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อา้ว! ตั้งใจฟังธรรมะนะ เราอุตส่าห์แสวงหาสัจธรรม แสวงหาความเป็นจริงนะ เวลาอยู่
ทางโลก เวลาทุกขเ์วลายากข้ึนมาจะมาบวชพระ เวลาบวชพระข้ึนมาแลว้ บวชพระเป็นลูกของ
ใคร เวลาอยูบ่า้นอยูเ่รือนมีพ่อมีแม่มีลูกมีเตา้ ก็จะตอ้งปกครองดูแลกนั พอบวชเป็นพระแลว้ใคร
จะดูใครจะแล 

เวลาบวชมา อุปัชฌายย์กเขา้หมู่มา ใหบิ้ณฑบาตเป็นวตัร ใหบิ้ณฑบาตเล้ียงชีพ ใหใ้ชผ้า้ 
๓ ผนื ใหใ้ชย้าน ้ามูตรเน่า เวลาอยูก่็อยูเ่รือนว่าง ปัจจยั ๔ เวลามียาอยูแ่ลว้ น ้ าดองมูตรเน่ามนัจะ
เป็นยาประจ าพระอยูแ่ลว้ พระเขามียาประจ าของเขาอยูแ่ลว้  

ฉะนั้น พระเรามาออเซาะกนัไง พอบวชเรียนข้ึนมาแลว้เจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาภาวนาข้ึนมา 
มาตรฐานของธรรมๆ ไง พระจะมีอะไรเป็นคุณธรรม ก็ตอ้งมีศีลมีธรรมในหวัใจเป็นคุณธรรม 
เป็นทรัพยส์มบติั 

โยมเขาจะมีอะไร เขาก็มีทรัพยส์มบติัของเขา พระก็จะมีทรัพยส์มบติัก็ตอ้งมีคุณธรรมใน
ใจ ถา้มีคุณธรรมในใจ มาตรฐานของใจ มาตรฐานของการประพฤติปฏิบติัมนัอยูต่รงไหน ถา้
มาตรฐานการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เขาแสวงหาคุณธรรมของเขา ถา้แสวงหาคุณธรรมของเขา 
เขาไดค้วามร่มเยน็เป็นสุขของเขา เขาจะไม่มาวุ่นวายเร่ืองอยา่งน้ีเลย วุ่นวายไม่จบไม่ส้ิน ถา้
วุ่นวายไม่จบไม่ส้ิน ถา้ใจวุ่นวายนะ ขอใหมี้น ้าใจกบัพ่อกบัแม่ ท่ีบา้น พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์
ของลูก ลูกดูแลพ่อดูแลแม่ พี่ป้านา้อาดูแลใหดี้ เวลาพี่ป้านา้อาพ่อแม่ของเราในบา้นเคยดูแลไหม 
แลว้จะวุ่นวายไปนอกบา้นนอกเรือน ไอน้อกบา้นนอกเรือนมนัเป็นเร่ืองของกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก ไอห้นา้ท่ีของตวัไม่ท า ไอจ้ะมาท า มาท าเร่ืองของพระ พระเราเจบ็ไขไ้ดป่้วยมนั
เร่ืองธรรมดา ดูสิ ยาในคลงั โอโ้ฮ! มหาศาลเลย  
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ฉะนั้น จะประกาศเลยล่ะ ถา้ใครเอายามาๆ วางไวน้ะ อยา่มาวุ่นวายนะ พอวุ่นวายแลว้ไม่
ไหว มาออเซาะอะไรกนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะไม่จบไม่ส้ิน เขาไม่ไดบ้วชมาเอายา เขาบวชมาเพื่อ
คุณธรรมในใจของเขา แลว้ถา้พระเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็ไปโรงพยาบาล ถา้โรงพยาบาล มนัก็เร่ืองบุรุษ
พยาบาลกบันางพยาบาล ถา้บุรุษพยาบาลกบันางพยาบาล เราก็ไปเคลียร์กบัเขาเอง เวลาพระเขามี
โรคฟันก็ไปคลินิก เขาไปหาหมอ มนัก็จบไง ถา้ไปหาหมอ ร่างกายน้ีป่วย จิตใจมนัไม่ป่วย  

