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ธรรมเทศนา (ปริวัฏฏท์ัง้ ๓) 

หลวงพอ่ประสิทธ์ิ ปญุญมากโร 

วนัท่ี ๑๓ ก.ค. ๒๕๔๖ 

วนันีเ้ราไดธ้รรมะ ไดส้วดมนต ์ไดเ้จรญิเมตตาภาวนา และ

ตอนนีข้า้งบนฝนก็ตกก็หลน่ลงมาใสเ่ราน่ะ เราก็ถือวา่เป็นฤกษ ์

เป็นฤกษช์ุ่มเยน็และก็เป็นธรรมะ เป็นธรรมะท่ีจะนอ้มเขา้ไป

สอนใจของเรา เราจะภาวนาฟัง คือกาํหนดจิต ทาํความสงบฟัง 

ฟังเสียงฝน มนัก็เป็นเสียงท่ีไม่มีอารมณ ์ไม่มีเรื่องในเสียงของ

ธรรมนั่นน่ะ แตว่า่มนัจะมีเสียงดงั คือเสียงท่ีมนัสะทอ้น อย่าง

มนัตกใสข่องแข็ง ตกใสห่ลงัคาน่ี เพราะวา่ของแข็งมนัก็สะทอ้น 

มนัก็ดงั แตว่า่เสียงนั่นมนัไมมี่สญัญา ไม่มีเรื่องราวเก่ียวกบัทาํ

ใหเ้ราเกิดอารมณก์าํหนดัยนิดีแลว้ก็เป็นเสียงท่ีไมเ่ป็นพษิเป็น

ภยั  

ฉะนัน้การท่ีพวกเราไดม้าทาํบญุเขา้พรรษา ไดม้าฝึกอบรม

ภาวนาเป็นกิจทางพระพทุธศาสนาของเรา หรอืวา่เป็นกิจท่ีควร

ทาํในพระพทุธศาสนา คือการภาวนานั่นมนัเป็นการนกึกาํหนด
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และก็บรกิรรม คือบรกิรรมก็คือบรกิาร บรกิารใหจ้ิตของเราน่ะ

คือวา่กาํหนดจิตของเราใหม้นัสงบอยู่กบัคาํบรกิรรม คาํภาวนา

อย่างเนีย้ ธรรมดาจิตของเราน่ีมนัมีอารมณเ์ป็นเครื่องนาํมา 

เป็นเครื่องอยู ่เป็นอาหารของจิตของคนเราน่ะ มนัก็เป็นธรรมท่ี

นาํชีวิตเรามาเกิดน่ะ แลว้ทีนีท้่านใหเ้ปลี่ยนอารมณ ์เปล่ียนจาก

อารมณค์วามคิดในเรื่องโลกเรื่องอารมณท่ี์ไม่ใช่เป็นธรรม ไม่

เป็นบญุ ไม่เป็นกศุลนะ่ ท่านใหเ้รามาเปล่ียนมานกึมาฝึกใหจ้ิต

ของเรานั่นไดเ้อาอารมณท่ี์เป็นกศุลเป็นอารมณท่ี์ดีเป็นอารมณท่ี์

รม่เย็นสงบอยา่งนี ้ก็เหมือนกบัท่ีเราไดส้มัผสัอยู่เวลานี ้ 

อย่างท่ีวา่ก่อนท่ีเราบชูาเทียนแลว้ก็เวียนเทียนรอบศาลา

พระประติมากรเราน่ะ ตอนนัน้เป็นการเริม่ทาํบญุ เริม่บชูา ฝนก็

ยงัไม่ตกมา อากาศก็รอ้น อากาศก็รอ้นกระทบตวัของเราทกุคน

นั่นแหละ มนัจะอา้วๆรอ้นๆเหนียวๆตวัเรา ก็มนัก็เตือนเราหละที

นี ้คืออากาศน่ีมนัเตือนกอ่น อย่างคนท่ีเกิดมาในโลกนานน่ี 

อย่างคนโบราณ พดูถงึคนสมยักอ่นเคา้จะมีรา่งกายเป็นเครื่อง

ปฏิบติั เป็นเครื่องวดั เป็นเครื่องสมัผสัธาตท่ีุมีในโลกน่ีแหละ 
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อย่างท่ีวา่ถา้อากาศมนัเปล่ียนคืออากาศมนัแปรปรวน ฝนจะตก

อย่างนี ้บางคนก็จะมีโลกบางอยา่งประจาํตวั บางคนก็จะมี

อาการเตือนในรา่งกายหละทีนี ้มนัจะรอ้น มนัจะอา้ว มนัจะมี

อาการท่ีไม่ปกติ เขาก็รูแ้ลว้วา่ รา่งกายก็เป็นกรมอตุฯุบอกวา่ฝน

จะตก บางคนก็จะมีอาการเพลีย บางคนก็จะมีโรคผิวหนงัเป็น

ผ่ืนคนั เป็นผิวรอ้น อนันัน้มนัเป็นเครื่องบอกนั่นน่ะ เป็นเครื่อง

บอกซึง่ธาตท่ีุมีอยู่กบัโลกกบัตวัเรานั่นนะ่ มนัจะบอก แตถ่า้คน

ไม่สงัเกตทีนี ้ไม่สงัเกตรา่งกายน่ี ไมก่าํหนดรา่งกายของเราน่ี มนั

ก็ไม่รู ้มนัไม่รู ้มนัรูแ้ตว่า่ไม่ดี ไม่สบายแคน่ัน้แหละ และไม่รูว้า่

เหตท่ีุมนัเป็นเพราะอะไร ไมเ่หมือนคนโบราณ คนสมยักอ่นมีจิต

รบัรู ้มีจิตสงัเกตส่ิงตา่งๆท่ีมนัมีการแปรปรวนเปล่ียนแปลงหรอื

วา่ผลกระทบตา่งน่ีก็มีจิตรบัรู ้มีรา่งกายเป็นเครื่องสมัผสั แลว้ก็มี

จิตสงัเกตวา่อะไรท่ีมนัเกิดขึน้ แลว้มนัเปล่ียนไป แลว้มนัดบัไป

อย่างนี ้รู ้ความรูอ้นันีก็้เลยเป็นธรรมทีนี ้มนัเป็นธรรมท่ีใหเ้ราทาํ

ปฏิบติัทาํจิตทาํรา่งกายของเรานั่นน่ะ ใหรู้จ้กัทาํ 
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อย่างท่ีวา่เรื่องทาํไรท่าํนาก็เหมือนกนั ก็ใหรู้จ้กัทาํ คือทาํ

