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ตั้งใจ ตั้งใจฟังธรรม วนัน้ีวนัอุโบสถ วนัอุโบสถศีล ชาวพุทธเขาจาํศีลภาวนา แต่เราเป็น

พระ เราจาํศีลภาวนามาตั้งแต่วนับวช เพราะขณะท่ีบวช พอบวชเป็นพระ จตุตถกรรม เป็นพระ

แลว้ พระ นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ ถา้จากการอาบติัหนกัเป็นตาลยอดดว้น ขาดจากพระไปเลย ถา้

ขาดจากพระ เห็นไหม มนัเป็นพระทุกวินาที ขณะท่ีบวชออกมาจากโบสถ ์ เป็นภิกษุเป็นพระ

ตลอดไปจนกว่าจะลาสิกขาออกไปถึงเป็นคฤหสัถ ์ ฉะนั้น เขาถืออุโบสถกนั อุโบสถเขาถือเป็น

คร้ังเป็นคราว แต่พระ ศีลมนัโดยปกติของใจ ศีลเป็นโดยปกติ มนัเป็นปกติเลย เป็นพระตลอดไป 

เป็นพระตลอดไปน้ีเป็นสมมุติสงฆ ์ แต่ถา้เป็นอริยสงฆล่์ะ เป็นอริยสงฆ ์ เอหิภิกขุ เราตอ้งบวชเรา

เอง เราตอ้งบวชหวัใจนะ 

เวลาเราบวชเป็นพระสมมุติสงฆ ์ ตอ้งมีอุปัชฌาย ์ ตอ้งเป็นพิธีกรรม ตอ้งมีอุปัชฌาย ์ ตอ้งมี

คาํกล่าวขอบวช เราจะเป็นพระข้ึนมาดว้ยธรรมและวินยั แต่ขณะท่ีประพฤติปฏิบติั เราจะเป็นพระ

มาดว้ยอริยสัจ ดว้ยสัจจะความจริงในหวัใจ ถา้ดว้ยสัจจะความจริงในหวัใจข้ึนมา ถา้เป็นพระ

ข้ึนมา เราจะรู้ตวัของเราว่าเราเป็นพระ เราจะรู้ตวัของเราตลอดมา 

แต่ขณะท่ีเป็นมนุษย ์เป็นสัตวโ์ลก เวลาเกิดข้ึนมา ขณะเกิดน้ีไม่มีใครรู้นะ ไม่มีใครรู้หรอก 

เวลาตายไปในนรกอเวจี มนัเป็นแลว้ถึงไดรู้้ตวัข้ึนมา ขณะท่ีจะเกิดเป็นมนุษยก์็เหมือนกนั ปฏิสนธิ

ในครรภข์องมารดา รู้สึกตวัไหม รู้สึกตวัแต่สุขกบัทุกข ์ แต่ไม่รู้สึกตวัว่าจะช่วยเหลือตวัเองได้

อยา่งไร เพราะอยูใ่นครรภต์อ้งทนทุกขท์รมานอยูใ่นครรภน์ั้น ๙ เดือน คลอดออกมาแลว้ ถา้พ่อแม่

ป้อนขา้วป้อนนมก็จะไดอ้าหารไดก้ารกิน ไดด้าํรงชีวิตอยู ่ถา้พ่อแม่ไม่ไดป้้อน ไม่ดูแลรักษา มนัก็

ตายเปล่านะ มนัตายไป มนัช่วยตวัเองไม่ไดเ้ลย 

แต่ขณะท่ีเป็นอริยสงฆ ์ การเกิดในธรรมมนัจะรู้ตวัตลอดนะ มนัจะรู้ตวัว่าเป็นอย่างไร 

เพราะเราเกิดเอง เอหิภิกขุ เราบวชตวัเราเอง สมาธิก็เป็นสมาธิของเรา ถา้มนัเป็นสมาธิของเราถา้
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เราไม่ใชปั้ญญาของเราออกไปในการใชปั้ญญา ในศีล สมาธิ ปัญญาใหเ้กิดเป็นมรรคญาณข้ึนมา 

มนัจะไม่เกิดการกระทาํ มรรคญาณไม่เกิด มรรคญาณไม่เกิด มนัจะทาํใหเ้ป็นเอหิภิกขุไดอ้ยา่งไร 

เอหิภิกขุมนับวชตวัเอง รู้สึกตวัเอง การเกิดอยา่งน้ีสาํคญัมาก เพราะขณะการเกิดอยา่งใดก็

แลว้แต่ในโลกน้ี การเกิดโดยไม่มีสติ การเกิดมาดว้ยความทุกขย์าก การเกิดมาดว้ยการรอดตาย

มาถึงไดเ้กิดใหม่ แต่เอหิภิกขุมนัมีความร่ืนเริงอาจหาญ มนัมีความสุขตลอดเวลา มนัจะรู้ตวัของ

มนัตลอดเวลา มนัจะเขา้ใจของมนัตลอดเวลา การเกิดอยา่งน้ีสาํคญัมาก แต่การเกิดอยา่งน้ีตอ้ง

อาศยัพื้นฐาน อาศยัอาํนาจวาสนา 

อาํนาจวาสนานะ เราเป็นพระ เราบวชมา มาจากตระกลูต่างๆ กนัมา การศึกษาก็ต่างกนั 

จริตนิสัยก็ต่างกนั มนัถึงตอ้งมีธรรมวินยัเป็นบรรทดัฐาน เวลาพระบวชใหม่มาตอ้งขอนิสัย ขอ

นิสัยเพื่ออะไร นิสัยของครูบาอาจารย ์ความเป็นอยูใ่นวดัในวา ครูบาอาจารยท่์านดาํรงชีวิตอยา่งไร 

ความดาํรงชีวิตเป็นครูเป็นอาจารย ์ อุปัชฌายวตัร อาจริยวตัร อาคนัตุกวตัร วตัรต่างๆ ขอ้วตัร

ปฏิบติั น่ีขอนิสัย ถา้ขอนิสัย บรรทดัฐาน ขอนิสัยเพื่ออะไร เพราะนิสัยมนัเป็นธรรม มนัเป็นวินยั 

มนัเป็นอาบติั อาบติัทุกกฏ อาวุโส-ภนัเต ส่ิงท่ีการอยูใ่นวดั การเคารพกนัโดยธรรมวินยั เคารพกนั

โดยธรรมวินยันะ น่ีเราเคารพกนัโดยกฎหมาย 

แต่ถา้พระเรามีคุณธรรมในหวัใจ จะเป็นภนัเต คือว่าอาวุโสอ่อนกว่า แต่มีคุณธรรม เราก็

เคารพกนัดว้ยคุณธรรม หวัใจเรานบัถือบชูา แต่ในบรรทดัฐานในธรรมวินยัเป็นสมมุติ มนัก็ตอ้ง

ตามอาวุโส-ภนัเตไปตามธรรมวินยั ตามธรรมวินยัคือเราเคารพศาสดา เราเคารพองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้นะ 

ครูบาอาจารยบ์อกว่าเหยยีบหวัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไป คือเราไม่เคารพธรรม

วินยัไง วินยั ศีล สมาธิ ปัญญา 

ศีล สมาธิ เราเหยยีบย ํา่ไป เราเหยยีบย ํา่เราเอง เพราะศีลมนัจะเกิดก็เกิดจากเรา เราวิรัติเอา 

ถา้เป็นโสดาบนั สมุจเฉทฯ คือมนัเป็นวินยัโดยธรรมชาติเลย มนัสมุจเฉทฯ ตั้งแต่กิเลสขาด เพราะ

อะไร เพราะจิตมนัไม่มีความลงัเลสงสัย จิตท่ีมนัผดิศีลผดิธรรมอยูน่ี่เพราะมนัลูบคลาํ มนัมีความ

ลงัเล มนัไม่เขา้ใจ คนลงัเล คนลบูคลาํ มนัถึงไดผ้ดิ ถา้คนมนัไม่มีความลงัเลมนัจะผดิท่ีไหน จิต