หลวงตาพดูประจ า ไอแค่กหน่ึง ไปโรงพยาบาล มดแดงกดัก็จะไปโรงพยาบาล 

ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ ถา้เธออยากจะอุปัฏฐากองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เธอจงอุปัฏฐากภิกษุป่วยเถิด เวลาภิกษุป่วยนะ เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย คนทิง้
ขวา้งไม่ดูแล อนันั้นเราก็น่าเห็นใจ ไอน่ี้พดูถึงนะ แต่เวลาคนเราเจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัเจบ็ไขไ้ดป่้วยท่ี
ไหน เป็นห่วงเป็นใยกนันกัไอเ้ร่ืองสุขภาพกายๆ ไอสุ้ขภาพจิตไม่เคยเป็นห่วงเลย แลว้สุขภาพจิต
มนัเป็นห่วง มนัดู น่ีมาตรฐานๆ มนัอยูต่รงนั้นไง ฉะนั้น มาตรฐานอยูต่รงนั้นมนัเป็นความจริง 

ประกาศเลยเราไม่ไดเ้คยออ้นวอน ไม่ไดข้อใคร ไม่ไดใ้ดๆ ทั้งส้ิน แลว้ไม่มีใครไป
ซุบซิบๆ กนั ไม่เอา ไอซุ้บซิบๆ กนัแลว้เอามาให ้ไม่ตอ้ง 

มนัจะมีมนัก็มีเร่ืองร่างกายอ่อนเพลีย มนัชราภาพ มนัก็เป็นเร่ืองธรรมดา ถา้เร่ืองธรรมดา
นะ มนัไดพ้กัผอ่นแลว้มนัก็หาย ถา้มนัพกัไดผ้อ่นข้ึนมามนัก็สดช่ืนข้ึนมา มนัไม่ตอ้งมาดูแลกนั
จนขนาดท่ีว่ามนั อูฮู้! เอาอกเอาใจอะไรขนาดนั้น เอาอกเอาใจกนั  

เวลาหลวงตาท่านพดูนะ มนัมีพระไง บอกไปท่ีนัน่อากาศไม่ดีๆ หลวงตาท่านสวนกลบั
เลย เอง็ไปไดธ้าตุขนัธ์มาจากไหนวะ มึงจะเอาอากาศท่ีไหน จะเอาอากาศบนดวงจนัทร์ใช่ไหม 
ดวงจนัทร์ไม่มีอากาศนะมึง น่ีไง ธาตุขนัธ์ไม่ดี นู่นไม่ดี 

เวลาเราไปภาวนา เราไปวิเวก เรากแ็สวงหาของเรา ท่ีไหนมนัพอพกัอาศยัไดท่ี้มนัปลอด
โปร่ง ท่ีนัน่มนัควรแก่การภาวนา เราจะอยูท่ี่นัน่ ท่ีไหนอากาศมนัอบัมนัช้ืน เราก็หลีกเร้นเสีย ถา้
หลีกเร้นแลว้มนัจะตอ้งไปเรียกร้องอะไรกนัมากมายขนาดนั้น ถา้เรียกร้องมากมายขนาดนั้น 

ธุดงควตัร อยูใ่นเรือนว่าง เรือนว่าง อากาศมนัปลอดโปร่งมาก เราก็อยากจะมีบา้นทรง
สเปนไปปลูกในทุ่งนา แลว้ใหน้ ้ าท่วมหลงัคา แลว้เราก็ไปซ่อมแซมกนัไง น่ีเราเห่อไปกบัเขา เรา



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ๓ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

เห่อไปกบักระแสโลก แต่มาตรฐานของใจมนัไม่ดูแลรักษากนั ถา้ดูแลรักษามาตรฐานของใจนะ 
ส่ิงนั้นเป็นเคร่ืองอาศยัเท่านั้นน่ะ 

การเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นเร่ืองธรรมดานะ ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ถา้ชีวิตน้ีมีการ
พลดัพรากเป็นท่ีสุด ถา้จิตใจท่ีมนัมีคุณธรรมในใจแลว้อะไรมนัจะมาพลดัพราก เพราะว่าเวลา
โยมท าบุญกุศล ส่ิงท่ีว่าเป็นทิพย์ๆ  มนัไปกบัใจดวงน้ี ใจดวงน้ีท าส่ิงใดนะ กรรมยอ่มจ าแนกสัตว์
ใหเ้กิดต่างๆ กนั ความเกิดมา เกิดมาเพราะจริตนิสัย เกิดมาเพราะไดส้ร้างบุญสร้างกรรมมา เกิด
มามนัถึงมีจริตนิสัย มีความคิดแตกต่างกนัมา เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองคุณธรรม คุณธรรม เร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ เร่ืองปัญญา เร่ืองความปกติ
ของใจ ถา้ใจมนัปกติข้ึนมาแลว้มนัไม่เบียดเบียนใคร ไม่ท าร้ายใคร ถา้จิตมนัเป็นสมาธิข้ึนมาแลว้
มนัมีความสุขในหวัใจนั้น ถา้เกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมามนัมหศัจรรย์ๆ  แลว้ส่ิงน้ีมนัเกิดท่ีไหน 
มนัเกิดท่ีใจดวงนั้น ใจดวงนั้น ปฏิสนธิจิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เพราะมนัมีอวิชชา เพราะมี
ความมืดบอด มนัถึงเวียนว่ายตายเกิดของมนั ถา้เวียนว่ายตายเกิดของมนันะ เกิดมายงัมีอ  านาจ
วาสนา ยงัมีศรัทธามีความเช่ือในพระพุทธศาสนา มีความเช่ือในคุณงามความดี 

จะลทัธิศาสนาใดก็แลว้แต่ ท  าดีก็คือท าดี ท  าชัว่ก็คือท าชัว่ แต่ท าดี ท  าดีในวฏัฏะไง ท าดี
ในวฏัฏะ การเสียสละ การท าคุณงามความดีมนัเป็นผลของวฏัฏะ เพราะท าดีตอ้งมีผลใช่ไหม เรา
เรียกร้องกนั “ท าดีแลว้ไม่ไดดี้ ท  าดีแลว้ไม่ไดดี้” 

ท าดีตอ้งไดดี้สิ แต่มนัไดดี้ตรงไหนล่ะ ถา้มนัไดดี้ ดูสิ ภาชนะของเรา ถา้ภาชนะของเราท่ี
เราดี เราใส่วตัถุท่ีมีคุณค่าท่ีดีมนัก็ดีไปหมด ภาชนะของเราท่ีมนัมีแต่ความสกปรกโสโครก ไป
ใส่ท่ีมนัมีคุณภาพเท่าไร มนัก็ท  าใหส้กปรกโสโครกไป มนัมองไม่เห็นวตัถุนั้น เห็นแต่ความ
สกปรกโสโครกในภาชนะนั้น 

จิตใจของคนๆ ถา้จิตใจของคนมนัดี ส่ิงท่ีมนัดี ท  าคุณงามความดีๆ ว่าท าดีแลว้ไม่ไดดี้ 
มนัตอ้งไดดี้ของมนั ค าว่า “ภาชนะๆ” ก็คือจริตนิสัย ภาชนะๆ ก็คือเวรกรรมของเก่าไง กรรมเก่า
ข้ึนมา เขาปรารถนาดี พ่อแม่ปรารถนาดีกบัลูกขนาดไหน ลูกก็บอกว่าพ่อแม่ล าเอียง พ่อแม่ไม่รัก
ของเรา มนัตอ้งการของมนั ตอ้งการตามใจของมนั แต่เวลาพ่อแม่คนไหนท่ีไม่รักลกูบา้ง แต่
อ  านาจวาสนาของพ่อของแม่ใช่ไหม อ านาจวาสนาของพ่อของแม่ท่ีเขามีอุดมสมบรูณ์ เขาก็ดูแล
ลูกของเขาไดเ้ตม็ไมเ้ตม็มือของเขา ถา้พ่อแม่อตัคดัขดัสนข้ึนมาก็ดูแลดว้ยน ้าใจ ดแูลดว้ยความ
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จริง เพราะมนัเวรไง กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนัไง ก็มาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่กนัอยา่งน้ีไง 
เวลาร ่ ารวย ท าไมไม่ไปเกิดกบัพ่อแม่ท่ีร ่ ารวยล่ะ ท าไมเกิดกบัพ่อแม่ท่ีขดัสนล่ะ พ่อแม่ท่ีขดัสน
เพราะมนัมีเวรมีกรรมต่อมาดว้ยกนัไง ถา้มนัมีเวรมีกรรมมาดว้ยกนั กรรมท่ีท าดีท  าชัว่ ส่ิงท่ีท  าดี
ท  าชัว่มนัพาเกิดไง ถา้กรรมพาเกิดๆ 

