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ตั้งใจ วนัน้ีวนัอุโบสถ อุโบสถศีล ดูอากาศสิ อากาศมนัสะอาดบริสุทธ์ิ หายใจช่ืนใจมาก 

ความสะอาดจากอากาศ ความสะอาดจากวตัถุ อุโบสถศีลเพื่อความสะอาดของสงฆ ์ สังฆะคือหมู่

สงฆ ์ ภิกษุ สมมุติสงฆ ์สมมุติคือเรา รวมกนั ๔ องคข้ึ์นไปเป็นสงฆ ์ น่ีสังฆะของเรา ศาสนทายาท 

เราจะเป็นทายาทในศาสนา เราเห็นภยัจากวฏัฏะ เห็นภยัจากโลก โลกเป็นของร้อนนะ โลกเป็น

ของร้อน 

ดูสิ เวลาธรรมะ คฤหสัถธ์รรม ธรรมของฆราวาสไง มนุษยส์มบติั การเกิดเป็นมนุษยน้ี์

ประเสริฐท่ีสุด เพราะการเกิดเป็นมนุษยม์นัมีร่างกายและมีจิตใจ ร่างกายมนับีบคั้นใหจิ้ตใจทุกข์

ร้อน ร่างกายมนับีบคั้น มนัตอ้งการอาหารของมนั มนัตอ้งการผอ่นคลายของมนั จิตใจเป็นเจา้ของ 

จิตใจเป็นผูรั้กษา จิตใจจะหาทางออก น่ีมนุษยส์มบติัเป็นอริยทรัพย ์แต่อริยทรัพยเ์กิดมาแลว้เราไม่

แสวงหาทรัพยท่ี์เป็นอริยทรัพยจ์ากภายใน อริยทรัพยน้ี์เกิดมาใชจ่้ายฟุ่มเฟือย ชีวิตฟุ่มเฟือยไปนะ 

อายุทีไ่ด้มาคอืวนัเวลาทีเ่สียไป 

พรรษาทีไ่ด้มาคือวนัเวลาทีเ่สียไป 

พรรษาท่ีไดม้า เวลาบวชข้ึนมามีอายพุรรษามากข้ึนเป็นอาวุโส ตอ้งเคารพบชูากนั ถา้

เคารพบชูากนั เขาจะเคารพบชูาดว้ยคุณธรรมในหวัใจของเราดว้ย ถา้เรามีคุณธรรมในหวัใจของ

เรา เห็นไหม สามเณรอาย ุ ๗ ขวบเป็นพระอรหนัต์ เป็นพระอรหนัตเ์พราะใจของท่านเป็นพระ

อรหนัต์ แต่ของเราบวชข้ึนมาแลว้เรามีเป้าหมายของเรา เป้าหมายของเราถา้บวชแลว้ตอ้งพน้จาก

ทุกข ์ ในเม่ือเราบวชมาเพราะเห็นภยัในวฏัสงสาร เราถึงบวชมาเป็นภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฏัฏะ ในเม่ือ

เห็นภยัในวฏัฏะ ตบะธรรมมนัเป็นการเผาผลาญกิเลส ตบะธรรมตอ้งสร้างข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา 

ตบะธรรมคือสมาธิ ปัญญาคือการรอบรู้ในกองสังขาร ปัญญาคือการรอบรู้ในกองกิเลสท่ีมนั

เกิดข้ึนในหวัใจของเรา มนัจะเกิดข้ึนมาไดเ้พราะมีการฝึกฝน มีการตั้งใจ เราตั้งใจนะ 
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ตอนบวชข้ึนมาเห็นภยัในวฏัฏะ เราออกบวชดว้ยความกลวักิเลส ดว้ยความต่ืนจากกิเลส 

จะเขา้สู่ธรรม แต่พอบวชเขา้มาแลว้ วนัคืนล่วงไปๆ บดัน้ีเราทาํอะไรอยู่ ส่ิงท่ีดีกว่าน้ียงัมีอยู ่ ท่ีเรา

ทาํอยูน่ี่ เราบวชมาเป็นพระ เป็นผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสาร คฤหสัถเ์ขาเห็นแลว้เชิดชูไง เพราะอะไร 

น่ีคือศาสนทายาท ศาสนทายาทดว้ยสมมุติ 

ศาสนทายาท ศาสนธรรมคาํสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะสถิตในหวัใจ

ของผูใ้ด หวัใจของผูใ้ดมีกิเลสมากขนาดไหน ธรรมะท่ีสถิตเขา้มาในใจนั้นก็สกปรกดว้ยกิเลสมาก

ขนาดนั้น ถา้กิเลสในดวงใจขนาดไหนอ่อนลง กิเลสในดวงใจขนาดไหนยบุยอบลง กิเลสใน

ดวงใจเบาบางลง ธรรมะท่ีสถิตในหวัใจนั้นมนัจะสะอาด มนัจะบริสุทธ์ิ มนัจะร่ืนเริง มนัจะอาจ

หาญ มนัจะมีอุดมการณ์ มนัจะมีความสุขของมนันะ แต่ถา้กิเลสมนัมากข้ึนมา วนัคืนล่วงไปๆ 

อาวุโสข้ึนมาแต่อายพุรรษา แต่เราไม่ต่ืนตวัของเรา ไม่ขวนขวายของเรา 

การต่ืนตวั กิเลสมนักลวันะ กิเลสกลวัธรรม กิเลสไม่กลวัอะไร การต่ืนตวัคือมีสติปัญญา มี

สติสัมปชญัญะ มีความระลึกรู้ มีความละอาย มีความเกรงกลวั แค่น้ีกิเลสมนักส็งบตวัลงแลว้ แต่

ถา้เราไม่ต่ืนตวั เราไปนอนจมอยูก่บัมนั กิเลสมนัเหยยีบย ํา่ กิเลสมนัเหยยีบย ํา่ใครล่ะ? มนัเหยยีบย ํา่

ผูแ้พ ้แพแ้บบราบคาบ แพแ้บบไม่มีทางต่อสู ้

แต่ถา้คนมนัจะต่อสู้บา้ง ขอ้วตัรปฏิบติัมนัจะเร่ิมต่อสู ้ เราจะไม่เป็นผูแ้พ ้ เราจะเป็นผูช้นะ 

ชนะในเวทีของธรรมะ ชนะในหวัใจของเรา เราไม่ไปชนะใครเลย เราจะไม่ไปรบกวนใคร จะไม่

ไปชนะเบียดเบียนใคร เราจะเบียดเบียนกิเลสของเรา กิเลสของเราในหวัใจมนัเผาลนเรา ตบะ

ธรรมของเราจะต่อสู้กบัมนั จะเหยยีบย ํา่กบัมนั จะทาํใหม้นัยบุยอบตวัลง ตบะธรรม สัจธรรม 

