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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์พระ วนัที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

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

 

ตั้งใจ วนัน้ีวนัอุโบสถ วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา วนัน้ีวนัวิสาขบชูา เป็นวนัเกิดของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นองคเ์กิดแห่งการตรัสรู้แห่งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

แลว้ก็เป็นวนัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพาน ฝากธรรมขอ้สุดทา้ยไวน้ะ “ภกิษุ

ทั้งหลาย เธอจงพจิารณาสังขารด้วยความไม่ประมาทเถดิ โลกนีจ้ะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลย” 

“เธอจงพจิารณาสังขารด้วยความไม่ประมาท” ความประมาทเลินเล่อในชีวิตไง ศากยบุตร

พุทธชิโนรส เราเป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

วางธรรมและวินยัไวใ้หเ้ราไดก้า้วเดิน เราจะตอ้งกตญั�ูรู้คุณ ศากยบุตร บุตรขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ บุตรของกษตัริย ์บุตรของชาวศากยะ ถา้เราเขา้ถึงโคตรถึงตระกลูของเรา ในทาง

อภิธรรม โคตรภญูาณ ลา้งโคตรวงศข์องกิเลส โคตรภญูาณ โคตรวงศข์องเราคือองค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้เราเป็นศากยบุตร เราคิดถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราจะตอ้งทาํตน

ของเราใหเ้ขา้ถึงธรรม 

ธรรมและวินยัมนัขดัเกลาเรานะ ถา้เราขดัเกลาเรา ทาํเราใหดี้ ไม่ใช่เป็นบุตรของกิเลส ถา้

เราเช่ือเรา เราทาํตามเรา เราไวใ้จเราไม่ไดน้ะ เพราะคาํว่า “เรา” อยา่งเดียว เราถึงอ่อนแอ เราถึงทาํ

ส่ิงใดไม่ไดเ้ลย เพราะคาํว่า “เรา” มนัทาํใหเ้ราทาํอะไรก็ไม่ได ้ เราเหน่ือย เราทุกขเ์รายาก เราทุก

อยา่งเลย คาํว่า “เรา” คือกิเลส “เรา” คืออตัตา 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอน สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 ธรรมทั้งหลายน้ีเป็นอนตัตา 

สภาวธรรมต่างๆ น้ีเป็นอนตัตาหมด แต่ความเป็นอนตัตาของมนั ของมนัคือไม่มีใครเห็น ถึงเป็น

ของมนั น่ีของเรา ของเราคือเรารู้เราเห็น 

10สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาเราศึกษาธรรม 

“สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 ธรรมทั้งหลายเป็นอนตัตา ทุกอยา่งเป็นอนตัตา แมแ้ต่นิพพานก็เป็น
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อนตัตา” ตีความกนัไป มัว่หมดเลย ดว้ยเอากิเลสตีความ เอาตวัตนของเราตีความ เพราะคนไม่รู้

จริงเห็นจริงไง 

ความเป็นอนตัตามนัเป็นอนตัตาอยา่งไร อนตัตาเพราะมนัเป็นสภาวธรรม สภาวธรรม 

ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เหตุเราสร้างศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมา ถา้เหตุสร้างศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมา 

ปัญญาข้ึนมาโดยท่ีมีสมาธิรองรับ ถา้มีสมาธิ สติเป็นความตอ้งการทุกเม่ือ ในเม่ือมีสติทุกเม่ือ 

ความมีสติสัมปชญัญะของเราทาํใหเ้ราเกิดจิตสงบ จิตเป็นสมาธิข้ึนมา 

ถา้จิตเป็นสมาธิข้ึนมา ถา้มนัเกิดปัญญาข้ึนมา น่ีชาวศากยบุตร บุตรขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้งมีธรรมาวุธ เป็นอาวุธท่ีฆ่ากิเลส แต่ถา้เป็นบุตรของกิเลส เราเป็นบุตรของ

กิเลส เรายอมจาํนนกบัมนั เราทาํอะไรยอมจาํนนกบักิเลส ตอ้งการความสะดวก ตอ้งการความ

สบาย จะทาํอะไรก็กลวัทุกขก์ลวัยากกลวัลาํบาก เวลากิเลสมนัข่ีหวัใหทุ้กขใ์หย้ากลาํบากล่ะไม่ได้

กลวั ส่ิงท่ีมนัคํ้าอยูน่ี่ กิเลสมนัคํ้าคออยูน่ี่ไม่เคยกลวัมนัเลย เพราะมนัเป็นเรา 

สรรพส่ิงเป็นเราไหม? ไม่เป็นเราหรอก มนัไม่ใช่เรา ถา้มนัเป็นเรานะ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ไม่สอนหรอก แต่มนัละเอียดลึกซ้ึงจนเราแบ่งไม่ไดว้่าเป็นเราหรือไม่เป็นเรา 

เพราะมนัเป็นโดยธรรมชาติ 

เขาว่า “ธรรมะเป็นธรรมชาติๆ” 

กิเลสก็เป็นธรรมชาติ กิเลสเป็นธรรมชาตินะ เพราะกิเลสมนัเกิดตายๆ ไปกบัจิต กิเลสเป็น

ธรรมชาติ ถา้ไม่มีธรรมชาติ ธรรมชาติน้ีมนัขา้มภพขา้มชาติดว้ย แลว้ถา้ไม่ขา้มภพขา้มชาติมนัเกิด

เป็นเทวดา อินทร์ พรหมไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่ขา้มภพขา้มชาติ มนัมาเกิดเป็นมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร เวลา

ตายจากมนุษยไ์ปเกิดในนรกอเวจี มนัไปกบัดวงจิตดวงนั้นไดอ้ยา่งไร มนัขา้มภพขา้มชาติไหม 

กิเลสมนัขา้มภพเลยล่ะ มนัเป็นธรรมชาติ กิเลสเป็นธรรมชาติกบัจิต 

แต่ดว้ยปัญญาคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีใชปั้ญญาชาํแรกแทรกเขา้ไปใน

จิต แลว้ทาํความสะอาดอวิชชาออกจากจิตได ้ ความเป็นอวิชชา ความเป็นตวัตนของมนั มนัอยูก่บั

เรา ถา้เป็นเราข้ึนมา เราทาํอะไรไม่ไดเ้ลยนะ ธรรมะน้ีมาจากฟากฟ้า กว่าจะสร้างข้ึนมาได ้สติกว่า

จะสร้างข้ึนมาได ้ ปัญญากว่าจะสร้างข้ึนมาได ้ จะเป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
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ศากยบุตรพุทธชิโนรส กว่าจะเป็นไดส้ักทีหน่ึง ทุกขย์ากแสนเขญ็ กิเลสข่ีหวัอยูน่ี่ นอนจมอยูก่บั

กิเลส ไม่เคยทุกขย์ากเลย กิเลสมนัข่ีหวัอยู ่มีความพอใจกบัมนัตลอดไป ถึงว่าเป็นบุตรของกิเลส 

10วนันีว้นัสําคญัทางพระพทุธศาสนา ถ้าวนัสําคญัทางพระพทุธศาสนา เราเป็นคนสําคญัคน

หน่ึง เราเป็นศากยบุตรคนหน่ึง เราควรจะมีลวดลายขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า เราควร

จะมลีวดลายธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าไว้ในใจของเรา ถ้ามนัมลีวดลายธรรม

ขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า เราจะมลีวดลายวิธีการต่อกรกบักเิลส ต่อกรกบัเราน่ี 