การปฏิบติัจิตปฏิบติักายนั่นแหละ คือธุระท่ีเราตอ้งทาํเป็นหลกั

อย่างนี ้เราก็ตอ้งมีจิตทาํจิตสงัเกตคือสงัเกตทกุอยา่ง ส่ิงท่ีมนัมี

มนัแสดงอยู่กบัตวัเรา กบัส่ิงภายนอกใกลต้วัเราอย่างนี ้เราจะได้

ทาํ จะไดค้วามรู ้ตวัอย่างฝนตกหรอืวา่อากาศมนัเปล่ียนแปลง

อย่างนี ้มนัก็จะเป็นเครือ่งสะทอ้นมาถงึรา่งกายของเรา หรอืบาง

ทีน่ีก็จะเป็นการเตือนการสอนธรรมใหจ้ติเราไดก้าํหนด ไดน้อ้ม

นกึ ไดน้อ้มนกึไปเป็นธรรม เป็นธรรมนั่นคือเอาไปทาํเป็นการ

สอนใจ คือสอนใจใหเ้ราไดค้วามรู ้คือไดส้ติปัญญาขึน้มาทางใจ

เรา ใหเ้ราไดไ้ปสอนใจ สอนอารมณท่ี์มนัเป็นกิเลสอยู่ในใจ คือ

อารมณท่ี์มนัมีอยู่ในใจของเรานั่น มนัไม่ใชมี่แตส่ิ่งท่ีเป็นของรู ้

ของดี แตส่ิ่งท่ีมนัไม่ดีทีนีก็้คือกิเลส ก็คือความไม่รูน้ั่นแหละคือ

กิเลส ไม่ใช่อ่ืนทีนี ้ 

เหตนุัน้เราตอ้งมาทาํความดีทาํบญุน่ีก็ทาํความรู ้มาภาวนา

น่ีก็มาบาํเพ็ญความรูใ้หเ้กิดขึน้ แตค่วามรูม้นัมีอยู่แตม่นัมีนอ้ย 

มนัไม่พอท่ีจะไปรูไ้ปถึงจิตหละทีนี ้มนัมีขัน้มีส่ิงปกปอ้งปิดบงัจิต
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อีกทีหนึง่ มนัรูแ้ตว่า่มนัรูไ้ปไม่ถึงทีนี ้เหมือนแสงไฟอยา่งนี ้แสง

ไฟมนัดวงนอ้ย มนัสอ่งไปไม่ไดไ้กล ไปไม่ถึงท่ีท่ีเราตอ้งการ มนั

ไม่ใช่ไม่มีหละทีนี ้แลว้เราจะทาํอยา่งไรใหก้ระแสหรอืให ้พลงัท่ี

เราจะสั่งสม อย่างท่ีวา่เทียนน่ีเราทาํอยา่งไรมนัจะทาํใหเ้ลม่

ใหญ่ได ้เราใชม้นัใหญ่ ดวงมนัจะไดก้วา้งไกล นั่นคือการท่ีเรา

จะตอ้งทาํ จะตอ้งบาํเพ็ญกศุลเขา้ไปช่วย ไปช่วยกิจของเราน่ี 

ท่านบอกวา่มนัไม่พอ แตม่นัไม่ใช่ไม่รูแ้ตม่นัรูไ้ม่พอ ความไม่พอ 

เราก็จะตอ้งรอ จะตอ้งหลง หรอืมนัเหน็ไม่ชดั มนัก็หลง คือเรา

มาฝึกมาปฏิบติัอย่างนี ้ความดี บญุกศุล ความรู ้สติปัญญา

อย่างนี ้มนัเป็นทรพัยภ์ายใน มนัเป็นเครื่องท่ีจะนาํความสวา่ง 

ความผ่องใสเขา้ไปใหใ้จเรา หรอืวา่ธรรมท่ีเราไดอ้ยู่ไดก้ระทบ  

อย่างนํา้อย่างนี ้ถา้นํา้น่ีมนัก็เป็นธรรมธาตอุนัหนึ่ง หรอืวา่

ยิ่งนํา้ฝนน่ีก็ถือวา่เป็นนํา้ท่ีสะอาดท่ีไปกรองจากอากาศและก็มี

อากาศเย็นอากาศบรสิทุธ์ิปรบัใหเ้ป็นกอ้นลงมา แลว้ทีนีโ้ดนลม

ไลร่บกวน มนัก็ตกลงมานะ่ ตกลงมาเป็นฝนน่ะ ฉะนัน้มนัเป็นนํา้

ท่ีไม่ใช่นํา้ธรรมดาอยู่กบัพืน้ดินทีนี ้มนัเป็นนํา้ท่ีไปปฏิบติัอยู่บน
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อากาศ ก็นํา้ดินเน่ียแหละมนัระเหยขึน้ไป มนัลอยขึน้ไป เพราะ