มนัไม่มีเจตนา จิตมนัไม่มีการกระทาํในส่ิงท่ีผดิพลาด น่ีไง มนัถึงไม่เป็นสีลพัพตปรามาส การ
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สีลพัพตปรามาสเกิดจากนิวรณธรรม เกิดจากความลงัเล เกิดจากความสงสัยของเราเอง ถา้เรามี

ความลงัเลสงสัยของเราเอง การกระทาํนั้นมนัก็มีความผดิพลาดไปตลอดเวลา 

ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมา ถา้มนัเป็นสมุจเฉทฯ มนัเป็นโสดาบนัโดยสัจจะความจริง ส่ิงน้ีมนัจะ

เป็นธรรมชาติ มนัจะเป็นความจริงอยา่งนั้นเลย แต่ขณะท่ีเราเป็นปุถุชน เรากาํลงัจะประพฤติ

ปฏิบติัอยู่ บรรทดัฐานเราตอ้งเคารพ เราตอ้งรักษา มนัจะมีขอ้วตัรติดหวัไป ติดหวัไปคือเรารู้ถูกรู้

ผดิ คนรู้ถูกรู้ผดิ ดูสิ เราไปบนทางกฎจราจร ถา้เราเป็นฝ่ายผดิ รถมนัเกิดอุบติัเหตุกนั เราเป็นฝ่าย

ผดิเราก็รู้ว่าเราผดิ ถา้รู้ว่าเราผดิ เราก็ออมชอมกนั เราก็คุยกนัใหม้นัจบส้ินกนัไปว่าเรารับผดิชอบ

ขนาดไหน 

น่ีเหมือนกนั ถา้คนรู้ถูกรู้ผดิ ในสังคมเรามนัจะไม่มีความโตแ้ยง้ขดัแยง้กนัหรอก รู้ถูกรู้ผดิ 

ใครถกูใครผดิก็ว่าตามเหตุนั้น มนัเป็นธรรม เป็นธรรมคือผดิก็ยอมรับว่าผดิ ถูกกย็อมรับว่าถูก แต่

ถา้มนัไม่เป็นธรรม มนัไม่เป็นธรรม มนัเอาอาํนาจบาตรใหญ่ เอาความเห็นของตวัเขา้ตะแบง การ

ตะแบงอยา่งนั้นในหมู่คณะมนัก็ไม่มีความสะดวกสบาย ในหมู่คณะมนัก็มีความขดัแยง้ น่ีมนัไม่

เป็นธรรม มนัเป็นโลก 

แต่ถา้เป็นธรรม ถูกผดิเราก็รู้กนัอยู ่ ผดิก็ผดิ ผดิแลว้จะเป็นอะไรไป ผดิเพราะไม่เจตนา ผดิ

เพราะไม่รู้ ผดิเพราะไม่รู้ก็ขออภยั จะปลงอาบติั ปลงอาบติัเพราะความผดิพลาด ส่ิงน้ีเป็นอาบติั 

เราไม่อยากมุสาซํ้าสองซํ้ าสาม เพราะเราเป็นอาบติัมา เรารู้ส่ิงไหนก็ไม่รู้ ทีน้ีก่อนจะลงอุโบสถเรา

ก็ปลงอาบติักนัก่อน 

เวลาผูแ้สดงปาฏิโมกข ์ ศีล ๒๒๗ ส่ิงใดท่ีผดิ เพราะศีล ๒๒๗ มนัตั้งแต่อาบติัหนกั อาบติั

เบาไปเร่ือยๆ ส่ิงท่ีไปเร่ือยๆ เพื่อกลัน่กรอง เพื่อปรับสมดุลทางความคิด เราลงอุโบสถกนั ปรับ

สมดุลทางความคิด ส่ิงน้ีเป็นบรรทดัฐาน ธรรมวินยัมนัเป็นบรรทดัฐานอยา่งน้ี แลว้คนท่ีอยูใ่น

สังคมของสงฆมี์การผดิพลาดอยา่งไรบา้ง ถา้มีการผดิพลาด เด๋ียวจะปลงอาบติั จะปลงอาบติัก็

สะกิดกนัไว ้น่ีอาบติั 

อนาบติัคือส่ิงท่ีไม่เป็น ในวินยั ในปาฏิโมกข ์ ในพระไตรปิฎก เวลาองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัวินยัไว ้ ตั้งเป็นนิยามเลย นิยามคือว่ามีผูก้ระทาํผดิ ผดิเพราะเหตุน้ีถึงได้

บญัญติั บญัญติัว่าเป็นขอ้หา้ม แต่ถา้เวลาทาํไปมนัมีอนาบติั อนาบติัคือส่ิงท่ีไม่เป็น เช่น ผา้อาบ
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นํ้าฝน เวลาใชอ้าบนํ้าฝนใหอ้ธิษฐานผา้อาบนํ้าฝน หมดจากกาลของกาลหนา้ฝน ใหอ้ธิษฐานใช้

ต่อไป ใหอ้ธิษฐานใชต่้อไปนะ 

แต่บางสาํนกัเขาบอกว่าหมดเวลาหมดกาลแลว้ใชไ้ม่ได้ๆ  บริขารโจลก็ไม่ได ้ อะไรก็ไม่ได ้

น่ีมนัตะแบงไป ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยั 

เป็นธรรมเป็นวินยันะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ วินยัแลว้มนัจะไปเขา้กบัธรรม 

ธรรมคืออะไร ธรรมคือความถูกตอ้งดีงาม วินยัเป็นขอ้หา้ม ขอ้หา้มไม่ควรทาํๆ แลว้ธรรมวินยั 

การประหยดัมธัยสัถ ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประหยดัมธัยสัถม์ากนะ ครูบาอาจารยท่ี์มี

ธรรมในหวัใจจะประหยดัจะมธัยสัถ ์ จะเคารพธรรมและวินยั จะยอม จะทาํตามนั้น แลว้ส่ิงท่ีมนั

เกิดข้ึนมา ถา้ของมนัยงัใชไ้ดอ้ยู่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ใหใ้ช ้มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 

ในปาฏิโมกข ์ ส่ิงท่ีหมดกาลหนา้ฝนแลว้ใหอ้ธิษฐานใชต่้อไป ทีน้ีอธิษฐานใชว้่าอยา่งไร

ล่ะ วสฺสิกสาฏกิา11 อธิษฐานว่าเป็นผา้อาบนํ้าฝน แลว้เราอธิษฐานอะไรต่อไป ก็อธิษฐานไม่ได ้

อธิษฐานไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะไม่เป็นธรรม พอไม่เป็นธรรม วินยัมนัก็ขดัแยง้ เพราะไม่เป็น

ธรรม ความไม่เป็นธรรม มนัไม่ประหยดั มนัฟุ่มเฟือย มนัฟุ้งเฟ้อ พอหมดกาลหมดสมยั ของยงัดี

อยูก่็จะทิง้ไปๆ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก องค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่บญัญติัวินยัไวใ้หห้ยาบ

กระดา้งขนาดนั้นหรอก องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ดว้ยพุทธวิสัย ดว้ยปัญญาขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กวา้งขวางมาก ถึงบอกใหอ้ธิษฐานใชต่้อไป ใหอ้ธิษฐานใชว้่าอะไร 

ใหเ้ป็นบริขารโจล บริขารโจลมนัพน้ออกมาจากบริขาร ๘ 

บริขาร ๘ ผา้สบง ผา้จีวร สังฆาฏิ อธิษฐานเป็นผา้สบง ผา้จีวร แต่ส่ิงน้ีมนัเป็นบริขารโจล 

มนัออกมาจากบริขาร ๘ มีก็ได ้ไม่มีก็ได ้แต่บริขาร ๘ ขาดไม่ได ้ ส่ิงท่ีขาดไม่ได ้ใหอ้ธิษฐานแลว้

ใชต่้อไป เป็นอนาบติั อนาบติัคือไม่เป็นอาบติั แต่ถา้เราไปวินิจฉยักนัเฉพาะตวักฎหมาย ตวัวินยั 

“หมดหนา้ฝนแลว้ใชไ้ม่ได”้ 

ใชไ้ม่ไดแ้ลว้จะทาํอยา่งไรใหม้นัใชไ้ดล่้ะ มนัมีใชไ้ม่ได ้แต่มนัก็มีใชไ้ด ้ใชไ้ดต่้อไป 