ทีน้ีมนัเกิดมาแลว้ เกิดมาเพราะเวรเพราะกรรม แต่ปฏิสนธิจิต เวรกรรมจะเกิดจากการ
กระท า มโนกรรมคือความรู้สึกนึกคิด พอมนัคิดส่ิงใดๆ แลว้ความคิดมนัเสมอกนั ความคิดมนั
เท่ากนั มนัจะไปเกิดท่ีตรงนั้นไง ถา้ความคิดท่ีสูงส่ง ความคิดท่ีเล่ือนลอย เราจะเขยง่เทา้ข้ึนไปให้
เกิดสูงส่งอยา่งนั้นไดไ้หม น่ีไง ส่ิงท่ีเป็นทิพย์ๆ  ถึงแยง่ชิงกนัไม่ไดไ้ง ความรู้สึกนึกคิดน้ีแยง่ชิง
กนัไม่ไดไ้ง เพราะความรู้สึกนึกคิดมนัคุน้ชินกบัใจอนันั้นไง ถา้ความคุน้ชินกบัใจอนันั้น เราเกิด
มาเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอะไร พอสอนแลว้
ใหท้  าดีๆ ท าดีก็ไม่ไดดี้สกัที 

ท าดี ท  าดีก็น่ีไง ท าดี ถา้มนัมีผลคุณงามความดี มนัก็เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง ถา้เวียน
ว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ใครเป็นคนไปเกิดล่ะ จิตน้ีพาเกิดๆ จิต ตวัจิต ตวัเราน่ีแหละ แต่เราไม่เคย
เห็นเรา เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนอยา่งน้ี สอนใหส้ร้าง
คุณงามความดีกบัใจดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้นสร้างคุณงามความดี กล่ินของศีลกล่ินของธรรมหอม
ทวนลมนะ 

เวลาครูบาอาจารยเ์รานัง่สมาธิภาวนาอยูใ่นป่า เทวดามาอุปัฏฐากอุปถมัภเ์ลยล่ะ เพราะ
เทวดาเขาตอ้งการใหจิ้ตนั้นสงบ ตอ้งการใหจิ้ตนั้น ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
เทศน์ธมัมจกัฯ ข้ึนไป เทวดาส่งข่าวเป็นชั้นๆๆ ข้ึนไปเลย มนุษยย์งัไม่รู้เร่ืองเลย เทศน์ปัญจวคัคีย ์
พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมองคเ์ดียว แต่เทวดาส่งข่าวเป็นชั้นๆ ข้ึนไป เพราะอะไร 
เพราะเขาปรารถนา เขารอสัจธรรม รอสัจธรรม  

ทุกข ์ เหตุใหเ้กิดทุกข ์ ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์ เทวดา อินทร์ พรหม เขาอยูข่องเขาดว้ย
ความสุขของเขา เขาอยูด่ว้ยทิพยส์มบติัของเขา ท าไมเขายงัทุกขล่์ะ ทิพยส์มบติัมีทุกขไ์หม ทิพย์
สมบติัของเขามนัสมบรูณ์ทั้งนั้นแหละ แต่มนัทุกขสิ์ ทุกขเ์พราะมนัตอ้งตายไง การเกิดท่ีไหนไม่
มีการตาย สถานะของคนท่ีสูงส่งขนาดไหน แลว้ถา้มนัตอ้งพลดัพราก มนัจะทุกขข์นาดไหน ถา้
มนัทุกขข์นาดไหน แลว้ท าอยา่งไรท่ีมนัจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย น่ีเวลาตอ้งการส่ิงนั้นไง 
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ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยเ์ราท่านอยูใ่นป่าในเขา เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไปไง ถา้จิตมนั
สงบ จิตมนัจะท าคุณงามความดี เขาส่งเสริม ทีน้ีพระเราๆ น่ีไง เวลาพระเราไปอยูใ่นป่าในเขา ถา้
มนัทุกขม์นัยาก ไม่ไป ไปก็กลวัผ ีไปแลว้เด๋ียวอากาศมนัจะไม่ดี เด๋ียวจะไม่มีคนอุปัฏฐากยา เด๋ียว
ไม่มีคนมาส่งของ มนัก็ไปห่วงนัน่ แลว้มนัจะไดอ้ะไรล่ะ มนัก็ไดค้วามรู้สึกนึกคิดอยา่งนั้นแหละ 