มนัอยู่ในดินมนัอยู่ไม่ได ้ถกูความอบอา้ว ถกูแสงพระอาทิตย์

แผดเผามนัก็ตอ้งลอยขึน้ไป ถา้ลอยขึน้ไปมนัก็อยู่ขา้งบนไม่ได้

อีกหละทีนี ้เพราะมนัไม่มีท่ีรองรบั มนัก็เป็นธรรมของมนั คือมนั

ทาํกิจทาํกรรมทาํธุระท่ีมนัทาํอยู่นั่นนะ่ อยา่งท่ีเราไดย้ินไดเ้ห็น

มนัตกอยา่งนี ้ท่ีมนันานๆมนัก็ตกคอ่ยตกแรงตกนอ้ยตกมาก มนั

จะเป็นอยา่งนี ้มนัก็อยู่ท่ีการปฏิบติัหละทีนี ้การปฏิบติัของ

สว่นประกอบท่ีจะทาํใหมี้แรง คือการท่ีขบัไล ่การท่ีไปปรบัใหม้นั

รวมกนัเป็นกลุม่เป็นกอ้นอยา่งนัน้ มนัก็จะเป็นธรรมอนัหนึ่ง แลว้

ตวัธาตนุํา้ก็เป็นธรรมอนัหนึง่ คือเป็นธรรมท่ี…ธาตท่ีุละเอียดเละ

เหลว แลว้ก็มีธาตเุยน็อยู่ในนํา้ อย่างนีแ้หละ แลว้ก็สะอาดเป็น

ธรรมชาติ นอกจากเราจะเอาสีเอาส่ิงสกปรกหรอืมนัไม่แช่ไป

ดองอยู่ท่ีไหน มนัก็จะเปล่ียนเป็นสีเป็นกล่ินไป แตถ่า้เป็นธาตุ

ของนํา้ไม่มีเจือปนก็สะอาดบรสิทุธ์ิ 

เหตนุัน้จิตใจของคนเราน่ีมนัไม่มีรูป มนัไมมี่เครื่องท่ีเราจะ

เอามาดเูหมือนรา่งกายทีนี ้ท่านก็มีแตส่อนเปรยีบเทียบใหเ้รา
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เห็น อยา่งใหเ้ทียบใหเ้หน็เป็นนํา้อย่างนี ้อยา่งท่ีเราพดูกนัวา่ คน

มีนํา้ใจ คนมีนํา้ใจ คนเป่ียมดว้ยเมตตา มนัก็หมายถงึนํา้เน่ีย

แหละคือนํา้ท่ีสะอาดท่ีไปหลอ่เลีย้งหวัใจ ท่ีถกูกลั่นกรองไปจาก

ไต ปาก อวยัวะตา่งๆแลว้หละ ทีนีม้นัก็ไปเก็บเป็นนํา้ดี นํา้

บรสิทุธ์ิ นํา้สะอาด วา่เป็นการรกัษารา่งกายของคนเราหละทีนี ้

มนัเป็นอย่างนีเ้รื่องของนํา้ของธาตท่ีุมนัมาเป็นธรรม มาเป็นคณุ

ทีนี ้เหตนุัน้ถา้นํา้ในรา่งกายในท่ีไหนกลั่นกรองหรอืปรบัใหเ้ป็น

นํา้สะอาดไดดี้ใหม้นัเย็นสนิทอย่างนี ้เด๋ียวฝนมนัก็ออกมาทีนี ้

มนัก็จะเยน็จะชุ่มช่ืน ไม่แหง้แลง้ อย่างท่ีเขาวา่มีนํา้ใจ ไมแ่ลง้

นํา้ใจ และก็มีจิตเมตตา มีความสงบรม่เยน็ ไม่แหง้แลง้  

มนัก็มาจากการปฏิบติัทัง้นัน้หละทีนี ้คือรา่งกายเน่ียแหละ

เป็นตวัปฏิบติั ปฏิบติัใหร้า่งกายก็เป็นตวักรรมน่ะทีนี ้แตเ่ราแตง่

เอาไม่ได ้มนัเป็นธรรมเป็นสว่นกศุล เป็นการปรุงแตง่มาใหเ้รา 

เราเป็นแตเ่พียงเป็นผูแ้กไ้ขท่ีมนัไม่ดี ไม่เป็น ติดขดัอะไรอย่างนี ้

น่ีเราก็แกไ้ขคือช่วย คือชว่ยสว่นท่ีเราจะดดัแปลงไปหละทีนี ้

อย่างเราปฏิบติัน่ีก็เหมือนกนั เราแกไ้ขดดัแปลงทาํจากรูปท่ี
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ไดม้าเดิมนั่นแหละ ใหม้นักลายไป ใหม้นัเปล่ียนเป็นของท่ีดีท่ี