ใชไ้ม่ไดเ้พราะมนัเป็นมุสาไง เพราะเราอธิษฐานว่าเป็น วสฺสิกสาฏกิา11 อธิษฐานว่าเป็นผา้

อาบนํ้าฝน มนัหมดฤดูกาลไปแลว้ ผา้อาบนํ้าฝนมนัจะลากยาวไปไดอ้ยา่งไร พอมนัหมดฤดูกาล

แลว้มนัก็อธิษฐานใหเ้ป็นบริขารโจล อธิษฐานใหเ้ป็นผา้ปนูอน อธิษฐานไวใ้หเ้ป็นผา้เชด็บาตร 
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อธิษฐานอะไรก็ไดเ้พื่อมนัจะเป็นประโยชน์กบัการใชส้อย จนผา้นั้นมนัจะเก่าครํ่ าคร่าจนใช้

ประโยชน์ไม่ได ้ ใชป้ระโยชน์ไม่ไดแ้ลว้ถึงจะเสียสละนะ ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้ประหยดัมธัยสัถอ์ยา่งนั้น ส่ิงท่ีประหยดัมธัยสัถ ์มนัก็จะเขา้กบัธรรม ถา้เขา้กบัธรรม ธรรม

และวินยั ธรรมคือมนักวา้งขวาง 

ทีน้ีเราประพฤติปฏิบติัมา วินยัมนัเป็นการส่งต่อ ส่งต่อคือทาํไปใหเ้ป็นบรรทดัฐาน ให้

สังคมเราร่มเยน็เป็นสุข สัปปายะ ๔ หมู่คณะเป็นสัปปายะ ครูบาอาจารยเ์ป็นสัปปายะ ครูบา

อาจารยเ์ป็นผูท่ี้หูตาสว่าง จะคอยช้ีนาํเรา จะคอยบอกเรา บอกถึงเภทภยัไง เหมือนฝงูสัตวเ์ลย 

เหมือนฝงูสัตว ์เราเป็นสัตวใ์ช่ไหม เราเขา้ไปอยูป่่าอยูเ่ขากนั เราออกไปกินเลม็หญา้กนั มนัมีเสือ มี

สิงโต มีอะไรจะมาเอาไปกิน เราตอ้งระวงัภยัตลอดเวลา แลว้หวัหนา้ฝงูเป็นผูท่ี้ฉลาด จะนาํฝงูของ

เรา นาํหมู่สงฆข์องเราใหพ้น้จากส่ิงท่ีเป็นสัตวเ์ป็นเสือ ส่ิงท่ีเป็นสัตวเ์ป็นเสือมา ก็โลภะ โทสะ 

โมหะ 

ส่ิงท่ีเวลามนัขดัแยง้กนั เวลาสัตว ์ เสือมนัตะครุบ มนัตะครุบคนเอาไปกิน ตะครุบสัตวเ์อา

ไปกิน นัน่มนัตะครุบไปเป็นอาหาร แต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจมนัตะครุบเรา 

ตะครุบหวัใจของเราใหม้นัด้ือดา้น ใหม้นัด้ือดา้นหาญธรรม ไม่กลวัส่ิงใดเลย “ส่ิงนั้นก็ไม่เป็นไร 

ส่ิงน้ีก็ไม่เป็นไร ของเลก็นอ้ย ของเลก็นอ้ยอยา่งน้ีมนัจะเป็นโทษอะไร ธรรมวินยัใหญ่กว่าน้ีอีก 

ประพฤติปฏิบติัไปเราจะไดม้รรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานเราใหญ่โตมาก กบัไอค้วามผดิ

เลก็นอ้ยอยา่งน้ีเหยยีบมนัไปเลย” น่ีเวลามนักดักิน เวลามนักดักินหวัใจมนัเป็นอยา่งนั้น มนัด้ือ

ดา้น พอมนัด้ือดา้นข้ึนมามนัก็หาญธรรม มนัไม่ฟังใครหรอก มนัไม่ฟังใครเลย แต่ครูบาอาจารย์

เราจะพาลดัเลาะ พาพวกเราพน้ออกไปจากภยัไง 

11ภกิษุเป็นผู้ขอ ภกิษุเป็นผู้เห็นภยัในวฏัสงสาร 

ผูข้อ ขออะไร? ขอใหต้วัเองรอดพน้ รอดพน้จากกิเลส กิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีมนั

เหยยีบย ํา่ใจ มนัเหยยีบย ํา่หวัใจ มนัเหยยีบย ํ่าเรา แลว้กิเลสมนัก็กดักินเราโดยท่ีเราไม่รู้ตวัเลย แต่ครู

บาอาจารยท่ี์ผา่นพน้จากปากเสือปากจระเข ้ ปากเสือร้ายท่ีมนัตะครุบเราอยูน่ี่ มนัจะพน้ภยัไปได ้

การพน้ภยั เราเอาตวัเองยงัไม่รอด เราเอาตวัเองไม่ได ้ เร่ิมตน้ใหมี้บรรทดัฐาน ธรรมและวินยั ขอ้

วตัรปฏิบติั ใหป้ฏิบติัสมควรต่อกนั ใหป้ฏิบติัร่วมกนั ใหเ้ห็นเป็นไป เพราะส่ิงน้ีถนอมรักษา 
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เหมือนภาชนะของเรา ภาชนะ ในบาตรเรา ดูสิ เราลา้งบาตรไม่เกล้ียง เราลา้งบาตรไม่สะอาด เรา

เชด็แลว้ เวลาเราออกบิณฑบาตพรุ่งน้ีเชา้ ไขมนัท่ีขอบบาตรไหลมา น่ีเป็นสันนิธิ 

ถา้เราเชด็บาตรไม่เกล้ียง ลา้งไม่เกล้ียง แลว้เวลามนัมีไขมนัอยู ่ พอโดนความร้อน เวลาไป

บิณฑบาต ขา้วร้อนมนัตกมาในบาตร ไขมนันั้นมนัละลายออกมา น่ีมนัเป็นสันนิธิ มนัเป็นนิส

สคัคิยปาจิตตีย ์ อาหารแรมคืน ถา้เรารักษาไม่สะอาด เราทาํไม่ได ้ มนัก็เป็นอาบติัไป มนัก็

หมกัหมมไป เราไม่รู้ตวัเลย ถา้เราไม่รู้ตวั เราไม่สาํเหนียก ไม่ดูแลบริขารของเรา ไม่รักษาดูแล การ

ใชข้องเรามนัทาํใหส้ะสมหมกัหมมดว้ยอกศุล ดว้ยอาบติั ดว้ยความต่างๆ แลว้เราจะไปปฏิบติั

อะไร 

“นู่นก็ไม่จาํเป็น น่ีก็ไม่จาํเป็น”...ส่ิงท่ีทาํกนัมนัฝึกสติ มนัจาํเป็นหมดล่ะ มนัจาํเป็น มนัเป็น

บรรทดัฐานใหภ้าชนะเราสะอาด ถา้ภาชนะเราสะอาด บิณฑบาตมา ขา้วจะร้อนขนาดไหน มนัจะ

มีส่ิงใดตกไปในบาตรเรา ถา้ของเราสะอาดบริสุทธ์ิ มนัปลอดจากอาบติั มนัเป็นบุญกุศลเขาดว้ย 

เป็นบุญกุศลของเรา เพราะเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ 

เราออกบิณฑบาตเล้ียงชีพ เล้ียงชีพเพื่อดาํรงชีวิต ชีวิตน้ีอาหารดาํรงชีวิตของเรา อาหารคาํ

ขา้ว กวฬิงการาหาร อาหารเป็นคาํขา้ว ใหชี้วิตน้ีมนัดาํเนินต่อไป แลว้มีชีวิตข้ึนมา ชีวิตของสมณะ 

สมณะ ภิกษุ ภิกษุอยูท่ี่ไหน พุทโธๆ อยูท่ี่ไหน 

เล้ียงชีพจากภายนอก เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ การดาํรงชีวิตเราสะอาดบริสุทธ์ิ ญาติโยมเขาได้