แต่ถา้เป็นความจริงๆ เขาไปของเขาเพื่อเหตุนั้น เพื่อประโยชน์อยา่งนั้น ถา้เพื่อประโยชน์
อยา่งนั้น ท าความดีอยา่งนั้น ถา้ท าความดีอยา่งนั้นนะ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนเรา สอนเราใหท้  าคุณงามความดี เราจะเรียกร้องกนัว่าท าดี
ไม่ไดดี้...ได ้ท  าดีไดดี้ ท  าดีไดช้ัว่ แต่คุณงามความดีของเรา เราท าของเรา ปัจจุบนันั้นเป็นความดี
ของเรา ถา้เราไม่ท าความดีของเรานะ ไฟกิเลสในใจมนัแผดเผา การท าคุณงามความดีมนั
กระเสือกกระสน มนัหาไง ดูสิ เวลาเขาทุกขเ์ขายาก เขาก็ตอ้งหาท่ีหลบภยั หลบร้อนของเขา  

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมโอสถ สัจธรรมอนัน้ี
มนัเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยัทั้งนั้นน่ะ ทีน้ีเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั คนมนัร้อนมา คนร้อนมา พอเขา้มาแลว้มนัจะ
ใหห้ายร้อน เอง็ก็ตอ้งผอ่นคลายสิ ผอ่นคลายใหค้วามร้อนมนักระจายออกสิ แลว้ความร้อนจะ
กระจายออกดว้ยส่ิงใดล่ะ ก็ดว้ยธรรมโอสถไง ดว้ยธรรมโอสถ การกระท าของเราน่ีไง 

ถา้การท าคุณงามความดี ดูสิ เราหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ หายใจเขา้นึกพุธ 
หายใจออกนึกโธ 

นึกพุทโธมนัจะมาช่วยอะไรได ้

ก็มนัทุกขอ์ยูน่ี่ มนัร้อนอยูน่ี่ เอง็หายใจเขา้นึกพุท แลว้หายใจออกโธสิ ถา้หายใจเขา้นึก
พุท หายใจออกนึกโธ ความรู้สึกนึกคิดมนัไปเกาะท่ีพุทธานุสติ ถา้ความรู้สึกนึกคิดไปเกาะท่ี
พุทธานุสติ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็คุม้ครองเอง็ไง ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้คุม้ครองดว้ยพุทธานุสติ พุทธะ ถา้จิตมนัอยูก่บัพุทธะมนัก็อบอุ่นไง แต่เวลาจิตมนัไม่อยูท่ี่
พุทธะ มนัไปอยู่ท่ีความเครียด มนัไปอยูท่ี่ความทุกขค์วามยากอนันั้นไง มนัทิง้พุทธะ มนัทิง้พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์แลว้มนัไปอยูก่บักิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีแผดเผาในใจของมนั 
แลว้มนับอกว่ามนัท าดีแลว้ไม่ไดดี้ ท  าดีแลว้ไม่ไดดี้  
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ท าดี เอง็ก็มาอยูก่บัพุทธะสิ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ถา้ความรู้สึกนึกคิด
ทั้งหมดมนัไปอยูก่บัพุทโธแลว้ พุทโธคุม้ครองแลว้มนัจะคิดไดไ้หม มนัจะมีความทุกขใ์นหวัใจ
ไหม แต่มนัหวงไง มนัหวงว่าส่ิงน้ีเป็นของฉนัๆ ฉนัคิดข้ึนมาแลว้ ยิง่ใครติฉินนินทา มนัซบัไปท่ี
ใจ มนัคิดแต่เร่ืองนั้นน่ะ เคยท าความดีเอาไว ้ ท  าดีแลว้ไม่ไดดี้ ใครท าความดีแลว้นึกไม่ถึง นึก
ไม่ได ้นิดเดียว แค่ตกับาตรไปทพัพีหน่ึง โอโ้ฮ! ไปฟังเทศน์พระ พระก็มาด่ามาเม่ือวาน เบ่ือมาก
เลย น่ีความดีมนัก็ไม่คิดถึง มนัก็ไม่เอาไง แต่ถา้ใครติฉินนินทานะ อู๋ย! เขาด่าเรา เขาด่าเรา มนั
ทุกขอ์ยูน่ัน่น่ะ 