กิเลสมนัคือเรา กิเลสมนัเป็นความเห็นของเรา เพราะความเห็นมนัมีความทุกขค์วามยาก 

เวลาปฏิบติัโดยกิเลส หาวิธีการเอาช่องทางตรงจริตนิสัย มนัเอามาอา้งตรงจริตนิสัย จริตนิสัยมนั

พอใจ มนัตอ้งต่อสู ้มนัตอ้งต่อสู ้ตรงกบัจริตนิสัย การทาํแลว้มนัว่าง การทาํแลว้มนัเป็นประโยชน์ 

แต่ถา้มนัเป็นความพอใจ กิเลสมนัอา้งตรงนั้นว่ามนัเป็นความพอใจ “ทาํอะไรตรงกบัเรา ธาตุขนัธ์

เป็นอยา่งน้ี ธาตุขนัธ์มนัชอบ” 

10ธาตุขนัธ์มันชอบกต้็องฝืนมนัสิ การฝืนเราคอืการฝืนกเิลส10 กิเลสมนัคือเรา เวลากิเลสมนั

คือเราน่ีไม่ไดม้อง แต่เวลาประพฤติปฏิบติั ทุกขเ์ป็นเรา อะไรเป็นเรา ทาํไม่ได ้ แต่กิเลสเป็นเราน่ี

ไม่รู้นะ ถา้กิเลสเป็นเรา ถา้มนัฝืนเราก็ฝืนกิเลส มนัอยากไดอ้ะไร ไม่ทาํ มนัอยากกิน ไม่กิน มนั

อยากนอน ไม่นอน มนัอยากนอน อยากนอน เดินจงกรม มนัอยากกิน ใหกิ้นคร่ึงเดียว อยากกิน ให้

กิน ๒ คาํ ท่ีเหลือด่ืมนํ้าเขา้ไปใหเ้ตม็ทอ้ง เห็นไหม มนัอยากอะไรเราตอ้งฝืนมนั ถา้ฝืนมนัคือฝืน

กิเลส เพราะกิเลสมนัเป็นเรา 

แต่ธรรมะไม่ใช่เรา ธรรมะกว่าจะสร้างสมข้ึนมาจนกว่าจะทาํถึงท่ีสุดนะ ถา้ถึงท่ีสุด เอโก 

ธมฺโม10 ใจเป็นหน่ึงเดียว ใจกบัธรรมเป็นอนัเดียวกนั ถา้ใจกบัธรรมเป็นอนัเดียวกนั เพราะอะไร 

เพราะมนัชาํระกิเลสออกจากใจหมดแลว้มนัถึงเป็นธรรมอนัเดียวกนั แต่ขณะท่ีกิเลสมนัอยูก่บัเรา 

มนัเปิด พอมนัจะเป็นจะตายข้ึนมาทีหน่ึงมนัก็ผอ่นใหที้หน่ึง พอผอ่นใหที้หน่ึง มีโอกาสไดสุ้ข

สบาย มีโอกาสไดผ้อ่นคลายทีหน่ึง กิเลสมนัผอ่นใหเ้ราพอใจ สุดทา้ยแลว้มนัก็ข่ีหวัไปอีก เห็น

ไหม มนัเป็นของชัว่คราวไง เด๋ียวก็ดีใจ เด๋ียวก็เสียใจ เด๋ียวก็ทุกขใ์จ เด๋ียวก็คิดดี เด๋ียวก็คิดชัว่ มนั

เป็นสภาวะอยา่งนั้น มนัไวใ้จไม่ได ้กิเลสไวใ้จไม่ได ้

ถา้กิเลสไวใ้จได ้ ดูสิ ดูงูเห่าสิ เห็นงูเห่ามนัเจบ็ไขไ้ดป่้วยมา มนัทุกขร้์อนมา เล้ียงมนัไว ้ ดู

มนัไว ้แลว้เด๋ียวมนักก็ดัเอา กดัเรานัน่แหละ เพราะอะไร เพราะมนัตอ้งการอิสรภาพของมนั กิเลส
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ก็เหมือนกนั “เด๋ียวเป็นอยา่งนั้น เด๋ียวเป็นอยา่งน้ี” เราไปเอางูเห่า ชาวนาเล้ียงงูเห่า เราเป็นชาวนา 

กิเลสเป็นงูเห่า มนัฉกกดัใจตลอดเวลา ของของเรามนัฉกกดัเรา ของเราใชอ้ะไรไม่ได ้ ดูสิ ดู

ร่างกายวา่เป็นของเรา มนัจริงหรือเปล่าล่ะ มนัเป็นธรรมชาติของมนั มนัเส่ือมสภาพเป็นธรรมดา

ของมนั 

เราเกิดมาดว้ยบุญกุศล มนุษยส์มบติั แลว้ยงัมาเกิดเป็นพระเป็นเจา้อีก องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แลว้ออกบวชอยู่ ๖ ปี ตอนนั้นยงัไม่เป็นพระพุทธเจา้ 

คืนวนัวิสาขบชูาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นพระพุทธเจา้ แลว้วางธรรมวินยัไว ้ ญตัติจตุตถกรรม ให้

วิธีการบวช เราเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้เรายงัมาเกิดมาเป็นภิกษุอีก เพราะอุปัชฌายอ์าจารยย์กเขา้หมู่ 

ยกเขา้หมู่ก็เป็นพระ เป็นสมมุติสงฆข้ึ์นมา น่ีเกิดในพระอีกแลว้ 

เกิดเป็นคฤหสัถ ์ ตายจากคฤหสัถม์าเกิดเป็นภิกษุ แลว้เกิดเป็นภิกษุแลว้ พุทธชิโนรสมนั

เป็นความจริงไหม ถา้มนัเป็นความจริง เราจะมีความรู้คุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

วนัน้ีเป็นวนัเกิด วนัตรัสรู้ วนัปรินิพพานขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราจะทาํอยา่งไร 

อยา่งนอ้ยเราอยูป่่านะ ถือเนสัชชิก วนัพระวนัเจา้เราถือเนสัชชิกเป็นปกติ เนสัชชิกคือไม่นอน 

ถวายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้มนัรู้จกัคุณ รู้จกับุญคุณ มนัจะมีกะจิตกะใจทาํคุณงาม

ความดีถวายท่าน ถา้ทาํคุณงามความดีถวายท่าน ถวายองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เพื่อใคร? ก็

เพื่อพุทธะของเรา เพื่อใจของเรา ถา้ใจของเรามนัเขม้แขง็ข้ึนมา มนัเขา้ไปรู้ไง ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ัน

เห็นตถาคต10 จิตมนัเห็นเอง จิตมนัพอใจ จิตมนัซ้ึงใจ มนัรู้บุญรู้คุณ 

ครูบาอาจารยท่์านพดูบ่อย “องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้รู้ไดอ้ยา่งไร สอนไดอ้ย่างไร 

เราทาํอะไรไปมนัอยูใ่นพระไตรปิฎกหมดแลว้ ทาํอะไรไปน่ีมนัมี” ถา้คนมีเชาวน์ปัญญาสักหน่อย 

เวลาไปร้ือคน้ในพระไตรปิฎก “มนัมีอยูแ่ลว้ๆ ศีล สมาธิ ปัญญา มนัมีอยูแ่ลว้ทั้งนั้น ส่ิงน้ี

พระพุทธเจา้ตรัสรู้มาแลว้ รู้มาแลว้ทั้งนั้นเลย เราเองต่างหากไม่รู้” แลว้พอทาํเขา้ไป โอโ้ฮ! เป็น