ทาํบุญกุศลของเขา ชาวพุทธ บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา...อุบาสก อุบาสิกาเขาไดท้าํ

กิจกรรมของเขา เขาไดส้ร้างบุญกุศลของเขา เขาไดท้าํทานของเขา เขาไดส้ละทานของเขา เขาทาํ

ประโยชน์เพื่อเขา ประโยชน์ของเขาก็ได ้ ประโยชน์ของเราก็ได ้ ตระกลูของเขากเ็จริญรุ่งเรือง 

เพราะอะไร เพราะตระกลูของเขา ตระกลูของเขาคือหวัใจของเขา ตระกลู ตระกลูของคฤหสัถใ์ช่

ไหม ไม่ประทุษร้ายสกลุ สกุลของเขา เขากมี็ความสุขของเขา 

สกุลของเรา ศากยบุตรพุทธชิโนรส สกลุของสมณะ แลว้สมณะก็มีสกลุ มีสกุลสงบเสง่ียม 

สกุลอยูใ่นธรรมวินยั ต่างฝ่ายต่างไม่ประทุษร้าย มนัก็เจริญงอกงาม พอเจริญงอกงาม บุญกุศลของ

เขา เขาก็ไดเ้ตม็เมด็เตม็หน่วยของเขา เราประพฤติปฏิบติัของเรา เราเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ น่ีศาสนา

เจริญ เจริญอยา่งน้ี ถา้เจริญอยา่งน้ีข้ึนมา ภาชนะเราสะอาด 
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ศีลก็เหมือนกนั ในหวัใจเราสะอาดข้ึนมา ถา้หวัใจเราสะอาด อยูใ่นขอ้วตัรปฏิบติัของเรา

มนัสะอาด ภาชนะเราสะอาด เวลาสมาธิเกิดข้ึนมาก็เป็นสัมมาสมาธิ สมาธิเกิดอยา่งไร สมาธิจะ

เกิดไหม ภิกษุเรา พระเราสมาธิมนัไม่เกิด ทาํสมาธิไม่ได ้ทาํความสงบของใจไม่ได ้แลว้ใครมนัจะ

ทรงธรรมทรงวินยั ธรรมวินยัมนัว่างเปล่าหรือ ธรรมวินยัน้ีเอาไวห้ลอกเดก็ใช่ไหม พระเขาหลอก

เดก็ นรกสวรรคก์็ไม่มี พระก็มนุษยน่ี์แหละ คนห่มผา้เหลือง แลว้ทาํไมตอ้งไปเสียสละ 

เสียสละสิ ถา้ใจมนัเป็นธรรม ใจของคนมนัมีคุณธรรมข้ึนมา ใจของคนมนัเป็นธรรมข้ึนมา 

ส่ิงท่ีมนัเป็นประโยชน์ มนัมองเห็น แต่ถา้ใจของพาล พระก็มนุษย ์ มนุษยห่์มผา้เหลือง...ใช่ ก็

มนุษยน่ี์แหละ สมมุติสงฆ ์ บวชน้ีเป็นสมมุติหมด เวลาบวชข้ึนมา จตุตถกรรม สมมุติ อุปัชฌาย์

บวชข้ึนมา ยกเขา้หมู่ เวลาบวชข้ึนมา ญตัติเขา้มา ยกเขา้หมู่มาเป็นภิกษุข้ึนมา มนัเป็นสมมุติ จริง

ตามสมมุตินะ ถา้สมมุติมนัไม่จริง มนัจะเกิดอริยสงฆข้ึ์นมาไดอ้ยา่งไร ถา้สมมุติน้ีโลเล สมมุติน้ี

ไม่เป็นความจริง อริยสงฆเ์กิดไม่ไดห้รอก 

ความจริงมนัเกิดความจริงข้ึนมา ถา้อริยสงฆเ์ป็นความจริง บวชดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ 

มนัเป็นสงฆข้ึ์นมาจริงๆ มนัไม่มีอาบติั ไม่มีส่ิงใดมาขวางกั้น เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ศีลมนัก็

เป็นศีลของเราโดยชอบธรรม เวลาเกิดศีลข้ึนมา ศีลคือความสะอาดของใจ ภาชนะมนัจะสะอาด

ข้ึนมา แลว้ทาํสมาธิข้ึนมา เราตอ้งมีความบากบัน่สิ 

อาหารท่ีเขากินกนั อาหารท่ีมีคุณภาพ มนัตอ้งมีราคาแพง เขาตอ้งไปแสวงหา มนัมีนอ้ยมนั

ถึงมีคุณภาพ อาหารท่ีมีกล่นเกล่ือนไปเขาก็ไม่มีใครสนใจ น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเขาเป็นไปทางโลก 

เขาแสวงหากนั เขาแสวงหาทางโลก มนัแสวงหาอยา่งนั้น เขายงัทุกขย์ากมากเลย แลว้เราจะ

แสวงหาธรรมในหวัใจ ความสงบของใจ ความสงบของใจนะ มนัไม่มี สินคา้อยา่งน้ีไม่มีขายตาม

ทอ้งตลาด มนัจะอยูท่ี่หวัใจของเรา ถา้หวัใจของเรา ถา้มนักาํหนดข้ึนมา ตั้งสติข้ึนมา ทาํใหเ้ป็น

สมาธิข้ึนมา สินคา้อยา่งน้ีไง ธรรมวินยัมนัไม่ว่างเปล่านะ 

ศาสนธรรมคาํสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศาสนธรรม ตรัสไวช้อบแลว้ 

ธรรมท่ีถูกตอ้งชอบธรรม ดูสิ เขาทาํงานกนั ถา้เขาทาํถูกตอ้งข้ึนมามนัจะเป็นกุฏิวิหารข้ึนมา ทาํ

ถูกตอ้งข้ึนมาแลว้ใชป้ระโยชน์ได ้ประตูก็ไม่ตก ส่ิงต่างๆ มนัจะดีไปหมดเลย ถา้เขาทาํของเขาเป็น 

น่ีงานของโลกเขา เขาก็ยงัทาํของเขาได ้แลว้งานของเราท่ีเราทาํข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา11 ถา้มนัทาํ

ข้ึนมา มนัจะเป็นสมบติัของเราข้ึนมา ถา้เป็นสมบติัของเราข้ึนมา บรรทดัฐานของเราตอ้งดีก่อน 
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สติของเราดี บรรทดัฐานของเราดี ถา้มนัทาํข้ึนมามนัก็เป็นสมบติัของเรา มนัเป็นจริงๆ ไม่ว่างเปล่า

หรอก มีจริงๆ ทุกขม์นัยงัมีจริงๆ เลย แลว้สุขมนัจะมีข้ึนมาไม่ไดห้รือ ความสุขความเป็นไปของใจ

มนัจะเกิดข้ึนมาไม่ไดอ้ยา่งไร 

ขณะท่ีมนัเป็นทุกขข้ึ์นมามนัก็มีของมนั ทุกขข้ึ์นมา ขณะทุกขเ์ป็นนามธรรม ทาํไมมนัหนา้

เศร้าสร้อยขนาดนั้นล่ะ ทาํไมมนัเจบ็ปวดขนาดนั้นล่ะ เวลาทุกขม์นัก็มี แลว้เวลาสุขมนัไม่มีได้

อยา่งไร แลว้ส่ิงท่ีมนัฟุ้งซ่าน ส่ิงท่ีมนัเหยียบย ํา่หวัใจ มนัจะสงบมาไดอ้ยา่งไร มนัจะสงบไม่ได้

จริงๆ หรือ หวัใจน้ีสงบไม่ไดใ้ช่ไหม ถา้หวัใจมนัสงบไม่ได ้แลว้ปัญญามนัเกิดมาจากไหน ปัญญา

ท่ีเขาเกิดข้ึนมา เกิดปัญญาโลกียปัญญา ปัญญาเกิดจากกิเลส 

ปัญญาเด๋ียวน้ีนะ มนุษยเ์ช่ือถือไม่ได ้ เขาใชค้อมพิวเตอร์กนัทั้งนั้นน่ะ เวลาทาํงานโรงงาน 