น่ีไง ถา้มนัมาอยูก่บัพุทโธๆๆ พุทธะคุม้ครอง แลว้ถา้ระลึกถึงสัจธรรม สัจธรรมก็น่ีไง 
เม่ือก้ีมนัยงัร้อนๆ อยูเ่ลย ท าไมมนัเยน็ไดล่้ะ เม่ือก้ีมนัยงัเครียดอยูเ่ลย เวลามนัอยูก่บัพุทโธแลว้
ท าไมมนัหายไดล่้ะ 

เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด สัจธรรมมนัเกิดข้ึนดว้ยเหตุและปัจจยั ถา้เหตุมนัถูกตอ้งดีงาม
ข้ึนมา สัจธรรมอนันั้นมนัจะไปไหน แต่เรามนัต่ืนเงาไง ต่ืนแต่เงา ต่ืนแต่กระแสสังคม สังคมก็
กระแสสังคม กระแสสังคมนั้นสร้างข้ึนนะ ศีล สมาธิ ปัญญามนัจะเกิดในใจ ใครจะสร้างข้ึน เรา
ท าของเราข้ึนมาทั้งนั้นน่ะ ถา้เราท าของเราข้ึนมาทั้งนั้น แลว้ถา้เราท าไดไ้ง กว่าท่ีจะท าไดม้นัก็
ตอ้งเขม้แขง็อยา่งน้ี เวลาเขม้แขง็ข้ึนมานะ ดูสิ ไปวดัไปวามนัก็ตอ้งกระเสือกกระสน กระเสือก
กระสนจริงๆ นะ อยู่บา้นของเรา อยูบ่า้นเราร่มเยน็เป็นสุข แลว้มนัร่มเยน็เป็นสุขไหมล่ะ เวลามนั
จะไป มนัอา้งว่าอยูแ่ลว้ร่มเยน็เป็นสุข เพราะอะไร มนัข้ีเกียจ แต่เวลามนัอยูจ่ริงๆ แลว้พอมนัจ าเจ
ข้ึนมา พอมนัอยูคุ่น้ชินมนัก็เดือดร้อน มนัเดือดร้อนไปหมดไอใ้จดวงน้ี ใจดวงน้ีอยูไ่หนก็
เดือดร้อน แต่ท าความดีมนัอา้งเล่ห์ไปหมดเลย แต่ถา้มนัจะท าความท่ีมนัพอใจนะ มนัตะครุบไป
หมดเลย แลว้มนัก็ท  าของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ น่ีสัจธรรมๆ อนัน้ีไง 

เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด เธออยา่มีอยา่งอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย แต่ธรรมมนัเกิดตรงไหนล่ะ ส่ิง
ท่ีเราไปศึกษาๆ นัน่เป็นทฤษฎี เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นวิธีการ
ทั้งนั้นน่ะ แลว้เอาวิธีการมาเถียงกนันะ มนัยงัไม่เขา้สู่ผลนั้น เวลาวิธีการไม่ถึงเป้าหมาย ถา้ถึง
เป้าหมายมนัก็รู้แจง้ ถา้รู้แจง้ข้ึนมา ใครบอกท าดีแลว้ไม่ไดดี้ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มรรคผล
นิพพาน อาศยัคุณงามความดีทั้งนั้นน่ะ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เวลามนัมีศีลแลว้พยายาม
ท าใหใ้จสงบเขา้มา พอใจสงบแลว้มนัยกข้ึนสู่วิปัสสนา มนัเกิดวิปัสสนาญาณ  
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วิปัสสนาญาณ วิปัสสนาคือความรู้แจง้ ญาณท่ีรู้แจง้ แลว้รู้แจง้ใครล่ะ ไปรู้แจง้เร่ืองของ
ใคร กรู้็แจง้เร่ืองท่ีไอโ้ง่ๆ ไอจิ้ตท่ีว่าเก่งนกั มีปัญญาเยอะ อูฮู้! มีศกัยภาพ...ตายหมด ไอเ้ก่งๆ เห็น
ตายเกล้ียงเลย แต่ครูบาอาจารยข์องเราท่านอยูข่องท่านโดยมีสติปัญญาของท่าน ท่านอยูใ่นท่ีสงบ
สงดั ในท่ีวิเวกนั้น กิเลสมนัตายไปหมดแลว้ เพราะกิเลสมนัไม่อยากอยู ่กิเลสมนัอยากไปคลุกคลี 
อยากจะมีศกัยภาพ อยากจะใหเ้ขารู้จกั เพราะถา้มนัมีสติมีปัญญาช าระลา้งได ้ กิเลสตายหมด 
กิเลสตายหมด  