อริยสัจจะ ไม่ใช่ไสยศาสตร์ ไม่ใช่เร่ืองของโลกๆ 

เร่ืองของโลกๆ คือเร่ืองของหมู่สัตว ์ สัตตะผูข้อ้ง ในเม่ือสัตตะผูข้อ้ง สัตวโ์ลก โลกคือ

อะไร? โลกคือหมู่สัตว ์โลกคือหวัใจ โลกคือปฏิสนธิจิต โลกคือส่ิงท่ีมีอยู ่โลกคือภพ ไม่มีภพ โลก

ไม่มีหรอก โลกน้ีมีเพราะมีเรา โลกน้ีมีเพราะมีเรา เพราะมีเราแลว้ไปรับรู้โลกมนัมี 

ดบัทีเ่รา โลกกเ็ก้อๆ เขนิๆ นํา้บนใบบัว จตินีพ้้นจากวัฏฏะทั้งๆ ทีม่ชีีวติอยู่ ทั้งๆ ทีด่าํรงชีวติ

อยู่ แต่หัวใจเราไม่เคลือ่นไหวไปกบัเขา 
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แต่ถา้หวัใจเราไม่พน้จากโลก เราต่ืนไปกบัโลก โลกมีอะไรก็อยากมีกบัเขา โลกเขาสนุก

ครึกคร้ืน โลกเขามีความช่ืนชม โลกมีมหรสพสมโภช อยากรู้อยากเห็นไปกบัเขาหมดเลย...แพร้าบ

คาบ แพกิ้เลสไง แพร้าบคาบ กิเลสมนัเหยยีบย ํา่หวัใจ เหยยีบย ํา่อยูข่า้งในเลย ทั้งๆ ท่ีเราเป็นนกัรบ 

ทั้งๆ ท่ีเราเป็นภิกษุเห็นภยัในวฏัสงสาร เราแพร้าบคาบเลย แพเ้พราะเราทิง้ธรรมะ เราทิง้ธรรมไป

อยูก่บัโลก ทั้งๆ ท่ีสัตตะผูข้อ้งมนัเป็นโลกอยูแ่ลว้ 

ธรรมะเราตอ้งสร้างข้ึนมา อุโบสถศีล มาปาฐกถา มาอยูใ่นศีลธรรม คอยเคาะกนั คอยช้ีนาํ

กนั วนัมหาปวารณา ใหค้อยช้ีบอกช้ีแนะ ถา้ช้ีบอกช้ีแนะในทางธรรม อยา่เอากิเลสไปป้ายกนั อยา่

เอาโทสะ โมหะไปช้ีแนะ ถา้โทสะ โมหะเขาก็มี เราก็มี ไฟคนละกอง ช่วยกนัรักษาไว ้

ธาตุรู้ เห็นไหม ชีวติน้ีคืออะไร? ชีวติน้ีคือไออุ่น ไออุ่นคือพลงังาน พลงังานมนัสืบต่ออยู่

กบัอาย ุอายอุยูก่บักาลเวลา ถึงมีชีวิตไง ธาตุรู้ จิต ปฏิสนธิจิตมนัเคล่ือนไหว มนัมีพลงังานของมนั 

พลงังานน้ีมนัอยูบ่นกาลเวลา มนัมีอายมุนัถึงมีชีวิต แลว้กาลเวลาน้ี พรหม ๘๐,๐๐๐ ปี เทวดา 

อินทร์ พรหม แลว้มนุษยเ์รา ๘๐ ปี น่ีส่ิงท่ีเป็นอายุ อายชุัว่คราว อายใุนวฏัฏะ ถา้อายใุนวฏัฏะ ชีวิต

น้ีคืออะไร? ชีวิตน้ีคือพลงังาน พลงังานตวัน้ีมนัเป็นตวัภพ มนัโดนครอบงาํดว้ยอวิชชา แลว้

อวิชชาครอบงาํมนัอยู่ พอครอบงาํมนัอยู่ เราปฏิบติัไปมนัก็ปฏิบติัโดยอวิชชา น่ีเราต่อสู้กบัมนั 

ไฟตวัน้ีสาํคญัมาก พลงังานตวัน้ียงัมีอยู ่ ยงัมีชีวิตอยู่ พลงังานตวัน้ีออกจากร่างไป เขา

เรียกว่า “ตาย” เรียกว่า “ตาย” แลว้พลงังานตวันั้นมนัไม่ตาย พลงังานตวันั้นมนัยงัเคล่ือนไหวไป 

มนัยงัต่อภพต่อชาติไป แต่ร่างกายน้ีตอ้งเน่าไป บุบสลายไป ยอ่ยสลายไปเป็นธรรมดา เห็นไหม 

มนัตายจากมนุษย ์มนัตายจากอริยทรัพย ์มนัตายจากมนุษย ์มนุษยต์ายไป จิตมนัไม่ตาย จิตมนัตอ้ง

ออกจากร่างน้ีไป พอจิตออกจากร่างน้ีไป มนุษยทิ์ง้ร่างน้ีไว ้แลว้มนัไดป้ระโยชน์อะไร 

แต่ถา้ในปัจจุบนัน้ีเรายงัมีชีวิตอยู่ ไฟในเตา ไฟของเรา ตบะธรรมของเรา พลงังานของเรา 

เราดูแลมนั เรารักษามนั ถา้เราดูแลมนั เรารักษามนั พลงังานของมนัข้ึนมา เราจะไม่เป็นผูแ้พ ้ แพ้

เพราะอะไร แพเ้พราะมนัไม่มีตน้ทุน แพเ้พราะมนัไม่มีจุดเร่ิมตน้ แพเ้พราะมนัไม่รู้เหนือรู้ใต ้ แพ้

เพราะมนัไม่รู้ส่ิงใดๆ เลย 

แต่ผูท่ี้เร่ิมตน้ เร่ิมตน้จากรู้จกัตวัตน รู้จกัเราก่อน รู้จกัเราคือรู้จกัสมาธิของเรา เราคือใคร ถา้

จิตมนัสงบเขา้มานะ อ๋อ! จิตเป็นอยา่งน้ี เราเป็นอยา่งน้ี สมาธิเป็นอยา่งน้ี จะไม่บอก “ว่างๆ ว่างๆ” 
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ไปประสาโลกเขาหรอก “ว่างๆ” มนัเป็นปรัชญา มนัเปรียบเทียบถึงความว่าง เปรียบเทียบถึงการ

ปล่อยวาง เปรียบเทียบถึงอวกาศ เปรียบเทียบ มนัเป็นความว่างเปรียบเทียบ มนัไม่เป็นความจริง 

ถ้าเป็นความจริงขึน้มา รู้จกัเรา รู้จกัความเป็นจริง สมาธิธรรม ปัญญาธรรม ทาํความจริง

เกดิขึน้มาจากเรา ถ้าความจริงเกดิขึน้มาจากเรา คุณค่ามนัเกดิทีน่ี่ มนุษย์มนัเกดิทีน่ี่ 

อริยทรัพยจ์ากภายนอก อริยทรัพยใ์นวฏัฏะ มนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์อริยทรัพยเ์พราะเกิดเป็น