ความมหศัจรรย ์โอโ้ฮ! เหนือโลกเหนือสงสาร ยอดเยีย่มไปหมดเลย 

สาวกภาษิต เราเป็นสาวก ปัญญาเราไม่ทนัพระพุทธเจา้หรอก พระพุทธเจา้วางธรรมและ

วินยัไวห้มดแลว้ เพียงแต่ขอใหเ้รามนัจริงเท่านั้น เราจริงเสียอยา่งมนัจะไดข้องจริงนะ 

เราไม่จริงกนั เราทาํประสาเรา เราทาํเล่นของเรา ทาํเล่น ทาํพอเป็นพิธี ทาํแต่ว่าครูบา

อาจารยค์อยเตือนก็ทาํเป็นพิธี มนัจะช่วยตวัเองไม่ได ้ถา้มนัจะช่วยตวัเองได ้อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 
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ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน10 ถา้ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน อยูท่ี่ไหนเราก็ตอ้งหมัน่เพียรของเรา หมัน่เพียรของ

เรา เพราะทุกขม์นัทุกขข์องเรา ถามตวัเองสิ ถามตวัเองตลอดเวลา ถามใจน้ี ทุกขไ์หม เกิดไหม จะ

มารอบสองรอบสามอีกไหม มนัไม่เกิดหรือ ถา้มนัไม่เกิดมนัตอ้งมีเหตุผลตอบเราว่ามนัไม่เกิดสิ 

มนัจะไม่มาอยา่งน้ีอีกแลว้เพราะอะไร ถา้มนัไม่มีเหตุมีผล เราจะคิด เราจะหาวิธีการอยา่งไร เอา

เทคโนโลยทีางวิทยาศาสตร์มาป้องกนัเลย...ไม่มีทาง มนัไม่มีอะไรจบัจิตได ้ จิตมนัไปประสามนั 

มนัทะลุไปไดห้มด กาํแพงก่ีชั้นมนัก็ทะลุได ้เอาเหลก็ ๕๐๐ ชั้นมาครอบมนัไว ้มนัก็ออกได ้

ในสมยัพุทธกาล กษตัริยท่ี์เขาไม่เช่ือเร่ืองศาสนา ตายแลว้ไม่เกิด เอานกัโทษมาครอบไว ้

เอาแกว้มาครอบไว ้ แลว้คอยดูว่าวิญญาณเวลาออกจากร่างคนตายมนัจะออกไปอยา่งไร มนัเห็น

ไหม มนัทะลุไปไดไ้หม แลว้เราจะเอาเคร่ืองมืออะไรไปพิสูจน์มนัถา้เราไม่มีศีล สมาธิ ปัญญา

พิสูจน์ใจน้ี 

น่ีมนัเกิดอีก มนัไม่มีเหตุมีผลมนัตอ้งเกิด มนัตอ้งเกิดอีก ในเม่ือเกิดแลว้มนัจะทุกขไ์หม 

ชีวิตน้ีทุกขไ์หม ทั้งๆ ท่ีเกิดมาในตระกลู คฤหสัถเ์รามีพ่อมีแม่ มีพ่อมีแม่มามนัก็มีความสัมพนัธ์กนั

มา บุญคุณ เกิดในประเทศอนัสมควรก็รู้อยู ่ ส่ิงท่ีเป็นบุญก็เป็นบุญ เพราะเกิดมาแลว้มีบุญมีคุณ มี

ความคิดถึงกนั มีความกตญั�ูกตเวที มีนํ้ าใจต่อกนั ความเป็นนํ้าใจน้ีมนัเป็นบุญ แต่มนัเป็นสมมุติ 

มนัไม่คงท่ี คาํว่า “สมมุติ” เอาไวใ้นอาํนาจของเราไม่ได ้มนัตอ้งแปรสภาพ มนัตอ้งพลดัพรากเป็น

ธรรมดา ส่ิงอยา่งน้ีมนัของชัว่คราว มนัพลดัพราก เพราะบุญกุศลมนัถึงไดเ้ป็นสภาวะแบบน้ี แลว้

ส่ิงท่ีเป็นจริงอยูไ่หน 

ศาสนามนัเอาตรงน้ีไง ศาสนาสอนถึงความเป็นจริง ความเป็นจริงของเรา เราตอ้งเป็นจริง

ใหไ้ด ้ ศากยบุตรพุทธชิโนรส ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นตถาคต10 ตถาคตสอนไวแ้ลว้ วางธรรมวินยั

ไวแ้ลว้ พิสูจน์ไดท้ั้งนั้นน่ะ พิสูจน์ จบัโกหกใหไ้ดสิ้วา่พระพุทธเจา้โกหก พระพุทธเจา้พดูไม่จริง 

ถา้พระพุทธเจา้พดูไม่จริง เราเป็นคนจริง เราจริงกว่าพระพุทธเจา้ไดอ้ยา่งไร เราจริง เรามีเหตุผล

อะไรถึงว่าจริง 

ถา้เห็นว่าจริงก็ตอ้งพิสูจน์สิ นัง่สมาธิภาวนา ถา้พดูถึงกิเลส ธรรมะเป็นไปไม่ได ้

พระพุทธเจา้บอก ทาํแลว้ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี อยา่งนอ้ยเป็นพระอนาคามี ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี 

อยา่งนอ้ยเป็นพระอนาคามีทีเดียวล่ะ พระอนาคามี พระอนาคามีเป็นท่ีไหน พระอนาคามีน้ีตอ้งมี
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คนแต่งตั้งใหไ้หม น่ีปริยติับอก “ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รับประกนั เป็นพระ

อรหนัตไ์ม่ได”้ 

ธรรมวินยัไม่เป็นพระพุทธเจา้หรือ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกแลว้ “ธรรมวินยั

เป็นศาสดาของเธอ” แลว้ธรรมวินยั ธรรม ธรรมความเป็นจริง ธรรมท่ีอยูใ่นหวัใจ แลว้มนัเป็น

ข้ึนมา น่ีมนัเป็นธรรมวินยั พระพุทธเจา้รับประกนัไม่รับประกนั 

10เกดิในธรรม10 เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ใครรับประกนั ท่ี

โคนตน้โพธ์ิ ใครรับประกนั เวลาผดิมา ๖ ปี ใครรับประกนั แลว้เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ใครมา

รับประกนัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ ไดน้ะ เทวดา อินทร์ พรหมส่งข่าวเป็น

ชั้นๆ ข้ึนไปเลย “ธรรมจกัรไดเ้คล่ือนแลว้ ไม่มีใครสามารถจะเอาคืนได ้เพราะจกัรมนัเคล่ือนแลว้” 

ท่ีจกัรเคล่ือนคือแค่แสดงกิริยาเฉยๆ นะ แต่ความจริงคือความรู้อนันั้น ความรู้ในหวัใจท่ีมนัเคล่ือน

ไป ท่ีมนัฆ่ากิเลส อนันั้นต่างหากเคล่ือนไม่ได ้ จกัรอนัน้ีไดเ้คล่ือนแลว้ ธรรมอนัน้ีไดเ้คล่ือนแลว้ 

มนัไดช้าํระกิเลสแลว้ ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บริสุทธ์ิแลว้ อนันั้นต่างหากของแท ้

แสดงธมัมจกัฯ ออกมาน้ีเพื่อปัญจวคัคีย ์ “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้