ควรอย่างนี ้อย่างท่ีเราเอารูปคนน่ะ เอารูปคนเอามาแปลงเป็น

พระ เอามาบวชนุ่งเหลืองห่มเหลือง โกนผมโกนคิว้ แลว้ก็

ฝึกสอน ฝึกสอนใหอ้ยู่ในหลกัศีล หลกัธรรม หลกัธุดงค ์ขอ้วตัร

ปฏิบติั มนัก็เอามาจากคนจากรา่งกายเน่ียแหละ จากชาวบา้น

ธรรมดา เอามาฝึกมาดดั มาแตง่ แตง่ใหม้นัเป็น น่ีแหละแลว้

สว่นท่ีแตง่ก็คือกศุลท่ีจะแตง่ให ้เราไม่มีวธีิอ่ืนหละจะแตง่ได ้คือ

กศุลเป็นผูแ้ตง่ ทา่นจงึใหช่ื้อกศุลวา่ กสุลา...กุสลา ธัมมา กศุล

คือกายท่ีจิตท่ีมีความฉลาด คือเป็นช่าง เรยีกวา่จิตของเจา้ของ

รา่งนัน้เป็นช่าง เป็นช่างท่ีจะมาดดัแปลงมาแตง่รูปบา้นของ

ตวัเองรา่งกายตวัเองนะ่ใหม้นัเป็น อยา่งท่ีเราท่ีวา่เอาคนมาบวช

เป็นพระ ลกูหลานเรามาบวชใหเ้หน็กบัตาน่ี ก็ไมก่ี่วนัก็เป็นเป็น

ฆราวาสเป็นโยมอย่างนี ้มาบวช วนัสองวนัก็เห็นเป็นพระขึน้มา 

มนัก็เปล่ียนทกุอย่างหละทีนี ้เป็นสีผา้สีผมปลงออกอะไรตา่งๆน่ี 

แตส่ิ่งท่ีเราตอ้งทาํก็คือปฏิบติั ก็คือบาํเพญ็กศุลคือเจรญิกศุล ถา้
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เราไปอยู่แคน่ัน้มนัก็ไม่เป็นหละทีนี ้มนัก็ปลอมอยู่นั่นนะ่ เพราะ

เราไม่เป็นกศุล ไม่ทาํกศุลไปสรา้งไปดดัไปแปลงหละทีนี ้ 

เหตนุัน้การท่ีเราหรอืพระสงฆท่ี์เขา้มาบวชในพทุธศาสนาน่ี

มนัไม่ไดมี้จดุอ่ืน ไม่ไดมี้จดุมุ่งหมายอ่ืน นอกจากมาปฏิบติัมา

ดดัมาฝึกอบรมตวัเองอยา่งนัน้น่ะ ถา้เราคิดไปเรื่องอ่ืน เราคิดวา่

บวชหาความสขุสบาย ไม่ตอ้งมีส่ิงบงัคบัภายนอกอย่างนี ้คือเรา

วา่ไม่ไดล้าํบากเรื่องชีวิตเรื่องปัจจยัใชส้อย มนัก็ไม่ถกู

จดุมุ่งหมายของพระพทุธเจา้หละทีนี ้คือจดุมุ่งหมายของ

พระพทุธเจา้จรงิๆน่ี ท่านบวชเพ่ือมาปฏิบติัมาดดัมาแตง่กาย

แตง่จิตอะไรน่ี ใหเ้ป็นของบรสิทุธ์ิ เป็นของสะอาดปราศจากเชือ้

โรค ส่ิงสกปรกมวัหมอง มนัเป็นอย่างนัน้ มนัไม่ใช่ท่ีจะเป็นไป

อย่างท่ีเราเหน็เราคิดไป มนัไม่เป็นอยา่งนัน้ เหตนุัน้ใจท่านต่ืน

เม่ือบวชเขา้มาแลว้ก็ต่ืนทีนี ้ไม่ไดห้ลบั ไม่ไดป้ระมาท ไม่ไดเ้อา

วนัเวลาเอารา่งกายไปเสียหายในทางอ่ืน คือจิตมุ่งมั่นท่ีจะเจรญิ

กศุลใหต้น สรา้งตนฝึกหดัดดัแปลงขดัเกลารา่งกายจิตใจของตน

อย่างเดียว  
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แตถ่า้เราเป็นฆราวาสน่ีเราไม่มีเวลาพอ เพราะเราตอ้งไป

ประกอบอาชีพทาํมาหากิน แลว้ก็ยิ่งเป็นพวกชาวนาน่ี ก็งานไม่

มีวา่ง แลว้เป็นงานลาํบากตรากตราํมาก ตอ้งใชแ้รงมาก ตอ้งสู้

แดดสูฝ้น เวลาเราจะไปปฏิบติัมนัก็หมดไป เหตนุัน้เวลาท่ีไดม้า

บวชเน่ีย มนัเป็นเวลาเต็มทัง้หมดท่ีใหเ้ราสรา้งกศุลปฏิบติัตนได้

อย่างเดียว คือไม่ไดมี้ฝ่ายบาปฝ่ายชั่วเลย คือสรา้งแตค่วามดี

ตลอด นบัวนัเวลาเรยีงลาํดบัหละทีนี ้ถา้เราไม่ทาํอยา่งนัน้มนั

ไม่ไดห้ละ ความท่ีไม่รูไ้ม่เป็นช่าง ไม่รูจ้กักิจการงานท่ีเราตอ้งทาํ

อะไรเน่ีย ไม่ได ้เราก็อยู่อยา่งนัน้ทีนี ้นิสยัจติใจเราเคยเป็น

อย่างไร อยา่งเคยเป็นฆราวาสนีก็้ไม่เปล่ียน ก็จะเป็นอยา่งเดิม

หละทีนี ้จะมีความโลภความโกรธความหลง จะมีนิสยัจิตใจท่ีไม่

เรยีบรอ้ยไม่สาํรวมก็เป็นไปตามทีนี ้เพราะวา่อาํนาจของบาป

ของอกศุลของกิเลสน่ะแหละมนัดดัแปลงไป ทางกิรยิามารยาท

ของรา่งกาย คาํพดูอะไรตา่งๆมนัก็แสดงหมดหละ หวัเราะบา้ง 

เลน่บา้ง อะไรบา้ง อนันัน้มนัก็ไม่ใช่ธรรมหรอกน่ะ กิเลสมนั

บงัคบัหรอืวา่มนัทาํใหเ้ราหลง ทาํใหเ้ราเพลิน เราตอ้งรูจ้กัตรงนี ้
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รูจ้กัวา่การปฏิบติัคือวา่เป็นการฝึกช่าง ฝึกกายฝึกจตินั่นแหละ 

ไม่วา่จะชาวบา้นหรอืพระก็เหมือนกนั  

เหตนุัน้อยา่งในธรรมจกัรน่ีท่ีเรากลา่วคาํบชูาธูปเทียนไป

ก่อน ซึง่เป็นคาํท่ีท่านเขียนมาเพ่ือความเคารพบชูาคณุพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์คณุพระรตันตรยัในพระพทุธศาสนานั่น แต่