มนุษย ์ เพราะมีคุณสมบติัของมนุษย ์ มนุษยส์มบติัมนัตอ้งมีศีล ๕ จิตมีศีล ๕ พอสมควรถึงเป็น

มนุษยส์มบติั แลว้จิตมีศีล ๕ มีส่ิงท่ีดี ศีลสมบรูณ์ข้ึนมาอายกุ็ยนืยาว มีศีล ๕ ข้ึนมา เกิดเป็นมนุษย ์

แต่อายสุั้น อายไุปตามแต่กรรม เพราะอะไร เพราะ สีเลน สุคต ึยนฺต ิสีเลน โภคสมฺปทา ศีลทาํใหมี้

สุคติ ศีลทาํใหมี้โภคทรัพย ์ศีลทาํใหถึ้งนิพพาน ศีล สมาธิ ปัญญา 

ศีลเร่ิมตน้ ถา้มีตวัศีล มนุษยส์มบติัมนัก็มีคุณค่าของมนั อายมุนัก็ยนืยาว ยนืยาวเพราะอะไร 

เพราะเรารักษา เราดแูลมนั อายมุนัสั้นเพราะอะไร เพราะเราไปตดัทอนมนั เราไปทาํลายเขา ไปตดั

ตอนชีวิตเขา ไปทาํลายของคนอ่ืนเขา พอไปตดัทอนคนอ่ืนมนัก็ตดัตอนชีวิตของเรา เพราะอะไร 

เพราะคนตดัทอนคือใครล่ะ? มโนกรรม กรรมมนัคิดก่อนใช่ไหม กรรมมนัคิดก่อนมนัถึงมีการ

กระทาํใช่ไหม หวัใจไปคิดทาํลายเขา หวัใจไปตดัทอนเขา หวัใจเราก็ตอ้งอายสุั้นไปดว้ย หวัใจเรา

ไปส่งเสริมเขา เราปล่อยสัตวป์ล่อยปลา เราไปดูแลเขา เราส่งเสริมเขา ส่งเสริมเขา ผลก็ตอบสนอง

ถึงชีวิตของเรา 

“ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” มนัไม่ลอยมาจากฟ้าหรอก คุณงามความดีมนัลอยจากฟ้ามา

จากไหน คุณงามความดีมนัเกิดจากการกระทาํ แลว้การกระทาํมนัมาจากไหน มนัมาจาก

มโนกรรม ถา้จิตมนัไม่คิดจะทาํ มนัจะทาํไดอ้ยา่งไร ลากมนัมายงัไม่มาเลย คนนอนหลบัอยูน่ี่ ลาก

มนัมา มนัมาไหม จิตมนัหลบัใหลอยู ่ ลากมนัไป มนัไปไหม จิตมนัไม่ไปหรอก เพราะอะไร 

เพราะมนัไม่ต่ืนจากกิเลส 

ถา้มนัต่ืนจากกิเลส เราจะไม่เป็นผูแ้พ ้เราต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา ถา้เราต่ืนตวัตลอดเวลา เราจะ

ต่อสู้กบัมนั เราจะเป็นศาสนทายาท ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บริสุทธ์ิบริบรูณ์ 

สมบรูณ์อยูต่ลอดเวลา เพียงแต่เราไม่สามารถเขา้ถึง เราไม่สามารถเอามาประดบัในหวัใจของเรา 

ถา้เราสามารถจะเอามาประดบัในหวัใจของเรา เราตอ้งมีความขยนั มีความหมัน่เพียร อยา่นอ้ยเน้ือ

ตํ่าใจนะ ถา้หวัใจใครคลอนแคลน ใหม้นัร่ืนเริงอาจหาญข้ึนมา ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างบุญญาธิการมา ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ พระโพธิสัตวก์วา่จะสร้างมา การสร้างมาตอ้งเสียสละมาก เกิดแต่ละภพแต่ละ

ชาติเป็นหวัหนา้สัตว ์ เป็นหวัหนา้บุคคล เป็นหวัหนา้หมู่บา้น เป็นจกัรพรรดิ เป็นกษตัริย ์ เป็น

ผูดู้แล สะสม สร้างบริษทับริวารข้ึนมา ส่ิงน้ีสร้างมาหมด ตอ้งสร้างมา เพราะพระโพธิสัตวต์อ้ง

สร้างมาก สร้างมาเพื่อเป็นพระพุทธเจา้ ขณะท่ีออกบวช ๖ ปี ยงัตอ้งสมบุกสมบนัขนาดนั้น เวลา

ตรัสรู้ข้ึนมา “เราจะสอนใครไดห้นอ สอนใครไดห้นอ” ทั้งๆ ท่ีตวัเองสร้างสมบุญญาธิการมาดว้ย

บุญปัญญาขนาดนั้นนะ 

ธรรมะมนัลึกซ้ึงขนาดนั้น ส่ิงท่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมไว้

แลว้ แลว้เราเกิดมาท่ามกลาง เหมือนปลาเกิดมาท่ามกลางนํ้าสะอาดบริสุทธ์ิ มีอาหารสมบรูณ์ ดูสิ 

เราบิณฑบาตมาก็สมบรูณ์ ความเป็นอยู่ ปัจจยั ๔ เราก็สมบรูณ์ เราเป็นปลาท่ีอยูใ่นนํ้าท่ีสมบรูณ์ 

อากาศสะอาดบริสุทธ์ิ ทุกอยา่งมนัสมบรูณ์หมดเลย ออกซิเจนหายใจไดส้บายหมดเลย แต่กิเลสมนั

ไปขดัขวางหมดเลย “โน่นก็ไม่ดี น่ีก็ไม่ดี” ขดัแยง้ขดัขวางไปหมดเลย ถา้กิเลสมนัออกหนา้ เราจะ

เป็นผูแ้พ ้

เราจะไม่ยอมเป็นผู้แพ้ เราจะต้องเป็นผู้ชนะ แล้วชนะกเิลสเรา ชนะในท่ามกลางศึก

สงครามในหัวใจ อย่าไปชนะข้างนอก อย่าไปชนะใครทั้งส้ิน ถ้ามนัอ่อนแอ ถ้ามนัมเีหตุขดัข้องใน

หัวใจ เราต้องตื่นตัว หาทีห่ลกีเร้น เห็นไหม นอแรด สัตว์ต่างๆ มนัมี ๒ เขา แรดมนัมีนอเดยีว เรา

จะไปแบบนอแรด เราจะรักษาจติเราเป็นเหมอืนนอแรด องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าบอกให้

เป็นแบบนอแรด เป็นนอแรด เราต้องรักษาหัวใจของเรา 

หมู่คณะพึ่งพาอาศยักนันะ เราเป็นสัตวส์ังคม มนุษยเ์ป็นสตัวส์ังคม พึ่งพาอาศยักนั ดูสิ 

เวลาออกธุดงคไ์ปกนั ๒ องค ์๓ องคข้ึ์นไปมนัอบอุ่นใจ ไปองคเ์ดียวมนักลวัผ ีมนักลวัทุกๆ อยา่ง