หนอ” ต่างคนต่างรู้ความจริงข้ึนมา น่ีเป็นศากยบุตร สงฆอ์งคแ์รกเกิดแลว้ 

แลว้สงฆอ์งคแ์รกเกิด เห็นไหม สงฆใ์นปัจจุบนัน้ี ๔๐๐,๐๐๐ ในเมืองไทย ในทัว่โลกเท่าไร 

แลว้ก็วา่กนัไปนะ ฝ่ายมหายานกพ็ดูกนัไปอีกอยา่งหน่ึง พดูกนัไปนะ “ร้ือสัตวข์นสัตว”์ ว่ากนัไป 

“ธรรมะน้ีเพื่อโลก” 

คาํว่า “เพื่อโลก” มนัไม่ใช่เพื่อธรรม เพื่อธรรมน่ะในหวัใจ เพื่อโลก องคก์รการกุศลเขาทาํ

ไดม้ากกวา่ ถา้เพื่อโลก ดูสิ องคก์รการกุศล เร่ืองขา้วยากหมากแพงเขาช่วยทั้งโลกเลย เพราะมนั

เป็นวตัถุ เป็นวตัถุมนัไม่มีอะไรควบคุมได ้ มนัเป็นไปตามธรรม มนัไม่มีอะไรควบคุมหรอก มนั

เป็นอนิจจงั มนัเจริญ มนัเส่ือมไปเป็นธรรมดา มนัไม่มีอะไรคงท่ีหรอก คนทุกขค์นยาก ขา้วยาก

หมากแพง เป็นวฏัฏะของมนั มนัหมุนไปเป็นสภาวะแบบนั้น เวรกรรมของคน เวรกรรมของโลก 

เวรกรรมต่างๆ แต่ถา้หวัใจมนัพน้แลว้ เวรกรรมขา้งนอกมนัก็เวรกรรม แต่หวัใจมนัไม่ไป

เดือดร้อนตาม 
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10เพือ่ธรรม เพือ่ธรรม10 เราตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีเรา ไม่ใช่เพื่อโลก เพื่อโลก ยเูอน็มนัทาํไดดี้กว่า

มาก โลกเขาสงเคราะห์กนัไดม้ากกว่าเราอีก แต่ถา้เพื่อธรรมล่ะ เพี่อธรรม ถา้ใจเป็นธรรมแลว้เราก็

สงเคราะห์ดว้ยความเป็นธรรม เป็นธรรม สงเคราะห์ดว้ยความเป็นธรรมมนับริสุทธ์ิผดุผอ่ง ถา้เพื่อ

โลก เพื่อโลก เพื่อใครล่ะ เพื่อส่ิงท่ีทาํข้ึนมา มนัเป็นความคิดของโลก เห็นไหม ถึงประสบ

ความสาํเร็จทางโลกขนาดไหนมนัก็เป็นการประสบความสาํเร็จทางโลกส่วนหน่ึง ไดแ้ค่ชัว่คราว

เท่านั้น 

แต่ถา้ประสบความสาํเร็จทางธรรมนะ ปัจจุบนั มนัไม่มีอนาคต อดีตมาเป็นปัจจุบนัน้ี 

ปัจจุบนัน้ีจะไปอนาคต แลว้ธรรมะดว้ยปัจจุบนัธรรมทาํลายหมดเลย อดีตอนาคตไม่มี เพื่อเรา เพื่อ

ปัจจุบนัน้ีเท่านั้น ไม่มีการสืบต่อ ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต มนัเป็นไปอีกไม่ได ้

บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอ้นอดีตชาติ จุตูปปาตญาณ อนาคตไป แลว้ในปัจจุบนัน้ีฆ่ากิเลส 

สภาวธรรมเป็นอยา่งน้ี ธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปัจจุบนัละเอียดลึกลบัมาก 

ลึกลบัสาํหรับคนไม่รู้ มนัเปิดเผยกบัคนรู้ คนรู้จะลึกลบัไปไดอ้ยา่งไร ลึกลบัมนัจะรู้ไดอ้ยา่งไร 

ลึกลบักวา่เราหรือ เพราะเรารู้ มนัจะลึกลบัท่ีไหน มนัเปิดเผยหมด เปิดเผยมา กิเลสมนัถึงไดต้าย 

เพราะมนัไม่เปิดเผย มนัลึกลบั กิเลสมนัซ่อนอยูใ่นความลึกลบัอนันั้น กิเลสมนัซ่อนอยูใ่น

ความลึกลบัแลว้ก็ข่ีหวัเรา “เป็นเรา ทุกขเ์ป็นเรา สรรพส่ิงเป็นเรา อะไรก็เป็นเรา เป็นเรา ทุกขก์็เรา” 

เราทุกขเ์รากร้็องไห ้ก็เจบ็ปวดแสบร้อน แลว้เราก็สะสมซบัซอ้นเขา้ไปท่ีใจ แลว้ก็เกิดตายกนัไปใน

หวัใจท่ีไม่มีวนัจบส้ิน เพราะมนัเป็นกิเลส มนัถึงตอ้งร้ือตอ้งถอน ตอ้งพยายามทาํลาย ทาํลายใหไ้ด ้

ตั้งใจใหไ้ด ้ ตั้งใจเป็นศากยบุตร ถา้เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรสเป็นความจริง เราจะเป็นจริง

ข้ึนมา เราจะเป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองมาก 

การเห็นสมณะเป็นมงคลอยา่งยิง่นะ เราไดเ้ห็นของเราเอง เราเห็นของเรา ใจมนัเป็นสมณะ 

เป็นสมาธิก็เห็นเงาๆ เท่านั้นน่ะ เป็นปัญญาข้ึนมา สมาธิก็เร่ิมออกคน้ควา้ ออกหากนัไป ถา้เป็น

โสดาบนัข้ึนมา พาดเขา้กระแส ส่ิงท่ีพาดเขา้กระแส ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นตถาคต10 จิตมนัเป็น 

เห็นความเป็นไป มนัเป็น ส่ิงน้ีพอมนัเป็นข้ึนมา มนัข้ึนมาจากหวัใจ ส่ิงท่ีจากหวัใจข้ึนมา มนัชาํระ

เขา้ไปในหวัใจ มนัรู้ องอาจกลา้หาญมาก เรารู้ของเราไดข้นาดไหน เราจะมีความองอาจกลา้หาญ

ของเรา 
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วิหารธรรม ใจมีธรรมเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยันะ ใจถา้ไม่มีเคร่ืองอยูอ่าศยั ทุกขต์ลอด ทุกข์

ตลอด อยูก่บักิเลส กิเลสมนัหลอกลวงไป อา้งอดีตอนาคตไปตลอด “เม่ือนั้นเม่ือน้ีจะดี โยกยา้ย

ถ่ายเทไปท่ีไหนแลว้มนัจะดี” โยกยา้ยถ่ายเทน่ีมนัเป็นเปลือก มนัเป็นสังคม มนัเป็นวตัถุ มนัเป็น

ทาส หวัใจดวงเก่า หมาข้ีเร้ือนอยูท่ี่ไหนมนัก็ข้ีเร้ือน อยูท่ี่ไหนมนัก็คนั อยูบ่นสวรรคม์นัก็คนั อยู่

ใตบ้าดาลมนัก็คนั ถา้มนัข้ีเร้ือนของมนั มนัตอ้งเกาของมนั ใจมนัมีข้ีเร้ือน ใจข้ีเร้ือนมนัตอ้งรักษา

แผลใจก่อนสิ ถา้หมามนัหายจากข้ีเร้ือน มนันอนท่ีไหนก็เป็นสุข นอนโคนตน้ไม ้ จะนอนใตถุ้น