มนุษยท์าํความละเอียด ทาํความรอบคอบไม่ไดก้็หุ่นยนต ์ เขาจะใชหุ่้นยนตก์นัหมดแลว้นะ เพราะ

มนุษยน้ี์โลเล มนุษยน้ี์ไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ แลว้บอกปัญญาๆ คอมพิวเตอร์มนัฉลาดกว่ามนุษยอี์ก 

แลว้คอมพิวเตอร์มนัเป็นส่ิงท่ีมนุษยป์ระกอบโปรแกรมมนัข้ึนมา ส่ิงท่ีเขาประกอบข้ึนมาเพื่อเขา้

กบังานของเขา เขาตอ้งการใชหุ่้นยนต ์ใชง้านประเภทใด เขาก็ตั้งโปรแกรมของเขาไวอ้ยา่งนั้น มนั

ก็ทาํซํ้ าซากอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัเป็นประโยชน์ เป็นอุตสาหกรรมข้ึนมาใหเ้ขาไดผ้ลประโยชน์ 

แต่ถา้ปัญญาของเราเกิดข้ึนมา มนัเป็นปัญญาส่ิงท่ีมีชีวิต ปัญญามนัมีชีวิต มนัเปล่ียนแปลง 

มนัมีพฒันาการ มนัมีพฒันาการตั้งแต่ปัญญาหยาบๆ ปัญญาท่ีเอาความคิดของเราไว ้ความคิดท่ีมนั

ทุกขม์นัยาก ปัญญามนัใคร่ครวญทนั มนัจะเอาไวใ้นอาํนาจได ้ เอาส่ิงน้ีไวใ้นอาํนาจได ้ ปัญญา

อยา่งน้ีปัญญาอยา่งหยาบๆ หยาบมากๆ หยาบมากๆ จริงๆ นะ หยาบมากๆ เพราะอะไร เรายงัไม่

เคยภาวนา เราจะไม่รู้หรอกว่าปัญญาหยาบปัญญาละเอียดมนัเป็นอยา่งไร 

เขาว่า “อยา่งหยาบๆ ทาํไมอาจารยเ์อาแต่นามธรรมมาเหยยีบย ํา่กนั อวดดี เอาความดีมาข่ม

ข่ีกนั” 

ไม่ไดข่้มข่ีนะ มนัพดูจริงๆ มนัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ ไม่อยา่งนั้นมนัจะมีมรรคหยาบมรรค

ละเอียดหรือ มรรคหยาบมรรคละเอียด ดูสิ ทาํไมมีสติ มีมหาสติ แลว้คนไม่รู้มนัจะพดูไดอ้ยา่งไร 

ดูสิ ดูอยา่งจีวรเรามนัยงัมีดา้นนอกดา้นในเลย มีตะเขบ็ ตะเขบ็เราใชเ้ราก็รู้ เวลาโยมเขาก็

เหมือนกนั ส่ิงใชส้อยของเขา เขามีดา้นนอกดา้นใน ถา้เขากลบัเอาดา้นในใส่ดา้นนอก ดูสิ เขาเป็น

คนปกติไหม น่ีมนัมีดา้นนอกดา้นใน ปัญญาก็เหมือนกนั มนัมีดา้นนอกดา้นใน ในปัญญาๆ มนั

©2015 www.sa-ngob.com 



เทศน์พระ วนัท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ๙ 

 

ละเอียดเขา้ไปเป็นชั้นๆ นะ แลว้มนัเห็นข้ึนไปมนัถึงจะชาํระลา้งได ้ มนัถึงจะรู้จริงว่าส่ิงท่ีเป็นจีวร

ข้ึนมา เขาเยบ็ข้ึนมาอยา่งไร ลม้ตะเขบ็อยา่งไร ลม้แลว้ดา้นนอกดา้นในเป็นอยา่งไร 

น่ีก็เหมือนกนั ปัญญาดา้นนอกเป็นอยา่งไร ปัญญาดา้นในเป็นอยา่งไร ถา้คนมนัไม่เคยเยบ็

จีวร ไม่เคยตดัจีวร มนัจะลม้ตะเขบ็เป็นไหม ดูสังฆาฏิสิ สังฆาฏิ ๒ ชั้น ตะเขบ็ซ่อนอยูข่า้งในมนั

เยบ็อยา่งไร ถา้เยบ็ไม่ดีแลว้มนัเป็นถุงอีก เยบ็ไม่ดี มนัตกอีก ใชไ้ม่ไดอี้ก แลว้เขาเยบ็กนัอยา่งไร 

ไอค้นทาํไม่เป็น ไม่เป็นไปหมดล่ะ “จีวร จีวรก็ซ้ือท่ีร้านไง จีวร เด๋ียวไปขอเขาก็ได”้ เห็นไหม น่ี

ลอยมาจากฟ้า 

บางคนกิเลสอวดอา้งว่าตวัเองมีบุญญาธิการ ของทุกอยา่งมีคนเอามาให ้ ของทุกอยา่งมีคน

เอามาปรนเปรอ คิดว่าตวัเองฉลาด เราฟังมาแลว้มนัทุเรศ ตวัเองทาํไม่เป็น ตวัเองทาํอะไรไม่ถูก

เลย แลว้ยงัมาคิดอีกวา่ “คนเยบ็จีวรเป็นคนโง่ ตอ้งลงทุนลงแรง ไอเ้ราไปถึงอา้ปากขอเขาก็ได้

แลว้” น่ีมนัไม่เป็น พอทาํไม่เป็น ทุกอยา่งทางวิชาการมนัก็ไม่มี 

มรรคญาณก็เหมือนกนั สมาธิมนัเกิดข้ึนมาไม่ได ้ปัญญามนัก็เกิดข้ึนมาไม่ได ้แลว้มนักเ็พอ้

ฝันเพอ้เจอ้ไป “ศึกษามาๆ ส่ิงน้ีรู้ ส่ิงน้ีรู้”...มนัทาํไม่เป็นมนัจะรู้ไดอ้ยา่งไร 

ส่ิงท่ีรู้ตอ้งรู้จริงทาํจริง มนัตอ้งทาํข้ึนมา มนัตอ้งมีการกระทาํข้ึนมาในหวัใจ มรรคญาณมนั

ตอ้งเกิด มรรคญาณมนัไม่เกิด ดูสิ ตน้ไม ้เวลาปลูกตน้ไม ้ถา้ไม่มีนํ้ า ไม่มีปุ๋ยไปใส่มนั มนัตายไหม 

มนัตายโดยธรรมชาติของมนั มนัไม่มีอาหารของมนั น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราไม่ทาํข้ึนมา เราไม่

ปลกูฝังข้ึนมา มนัไม่เจริญเติบโตข้ึนมา 

เอหิภิกข ุ บวชตวัเอง บวชหวัใจ เราบวชมาจากอุปัชฌาย ์ อุปัชฌายบ์วชมาใหเ้ป็นสมมุติ

สงฆแ์ลว้ สมมุติสงฆม์นัก็ไดบุ้ญกุศลถา้เราอยูใ่นศีลในธรรม แลว้อยูใ่นศีลในธรรม หวัใจเป็น

อยา่งไร หวัใจแหง้ผากไหม หวัใจมีความชุ่มช่ืน มีอะไรเป็นอาหารใหห้วัใจบา้ง 

ถา้ไม่มีอาหารของหวัใจเลย มนัก็วา้เหว ่ มนัวา้เหว่ เขาวิเวกวงัเวง มนัไม่เป็นความสุข 

วา้เหว่มาก เป็นความทุกขม์าก ถา้มนัเป็นปัญญาข้ึนมา มนัก็เป็นปัญญาเพื่อจะหลอกตวัเองใหม้นั

ฟุ้งซ่าน “นู่นก็ดี น่ีก็ดี” มนัส่งออกหมด มนัไม่เป็นปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสเลย เพราะอะไร เพราะมนั

เป็นโลกียปัญญา ปัญญาท่ีมาจากตวัตน ปัญญาท่ีมาจากกิเลส ปัญญาท่ีมาจากเรา กิเลสมนัใชปั้ญญา