อยูโ่คนไม ้ อยูใ่นท่ีสงบสงดั อยูใ่นเรือนว่าง อยูใ่นถ ้าคูหา มีความสุข ทีน้ีมีความสุขนะ 
กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมนัหอมทวนลม คนไดเ้กียรติศพัทเ์กียรติคุณก็ไปหาท่าน ไปหาท่าน 
หาท่านแลว้เปิดไหม เปิดหวัใจไหม รับรู้ส่ิงนั้นไหม ถา้เปิดหวัใจข้ึนมาก็จะเอาโลกเขา้ไปไง โลก
ก็ความสะดวกสบายทั้งนั้น ขนกนัเขา้มา ไอค้นท่ีเขาอยู่ๆ  เขาตอ้งการอยูด่ว้ยความสงบสงดัของ
เขา ไอข้นเขา้มาก็เป็นภาระไปทั้งนั้นน่ะ  

ทีน้ีเวลาคนมาท่ีไหนก็แลว้แต่ จะมีสังคมท่ีไหนเกิดข้ึนมนัก็มีความวุ่นวายทั้งนั้นน่ะ แลว้
ถา้คนท่ีมีหลกัมีเกณฑจ์ะบริหารจดัการมนัไหม ถา้บริหารจดัการข้ึนมา เขาบอกว่าวดัไง บวร 
บา้น วดั โรงเรียน 

อา้ว! วดัก็เป็นวดั วดัเป็นวดั ใหเ้ป็นบา้นหรือ เวลาอยูบ่า้น สร้างหอ้งพระไวท่ี้บา้นก็อยู่
บา้นสิ เด๋ียวน้ีเอาวดัไปไวใ้นหา้งสรรพสินคา้ก็ไปเดินตากแอร์กนัไง น่ีมนัดึงลงต ่าหมด ถา้ดึงลง
ต ่า ดึงลงต ่าดว้ยความสะดวกดว้ยความสบายไง  

ถา้ความสะดวกสบายมนัเป็นความจริงข้ึนมาไดน้ะ ก็ใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมาสิ แต่ถา้
มนัเป็นจริงข้ึนมาแลว้ คนท่ีฆ่ากิเลสตายแลว้ ไม่มีส่ิงใดเลยยิง่สะดวกสบาย ไม่ตอ้งไปวุ่นวายกบั
ส่ิงใดๆ เลย ไม่ตอ้งไปบริหารจดัการ ไม่ตอ้งยุง่อะไรกบัมนัเลย สบาย 

ไออ้ยา่งนั้นมนัสบายไดอ้ยา่งไร ไม่มีอะไรเลย 

มนัมีหลกัในใจอนันั้น ถา้หลกัใจอนันั้นนะ มาตรฐานอนันั้นไง ถา้มาตรฐานอนันั้น 
มาตรฐานของคุณธรรมมนัมีของมนันะ แต่น้ีของเรา เราพยายามจะไปดึงมาตรฐานนั้นลงมาให้
เป็นโลก โลกมีแต่ความครึกคร้ืน มีแต่ความวุ่นวาย แต่กิเลสมนัชอบ มนัเขา้กนัได ้แต่ถา้มนัสงบ
สงดัแลว้มนัเขา้กนัไม่ได ้กลวัผ ีมนัวิเวก  
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สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่ดี ฉะนั้น ประกาศ อยา่เอาอะไรเขา้มาใหวุ้่นวายนะ ใหม้นัจบ
เสียที พอกนัทีเบ่ือเหลือเกิน เอวงั 