บนัได จะนอนบนหลงัคาท่ีไหนมนัก็เป็นสุข มนัไม่เป็นข้ีเร้ือน 

ใจมนัเป็นข้ีเร้ือน ถา้มองโลกมนัมองอยา่งนั้น โลกมนัเป็นขา้งนอก พอมองขา้งนอกไป ใจ

มนัข้ีเร้ือนมนัก็เป็นทุกขข์องมนั ส่ิงท่ีเป็นอยา่งนั้น ส่ิงท่ีเป็นข้ีเร้ือนมนัก็เป็นทุกขก์บัเรา ทุกขก์บัเรา

นะ เวลาทาํส่ิงใดต่างๆ ข้ึนมาก็เพื่อประโยชน์โลกๆ แลว้ทาํไมผลมนัตกมาทุกขท่ี์เราล่ะ ทุกขท่ี์เรา

เพราะใจมนัเป็นตวัเร่ิมตน้ ใจมนัเป็นความคิด ใจมนัเป็นผูบ้ริหารจดัการ ใจเป็นเจา้ของนโยบาย 

เจา้ของนโยบายก็นโยบายเพื่อโลก ส่ิงท่ีกระทาํออกไปแลว้มนัเป็นเร่ืองของโลกหมดเลย ถา้

ยอ้นกลบั ทวนกระแสกลบัมา 

ท่ีอยูอ่าศยั นกยงัมีรวงมีรัง คนยงัตอ้งมีท่ีอยู่อาศยั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงบอก

ใหอ้ยูเ่รือนว่าง ใหอ้ยูกุ่ฏิวิหาร ส่ิงต่างๆ พออยูพ่ออาศยั ส่ิงท่ีพออาศยัไว ้ พออาศยัเพื่อเรา มนัมีไว้

เพื่อเรานะ อยา่ไปต่ืนเตน้กบัมนั ส่ิงท่ีจะตอ้งดูแลรักษา มนัเป็นขอ้วตัรปฏิบติั กิจของสงฆ ์ ๑๐ 

อยา่ง กวาดลานเจดีย ์ รักษาโบสถ ์ รักษาวหิาร รักษาส่ิงท่ีเป็นของสงฆ์ ภิกษุดูดายของสงฆ ์ เป็น

อาบติัปาจิตตีย ์ปลวกข้ึนกุฏิ ถา้เราไม่ดูแลรักษา มนัทาํลายของสงฆ ์

“ไปฆ่าสัตวเ์ป็นอาบติัปาจิตตีย”์...เราไม่ไดฆ่้า การฆ่าสัตวคื์อฆ่าดว้ยเจตนา แต่น่ีรักษาส่ิงท่ี

เป็นประโยชน์ มนัเป็นขอ้วตัรปฏิบติั มนัจะเทียบเขา้มาในหวัใจ ถา้หวัใจมนัเป็นธรรม มนัจะ

เขา้ใจในสภาวะแบบนั้น ถา้หวัใจไม่เป็นธรรม มนัตีเป็นอตัตกิลมถานุโยค-กามสุขลัลิกานุโยค จะ

ไปเข่ียปลวก จะไปกาํจดัปลวกออกจากกุฏิก็เป็นอาบติัปาจิตตีย ์ จะไม่ดูแลรักษาก็เป็นอาบติั

ปาจิตตีย ์ กลืนก็ไม่เขา้ คายก็ไม่ออก คาคออยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเราไม่เคยผา่น

สังคม ไม่เคยศึกษาธรรมะ ไม่มีครูบาอาจารยเ์ป็นคนช้ีนาํ 

ส่ิงท่ีมนัไม่มีเจตนา เราไม่มีเจตนา เราจะรักษา จะมีขอ้วตัรปฏิบติัเพื่อรักษาของของสงฆ ์

รักษาของของสงฆไ์วเ้พื่ออะไร? เพื่อหมู่ชน เพื่อสงฆ ์๔ ทิศจรมา ว่ามาอาศยัเป็นของของสงฆ ์ ส่ิง
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ท่ีเป็นของของสงฆ ์ภิกษุตอ้งรักษาของของสงฆ ์ของสงฆเ์ป็นของสาธารณะ ไม่ใช่ของของเรา ส่ิง

น้ีรักษาไวเ้พื่อสงฆ ์รักษาไวเ้พื่อประโยชน์ รักษาของสงฆ ์ใครเป็นคนรักษา? ก็ใจเป็นคนรักษา ถา้

ใจเป็นคนรักษา ใจรักษาของสงฆ ์ ใจมนัมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นธรรมหรือยงั? มนัเป็นธรรม

โดยอตัโนมติัเลยนะ แต่ถา้เราไม่เขา้ใจ กิเลสมนัข่ีคอ “ทาํอยา่งนั้นก็ผดิ เป็นอาบติัปาจิตตีย”์ นอน

จมกบักิเลส จะไม่รักษาเลยก็เศร้าหมอง เราไม่ไดรั้กษาของสงฆ ์ของสงฆเ์ราปล่อยใหป้ลวกมนักิน

มนัทาํลาย 

ทาํก็กลวัเป็นอาบติั ไม่ทาํก็เศร้าหมอง เศร้าหมองอยูใ่นใจ เก็บกดอยูใ่นใจ เห็นไหม น่ีเวลา

กิเลสมนัเป็นใหญ่ เป็นบุตรของกิเลส 

ถา้เป็นบุตรของธรรมล่ะ เป็นบุตรของครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยท่์านพาเราทาํนะ ส่ิงท่ีเรา

ไม่ไดเ้จตนา ปลวกท่ีมนักดัมนักินเขา้ไป มนักินแลว้มนัก็เป็นโทษเป็นภยัของมนั เพราะมนัเป็น

ของของสงฆ์ แต่ถา้ไล่มนัไปกดัไปกินท่ีอ่ืน มนัก็เป็นการดาํรงชีวิตของมนั เราจะดูแลรักษาได้

ไหม ถา้เราดูแลรักษาได ้ส่ิงน้ีก็เป็นประโยชน์กบัเขาดว้ย ถึงว่ามนัเป็นลาภของเขา 

อยา่งสัตวม์นัไดอ้าหารมา มนัลาภของสัตว ์ลาภของเขา แลว้เราไปแยง่อาหารเขามา มนัไป

ขดัลาภของเขา แต่ลาภนั้นมนัมีโทษมีภยั แต่ถา้มนัไม่ใช่ทุกขลาภ มนัเป็นลาภโดยธรรมชาติ เขาไล่

ล่ากนั เขาหากินกนัโดยธรรมชาติของเขา สัตวกิ์นเน้ือมนัอยูใ่นป่าในเขา มนัเป็นธรรมชาติของเขา 

เขามีเวรมีกรรมต่อกนัมา เขาผลดักนักินกนัมาอยา่งนั้น ในภพในชาติผลดักนัเกิดผลดักนัตายใน

วฏัฏะมามหาศาลอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีเราไม่เห็นในโลกน้ีมนัยงัอีกมหาศาลเลย แต่ส่ิงท่ีเราเห็นต่อหนา้ต่อ

ตา มนัเป็นการใหเ้ราไดฝึ้ก เป็นการใหเ้ราไดช้ัง่ใจ เป็นการใหเ้ราไดฝึ้กฝนใจ เป็นการใหเ้ราไดรั้บรู้