อยา่งน้ีฆ่าอีกต่างหาก ปัญญาท่ีควรจะเกิดมาฆ่ากิเลส กลายเป็นกิเลสมนัใชค้วามคิด คือคิดว่า
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ปัญญามนัทาํลายตวัเอง “จะไปท่ีนู่นจะดี จะไปภาวนาท่ีนู่นจะดี จะไปท่ีนู่น นู่นจะดี”...ชาติหนา้ 

มนัตายเปล่า มนัไม่เป็นปัจจุบนั 

ยอ้นกลบัมาท่ีใจสิ มาท่ีน่ีมนัก็จะดี มนัจะดีอยูท่ี่หวัใจ ถา้หวัใจมนัดี มนัดีเด๋ียวน้ี ดินฟ้า

อากาศก็เหมือนกนั ทุกๆ สถานท่ี อากาศร้อน ฤดูร้อนมนัร้อนไปหมด ท่ีไหนก็ร้อน ฤดูหนาวท่ี

ไหนมนัก็หนาวไปหมด ส่ิงท่ีฤดูกาลก็ฤดกูาล ฤดูกาลอยูข่า้งนอก ฤดูกาลภายในมนัเอามาท่ีใน

หวัใจเรา หวัใจเราเอาไวท่ี้น่ี หกัหา้มกนัท่ีน่ี ปัญญาจะเกิดท่ีน่ี เห็นไหม ถา้เป็นธรรมข้ึนมามนัจะ

ออกไม่ได ้กิเลสออกไม่ไดน้ะ กิเลสมนักลวัธรรม 

ถา้กิเลสมนัเขม้แขง็ข้ึนมา ธรรมน้ีสู้มนัไม่ไดเ้ลย ธรรมน้ีโดนมนัเหยยีบย ํา่ทาํลายหมดเลย 

ธรรมโดนกิเลสเหยยีบย ํา่ทาํลายเลย แลว้ยงัจะอวดอา้งว่าน่ีเป็นธรรมอีกนะ แต่ถา้สติมนัฟ้ืนข้ึนมา 

จบัมนัไว ้ ท่ีคิดฟุ้งซ่าน มึงคิดทาํไม แลว้ท่ีคิดน้ีมนัเคยคิดไหม แลว้ส่ิงท่ีว่านู่นๆๆ มนัเคยเป็นมา

ไหม น่ีก็นู่นมาตลอด ท่ีนู่นก็ดี ท่ีน่ีก็ดี ท่ีไหนมนัก็เป็นธาตุ ๔ มนัก็เป็นฤดูกาลทั้งนั้น มนัเป็นท่ีใจ

เรา 

ถึงกาลถึงเวลา เวลาร่มเยน็เรากร่็มเยน็ ดูสิ เวลาจิตเราสงบข้ึนมามนัมีความร่มเยน็มาก มนัมี

ความสุขของมนัมาก แลว้เวลาจิตมนัเส่ือมล่ะ น่ีไง มนัเปล่ียน ฤดูกาลมนัเปล่ียนแลว้ ฤดูกาลเวลา

ร้อน เร่าร้อนแลว้ เวลาชุ่มเยน็ หนา้ฝน หนา้ฝนหนา้หนาวมาแลว้ ส่ิงท่ีเป็นฤดูกาลมนัก็

เปล่ียนแปลง สมาธิมนัเปล่ียนแปลง น่ีถา้มนัไม่มีปัญญาใคร่ครวญ 

ถา้มีปัญญาใชพ้ื้นฐานของสมาธิใคร่ครวญใหม้นัเป็นโลกุตตรปัญญา ถา้โลกุตตรปัญญา น่ี

ไง ตะเขบ็นอกตะเขบ็ใน น่ีถา้ปัญญามนัเกิดข้ึนมา 

ปัญญาอบรมสมาธิมนัก็เป็นปัญญาการไล่ความคิด การตามความคิดเขา้มา ความคิดมนัหด

สั้นเขา้มาจนความคิดมนัหยดุเขา้มา พอความคิดมนัหยดุ กิเลสมนัเคยใชค้วามคิดน้ีเป็นช่องทางท่ี

ออก เป็นอนุสัยนอนเน่ือง กิเลสนอนเน่ืองไปกบัความคิด พอความคิดมนัถึงท่ีส้ินสุด กิเลสออก

ไม่ได ้กิเลสออกไม่ได ้เราก็เห็นทนัมนั ตรงน้ีแหละท่ีเราจะเห็นความสงบของใจ ถา้เห็นความสงบ

ของใจ ถา้เราฝึกปัญญาเป็น เวลามนัออกข้ึนมา มนัออกอยา่งไร การคิดมนัคิดมาจากไหน อะไร

เป็นตวัเร้า อะไรเป็นตวัคิด ถา้เราเห็นสภาวะแบบน้ีข้ึนมา ตรงน้ีต่างหากมนัจะเป็นวิปัสสนา 
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วิปัสสนาเพราะอะไร เพราะมนัมีจิต อาการของจิต ความคิดเป็นอาการ ทุกอยา่งเป็นอาการ 

ความฟุ้งซ่านน้ีเป็นอาการ ไม่ใช่ตวัมนัเลย เราคิดว่าความคิดเป็นเรา ถา้สรรพส่ิงเป็นเรา กิเลสเป็น

เรา ทุกอยา่งเป็นเรา ทาํอะไรไม่ไดเ้ลยนะ เพราะมนัเอาเราฟาดใส่หนา้เรา กิเลสมนัเอาความคิดเรา

ฟาดหวัเลย สลบคาท่ีเลย ฟุ้งซ่านไปกบัมนัเพราะเป็นเรา เพราะความคิดกบัเราเป็นอนัเดียวกนัแลว้ 

กิเลสกบัเราเป็นอนัเดียวกนัแลว้ มนัลากเราไปแลว้ ไปหมดเลย 

แต่ถา้มีสติสัมปชญัญะข้ึนมายบัย ั้งมนั จบัมนัไดแ้ลว้ไล่ใชค้วามคิดยอ้นกลบัมา มนัตดั

ขาดกนั พอมนัตดัขาดกนั หยดุหมด ความคิดกบัจิตมนัหยดุ มนัแยกออกจากกนั พอความคิดกบัจิต

มนัแยกออกจากกนัแลว้มนัเสวย เสวยอยา่งไร มนัออกรู้อยา่งไร ถา้ออกรู้ ใครเป็นคนออกรู้ ออกรู้

ดว้ยสติ มีสติ มีความเห็น น่ีมนัเป็นมรรคแลว้ น่ีเป็นวิปัสสนาแลว้ วิปัสสนาเกิดอยา่งน้ีไง 

น่ีไง ว่าปัญญาๆ ปัญญาของใคร ถา้ปัญญาในศาสนา ปัญญาในอริยสัจ โลกุตตรปัญญามนั

เป็นปัญญาอยา่งน้ี มนัเป็นตะเข็บใน มนัไม่ใช่ตะเขบ็นอก ไม่ใช่จีวรดา้นนอกดา้นใน โอโ้ฮ! ดา้น

นอกสวยงามมาก โอโ้ฮ! เรียบร้อยเลย แต่ตะเขบ็มนัอยูข่า้งใน เราห่มอยูก่บัตวั ปัญญาเขา้ขา้งใน

ข้ึนมามนัจะเห็น เลาะตะเขบ็ได ้ แยกจีวรออกเป็นช้ินได ้ กุสิต่างๆ แต่ละช้ินจะแยกออกจากกนั 

เลาะตะเขบ็หลุดหมดเลย มนัไม่เป็นจีวรหรอก มนัเป็นเศษผา้ 

ความคิดก็เหมือนกนั มนัทิง้ มนัทิง้ ความคิดหรือความรู้สึกใช่ไหม มีรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ถา้เลาะมนัออกมนัจะเป็นอะไร มนัจะเป็นช้ินเป็นอนัไดท่ี้ไหน มนัต่างอนัต่างจริง

ของมนั มนัเป็นขนัธ์ ๕ มนัไม่ใช่เป็นส่ิงใดๆ เลย แลว้มนัมาเหยยีบย ํา่เราไดอ้ยา่งไร มนัมีความ

