้ น่ีก็เหมือนกนั 
ในเม่ือชีวิต เศษ สอุปาทิเสสนิพพาน เศษของชีวิตยงัมีเหลือ ส่ิงท่ีมีเหลือน้ีเหลือไวเ้พื่อโลก ใหโ้ลก
มนัด ูใหโ้ลกมนัดู มนัเห็น ใหม้นัเห็นว่าสัจจะท่ีจริงเป็นอยา่งไร 

สัจจะของชีวิต ชีวิตน้ีมนัมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด มนัตอ้งตายอยา่งแน่นอน ในเม่ือกิเลส
มนัตายไปจากใจแลว้ มนัจะมีอะไรตายอีก มนัไม่มีส่ิงใดตายเลย แต่ถา้กิเลสในหวัใจมนัยงัมีเตม็
หวัใจ มนัไม่ตอ้งจะตายหรอก มนัดิ้นอยูก่ลางหวัใจ มนัทุกขม์นัร้อน มนักลวัไปหมด วิตกกงัวลไป
หมดเลย อะไรก็ตอ้งไปแบกรับไว ้ แบกไวก้ลางหวัใจ แลว้ก็ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ...เป็นธรรม
อะไรน่ะ มนัทบัซอ้นอยูด่ว้ยกิเลสนัน่น่ะ กิเลสมนัข่ีหวัอยูน่ัน่น่ะ เพราะอะไร เพราะเราไปต่ืนเตน้
กบัมนัเอง เราไปยอมจ านนกบักิเลสเอง แลว้ใหกิ้เลสข่ีหวัเอง พอกิเลสข่ีหวัเอง แลว้ก็อา้งว่าเป็น
ธรรม น่ีสัทธรรมปฏิรูป เราไม่รู้เลยนะ ถา้ประพฤติปฏิบติัไม่มีครูมีอาจารย ์ ส่ิงน้ีมนัหลอกไป
ตลอด หลอกไปตลอดแลว้ยงัหนา้ช่ืนอกตรมอยูน่ะ 
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แต่ถา้เป็นความจริงข้ึนมา ส่ิงน้ีเป็นความจริง ความจริงคือความจริง สัจจะเป็นสัจจะ 
อริยสัจจะเป็นอริยสัจจะ ส่ิงท่ีเป็นอริยสัจจะข้ึนมามนัพิสูจน์มาจากใจ ศาสนามนัจริงจงัขนาดน้ีนะ 

ศาสนามีคุณงามความดี ศาสนาเป็นส่ิงท่ีน่าเคารพบชูา น่าเคารพบชูานะ การเคารพบชูา
เป็นศาสนพิธี เป็นเร่ืองของโลกเขา เราเป็นนกัรบ เราเป็นนกัปฏิบติั ดูสิ วนัมาฆบชูาเป็นวนัหยดุ
ทางราชการ เขามาสร้างบุญกุศลกนั เขามาสร้างบุญกุศลเพื่อชีวิตของเขา เราเอง เราสละมาแลว้ 
สละส่ิงท่ีเขาก าลงัสร้างสมกนั เราสละแลว้ สละออกมาเป็นนกัรบ รบ ใหร้บกนัจริงๆ เลย เห็นกนั
จริงๆ ซ่ึงๆ หนา้ ว่ากิเลสกบัธรรมมนัอยูท่ี่ไหน ส่ิงท่ีกิเลสมนัเกิด เกิดท่ีไหน ส่ิงท่ีมนัขาด มนัขาดท่ี
ไหน ส่ิงท่ีเป็นการต่อสู้ ใครต่อสู้กบัมนั 

เราเสียสละส่ิงทีค่ฤหัสถ์เขาดาํรงชีวติของเขา เขาต้องอยู่ด้วยการครองเรือน เขาต้องอยู่
ด้วยชีวติของเขา เขายงัเสียสละ เขายงัพยายามแสวงหา หาทีพ่ึง่ เราเสียสละส่ิงน้ันมาแล้ว เสียสละ
สมบัติทีเ่ป็นสาธารณะ สิทธิในการเป็นมนุษย์ เราเสียสละออกมาเป็นนักรบ ออกมารบกบักเิลส ถ้า
รบกบักเิลส เราไม่ต้องทุกข์ร้อนกบัใคร เพราะมนัไม่ใช่หน้าทีข่องเขา มนัหน้าทีข่องเรา 

หนา้ท่ีของเขา เขาท าหนา้ท่ีของเขาแลว้ เขาไดท้  าบุญกุศลของเขา เขาไดส้ละเพื่อเป็นปัจจยั
เคร่ืองอาศยัของเรา เราเป็นนกัรบ เราจะรบกบักิเลสของเรา เขาจะไม่เห็นกิเลสของเราหรอก เขาจะ
ไม่รู้หรอกว่าวิธีการรบกบักิเลสมนัท าอยา่งไร ในเม่ือเราจะรบกบักิเลสของเรา เราไม่ตอ้งไปทุกข์
ร้อนกบักิริยามารยาทของเขาท่ีจะมาเดือดร้อนทุกขร้์อนไปกบัเรา 