เลย ความกลวัอนันั้นจะทาํใหร้ะวงัตวั ความกลวัอนันั้นทาํใหเ้ราไม่คิดนอกลู่นอกทาง เราตอ้ง

รักษาใจของเรา ความกลวัอนันั้นอยูใ่นศีลในธรรม ในเม่ือเราไปธุดงคใ์นสัจธรรม ไม่ใช่เราไป

ธุดงคโ์ดยแอบอา้ง ถา้ธุดงคไ์ปโดยแอบอา้ง ไปคนเดียวแลว้ไปแอบทาํผดิๆ ถูกๆ อนันั้นไม่ใช่

ธุดงค ์อนันั้นมนัถูไปตามดง จะทะลุดงไปไง ผา่นมนัออกไป 

เราไม่ทาํอยา่งนั้น เราจะซ่ือสัตยก์บัเราเอง เยน็ก็รู้ว่าเยน็ ร้อนก็รู้ว่าร้อน หนาวก็รู้ว่าหนาว 

ทุกขก์็รู้ว่าทุกข ์ถา้มนัเป็นความจริง เราทาํของเรา เรากรู้็ว่าเราทาํจริงของเรา เราจะแกกิ้เลส เราตอ้ง
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จริงจงัของเราแลว้เผาผลาญมนั ตบะธรรมสร้างข้ึนมา แลว้เผากิเลสของเรา เผาผลาญกิเลสของเรา 

สัจธรรมอนัน้ีมนัจะเป็นศาสนทายาท 

ไฟในเตารักษาใหดี้ แลว้ทาํอาหารมนัจะสุกข้ึนมา มนัจะเป็นอาหารข้ึนมา อาหารสุกข้ึนมา

โดยการกระทาํของเรา อาหารสุก เราก็รู้ อาหารดิบ เราก็รู้ อาหารก่ึงดิบก่ึงสุก เราก็รู้ เราทาํของเรา

ข้ึนมา ตั้งสติสัมปชญัญะ อยา่หลงไปกบัโลก โลกเป็นอยา่งน้ี มนัเป็นอนิจจงั 

ดอกไมริ้มทาง ดูดอกไมสิ้ เวลามนัดอกตูม ดอกบาน มนัก็สวยงาม พอมนัเห่ียวเฉาไป ก็

เท่านั้น โลกเป็นอยา่งน้ี ดูสิ เม่ือก่อนคนมีก่ีพนัลา้นคน เด๋ียวน้ีมีหกพนักว่าลา้น น่ีมนัมากข้ึนไป

เร่ือยๆ มนัก็เท่านั้นน่ะ เราก็เป็นหน่ึงในหกพนัลา้นนั้น 

ในร้อยคนพนัคนมีคนจริงอยูค่นหน่ึง ในพนัคนหม่ืนคนมีคนกลา้อยูห่น่ึงคน แต่คนท่ีรู้จริง

จะมีในก่ีลา้นคนต่อหน่ึงคน หกพนักว่าลา้นคนในโลกมีผูรู้้จริงอยูก่ี่คน แลว้เราเป็นคนคนหน่ึงใน

คนจาํนวนท่ีรู้ เป็นคนคนหน่ึงท่ีรู้เห็นภยั เป็นคนคนหน่ึงท่ีเห็นภยัในวฏัสงสาร แลว้พยายามจะเอา

ตวัรอด เราตอ้งใหก้าํลงัใจกบัเรา ถา้เรามีความคิดอยา่งน้ี เราจะมีความร่ืนเริง เราจะมีความอาจ

หาญ 

ชีวิตเรามีคุณค่านะ โลกเขาสมบุกสมบนักนั เขาทุกขเ์ขายากกนั เขาทาํลายกนั เขาทาํมาหา

กินกนั โลกไม่มีวนัเตม็หรอก งานสร้างไม่มีวนัจบหรอก ดูสิ การก่อสร้าง การกระทาํ วนัหน่ึงมนั

จบไหม มนัไม่จบหรอก งานมนัจะมีต่อเน่ืองกนัไปตลอดเวลา แต่การภาวนาของเรา เดินจงกรม 

หวัทางจงกรม ทา้ยทางจงกรม เดินไปเดินกลบั มนัจะจบไหม 

จบ ถา้มีสติอยูใ่นทางจงกรมนั้น 

มนัไม่จบ ถา้เดินจงกรมอยูส่ักแต่ว่า สติออกไปนอกดาวองัคารนู่นน่ะ ปัญญามนัคิดไป

นอกจกัรวาลนู่นน่ะ ไอต้วัมนัอยู่น่ี ใจมนัไปไหนก็ไม่รู้ นัน่มนัเป็นการเดินจงกรมไหม นัน่มนัเป็น

การสกัแต่ว่าทาํ 

แต่ถา้มนัมีความจริง ระลึกข้ึนมา สติระลึกข้ึนมา มนัจะไป มนัจะลม้ลุกคลุกคลานขนาด

ไหน ปิดลอ้มมนัไว ้ ปิดลอ้มมนัไวด้ว้ยสติ ไฟในเตารักษามนัไวใ้หไ้ด ้ พลงังานตวัน้ีเอากลบัมาให้

ได ้ พลงังานคือตวัจิต เอากลบัมาไวใ้นหวัอกของเรา ใหม้นัอยูใ่ตผ้วิหนงัเราน้ี อยา่คิดนอกผวิหนงั
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ไป ความคิด ดูสิ เรานัง่อยูน่ี่ ความคิดไปถึงนอกจงัหวดัแลว้ ไปถึงนอกประเทศโน่น มนัออกนอก

โลกไปเลย มนัไม่อยูใ่ตผ้วิหนงัน้ี 

ถา้มนัอยูใ่ตผ้วิหนงั สติเรารักษามนั เราดูแลมนั เรารักษามนั ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัป

นาสมาธิ มนัจะเกิดข้ึนมาได ้มนัเป็นธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีวางไว ้แต่ถา้

มนัเป็นความจริงกบัเรา ปัจจตัตงั รู้จาํเพาะตน ปัจจตัตงั รู้จาํเพาะตน สันทิฏฐิโก เวลามนัปล่อยมนั

วางข้ึนมา เราจะรู้ของเราตลอดเลย ถา้รู้ข้ึนมาแลว้ เรารู้ของเรา เราจะไปต่ืนเตน้กบัอะไร เราไม่เคย

ต่ืนเตน้ไปกบัอะไรเลย เราไม่กลวัส่ิงใดๆ เลย เพราะส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองของโลก ธรรมะมนัเหนือ

โลก ถา้ธรรมะมนัเหนือโลก มนัจะเอาโลกท่ีไหนมาเหยยีบย ํา่ทาํใหม้นัคลอนแคลนได ้ ในเม่ือมนั