สภาวะแบบนั้น ส่ิงท่ีเรารับรู้สภาวะแบบนั้นจากภายนอก ถา้จิตใจมนัเมตตาข้ึนมา จิตใจมนั

อ่อนโยนข้ึนมา มนัก็ยอ้นกลบัมาท่ีในหวัใจ 

แลว้กิเลสท่ีมนักดัหวัใจล่ะ ปลวกมนักดัของสงฆน์ะ ปลวกมนักินไม ้ ปลวกมนักินกฏิุ

วิหารนะ แลว้กิเลสมนักินหวัใจล่ะ กิเลสท่ีมนักินอยูน่ี่ มนักดัอยูน่ี่ มนักดัหวัใจ มนักดัแลว้มนัทุกข์

มนัยาก แลว้จะกาํจดัมนัอยา่งไร กาํจดัอยา่งไร? มนัก็ตอ้ง ศีล สมาธิ ปัญญาไปกาํจดั 

10ศีล สมาธิ ปัญญา10 มนัมีศีลไหม มีสมาธิไหม ถา้มีศีลมีสมาธิ มนัก็ไปกาํจดัปลวก เราจะไป

กาํจดัมนั ถา้กาํจดัไม่ดี ไปเข่ียมนั มนัก็ตายนะ น่ีก็เหมือนกนั กิเลสท่ีมนัข่ีหวัเรา “ทาํโน่นก็ไม่ได ้น่ี

ก็ไม่ได”้ เด๋ียวเราจะตายนะ ตายจากความรู้สึก ตายจากความช่ืนใจ ตายจากเจตนา ตายจากความมุ
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มานะ ตายจากความเพียรชอบ ความเพียรเป็นมิจฉาไง มนัตายจากความถกูตอ้งไปเป็นมิจฉา เป็น

ความเห็นผดิ เป็นความเศร้าหมอง เป็นการสะสม เป็นการนอนจมกบักิเลส น่ีบุตรของกิเลส 

ถา้บุตรของธรรมล่ะ บุตรของศากยบุตร ศากยบุตรมนัมีครูมีอาจารยน์ะ ถือนิสัย ครูบา

อาจารยข์องเราท่านจะพาเราไป ครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นโคนาํฝงู โคท่ีฉลาด โคท่ีมีหูมีตา 

ท่านจะรู้ว่าส่ิงใดควรไม่ควร ส่ิงใดควรไม่ควร จงัหวะมนัมาถึง กรรมของมนัตอ้งเอาตวัรอดใหไ้ด ้

สัจธรรม เวลามนัมีกรรมมีเวรข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปจาํพรรษา 

พราหมณ์นิมนตใ์หไ้ปจาํพรรษาแลว้ลืมใส่บาตร แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้งกิน

ขา้วมา้ กินขา้วกลอ้ง เอามาบดเป็นแป้งกิน เห็นไหม เวลากรรมมนัสนอง ถึงเวลาของมนั คนเรา

มนัมีวิกฤติในชีวิตตลอดไป ชีวิตทั้งชีวิต ๑๐๐ ปีจะไม่เคยวิกฤติ ไม่เคยมีอะไรกระทบกระเทือนใจ

เลย มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัไม่ใช่ผา้ขาวท่ีมนัจะขึงไวโ้ดยท่ีไม่ไดใ้ช ้ผา้ขาวก็ตอ้งเอามาห่มมาใช ้

มนัตอ้งซกัตอ้งยอ้ม ตอ้งรักษาทั้งนั้นน่ะ 

10ชีวติกเ็หมอืนกนั ชีวติทีเ่ราเกดิขึน้มามนัต้องรักษาต้องดูต้องแล ถ้าคนฉลาดพาชีวตินี้รอด

จากวกิฤติ เอาวกิฤติน้ันมาเป็นโอกาส เอาวกิฤติมาเป็นโอกาส วกิฤติเกดิขึน้มาเรากไ็ม่เสียใจ วกิฤติ

เกดิขึน้มากก็รรมเราทาํมาเอง ถ้าเราไม่ทาํมาเอง ทาํไมมนัเกดิกบัเรา ทาํไมคนรอบข้างเขากเ็หมอืน

เรา เห็นวกิฤติเหมอืนกนั ทาํไมเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อน เพราะเขาไม่ใช่เจ้าของเร่ือง เขาไม่รับรู้กบัเรา 

มนัเป็นกรรมของเรา เราสร้างขึน้มา เรากห็าทางออก หาทางแก้ไข หาทางดูใจเรา พอดูใจเรา มนั

เข้าใจเร่ืองกรรมมนักป็ล่อย ปล่อยมนักผ่็านไป ลมพดัลมเพ ลมพดัผ่านไป ใครทุกข์? ไม่เห็นมใีคร

ทุกข์เลย แต่ถ้าจติมนัยดึนะ ทุกข์ไปหมดเลย 

ยอ้นกลบัมา เอาวิกฤติเป็นโอกาส พอเอาวิกฤติเป็นโอกาส มนัก็แกไ้ข แกไ้ขในการ

ดาํรงชีวิตของเรา เห็นไหม ศากยบุตรพุทธชิโนรส ชีวิตเกิดมาเพื่อการแกไ้ข ปัญหามีไวแ้กไ้ข 

ปัญหามีไวใ้หจ้ดัการแกไ้ข แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน ไปกบัพระ

อานนท ์ สั่งไวห้มดเลยนะ “อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เขาจะทาํสังคายนา นายจุนทะใหอ้าหารเป็นม้ือ

สุดทา้ย ประชาชนเขาจะโจมตีนายจุนทะว่า เพราะฉนัอาหารของนายจุนทะแลว้พระพุทธเจา้

ปรินิพพาน” สั่งพระอานนทไ์วห้มดเลย “อานนท ์ เธอบอกเขานะว่า เหตุการณ์อยา่งน้ีมนัเป็น

ประโยชน์กบัเขา ไม่ใช่โทษหรอก อาหารของนายจุนทะเป็นอาหารท่ีประเสริฐมาก เพราะเราฉนั
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อาหารของนายจุนทะแลว้เราถึงขนัธนิพพาน มนัเป็นวาระเป็นคราวขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้จะปรินิพพานเอง ไม่ใช่เพราะฉนัอาหารของนายจุนทะแลว้ถึงปรินิพพาน” 

ทั้งๆ ท่ีตวัเองจะตอ้งปรินิพพานอยูแ่ลว้ ยงับอกกล่าวไวแ้กไ้ขเหตุการณ์วิกฤติทางโลกไว้

ไม่ใหม้นัเป็นไป ไม่ใหมี้การขดัแยง้กนั ใจท่ีเป็นธรรมไม่ไดห่้วงตวัเองเลย ตวัเองจะตายในคืนน้ี

อยูแ่ลว้ ยงัเทศนาว่าการสั่งสอนมา ไปเอาพราหมณ์ เห็นไหม “ศาสนาไหนก็เจริญๆ องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าอยา่งไร” 

แมแ้ต่จะปรินิพพาน ยงัแกไ้ขเหตุการณ์ทุกอยา่ง ยงัเอาพราหมณ์ท่ีมาถามปัญหาเป็นพระ

อรหนัตข้ึ์นมาในคืนสุดทา้ย เป็นเอหิภิกขุองคสุ์ดทา้ยท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บวชให้

นะ “อา้ว! อานนท ์ บวชข้ึนมา แลว้ภาวนาเลย คืนน้ีขอใหบ้รรลุธรรมข้ึนมา ไม่ตอ้งมายุง่” พระ