เราจะรบกบักิเลส ในเม่ือขา้ศึกมนัมาต่อหนา้ เราก าลงัจะเผชิญศึกกบัขา้ศึกต่อหนา้ดว้ยสติ
ดว้ยปัญญา ดว้ยศีล สมาธิ ปัญญาของเรา แลว้เขาจะมาบอกว่าใหเ้ราอ่อนมืออ่อนตีนอ่อนแรงไว้
เพื่อถนอมมนัไว ้ มนัเป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือฟังไหม ถา้มนัเป็นส่ิงท่ีไม่น่าเช่ือฟังเลย เราจะไม่ตอ้งไปทุกข์
ร้อนกบัมุมมองของโลกเขาเลย มุมมองของโลกเขามองจากกิเลสทั้งนั้นน่ะ เขาเป็นคนไม่มีวุฒิ
ภาวะ เราว่าเราเป็นนกัรบ เรามีวุฒิภาวะ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เราเป็นนกัรบ เราเป็นผูท่ี้มี
วุฒิภาวะ แลว้เราจะไปต่ืนเตน้อะไรกบัมุมมองของเขา เราไม่ต้องไปตื่นเต้นกบัมุมมองของเขา เรา
ต่อสู้กบัเรา เราตั้งใจกบัเรา ต่อสู้กบัเราจริงๆ 

ส่ิงท่ีมนัเป็นศาสนามนัตอ้งมีหนกัมีเบา ในศาสนามีหนกัมีเบา วนัส าคญัทางศาสนา เรา
ตอ้งเอาส่ิงท่ีเป็นวนัส าคญัทางศาสนา เอาตวัอยา่งเอาแบบอยา่งกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
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เจา้ เอาแบบอยา่งจากครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านต่อสู้กบักิเลสของท่านมา ของท่าน ท่านใชปั้ญญา
ของท่าน ใชก้ าลงัของท่านช าระกิเลสของท่าน แลว้ท่านถึงมาเป็นตวัอยา่งของเรา 

แลว้เราก าลงัจะต่อสู้กบักิเลสของเรา แต่เราไม่เอาก าลงัของเราเลย เราไม่เคยเห็น
สติสัมปชญัญะของเรา เราไม่เคยรู้จกัปัญญาของเราเลย เราไปฟุ้งซ่านหาเอาแต่สมบติัของคนอ่ืน 
แลว้จะมาตู่ว่าเป็นสมบติัของเรา เป็นไปไม่ได ้

สมบติัของเราตอ้งเป็นสมบติัของเรา สมบติัของเราจะเกิดกบัเรา เราตอ้งตั้งใจของเรา ศีล 
สมาธิ ปัญญา สมบติัเป็นอริยมรรค มรรคอริยสัจจงั ส่ิงท่ีเป็นมรรคญาณ ส่ิงท่ีเป็นสมบติั ส่ิงท่ีเป็น
อาวุธ ธรรมาวุธ อาวุธอยูท่ี่ไหน สงครามเขาเกิดข้ึนมา เขาจะไปต่อสู้กนั สงครามของเราต่อสู้กบั
กิเลส ไม่มีอะไรเลย มือเปล่าๆ สติก็ไม่มี อ่อนแออีกต่างหาก ความเขม้แขง็ของใจก็ไม่มี แลว้ก็มา
อวดกนัว่าเป็นนกัรบ นกัรบท่ีไม่มีเชาวน์ปัญญาเลย นกัรบอยา่งน้ีแพลู้กเดียว นกัรบของเรา มนัมี
อะไรบา้งท่ีเป็นประโยชน์กบัเรา สติสัมปชญัญะอยูไ่หน ส่ิงต่างๆ ท่ีเขา้มา มนัเป็นการท าใหเ้รา
อ่อนแอ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา ด ารงชีวิตใหม้นัอ่อนแอไป ใหม้นัไม่มีจุดยนืไป ใหม้นัทอ้ถอยไปทุกวนัๆ 
จะกา้วเดินไปก็ท  าไม่ได ้จะท าอะไรก็ตอ้งไปออดออ้นเอากบัคนอ่ืน มนัจะมีประโยชน์อะไร 

ธรรมวินยัมนัมาจากพระไตรปิฎก ธรรมวินยัมาจากธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ส่ิงต่างๆ มนักลัน่ออกมาจากหวัใจของเราเอง มนักลัน่ออกมา น่ีกดัเพชรขาด ใจกดัเพชร
ขาดเลย ความมุ่งมัน่ของใจมนัเกิดข้ึนมา มนัอยูท่ี่น่ี เราท าของเราข้ึนมาเอง เราสร้างสมของเรา
ข้ึนมาเอง มรรคญาณเกิดจากใจ มรรคญาณเกิดจากเรา ปัญญาเกิดจากเรา เชาวน์ปัญญาเกิดจากเรา 
สติ ปัญญา สมาธิ เกิดจากเราทั้งหมดเลย แลว้วฏัจกัร วฏัฏะ ส่ิงท่ีเป็นวฏัฏะ จิตมนัวนเวียนตายมาก่ี
รอบก่ีภพก่ีชาติ แลว้ถา้มนัมาร้ือภพ ร้ือคน้กนั แลว้ท าลายกนัท่ีจิตใจของเรา 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมากบัเรานะ เราตอ้งเขม้แขง็ของเราข้ึนมา เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็น
โอรส เป็นธรรมทายาทขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เป็นชาวพุทธ ชาวพุทธเคารพมาก 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ แลว้เราเป็นพระสงฆ ์ สงฆโ์ดยสมมุติ แลว้เราจะเป็นสงฆโ์ดยเน้ือ
แท ้ ถา้เป็นสงฆเ์น้ือแท ้ เราจะเป็นผูรั้กษาศาสนา เราจะรักษาศาสนาไว ้ ไม่ใช่มดแดงมาเฝ้าพวง
มะม่วง ไม่รู้จกัรสชาติ แลว้ใหช้าวสวนเขามาสอยไปกิน 

น่ีก็เหมือนกนั อยูก่บัศาสนา ไม่ไดลิ้้มรสของศาสนา ไม่รู้จริงส่ิงใดๆ ในหวัใจข้ึนมาเลย ไม่
มีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมาเลย แลว้บอกว่าเป็นพระ 
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