เหยยีบย ํา่ไม่ได ้

ดูสิ เราไปยนือยูท่ี่ไหนมนัก็มีเงา จิตมนัมีเงาใหเ้ขาเหยยีบย ํา่อยู ่แลว้มนัไม่มีภพ มนัไม่มีจิต 

มนัไม่มีเงา มนัไม่มีอะไรเลย แลว้ใครจะไปเห็นเงาของมนั ใครจะตามไปรู้ไปเห็นมนัได ้ แต่เรารู้

ในกลางหวัอกของเรา มนัมหศัจรรยข์นาดไหน ถา้มนัรู้อยูใ่นหวัอกของเรา มนัมหศัจรรยข์นาดน้ี 

เราจะไปต่ืนเงากบัโลกทาํไม 

เราไปต่ืนเงากบัโลกใช่ไหม โลกเขาพิสูจน์กนัดว้ยเงา ว่ามนัมีเงา มนัมีการเคล่ือนไหว มนั

มีการกระทาํ มนัถึงเป็นสัจธรรมอยา่งนั้น แลว้สัจธรรมของเรามนัสันทิฏฐิโก มนัอยูใ่นหวัใจของ

เรา มนัอยูเ่หนือโลก ธรรมะท่ีเหนือโลกมนัมาจากไหนล่ะ? มนัก็มาจากธรรมะอยูท่ี่ในหวัใจเราน่ี 

ใจท่ีสกปรก ไอห้วัใจท่ีมนัโสมม หวัใจท่ีโสมมมนัตอ้งเอาศีลไปครอบงาํมนั เอาศีลไปควบคุมมนั 

ควบคุมไวน้ะ ถา้ควบคุมไว ้แลว้เราทาํของเรา 

สัตวท์ั้งหลายเกิดมาตามกรรม กรรมจาํแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เราอยูด่ว้ยกนั ความรู้

ความเห็นมนัมีสูงมีตํ่า ความเห็นในการประพฤติปฏิบติั สมาธิก็มีหยาบมีละเอียด เราอยา่เอามา

โตแ้ยง้กนั ส่ิงน้ีเราคุยกนัเป็น ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ มนัเป็นมงคล ฟังของเขา ฟังของเรา 

ดูของเขา ดูของเรา แลว้อยา่เช่ือ กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน กาลามสูตร ใหเ้ช่ือปัจจตัตงั 

ใหเ้ช่ือสันทิฏฐิโก 

ถา้ของเขาเป็นสัจธรรมของเขา เราประพฤติปฏิบติัดู มนัเป็นไปไดไ้หม มนัเป็นจริงไหม 

ถา้มนัเป็นไปได ้มนัเป็นจริง มนัเป็นจริตนิสัยของเขาไหม ถา้จริตนิสัยของเขาทาํไดก้็เป็นจริตนิสัย

ของเขา ถา้จริตนิสัยของเขาไม่มี เขาทาํไม่เป็น เขาแพร้าบคาบ เขาแพก้บัความเห็นของเขา 
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น่ีไง เวลาประพฤติปฏิบติัไป ท่ีมนัติดมนัติดอะไร? ติดเพราะมนัไม่รู้ ไม่รู้มนัคืออะไร? ก็

คือมนัหลง หลงก็คือไม่รู้ ถา้รู้ มนัจะหลงทาํไม ก็มนัไม่รู้ แต่กิเลสมนับอกรู้ น่ีไง เขาถึงแพร้าบ

คาบไง เพราะกิเลสมนับอกว่ารู้ กิเลสมนับอกว่ารู้ อวิชชาไง เพราะมนัไม่รู้ตวัเองอยูแ่ลว้ใช่ไหม 

แลว้มนับอกรู้ รู้อะไร? รู้ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แต่ความรู้ของเราล่ะ เป็น

สันทิฏฐิโกไหม เป็นปัจจตัตงัไหม 

ถา้เป็นสันทิฏฐิโก เป็นปัจจตัตงั มนัธรรมเหนือโลก ถา้มนัเป็นอวิชชาความไม่รู้อนันั้น มนั

หลงอนันั้น มนัจะเหนือโลกไปไหน มนัก็อยูใ่ตโ้ลก พออยูใ่ตโ้ลกมนัก็คลอนแคลน พอคลอน

แคลนก็เล้ียงตวัเองไม่ได ้ ในเม่ือเราเล้ียงตวัของเราไม่ได ้ เรามีจุดยนืของเราไม่ได ้ มนัก็ต่ืนไปกบั

โลก ธรรมมนัเลยอยูใ่ตโ้ลกไง โลกเลยเหยยีบย ํา่ธรรมะไง โลกเหยยีบย ํา่ธรรมะ แลว้เราเป็นภิกษุ 

เราเป็นศาสนทายาท ใหโ้ลกมาเหยยีบย ํา่อยูไ่ดอ้ยา่งไร ใหโ้ลกเขาเหยยีบย ํา่อยูไ่ดอ้ยา่งไร 

ธรรมเหนือโลก โลกมนัยงัไม่เห็นแมแ้ต่เงาของหวัใจของเรา มนัไม่เห็นเงาของหวัใจเรา 

ยนือยูก่ลางแดดก็ไม่มีเงา ยนือยูก่ลางแดด เขาก็ไม่เห็นหวัใจของเรา น่ีธรรมมนัเหนือโลก ถา้ธรรม

เหนือโลกมนัถึงเป็นสัจธรรมอยา่งนั้น ถา้สจัธรรมอยา่งนั้นมนัเหนือโลกข้ึนมา มนัเป็นอยา่งไร 

กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือใคร ใหเ้ช่ือสันทิฏฐิโก ใหเ้ช่ือสัจธรรม แลว้เช่ืออยา่งน้ีมนัก็เทียบมา

ในธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นตถาคต” เห็นตถาคต

เพราะอะไร เห็นตถาคตเพราะมนัเหมือนกนั มนัเป็นอนัเดียวกนั หวัใจเหมือนกนั พุทธะ

เหมือนกนั สัจธรรมเหมือนกนั ถา้มนัเหมือนกนั สัจจะมนัเหมือนกนั อนัเดียวกนั ผูใ้ดเห็นธรรม ผู ้

นั้นเห็นตถาคต เห็นเตม็องคเ์ลย เห็นพระพุทธเจา้ทั้งองคเ์ลย แลว้ใจมนัเป็นพุทธะ มนัเป็นของมนั

เสียเอง น่ีสัจธรรมมนัเป็นอยา่งนั้น ถา้สัจธรรมมนัเป็นอยา่งน้ีมนัจะต่ืนไปกบัโลกไหม 

ถา้มนัต่ืนไปกบัโลก กาลามสูตร ไม่ตอ้งเช่ือใคร ถึงบอกว่ากรรมจาํแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ 

กนั ในเม่ือกรรมจาํแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั ธรรมะท่ีเขาแสดง ธรรมะท่ีคุยกนั ธมฺมสากจฺฉา เรา