อานนทก์็บวชให ้ จดัการให ้ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มนัเป็นประโยชน์นะ ถา้ธรรมมนัเป็นประโยชน์ 

มนัเป็นประโยชน์ ถา้มนัเป็นกิเลส เห็นไหม 

ศากยบุตรพุทธชิโนรส วนัน้ีวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา มนัเป็นองคก์ร ศาสนาเป็น

องคก์ร สังฆะเป็นสงฆ ์ เราเกิดมาในสงฆ ์ แลว้เรามีครูมีอาจารย ์ เรามีหมู่มีคณะ หมู่คณะของเรา

ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ร้ือคน้กิเลส ชาํระกิเลสในหวัใจตั้งแต่หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ลงมา ครูบา

อาจารยท่์านทาํมา มนัมี มนัมีวิธีการ มนัมีเทคโนโลย ีมนัมีส่ิงต่างๆ จะใหเ้ราทาํ เพียงแต่เราสนใจ

ไหม 

เราอยา่นอนจมกบัชีวิตนะ เราบวชมาน้ีอยา่ชะล่าใจวา่คนหนุ่มไม่ตาย คนหนุ่มคนแก่ตาย

เหมือนกนัหมด หายใจเขา้แลว้ไม่หายใจออก ตายหมด ถา้มนัไม่ชะล่าใจกบัชีวิต มนัทาํใหเ้รา

ต่ืนตวั “ภกิษุทั้งหลาย เธอจงพจิารณาสังขารด้วยความไม่ประมาทเถดิ” แลว้เราประมาทไหม เรา

ประมาทกบัชีวิตไหม หายใจเขา้แลว้หายใจออกอยูพ่รรษาหน่ึง จะเขา้พรรษาอีกแลว้ เด๋ียวเดียวก็

ออกพรรษาอีกแลว้ เขา้พรรษาอีกแลว้ ก่ีปีแลว้ แลว้ชีวิตมนัจะตายไหม คนเรามนัจะไม่ตายหรือ 

ร่างกายน้ีจะไม่เส่ือมสภาพหรือ 

10มนัตายนะ แต่ถ้าตายพร้อมกบัมธีรรมไป มนัตายด้วยคุณประโยชน์ไง ถ้าเราเป็นศากย

บุตร ใจเราเป็นธรรม พร้อมทีจ่ะตาย ตายเมือ่ไหร่กไ็ด้ เพราะความตายมนัเป็นธรรมดา มนัเป็น

ความจริงอนัหน่ึง เพราะคนเกดิมาต้องตายทั้งหมด แต่ถ้ากเิลสมนัตายแล้วนะ สุข สบาย ตาย

เมือ่ไหร่กไ็ด้ เพราะมนัไม่มอีะไรหรอก เหมอืนวนันีพ้รุ่งนี ้ วนันี้กพ็รุ่งนี ้ มนัเหมอืนธรรมดา 
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เหมอืนกบัผ่านประตูเข้าออก มนัจะมอีะไร อยู่ซีกฟากนี้ ข้ามไปซีกฟากโน้น เราออก เปิดประตู

ผ่านไปกเ็ท่าน้ัน ไม่เห็นมอีะไรเลย 

แต่ถา้เรายงัมีกิเลสอยู ่ทุกขน์ะ ทุกข ์มนัจะเป็นจะตาย เดือดร้อนไปหมดเลย ถา้เราประมาท 

ประมาทวนัเวลา ประมาททุกอยา่ง ชีวิตเรามนัจะเอาอะไรเป็นประโยชน์ แต่ถา้เราไม่ประมาท 

ปัจจุบนัน้ีก็ไม่ประมาท รีบเร่งของเรา หนา้ท่ีการงาน เราทาํของเราตามสติปัญญา หนา้ท่ีพระบวช

ใหม่ พระบวชใหม่ก็ฝึกขอ้วตัร มีหูมีตาดูเขาทาํอยา่งไร ไม่ใช่ว่า “ฉนัทาํได้ๆ ” 

“ฉนัทาํได”้ มนัเร่ืองโลกๆ นะ อยา่เอาทิฏฐิมานะมาข่มข่ีกนั อยา่มาขวางโลก จะสงัเกต

ก่อน ทาํไมทาํอยา่งน้ี ทาํอยา่งน้ีเพราะอะไร เพราะเก็บอยา่งน้ีมนัมีประโยชน์เพื่ออยา่งน้ี เก็บอยา่ง

นั้นมนัเป็นประโยชน์ไปอยา่งนั้น การเก็บรักษาไม่ใช่ว่ากองๆๆ เป็นการเก็บรักษานะ นัน่ไม่ใช่

การเก็บรักษา นัน่เป็นการทิง้ไว ้ ของมากองๆๆ ไว ้ มนัไม่ใช่การเก็บรักษา แต่เขาเก็บเขาเรียง ถา้

เป็นกิเลส “โอ๋ย! มนัยุง่ยาก มนัเสียเวลา ฉนัจะรีบไปภาวนา” ถา้รีบไปภาวนา ทาํไมเป็นคนมกัง่าย

อยา่งน้ี คนมกัง่ายเป็นคนมีสติหรือ คนมีสติเขาจะเก็บทุกอยา่งใหม้นัเป็นระเบียบเรียบร้อย คนมี

สติสัมปชญัญะมนัฝึกสติมาจากขา้งนอก 

ผูบ้วชใหม่ใหส้ังเกต ไม่ใช่ว่า “ฉนัก็ทาํได ้ทาํของง่ายๆ” นัน่มนัวิสัยโลก เห็นไหม เราบวช

เป็นพระข้ึนมา เราขอนิสัย ๕ พรรษา ขอนิสัยเพื่ออะไร? ขอนิสัยก็เพื่อใหรู้้ไง 

โลกกบัธรรม เหรียญมี ๒ ดา้น เหรียญขา้งหน่ึงเป็นโลก เหรียญขา้งหน่ึงเป็นธรรม เก็บ

อยา่งหน่ึงเป็นธรรม เก็บอยา่งหน่ึงเป็นโลก เวลาของท่ีสละบริจาค สละบริจาคมาเป็นธรรม ผูใ้ช้

เป็นโลกหรือ โลภโมโทสัน เก็บสะสมจนลน้หวัเลย นัน่ไม่ใช่เป็นธรรม “อา้ว! ก็เขาใหม้า มนัเป็น

ธรรม สิทธิเสรีภาพ เขาใหม้า”...สิทธิเสรีภาพมนักิเลสน่ะ ถา้เป็นธรรม มนัเจือจาน มนัสละ มนัเผือ่

แผ ่

10ส่ิงนีม้นัถงึว่า นิสัย ให้ดูให้สังเกต ไม่ใช่ทาํตามอาํเภอใจ ทาํตามอาํเภอใจมนัเป็นกเิลส ฟัง

ไหม บอกไว้แล้วว่าถ้าการขดัขืนกเิลส การขดัเกลากเิลสคือการต่อสู้กบัมนั คอืการขดัขนืมนั การ

ไม่ยอมจาํนนกบัความคดิ ของเคยทาํ เคยกนิเคยใช้ ฝืนมนั ฝืนไม่ทาํ ฝืนให้มนัน้อยลง ฝืนให้

ร่างกายมนัปลอดโปร่ง ฝืนให้ธาตุ ๔ มนัไม่หนัก การภาวนามนัจะได้ก้าวเดนิไป 

10ฝืนตัวเองคอืฝืนกเิลส 
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การเก็บการรักษา ถา้เก็บรักษาทางโลกมนัก็เหมือนกบัสักแต่ว่าทาํ มนัเป็นการสะเพร่า มนั