สว่นพระสตูรท่ีธรรมจกัรท่ีเราสวด อนันัน้เป็นเรื่องธรรมะ เราเห็น

ตวัหนงัสือเราอา่นออกเราทอ่งไดส้วดได ้แตค่วามหมายท่ีจะไป

สอนใจเราอีกทีน่ะทีนี ้ตอ้งเอากลบัมา ตอ้งเอากลบั ตอ้งเอามา

แปล เหตนุัน้ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หมดน่ี มนัเป็นเรื่อง

ปรบั มนัเป็นเรือ่งแก ้ไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีจะหลงไปไกล ไม่ใช่เป็น

เรื่องท่ีจะใหเ้ราผกูพนัหรอืทาํใหเ้รายุ่งยากอะไรน่ะ เป็นเรื่องแก้

ทัง้หมด จงึเอากลบัมา เหตนุัน้ในธรรมจกัรก็มีความหมายเป็น

ธรรมะทัง้หมดท่ีคดัออกมาแลว้เป็นส่ิงเครื่องแก ้แกก้รรมแก้

กิเลสทัง้หมดน่ะ ฉะนัน้เราไม่ไดเ้รยีนบาลี ไม่ไดแ้ปลบาลีไว

ยกรณ ์เราไม่รูค้าํแปลหมดแตเ่ราก็ไดต้วัอรรถตวับาลีสวดท่อง
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จาํเป็นกศุล เป็นมงคลก็คือการท่ีท่านสอนใหเ้ราเป็นชา่ง คือทาํ

กศุลใหเ้กิด บาํเพ็ญกศุลใหแ้ก่กลา้  

อย่างในท่ีวา่ จิตในปริวฏัฏ ์๑๒ ในอรยิสจันั่น มีอยา่งละ ๓ 

ละ ๓ คือทกุขสัจ สมุทยัสัจ นิโรธสัจ มัคคสัจ ท่านเรยีก

ปรวิฏัฏมี์ ๑๒ คือ ๑๒ น่ีทา่นแบง่ออกเป็นอย่าง ๓... ๓ × ๔ ๑๒ 

ปรวิฏัฏคื์อการท่ีเราจะตอ้งทาํใหเ้ป็นวตัร เป็นกิจวตัร ตอ้งปฏิบติั

เป็นนิจ จะตอ้งเอาจิตจดจ่อ ไม่ใช่วา่ปลอ่ยละเหลิงหละทีนี ้ใน

ธรรมนัน้ถึงจะเป็นไปใจถึงจะหมนุเป็นจกัร ธรรมจกัรคือจกัรคือ

ธรรมท่ีจะหมนุออกไปจากกิเลสทีนี ้และหมนุไปตามธรรม ตาม

กศุลธรรม ไม่ไดไ้ปทางฝ่ายบาปฝ่ายอกศุลฝ่ายไม่รูอ้ะ้ เรยีกวา่

ไปในฝ่ายกศุล  

ในปรวิฏัฏท่ี์ ๓ นั่นทา่นก็บอกวา่ กิจอนัหนึง่ เรยีกวา่กิจจ

ญาณ กิจจญาณน่ีก็คือกิจก็คือรา่งกายก็คือกิจของเรานั่นหนะ

ใหมี้ความรูย้านพาหนะเป็นเครื่องนาํไป มีรถอย่างนีที้นี ้ใหมี้

กิจจญาณ กิจจญาณคืออะไร กิจจญาณคือมรรคขอ้ปฏิบติัหละ

ทีนี ้อย่างท่ีวา่เราปฏิบติัศีล อย่างศีลของโยม ศีลของพระเน่ีย
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เป็นกิจจญาณท่ีเราเริม่ นอกนัน้ก็เป็นพวกสมาธิอยา่งนีก็้เป็นกิจ

เป็นกศุลทัง้หมดหละน่ี แลว้ก็พวกปัญญาก็เป็นเครื่อง เป็นพลงั

ของญาณของจิตท่ีทาํใหเ้ราหมนุใหเ้รารูไ้ปในกายในจิตของเรา

ติดตามกนัตลอดน่ะ ท่ีเรามีสติมีชีวิตอยู่นะ่ น่ีก็เรยีกวา่กิจจ

ญาณ  

แลว้นอกนัน้ก็ยงัมีสัจจะญาณอีก สจัจะญาณคือจะตอ้งมี

สจัจค์วามจรงิ เม่ือทาํกิจทกุส่ิงจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสจัจ ์

จะตอ้งประกอบดว้ยความสจัจท่ี์ตัง้ลงท่ีใจวา่เราจะทาํอะไร เรา

จะเดินจงกรม เราจะท่องสวดมนต ์เราจะท่องใหไ้ดเ้ท่านี ้นัน้

เรยีกวา่เป็นส่ิงท่ีเราจะตอ้งมีสจัจญาณ ก็ชาวบา้นจะทาํกิจการ

งานอาชีพก็เหมือนกนั ถา้ไมมี่หลกัอยา่งนี ้ไม่เจรญิ ทาํไปก็ทาํได ้

แตม่นัไม่เจรญิไม่ยั่งยืน เพราะมนัขาดหลกัธรรม หลกัธรรมท่ีวา่

กิจจญาณอยา่งนี ้ท่ีทาํไปอยู่แตไ่ม่รูว้า่เรื่องท่ีเราทาํ หรอืเราจะ

ทาํเพ่ืออะไรอย่างนี ้ขนาดไหนเราไม่รู ้เราจะทาํอย่างเดียว มนัไม่

มีหลกัธรรม หลกัธรรมจกัร ไม่มีปรวิฏัฏเ์ขา้ไปเป็นเครื่องแบบ

เครื่องแปลนไม่ไดห้ละทีนี ้ก็ไม่ได ้ไม่วา่จะเป็นงานทางโลกหรอื
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งานทางศาสนาเหมือนกนั อย่างเราคิดอยากทาํเราก็ทาํ เราขี ้