ทุกขอ์ะไรมาเหยยีบย ํา่เรา มาเหยยีบย ํา่ความคิด มาเหยยีบย ํา่หวัใจ ความคิดมนัเหยยีบย ํา่หวัใจ 

เพราะกิเลสมนัพาใช ้ น่ีธรรมของกิเลส กิเลสว่าเป็นธรรมๆ ส่ิงน้ีเป็นธรรมของมนั เป็นธรรมของ

มนั มนัก็เหยยีบย ํา่เรา 

ส่ิงน้ีถา้เป็นธรรมล่ะ ถา้เป็นธรรมจริงจริงๆ เหยยีบย ํา่กิเลส กิเลสออกไม่ได ้ วิปัสสนา

บ่อยคร้ังเขา้ มนัจะแยกออกบ่อยคร้ังเขา้ แยกออกบ่อยคร้ังเขา้ ทาํจริงทาํจงันะ เราว่าจริงแลว้นะ ก็

ทาํจริงแลว้ ทาํจริงแลว้ เหมือนกนัเลย เราอยูก่บัหลวงตา อดนอนผ่อนอาหาร ๗ วนั ๗ คืน ท่าน

บอก “ไอข้ี้เกียจ ไอข้ี้เกียจ” เราก็ทาํแลว้ อู๋ย! ขยนัขนาดน้ี 

11มนัขีเ้กยีจเพราะกเิลสมนัสอดเข้ามา มนัขีเ้กยีจเพราะกเิลสมนัอาศัยความคดิเราเป็น

ประโยชน์กบัมนัด้วย คาํว่า “ขีเ้กยีจ” เพราะเราไม่เปลีย่นแปลงไม่พลกิแพลงความคดิ ทาํว่าเราทาํ
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แล้ว เอาสถติ ิเอาเวลา เอาเวลาว่าทาํมากทาํน้อย แต่ไม่ได้เอาคุณสมบัติของมนั ไม่เอาคุณประโยชน์

ของมันว่าถูกหรือผดิ ถ้าถูกหรือผดิ ถ้ามนัผดิมนักผ็ดิวนัยงัคํา่ โง่แล้วขยนั ไอ้โง่แล้วขยนัมนัทาํให้

เสียเวลา 

น่ีก็เหมือนกนั “โอโ้ฮ! ปัญญาหมุนๆๆ” แต่มนัโง่ โง่เพราะกิเลสมนัคุมอยูไ่ง โง่แลว้ขยนั 

แลว้ก็วา่เราขยนัๆ ท่านบอกไอข้ี้เกียจๆ เราก็งงนะ อยูก่บัครูบาอาจารยท่์าน เราก็งง โอโ้ฮ! ขยนั

ขนาดน้ีนะ ทาํทั้งวนัทั้งคืน โอโ้ฮ! เดินจงกรม ท่านบอกไอข้ี้เกียจๆ งงมาก 

ในปัจจุบนัน้ีก็เหมือนกนั ในปัจจุบนัน้ีผูท่ี้ปฏิบติัจะเป็นอยา่งน้ี เราว่าเราขยนัหมัน่เพียร เรา

ทาํมาก โอโ้ฮ! เราขยนัขนัแขง็ ทาํมากเลย แต่กิเลสมนัมาดว้ย กิเลสมนัมาดว้ย เราถึงตอ้งมีอุบาย

พลิกแพลงมนั อยา่ไปยอมจาํนนกบัมนั ถา้เรายอมจาํนนอยูก่บัความคิดอยา่งน้ี ยอมจาํนนกบั

อารมณ์ความรู้สึกอยา่งน้ี อารมณ์อยา่งน้ีนอนเน่ืองในโอฆะ นอนเน่ืองในอวิชชา อวิชชามนัอยูก่บั

เรา 

คนท่ีเขาไม่ไดบ้วชเขาก็เป็นคฤหสัถ ์ เขาก็อยากประพฤติปฏิบติั เราบวชแลว้เราก็เป็นพระ 

กระหยิม่ยิม้ยอ่ง “โอโ้ฮ! น่ีภิกษุนะ เป็นพระกรรมฐานดว้ย จะฆ่ากิเลสนะ” มนัก็กระหยิม่ยิม้ยอ่ง

นะ แลว้เวลาทาํไป กิเลสมนัก็เหยยีบหวัเอาไง พระกรรมฐานกิเลสมนัข่ีหวัอยูน่ี่ มนัข่ีหวัมนั 

เหยยีบอยูน่ี่ เห็นไหม เราไปกระหยิม่ยิม้ยอ่ง เราไม่ไดคิ้ดเลยว่ากิเลสมนัไม่กลวัหรอก มนัไม่กลวั

หรอกพระกรรมฐานน่ี มนักลวัธรรม มนักลวัสติมนักลวัปัญญานะ เราตั้งมนัข้ึนมา สติปัญญาเรา

ตั้งข้ึนมา อยา่ใหกิ้เลสมนัเอาสถานะของพระมาข่ีเราดว้ย กิเลสมนัเอาสถานะ เอาความกระหยิม่ยิม้

ยอ่งพลิกกลบัมาเหยยีบหวัเรา กิเลสเหยยีบหวัธรรม เหยยีบหวัพระกรรมฐาน พระกรรมฐานท่ีจะสู้

กบักิเลส ใหม้นัเหยยีบหวัเอา พลิกข้ึนมา พลิกใจข้ึนมา 

เราโดนครูบาอาจารยด่์ามาก่อนแลว้ กโูดนด่ามาไม่มีท่ีซุกเลยในศาลา ด่ารอบศาลาเลย เดิน

ไปท่ีไหนท่านก็อดัเอาๆ เราโดนมาหมดแลว้ ความรู้สึกอยา่งน้ี ความคิดอยา่งน้ี ก็ว่า เอ!๊ ก็ขยนั เรา

ก็ทาํนะ น่ีก็เหมือนกนั ขยนัมนัส่วนขยนั ขยนัมนัตอ้งมีสติดว้ย มีปัญญาดว้ย ส่ิงใดถูกตอ้ง ส่ิงใด

ไม่ถูกตอ้ง เราตอ้งแยกแยะของเรา 

ไก่ เขากินเน้ือ อยา่กินทั้งตวั กระดูกติดคอตายนะ กินอาหารมนัก็ยงัมีกระดูก มนัก็ยงัมีสาร

ท่ีเป็นพิษ เรายงัตอ้งเลือกกินเลย แลว้น่ีเราเป็นภิกษุ เราเป็นพระ เป็นพระ กิเลสมนัไม่กลวัหรอก 

มนัไม่กลวั มนักลวัอะไร? มนักลวัสติกลวัปัญญาจริงๆ สติก็ตอ้งสติของเรา สติของพระพุทธเจา้อยู่
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ในพระไตรปิฎกมนัก็ไม่กลวัอีกล่ะ ส.เสือ ต.เต่า สระอิ มนัไม่กลวัหรอก กิเลสมนัไม่กลวัหรอก 

มนัไม่กลวัสติของใครหรอก มนักลวัสติท่ีเราสร้างข้ึนมาน่ี เพราะสติสร้างข้ึนมาป๊ับมนัยบัย ั้งได้

หมดไง พอมีสติป๊ับ มนัคิดไม่ไดแ้ลว้ เพราะสติทนัแลว้ มนัระลึก มนัละอาย มีสติกมี็ความระลึก 

มนัก็มีความละอาย ทาํไมคิดอยา่งน้ี ทาํไมทาํอยา่งน้ี อยา่งน้ีกรรมฐานหรือ น่ีภิกษุหรือ น่ีเป็นผูเ้ห็น

ภยัในวฏัสงสารจริงหรือ ถา้เห็นภยัในวฏัสงสาร ทาํไมทาํตวัอยา่งน้ี มนัก็ยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบั

เขา้มา น่ีมนัย ั้งคิดย ั้งทาํ 

หุ่นยนตเ์ขาตั้งโปรแกรมไว ้มนัถึงทาํงานไดต้ามธรรมชาติของมนั มนุษย ์ภิกษุ การกระทาํ