ฟัง เราคุยกนัเป็นสัจธรรม แลว้มนัเป็นจริงไม่เป็นจริง เราพิสูจน์ได ้เราทาํของเราได ้เพราะถึงท่ีสุด

แลว้มนัเป็นอนัเดียวกนั แต่วิธีการต่างกนั ถา้ต่างกนัไป ทาํแลว้ไดเ้หมือนกนัไหม 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา เราคุยธรรมะกนัแลว้อยา่เอามาเหยยีบย ํา่ อยา่เอามาหมกัหมม อยา่เอามาปิด

กั้นหวัใจของเรา ใหม้นัปิดกั้นทาํไม ใหม้นัมาปิดทางเดินของใจหรือ เป็นคนโง่หรือคนฉลาดล่ะ 

เป็นคนฉลาด สัจธรรมมีอยู ่ครูบาอาจารยมี์อยู ่ถามครูบาอาจารยก์็ได ้ถามว่าสัจจะมนัเป็นอยา่งนั้น

©2015 www.sa-ngob.com 



เทศน์พระ เร่ือง ไม่เป็นผูแ้พ ้๙ 

 

ไหม มนัเป็นอยา่งนั้นไหม มนัเป็นวิธีการ ทาํเพื่ออะไร? ทาํเพื่อไม่ใหห้ลง ไม่ใหห้ลง ไม่ให้

เสียเวลา 

การหลง เหมือนเขม็ทิศมนัช้ีไปผดิทาง อยา่งนอ้ยทาํใหเ้สียเวลา อยา่งมากทาํใหเ้ราออกไป

นอกลู่นอกทาง ถา้เราไม่หลง เราไม่ออกไปนอกลู่นอกทาง เราจะไม่พ่ายแพก้บักิเลสของเรา เราจะ

เป็นผูช้นะ ชนะตนสําคญัทีสุ่ด 

สงครามคูณดว้ยลา้น ผูช้นะสร้างเวรสร้างกรรม ผูแ้พผ้กูเวรผกูกรรม มนัจะเป็นอยา่งน้ีกนั

ตลอดไป แต่ถา้เป็นธรรม ชนะตนประเสริฐทีสุ่ด ไม่มีเวรมีกรรม เพราะ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตน

เป็นทีพ่ึง่แห่งตน 

ตนพึ่งตนไม่ได ้ ตนโดนกิเลสเหยยีบย ํา่ ตนเจบ็ชํ้านํ้ าใจ ตนโดนกิเลสเหยยีบย ํา่จมบาดาล

ไปเลย แลว้มนัพึ่งไม่ได ้มนัทาํสมาธิตั้งตนข้ึนมา ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน ยนืข้ึนมาได ้ตนยนืข้ึนมาได ้

ตนใชปั้ญญาแยกแยะการกระทาํของตน ถา้การกระทาํของตนถึงท่ีสุด น่ีชนะตน ถา้ชนะตนนะ 

ประเสริฐท่ีสุด ชนะตนคูณดว้ยลา้น ไม่มีเวรไม่มีกรรม 

สัจธรรมในหวัใจ สัจจะอริยสัจจะในหวัใจ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แสดง

ธมัมจกัฯ จกัรเคล่ือนแลว้ เทวดาส่งข่าวเป็นชั้นๆ ข้ึนมา จกัรน้ีจะยอ้นคืนอีกไม่ได ้ ยอ้นคืนอีก

ไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรมนั้นเป็นกิริยาของธรรม 

แต่สัจธรรมมนัอยูใ่นหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเป็นพระอรหนัต์ ยอ้นคืนไม่ได ้

ยอ้นคืนอีกไม่ไดเ้ลย เหยยีดคืนอีกไม่ได ้ แลว้วางสัจธรรม กิริยาของธรรม แลว้เราทาํข้ึนมาเป็น

กิริยาเหมือนกนั แต่ความรู้จริงมนัก็ตอ้งรู้จริงในหวัใจของเราใช่ไหม ถา้กิริยาท่ีความรู้จริงในหวัใจ

ของเราข้ึนมา สัจธรรมอนัน้ีมนักงัวานในหวัใจของเรา น่ีชนะตนมนัชนะอยา่งน้ีไง 

ถา้เราชนะตนได ้ เรามีความเขม้แขง็ เรามีกาํลงัของเรา เราจะรักษาของเราได ้ เราจะทาํของ

เราได ้ เพราะเรามีหวัใจเหมือนกนั หวัใจเป็นภาชนะ เป็นส่ิงท่ีสัมผสั ความสุขความทุกข ์ ร่างกาย

มนัไม่รู้หรอก แมแ้ต่ลมพดัมา ผวิหนงัไดรั้บลมมา ถา้หวัใจมนัไม่รับรู้มนัยงัไม่รู้เลย แต่ถา้หวัใจ

มนัรับรู้ ลมพดัมาโดนผวิหนงั หวัใจมนัรับรู้มนัถึงจะรู้ 

แลว้ถา้หวัใจมนัรู้ของมนัจากภายใน ถา้ใจมนัรับรู้ ใจมนัเป็นจริงข้ึนมา สัจธรรม ภาชนะท่ี

สัมผสัธรรม คือส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมอนัน้ี ถา้เป็นสัจธรรมอนัน้ี เพราะเรามีอยู ่ เรามีอยู ่ แต่มนั
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หลบัใหล หวัใจเราหลบัใหลโดยอวิชชา หวัใจเราหลบัใหลดว้ยกิเลสท่ีมนัครอบงาํอยู ่เราถึงจะตอ้ง

ต่ืนตวั จะไม่เป็นผูแ้พน้ะ 

เร่ิมตน้ตั้งแต่หยาบๆ ขอ้วตัรปฏิบติั การบิณฑบาตเป็นวตัร การฉนัอาหาร การพิจารณา

ธรรม ปฏสิงฺขา โยฯ การเชด็บาตรลา้งบาตร ถา้คนจริง ส่ิงหยาบต่างๆ น้ีจะเป็นความจริงหมด 

หวัใจมนัอยูก่บัธรรม มนัอยูก่บัสัจธรรม มนัอยูก่บัขอ้วตัรปฏิบติั หวัใจมนัจะดิ้น ตอนใหม่ๆ มนัจะ

ดิ้น เชด็บาตรอยูก่็คิดไปร้อยแปด ฉนัอาหารอยูม่นัก็คิดไปร้อยแปด ทาํขอ้วตัรต่างๆ น่ีขอ้วตัร อยา่

ใหเ้ป็นผูแ้พ ้ผูช้นะมนัมีเคร่ืองอยู่ มีส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองอยู่ แลว้เราดูใจของเราไปตลอด การเคล่ือนไหว 

การทาํขอ้วตัรปฏิบติัใหดู้ใจ 

การสนทนาธรรมกนั ธรรมท่ีสนทนากนั เอาเป็นแง่มุม มนัเป็นจริตของเขา หน่ึง มนัเป็น

การกระทาํของเขาจริงหรือไม่จริง หน่ึง เอาเป็นแง่มุม เป็นประเดน็จุดประกายของปัญญา ถา้จุด