เกียจเราเบื่อเรามีอะไรติดขดั เราก็ทิง้ บางทีเราคิดมาใหม่เราก็

ทาํไป อนันีข้าดทีนี ้มนัไม่ไปตามธรรมจกัรของพระพทุธเจา้แลว้

หละทีนี ้มนัไมห่มนุทีนี ้มนัติดขดัแลว้ แลว้มนัก็หมนุไปทางผิด

ทางบาปทางฝ่ายอกศุลนะ่ มนัไมห่มนุไปทางกศุล จงึวา่สจัจ

ญาณ ส่ิงตา่งๆท่ีคนทาํกิจการทาํความดี สรา้งสรรคชี์วติทกุ

อย่าง ทาํจิตใจใหเ้ป็นความสงบรม่เยน็ไดก็้อาศยัสจัจญาณ มี

สจัจะวา่จะทาํส่ิงใด ทาํเทา่ไร กาํหนดเวลาจะใหไ้ดใ้หถ้งึใหเ้สรจ็ 

มนัตอ้งมีพรอ้มหมดทีนี ้ถา้ไม่มีอย่างนีท้าํไปได ้แตม่นัไม่เป็น

ผลดี ถึงออกรูปรา่งมามนัก็ไม่เป็นดี เพราะมนัขาดกศุล ขาดช่าง 

ขาดธรรมตวันี ้ 

เหตนุัน้เราสอน…ตวัเรานีก็้ไม่ใช่วิเศษ แตเ่ราสอนเสมอๆวา่

คนท่ีไม่รูไ้ม่เป็นก็มีมากก็อยากจะฝึกจะสอนใหเ้ป็นแตเ่ราก็สอน

การทาํ วิธีทาํใหเ้ป็นดว้ยวา่จะทาํในส่ิงท่ีมนัถกูมนัดีเน่ีย เรา

เมตตาสงสารท่ีสดุ เราอยากจะช่วยจะสอน เราก็บอกตรงวา่เน่ีย 

เราจะทาํอะไรเราก็ถือหลกัจติ เอาหลกัจิตเป็นเครื่องกาํหนด 
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ไม่ใช่วา่เราคิดจะทาํก็ทาํไปดว้ยวา่วตัถมุนัมี ไม่มีมาตรฐาน ไม่มี

การวางแปลนวางแบบอย่างนี ้ไม่มีตวัอย่างมาก่อนน่ี เราจะตอ้ง

มีพรอ้ม การปฏิบติัน่ี อย่างพระพทุธเจา้ พระอรยิเจา้เป็น

ตวัอย่างท่ีเป็นมาทางพระพทุธศาสนาเรานั่นน่ะ ตอ้งถือเอา ตอ้ง

ด ูเหตนุัน้เราตอ้งเอาตามแบบท่าน อยา่งเราจะทาํอะไรก็

เหมือนกนัหละทีนี ้เราคิดอารมณห์รอืจิตท่ีลงฤกษล์งแรก ตอ้ง

คิดวา่จะทาํใหดี้ จะทาํอะไรทกุอยา่งท่ีจะเป็นกิจการงานน่ีจะคิด

วา่ตอ้งทาํใหดี้ มนัจะดีไดข้นาดไหน ถา้มนัไม่ดีเราก็แกไ้ข แลว้

เราก็เปล่ียนท่ีเปล่ียนทิศเปล่ียนทางใหม้นัเป็นดีได ้คือมนัแกไ้ข

ได ้มนัทาํใหดี้ได ้มนัไม่เหลือวิสยั จะทาํอะไรก็เหมือนกนั เหตนุัน้

ครูบาอาจารยพ์ระกรรมฐานพระธุดงค ์ท่านไม่หนีแบบอะไร 

เพราะท่านเหน็วา่ผูท่ี้ท่านเป็นแบบนั่นทา่นไม่ใช่คนธรรมดาแลว้ 

ท่านทาํไวน้่ะ เราไปสงัเกตด ูดทูกุอย่างในตวัทา่นในท่ีอยู่ในอะไร

ดใูนกิรยิามารยาทท่ีมีในรา่งกายนั่นตอ้งดวูา่เป็นเพราะอะไร ก็

จิตฝึกจิตเป็นหละทีนี ้เพราะวา่มีกิจจญาณ และก็มีสจัจญาณ

ดว้ย  
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แลว้ปรวิฏัฏท่ี์ ๓ ก็คือ กตญาณ จะตอ้งรูจ้กักาํหนดตวั 