มนัจะเกิดข้ึนมาจากความคิด ไม่มีการคิด ไม่มีการสั่งการมาจากสมอง ร่างกายขยบัเขยื้อนไม่ได้

หรอก แลว้ถา้สมองมนัเกิดมาจากพลงังาน เกิดจากจิต แลว้ถา้จิต ดว้ยการท่ีฝึกฝนดีแลว้ มนัจะผา่น

สมองมา มนัก็ทาํในส่ิงท่ีสมควร ส่ิงท่ีเป็นคุณ มนัทาํ น่ีไง ถา้มนัจบัผดิได ้มนัรักษาจิตได ้มนัฟอก

จิตได ้ จิตมนัสะอาดบริสุทธ์ิได ้ การกระทาํความคิดเราไม่มีโทษเลย ความเป็นโทษจะเกิดกบัเรา

ไม่ได ้ ความเป็นโทษจะเกิดอยา่งน้ีไม่ไดเ้ลย ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์กบัเราหมด ถึงตอ้งทาํใหดี้นะ เรา

ตั้งใจของเรา เราทาํของเรา 

เป็นภิกษุ เราเป็นนกัรบ แลว้รบกบักิเลส ถา้จะรบกบักิเลส อยา่ใหกิ้เลสมนัฆ่าเรา กิเลสมนั

ฆ่าเราไปวนัๆ วนัยงัคํ่า กิเลสมนัฆ่าไปทุกวนั ฆ่ากาลเวลาของเราไป ดูสิ จะเขา้พรรษาอีกแลว้ 

เดือนกรกฎาคมน้ีเขา้พรรษาแลว้ ถา้เขา้พรรษาน้ีทาํอยา่งไร ถา้เขา้พรรษา เราควรจะทาํใหกิ้เลสมนั

เบาบางลง ใหม้นัเบาลงนะ เราอยา่ชินชา ชินชาหนา้ดา้น แลว้พอชินชาหนา้ดา้นไป กิเลสมนัตวั

ใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ มนัจะเป็นความทุกข ์ ไม่ใช่ว่าใครเลยนะ มนัจะเป็นความทุกขข์องเราเอง ถา้ความ

ทุกขเ์ราเกิดข้ึน ส่ิงท่ีกิเลสมนัพอก พอกจนใจมนัใหญ่ข้ึน เราเองจะทุกข ์ แลว้เราเองจะเอาตวัรอด

อยา่งไร 

ดูสิ ขณะท่ีคนท่ีมีการศึกษาเขาหาตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานของเขา ถา้เขาไดห้นา้ท่ีการงาน

ของเขา เขาจะช่ืนอกช่ืนใจของเขา น่ีก็เหมือนกนั เราเป็นพระ เราเป็นนกัรบ เราเป็นผูท่ี้ยงัร่ืนเริง

อาจหาญ เหมือนกบักาลเวลาในการแข่งขนัของกีฬาเขา เขาเพิ่งเร่ิมตน้ ไม่ใช่มนัจะหมดเวลาแลว้ 

ถา้จะหมดเวลาแลว้ คนแก่คนเฒ่า ไมใ้กลฝ่ั้ง ถา้ไมใ้กลฝ่ั้ง มนัจะลม้ลงแม่นํ้าเท่านั้น 
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น่ีก็เหมือนกนั กิเลสเรา ถา้มนัหลอกเราไปวนัๆ หน่ึง มนัทาํใหกิ้เลสใกลฝ่ั้ง เราจะตกอยูใ่น

โอฆะ มนัตกนะ ร่างกายน้ีทั้งนั้นน่ะ คนเราจะอาย ุ๑๒๐ ปีก็ได ้๑๐๐ กว่าปีก็ได ้ไม่ใช่อายขุยัมนัจะ

ทาํใหเ้รา แต่กาลเวลาในใจ มิติ ความคิดในใจ ส่ิงน้ีสาํคญั ถา้เราตามมนัเขา้ไป 

ความเป็นอยูจ่ากภายนอกมนัเป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมและวินยัไว ้อาราม ท่ีอยูข่องภิกษุ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

อนุญาตไวท้ั้งหมดล่ะ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัท่ีเราอาศยัอยูน่ี่เป็นสมบติัของพระพุทธเจา้นะ แลว้เรามา

เสวยสุขอยูน่ี่ เรามาเป็นพระเป็นสงฆ ์ เราอยูใ่นสังคม เขาใหม้าในปัจจยั ๔ เขาจะทาํบุญกุศลของ

เขา น่ีเราเสวยสุขนะ 

เราไดม้รดกตกทอดมา ศากยบุตรพุทธชิโนรส เราเสวยสุขขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้ เราตอ้งระลึกรู้ตรงน้ี อยา่ชะล่าใจ อยา่นอนใจ มนัเป็นบุญกุศลของเขา เขาอยากไดบุ้ญ

กุศลของเขา เพราะเขาเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขาเป็นชาวพุทธ เขาถึงหาใหเ้รา ท่ีอยู่

ท่ีอาศยัเขาหาใหเ้รา เขาดูแลเราทั้งนั้นน่ะ ดูแลเราเพื่ออะไร? ก็เพื่อจะใหเ้ราประพฤติปฏิบติั เพื่อจะ

ใหเ้รามีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา เพื่อใหเ้รามีคุณธรรมในหวัใจ จะเป็นประโยชน์กบัเขาข้ึนมาไง บุญ

ของเขาก็ไดไ้ปเตม็ๆ แลว้ถา้เราสร้างธรรมข้ึนมาในหวัใจ เอหิภิกขุ บวชข้ึนมาได ้ มนัจะเป็น

ประโยชน์กบัเขา เขาจะไดป้ระโยชน์กบัเรา ไดป้ระโยชน์ท่ีไหน 

ดูสิ คนเจบ็ไขไ้ดป่้วย เขาไปโรงพยาบาล ถา้ไม่มีหมอ มนัมีแต่ตึกร้าง มนัจะมีอยา่งน้ี 

คนไขจ้ะไปรักษาอยา่งไร น่ีก็เหมือนกนั ไปวดัไปวา มนัไดย้นิไดฟั้งธรรมบา้งไหม ถา้มีคุณธรรม

ในหวัใจ ธรรมอนัน้ีมนัชโลมโลก ธรรมมนัเป็นส่ิงท่ีเขาตอ้งการทั้งหมด แลว้ธรรมในหวัใจข้ึนมา 

ถา้เป็นธรรมข้ึนมา เราแกไ้ขได ้ เรารู้จกั เราแกไ้ข เราไม่ต่ืนเตน้ไปกบัโลก เราอยูใ่นธรรมของเรา 

ส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์กบัเราดว้ย อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน11 ถา้ตนเป็นท่ีพึ่งได ้

จะเป็นท่ีพึ่งของโลกได ้ โลกเขาอาศยัพึ่งพาเราเพื่อประโยชน์กบัเรา เขาถึงไดท้าํบุญกุศลของเขา 

นัน่เป็นเร่ืองระดบัของทาน 

ระดบัของเราเป็นนกัรบแลว้ ภิกษุตอ้งทรงธรรมทรงวินยั เราเกิดมาจากต่างๆ ฐานะกนั 

ระหว่างครอบครัวต่างๆ กนั แลว้มาบวชเป็นพระ เป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เราถึงตอ้งเอาธรรม

วินยัเป็นบรรทดัฐาน เอาธรรมวินยัเป็นบรรทดัฐานนะ จริตนิสัย ทิฏฐิมานะของคน เรารับรู้ไว ้แต่

เรามีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน หรือมีความเห็นมุมมองต่างๆ กนั ตอ้งเอาธรรมและวนิยัน้ีเป็นบรรทดั
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เทศน์พระ วนัท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ๑๕ 

 

ฐาน แลว้เอาธรรมวินยัเป็นท่ีตั้ง แลว้ส่ิงต่างๆ ในสังคม ในหมู่คณะเรามนัจะสงบลง ยอมรับกนั

โดยธรรม อยูก่นัโดยธรรม ปฏิบติัใหมี้ธรรมในหวัใจข้ึนมา จะเป็นท่ีสงบสุขของเรา เอวงั  
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