ประกายของปัญญา ปัญญาของเราจะหมุน จะวิ่งหา จะพิสูจน์ทดสอบ จริงไหม จริงไหม จริงอยา่ง

ท่ีท่านว่าไหม สัจธรรมน้ีเป็นจริงไหม แลว้เราปฏิบติัข้ึนมาจริงไหม 

ฟังไว ้ คุยธรรมะกนัเป็นประเดน็ เป็นประเดน็ใหจุ้ดประกายของปัญญา แต่จะเอาไป

ทั้งหมดไม่ได ้จะเอาว่าส่ิงนั้นเป็นสมบติัของเราไม่ได ้มนัเป็นสมบติัของท่าน ขององค์ใดก็แลว้แต่ 

เป็นสมบติัของท่าน แต่การแสดงธรรมข้ึนมา แสดงธรรมเพื่อปลุกเร้าใจ ปลุกเร้าเราใหข้ึ้นมาให้

ต่ืนตวั ใหต่ื้นตวันะ หวัใจ ดูไฟสิ มนัมอด ไฟไม่มีเช้ือไฟ เอาฟืนใส่เขา้ไป ลมพดัเขา้ไปใหม้นัลุก

โชติช่วงข้ึนมา ใหค้วามต่ืนตวัของเราข้ึนมา ใหก้ารต่อสู้กบักิเลส ใหก้ารนัง่สมาธิภาวนามนัต่ืนตวั

ข้ึนมา ใหม้นัต่อสู้กบักิเลส มนัถึงจะเป็นการไม่พ่ายแพ ้

เราไม่พ่ายแพเ้รา ถา้เราไม่พา่ยแพเ้รา เราจะสดช่ืนของเรา เราจะมีความสุขของเรา แลว้มนั

จะกงัวานในใจ ใจน้ีจะมีความสุขมาก ความสุขเพราะมนัมีจุดยนืของมนั มนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนั 

มีหลกัมีเกณฑน์ะ 

แมแ้ต่มีสมาธิ ถา้เรารักษาของเราถึงท่ีสุดถา้มนัไปไม่รอด มนัเป็นการสุดวิสัย อาํนาจ

วาสนามีเท่าน้ี เราก็ไปเกิดเป็นพรหม ถา้เราไม่เกิดเป็นพรหม เราก็ตั้งใจพุทโธๆ ใหเ้กิดเป็นมนุษย ์

มนุษยข้ึ์นไปเพื่อจะขวนขวายใหพ้น้จากทุกขใ์หไ้ด ้ ใหพ้น้จากทุกขน์ะ ถา้ไม่พน้จากทุกข ์ วฏัฏะ 

จิตน้ีมนัจะหมุนไปในวฏัฏะ 
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ส่ิงท่ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ น่ีผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะคือผลของกรรม กรรมท่ีจิตมนัมีอยู ่

แลว้เกิดเป็นเรา ผลของวฏัฏะ ดูสิ เราเกิดมา เราไม่ตอ้งการส่ิงใดเลย ปฏิเสธส่ิงท่ีพบเห็น มนัก็ตอ้ง

พบ เราตอ้งการส่ิงท่ีปรารถนา ส่ิงท่ีดีๆ มนัก็มีบา้งไม่มีบา้ง ผลของวฏัฏะไง ผลของวฏัฏะคือการ

กระทาํของเรา เหมือนกบัเราเอากอ้นหินโยนออกไปในอากาศ เขาก็เอากอ้นหินโยนไปในอากาศ 

หินกบัหินมนักระทบกนักลางอากาศ ชีวิตเราก็เหมือนกนั เกิดมาแต่ละทิศแต่ละทาง มาประสบพบ

เห็นกนั มาพบกนั มาบาดหมางกนั มาส่งเสริมกนั มาจุนเจือกนั น่ีผลของวฏัฏะ มนัเป็นผลของ

วฏัฏะ ผลของวฏัฏะมนัเป็นสัจธรรม แต่ท่ีมนัไม่เป็นสัจธรรมเพราะกิเลสไง กิเลสมนัไม่พอใจ 

กิเลสมนัโตแ้ยง้ กิเลสมนัตอ้งการใหเ้ป็นไปตามปรารถนา กิเลสมนัไม่เห็นผล เหมือนศาลตดัสิน

แลว้ไม่ยอมรับอาํนาจศาล น่ีก็เหมือนกนั ผลของกรรมมนัใหผ้ลแลว้ เราก็ยงัเจบ็ปวดแสบร้อนไป

กบัมนั 

แต่ถา้มีธรรมในหวัใจ น่ีผลของวฏัฏะไง ผลของกรรมท่ีมนัแสดงตวัไง แต่มนัเป็นผลกรรม

จากอดีต กรรมปัจจุบนั กรรมอนาคต ถา้กรรมปัจจุบนั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ เรามีกรรมอะไรก็แกไ้ข 

ถึงมนัจะเป็นอะไร ดูสิ เจบ็ไขไ้ดป่้วย เราไปผา่ตดั เราตดัส่ิงใดออกไปจากร่างกายแลว้ เขาเยบ็ให ้

เขาทาํใหแ้ผลหาย น่ีกรรมมนัเกิดข้ึนแลว้เราก็เยบ็แผลเสีย เราไม่ไปต่ืนเตน้อยา่งนั้น เรารับรู้ รับรู้

ไง 

ไม่ใช่ว่าส่ิงนั้นไม่มี มนัมีจริงๆ กระทบกนัจริงๆ แต่มีสติมีปัญญารับรู้ แลว้ก็แยกออกจาก

กนัไป มนัจะไม่มีอะไรอยูด่ว้ยกนัตลอดไป ไม่มีส่ิงใดจะอยูด่ว้ยกนั มนัหมุนเวียนกนัไปทั้งนั้น มนั

หมุนมา มนักระทบกนั แลว้ก็แยกกนัไป แลว้ก็หมุนไปเจอกนัอีก แลว้ก็ไปกระทบกนั แลว้ก็

แยกกนัไปอยูอ่ยา่งนั้นน่ะผลของวฏัฏะ แลว้เราก็ยงัจะไปอยูอ่ยา่งนั้นอีกไหม 

ถา้ไม่ไปอยูอ่ยา่งนั้น ปัจจุบนัน้ีไง ปัจจุบนัธรรม ศาสนทายาท เราตั้งใจของเรา เราอยา่เป็น

ผูแ้พ ้ เราตั้งใจของเรา กาํหนดตั้งสติสัมปชญัญะ แลว้กาํหนดพุทโธๆ ใหฐ้านมนัมัน่คง ตอ้งมีฐาน

ก่อน มีฐานแลว้เราสร้างงานของเรา วิปัสสนาของเรา ใหข้ยนัหมัน่เพียร อยา่ทอ้ถอย อยา่เป็นผูแ้พ ้