กาํหนดรา่งกายเราดว้ยวา่เราจะใหไ้ดป้ระมาณหรอืใหพ้อดีกบั

แรงกบักาํลงัท่ีเรามีอยู่ หรอืวา่เรามีตาเป็นผูท่ี้พาใหด้งูานดคูวาม

ดีความถกูตอ้งของจิตท่ีเราทาํขึน้นั่นนะ่ คือวา่เป็นผูท่ี้ตรวจงาน

ตรวจผลงานนะ่คือตา เหตนุัน้จงึวา่ กตญาณคือวดัดว้ยตาวา่มนั

ถกูมนัเป็นมัย้ ตาเรามี ตาเราไม่บอด เราดไูด ้คนเราก็มี

เหมือนกนัหมดอะ้ทีนี ้ไม่มีวา่ใครบกพรอ่ง จะมีบา้งก็…คือ

สติปัญญาซึง่เป็นกระแสตาในท่ีจะมาด ูถา้คนตาดี มีชา่งในจิต 

เคา้ก็ไม่ตอ้งไปถามหละทีนี ้ตาเคา้ทะลไุปเห็นแลว้  

เหตนุัน้ปรวิฏัฏท์ัง้ ๓ เน่ียแหละมนัเป็นส่ิงประกอบใน

ธรรมจกัร พระพทุธเจา้ท่านก็เทศนอ์บรมนิสยัของปัญจวคัคียท์ัง้ 

๔ องคท่ี์ไม่ไดบ้รรลธุรรม สว่นพระอญัญาโกณฑญัญะนัน้ทา่นมี

บารมีพอ บารมีถึงท่านรูไ้ดที้นี ้รูไ้ดก็้คืออะไร คือเรื่องท่ีเราไดเ้ห็น

ไดย้ินอยู่เน่ียแหละ คือมนัเกิดมนัดบัใหเ้หน็น่ี ก็เหมือนอย่างฝน

น่ี มนัเกิดตกมาเวลามนัจะหยดุ มนัก็ดบัน่ิง นั่นท่านรู ้แตไ่ม่ไดรู้ ้

ตามสญัญาท่ีฟังจากเสียงภายนอก รูจ้กั รูท้างใจทา่น ไมใ่ชรู่ ้
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ตามสญัญา ทา่นไดรู้ ้รบัรองไดรู้ ้ตามพระองคไ์ดถ้ึงพระองค ์แต่

สว่นท่ีพระองคนี์ท้่านก็มีสติปัญญามากแตย่งัตอ้งมาทาํกิจ 

จะตอ้งมารอเวลาอยู ่อย่างท่ีวา่จะตอ้งมาบาํเพ็ญพวกกิจจญาณ 

สจัจญาณ กตญาณอย่างนี ้คือญาณทัง้ ๓ น่ีมนัเป็นตวัท่ีจะเป็น

พลงัเขา้ไปเสรมิสรา้งสติปัญญาหละทีนี ้คือการทาํของรา่งกายก็

จะตอ้งเอามาทาํกศุล เอามาบาํเพ็ญมาภาวนามารกัษาศีลให้

เต็มท่ีหละทีนีเ้พ่ือจะใหม้นัเกิดผลขึน้มาทางจิต แลว้ก็สจัจญาณ

ก็เหมือนกนั คือมนัไม่มีความสจัความจรงิกบัตวัเองเน่ีย บางที

มนัก็หลอกตวัเองบา้ง บางทีมนัก็วา่เล่ือนนั่นเคล่ือนน่ี เรยีกวา่

กิเลสคือมนัเลท (late) เราตอ้งเขา้ใจคือมนัเลทเรื่องความจรงินั่น

แหละ มนัไม่เอา เราจะรูเ้ลยวา่ถา้ไม่เอาไหนเราก็รู ้ไม่ตอ้งไป

ถามหละ ตวัเราก็รูม้นัไมเ่อาไหน ส่ิงมนัไม่เอาเพราะอะไร มนั

กลวัทกุข ์ไปเห็นความลาํบากเท่านัน้แหละก็ทิง้ ทิง้หละทีนีม้นัก็

ไม่ได ้เพราะธรรมของพระพทุธเจา้คือทกุข ์ผูท่ี้ไดธ้รรมคือไดท้กุข ์

มนัไม่ใช่เหมือนวา่โยมเคา้คิดวา่เคา้ปรารถนาความสขุ ไม่อยาก

กระทบอะไร แตธ่รรมของพระพทุธเจา้ไมเ่ป็นอย่างนัน้ คือทกุข ์
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ท่านไดท้กุข ์แตถ่า้คนยงักิเลสยงัพาใหห้ลงไปก็ มนัก็ไม่รูห้ละ 

มนัก็วา่จะเอาความสขุแหละ มนัไม่ได ้ 

อย่างนัน้ถา้เราเขา้ใจถกูอยา่งนี ้เราก็จะไดเ้ห็นกศุล เหน็

ธรรม เหน็ส่ิงท่ีมีในตวัเราทกุคนนั่นแหละ แตว่า่มนัไม่รบัทีนี ้ใจ

มนัไม่รบั...ไมร่บัเอาธรรม มนัทิง้ พอมนัทิง้มนัก็เลทเราไปเรื่อย 

วนันีเ้ดือนนีปี้หนา้ชาติหนา้ มนัก็เอาอีกอยา่งเก่าเพราะมนัไดใ้จ 

มนัเคยแลว้ เราก็ฝึกไม่ได ้ขบัไม่ไดเ้หมือนชา้งมา้ท่ีฝึกไมไ่ด ้จะ

เอาไปอะไร ท่ีสดุก็คือเขาเอาไปฆา่กินเนือ้ คือไม่มีคณุคา่ทัง้

รา่งกายและชีวิต เหตนุัน้เราตอ้งรูว้า่ธรรมพระพทุธเจา้น่ีก็เป็น

เรื่องของเราท่ีมีการทาํกนัอยู ่แตเ่ราจะตอ้งมาเพิ่มมาเรง่มารูจ้กั

แกไ้ข ก็คือเรื่องของใจนั่นแหละ แลว้เราก็ตอ้งดตูอ้งตรวจผลของ

เราดว้ย อย่างพระสงฆส์ามเณรก็เหมือนกนั ไม่ใชว่า่ เออ อย่าง

ท่ีวา่เราเอาคนมาแตง่เป็นพระเป็นเณรหละทีนี ้แลว้ส่ิงท่ีเราจะ

แตง่ใจเราอีกอะ้ เราจะตอ้ง...เราจะตอ้งปรารถนาจะตอ้งมีความ

มุ่งหมายตรงนัน้ ส่ิงใดท่ีเราเขา้มาใหม่เราไม่เป็นไม่รูอ้ะไร อย่าง

นีแ้หละทีนี ้เหมือนเราเกิดใหม่ เกิดแคไ่ม่ก่ีวนัก่ีเดือน แตส่มยันี ้
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เคา้ก็มกัจะเอาความสขุก่อน คือไม่ตอ้งทาํ คือเอาความสขุท่ีวา่