เป็นการไม่ไดส้ร้างสติ เป็นการมกัง่าย ลืมตวั แต่ถา้เป็นการตั้งสติ มนัเป็นการจงใจ เป็นการใช้

ความคิด เป็นการบาํรุงรักษา 

เป็นการจงใจ เป็นการใชค้วามคิด เป็นการบาํรุงรักษา เขาบอก “เป็นกิเลส มนัเป็นความ

ทุกข”์ มนัก็เบ่ือหน่าย มนัก็ไม่ทาํ ไอกิ้เลสมนัข่ีคออยูน่ัน่น่ะ แต่ถา้เป็นความจริงข้ึนมา มนัช่ืนใจ 

มนัทาํใจ เพราะเราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส ทาํดว้ยสติ เราฝึกสติ เราเก็บหอมรอมริบ เรามี

สติสัมปชญัญะ เราเคล่ือนไหว 

“ภกิษุทั้งหลาย เธอจงพจิารณาสังขารด้วยความไม่ประมาทเถดิ” ไม่ประมาทเถิดน้ี ไม่

ประมาทเถิดมนัก็มีสติสัมปชญัญะทุกการเคล่ือนไหว ทุกการเหยยีดคู ้ ทุกอยา่งมีความเขา้ใจ แลว้

ไปนัง่ภาวนามนัก็เป็นการภาวนาข้ึนมาบา้งสิ ไอน่ี้ปล่อยมนัไปเป็นลิงหลอกเจา้เลยล่ะ ลิงมนัโหน

ไปตามตน้ไมเ้ลย มนัออกแรงจนอ่อนจนเพลีย จนมนัออกฤทธ์ิเตม็ท่ีของมนัแลว้ ตกกลางคืนมนั

จะนัง่ภาวนา ๒ นาที หลบัแลว้ เห็นไหม มนัประมาทเลินเล่อ มนัปล่อยไปทั้งวนัเลย ปล่อยใหจิ้ต

เหมือนลิง มนัไปทั้งวนั มนัโหนก่ิงไมน้ั้น โหนก่ิงไมน้ี้ “ตกเยน็ข้ึนมาจะนัง่ภาวนา” มนัโหนก่ิงไม ้

มนัออกแรงจนมนัเหน่ือยจะตายอยูแ่ลว้จะมาภาวนาอะไร 

แต่ถา้มนัไดฝึ้กของมนั มนัไดมี้สติสัมปชญัญะ มนัไดบ้าํรุงรักษา มนัไม่ประมาท มนัดูแล

ตวัมนัเอง มนัสมบรูณ์มา มนัพอใจของมนั เวลานัง่ภาวนามนัจะภาวนาของมนัไปได ้ น่ีศากยบุตร

พุทธชิโนรส 

วนัน้ีวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา ถา้วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา เราเป็นภิกษุ เราเป็น

นกัรบ เราเป็นศากยบุตรโดยสมมุติ เป็นสงฆ ์สงฆย์กเขา้หมู่เป็นพระ เป็นภิกษุ แต่เป็นภิกษุแลว้เรา

ตอ้งประพฤติปฏิบติัเขา้ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในใจเราใหไ้ด ้ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

ถา้เราเขา้ถึงใจเรา เราเคารพธรรมของเรา เคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราจะเป็น

ประโยชน์กบัเรา 

ผลของการประพฤติปฏิบติั เราจะรู้เองของเรานะ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเทศนาว่าการสอนเรา 

ถา้เราประพฤติปฏิบติัเขา้ไปได ้ เราจะรู้เลยว่าครูบาอาจารยข์องเราหลอกเราหรือเปล่า ทาํไมเรา

ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ทาํไมครูบาอาจารยบ์อกว่าไปทางซา้ย แต่ทาํไมเราไปทางขวา เอะ๊! ครูบา

อาจารยก์บัเราตอ้งผดิองคห์น่ึงแน่นอน จบัผดิครูบาอาจารยใ์หไ้ด ้ เอาครูบาอาจารยเ์ป็นหลกั แลว้
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พยายามตั้งใจทาํข้ึนไป ไม่ตอ้งไปวดักบัใคร ไม่ตอ้งไปวดักบัคนอ่ืนนะ คนอ่ืนเป็นจริตนิสัยของ

เขา 

เราเป็นสังฆะ เป็นหมู่สงฆ ์หมู่สงฆส์ังฆะเป็นศากยบุตรดว้ยกนั ตอ้งมีความเมตตา มีความ

เมตตา มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั แลว้เราดูแลรักษากนั ช่วยกนัดูแลกนั ศากยบุตร เราเป็นบุตร

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้โลกน้ีจะไม่ว่างจากพระอรหนัต ์ แลว้เราก็จะเป็นพระ

อริยบุคคลข้ึนมา ถา้เราทาํของเราได ้ถา้เป็นข้ึนมา เราจะมีความสุขก่อน 

เวลาเขาโกรธกนั เบียดเบียนตวัเองก่อน แลว้ก็เบียดเบียนผูอ่ื้น น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรา

ประพฤติปฏิบติั เราไดค้วามสุขก่อน เราไดรู้้ความจริงก่อน จากใจดวงหน่ึง คือใจของเราท่ีได้

สัมผสั กบัใหด้วงใจต่อๆ ไป น่ีเป็นประโยชน์กบัเรา ประโยชน์กบัศาสนา จิตของเราถา้เป็นศากย

บุตรพุทธชิโนรสมนัจะเป็นประโยชน์กบัศาสนา เป็นประโยชน์กบัเรา เป็นประโยชน์กบัทุกๆ คน

เลย แต่ถา้จิตของเราเป็นจิตกิเลส เป็นบุตรของกิเลส มนัจะเหยยีบย ํา่เรา เราจะทุกขก่์อน เราจะรู้

ก่อนว่าเราทุกข ์แลว้ความทุกขน้ี์จะระบายไปสู่คนอ่ืน เห็นไหม มนัเป็นโทษหมดเลย 

วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนาอยูข่า้งนอก วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา ความจริงอยูข่า้ง

ใน ในหวัใจของเรา ใหม้นัเป็นความสาํคญัข้ึนมา ความสาํคญันะ เทวดา อินทร์ พรหมยงัมาฟัง

เทศน์เลยล่ะ เทวดา อินทร์ พรหมยงัตอ้งมาฟังอริยสัจจากใจของผูท่ี้รู้จริง เพราะอริยสัจในตาํรา

เป็นอยา่งหน่ึง อริยสัจในความเป็นจริงอยา่งหน่ึง อริยสัจในความเป็นจริงเพราะทาํได ้ คนท่ีทาํไม่

เป็น แลว้ก็มีความพลั้งพลาด มีความพลั้งเผลอ มีการกระทาํแลว้มนัผดิพลาด เขาจะมาศึกษาเล่า

เรียน เขาจะมาไต่ถามถึงความผดิพลาดของเขา เห็นไหม คนรู้จริงจะเป็นประโยชน์กบัทุกๆ คนเลย 

น่ีศากยบุตรพุทธชิโนรส 

วนัน้ีวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา วนัวิสาขบชูา เราเป็นชาวพุทธแท้ๆ  แลว้เราเป็น

นกับวชดว้ย เป็นพระดว้ย ตอ้งใหเ้ป็นความสาํคญักบัเรา แลว้จะเป็นประโยชน์กบัเรา เอวงั 
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