แพกิ้เลสเรา แพค้วามเห็นของเรา ไม่แพใ้ครเลย 

ดูสิ ดูความโตแ้ยง้ของสังคม เราจะไปรุกรานเขาเม่ือไหร่ก็ได ้ เรายแุหย ่ รวมพลแลว้ไป

โตต้อบเขาก็ได ้ มนัจะมีอะไร เร่ืองการตบมือสองขา้ง ตบมือเสียงดงัทั้งนั้นน่ะ แต่หวัใจเรา เราจะ

ตบมือกบัเราเอง เราจะต่อสู้กบัเราเอง เราจะเหยยีบย ํา่ เหยยีบความฮึกเหิมคึกคะนองของใจใหม้นั
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อยูใ่นใตอ้าํนาจของสติของเรา ใหกิ้เลสท่ีมนัฟุ้งซ่านอยูน่ี่มนัยบุยอบดว้ยปัญญาของเรา ปัญญาของ

เรา เราจะดบัไฟในใจของเราดว้ยธรรมะของเรา เราจะต่อสู้กบัเราดว้ยธรรมะของเรา ทั้งๆ ท่ีเราอยู่

กบัหมู่คณะ 

เราบวชเป็นพระ เป็นสงฆ ์มาลงอุโบสถกนัน่ีไง อยูด่ว้ยกนั จริตนิสัยไม่เหมือนกนั ความรู้

ความเห็นสูงๆ ตํ่าๆ ต่างกนั จริตนิสัยต่างๆ กนั แลว้เรามาอยูด่ว้ยกนั เราต่างคนต่างมา บวชเป็น

ภิกษุสงฆแ์ลว้อยูใ่นธรรมวินยัอนัเดียวกนั มีศาสดาองคเ์ดียวกนั มีครูบาอาจารยเ์ป็นท่ีพึ่งอาศยั เรา

ควรจะพยายามตั้งสติ อยา่ใหกิ้เลสเรามนัแฉลบออกมา ถา้มนัแฉลบออกมา มนัเหยยีบย ํา่เราก่อน

นะ ดูสิ เวลาเราโกรธ เลือดฉีดแดงไปทัว่หนา้เลย แลว้เราก็ไปกระทบกระเทือนคนอ่ืน มนั

เบียดเบียนเราก่อนนะ 

ถา้มีสติ พอมนัจะข้ึนมาก็ถามมนัว่า “ไอบ้า้ มึงคิดอะไร” เวลาเราโกรธข้ึนมา อารมณ์มนัจะ

เกิดข้ึนมา ถามมนั “มึงบา้แลว้หรือ” มนัอาย มนัจะสงบตวัลงเลย 

แต่ถา้มนัโกรธข้ึนมา มนัเสริมนะ “เขาว่าเรา เขาทาํเรา” มนัไปใหก้าํลงักิเลส มนัจะพุ่งไป

เล่นงานคนอ่ืน 

แต่ถา้มนัมีสติ พอมนัข้ึนมา ถามมนั “ไอบ้า้ มึงข้ึนมาทาํไม มึงจะไปโกรธใคร” มนัจะสงบ

ตวัลงเลย เห็นไหม มนัไม่เบียดเบียนเรา แลว้เราเห็นสัจธรรมของเรา เราเห็นกาํลงัของเรา เราเห็น

สติของเรา อืม! สติของเราใชไ้ด ้ แต่เดิมสติของเราไม่มี เวลาโกรธ เวลาโมโห เวลาคิดมนัจะไป 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ ปัจจุบนัน้ีเราฝึกเราฝนจนมีสติ มนัมีอารมณ์ข้ึนมามนัทนัความโกรธ ทนัความคิด 

ทนัทุกๆ อยา่ง มนัสงบตวัลงทั้งๆ ท่ีฆ่ามนัไม่ได ้ทั้งๆ ท่ียงักาํจดัมนัไม่ได ้แต่ก็มีสติควบคุมมนัได ้

มีสติควบคุมแลว้ดูแลมนั แลว้หมัน่เพียรนะ 

สติท่ีดี กาํลงัท่ีดี เราคิดว่าเรามีกาํลงั แลว้เผลอ ไม่ดูแล ไม่หมัน่รักษา เด๋ียวเส่ือมหมด พอ

เส่ือมแลว้มนัมาอีกรอบหน่ึง มนัเค้ียวเราละเอียดเลย มนับดเราเละเลย ฉะนั้น มนัจะเอาเราอยูแ่ลว้ 

เราก็หมัน่ฝึกฝน เราก็ตอ้งตั้งสติไว ้สติ-มหาสติ 

ฉะนั้น เราชนะมนัไดห้นหน่ึง เราตอ้งตั้งสติใหดี้ เพราะกิเลสมนัฉลาดกวา่เรา มนัรู้อยูว่่า

มนัแพเ้รารอบหน่ึง รอบหนา้มนัมาแรงกว่าน้ี ลูกเล่นแพรวพราวกว่าน้ีเยอะนกั น่ีกิเลสมนัถึงชนะ

เราไง น่ีกิเลสเราทั้งนั้น 
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แพ้เรากแ็พ้ราบคาบ ชนะเราเท่ากบัชนะกเิลส 

รักษากองไฟของเรา รักษาพลงังานตวัใจ รักษาตวัน้ี ใจเป็นภาชนะท่ีบรรจุธรรม ใจเป็น

เคร่ืองสัมผสัธรรม ไม่มีส่ิงใดเลย ไม่มี ตาํราทั้งหลายเป็นกระดาษเป้ือนหมึก มนัอ่านไม่ได ้มนัไม่

รู้ตวัมนัเอง มนุษยไ์ปอ่าน สัตวต่์างๆ มนุษยไ์ปอ่าน ใจไปดู ใจไปรักษา ใจทั้งนั้น แลว้ใจอยูก่บัเรา 

ใจคือพลงังาน รักษาใจ รักษาดว้ยพลงังานของเรา แลว้มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

ถึงใหเ้ป็นผูช้นะ ชนะกิเลส มนัจะอยูใ่นร่องในรอย อยูใ่นขอ้วตัรปฏิบติั อยูใ่นสติ อยูใ่น

ธรรมวินยั ธรรมวินยัจะเป็นศาสดาของเรา เราจะเคารพกราบไหวบ้ชูา พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ ์

พระพทุธ หมายถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

พระธรรม คือสัจธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมา 

พระสงฆ์ หมายถึงอริยสงฆท่ี์เราเคารพบชูา เป็นครูบาอาจารยข์องเรา เวลาเรากราบเราไหว ้

เราระลึกถึง น่ีหลกัใจ 

ใจคนมนัยงัโลเลไม่มีท่ีพึ่ง อาศยัเกาะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์จนประพฤติปฏิบติั จน

ใจมีกาํลงัของมนั จนมนัทาํลายอวิชชาทั้งหมด พทุธ ธรรม สงฆ์ มนัจะอยูท่ี่ใจของเรา น่ีใจสัมผสั 

ใจรับรู้ ใจเป็นธรรม เอวงั 
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