ไม่ตอ้งทาํหละทีนี ้ก็สบายเลย มนัไม่ไดที้นี ้พอเกิดมาก็เกิดมา

ทาํมาสรา้งเทา่นัน้แหละ ทาํก็ทาํใหเ้ราเกิดอยู่แลว้ ถา้งัน้เราก็

ตอ้งทาํเพ่ือทาํนัน้จะไดส้มบรูณ ์ทาํนัน้จะไดมี้ผลมาก มีอานิสงส์

มาก เราจะใหม้นัเกิดเองเป็นเองไปนั่งคิดนอนคอยไม่ไดที้นี ้มนั

เป็นเพราะทาํ 

เหตนุัน้จงึวา่เรื่องช่างเรื่องกศุลเรื่องช่างไตรลกัษณช์่างจิต

ของเราทกุคนน่ะ เป็นบารมี เป็นพวกปฏิวติัพวกปฏิบติัหละทีนีท่ี้

จะทาํใหเ้ป็น แตว่า่เป็นมาเป็นนอ้ยน่ีมนัก็อยูท่ี่พลงัหละทีนี ้อยูท่ี่

แรงบญุ อยู่ท่ีความเป็นช่าง อยู่ท่ีธรรมจกัร อย่างเครื่องจกัรมนั

จะแรงน่ีก็เพราะวา่เครื่องมนัตงึมนัสมบรูณ ์ถา้เครือ่งมนั

หละหลวมมนัเส่ือมโทรมมนัก็ไม่มีแรงเหมือนกนั เราก็จะรูจ้กั

เหมือนกนั จะตอ้งมาอยู่ในความตงึความแข็งแรง ความเครง่น่ี 

อย่างพระน่ีก็ถือเครง่ ปฏิบติัเครง่อย่างท่ีเขาวา่ มนัถงึจะมีกาํลงั

ทีนี ้มีความแข็งแรงขึน้ ถา้มนัหย่อนยานมนัก็เอาหละทีนี ้มนัไม่

มีแรงหละนี ้มนัไม่หมนุไม่ไปแลว้ กิเลสมนัมดัเอาไวห้ละทีนี ้มนั
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ก็เลท ถา้มนัเลทเราไปนานๆน่ียิ่งหลายเดือนหลายปีไป เวลาท่ี

มนัเสียไปมากมนัไม่ผลอะไรกบัจิตใจเราเลย เพราะวา่มนัไม่ได้

นั่น คือกิเลสมนั…เราไม่มีสว่นได ้เรามีแตเ่สีย ถา้กศุลหรอืวา่

ธรรมเน่ีย เราเป็นสว่นได ้ถงึเวลานอ้ยเราก็ไดม้าก อย่างท่ี

คนทาํงาน คนท่ีมีชา่งมีกาํลงัก็จะไดม้ากกวา่กนั คนทาํนาก็จะ

ไดผ้ลมากกวา่กนัเพราะวา่กาํลงัหรอืความเพียร ความอตุสาหะ

มาก ทกุอย่างเลือกสรรส่ิงท่ีดีมาผกูมาสรา้งมาทาํน่ะ มนัจะไดมี้

ผลมากทีนี ้ตา่งกนัตรงนี ้ 

เหตนุัน้เราเป็นผูท่ี้ปฏิบติั คือปฏิบติัตามหลกัตามมรรคตาม

ทางของพระพทุธเจา้นะ่ ท่ีวา่ธรรมจกัรน่ะ ไม่ใช่วา่เราจะมาคิด

มาคน้เองได ้เพราะพระพทุธเจา้ท่านตดัเสน้ทาง ทา่นรกัษา

เสน้ทางไวใ้หพ้ทุธบรษัิทอยา่งพระภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก 

อบุาสิกาเน่ียนะ่ ไดด้เูสน้ทางดรูอยกา้ววา่ทา่นกา้วไปอยา่งไรท่ี

ท่านไปน่ี เหตนุัน้การไปของจิต การไปของญาณ เราไม่รู ้

เพราะวา่ความลกึลบัความละเอียดหละทีนี ้คนเราท่ียงัโง่เขลา 

ยงัตามืดก็ไม่เห็นหละทีนี ้เพราะวา่มนัไม่ใช่เป็นเสน้ทางอย่าง
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ถนนน่ี มนัเป็นทางจิต ทางความรูท้่าน ท่านวางไวค้วามรูต้รงนี ้

ถา้เรายกจิตของเราขึน้ไปสูเ่สน้ทางหละทีนีม้นัถึงจะรู ้ทา่นจงึ

เปรยีบวา่เรายงัออ่น บารมีเรายงัตํ่ายงัชา้ เราก็ตอ้งสาํนกึตวั ได้

แตต่อ้งสงสารตวัเอง ส่ิงท่ีควรจะทาํน่ะ ควรจะแกไ้ขควรจะเพิ่ม

อะไรใหม้นัมีขึน้มาอย่างนีน้ะ่ อย่างท่ีวา่พวกโยมทาํบญุก็รูว้า่ส่ิง

ท่ีเราบกพรอ่งอะไร เรายงัขาดปัจจยัส่ิงเครือ่งไทยทานอะไร เราก็

ทาํลงไปใหม้นัมีขึน้ อยา่งท่ีวา่ปฏิบติัก็เหมือนกนั เราก็รูว้า่ขอ้ส่ิง

ไหนท่ีมนัหย่อนมนัออ่น เราก็เพิ่มเขา้ไป เราก็จะไดมี้พลงักศุล 

และจิตของเราก็จะไดเ้ป็นชา่งขึน้ มีความฉลาดแหลมคมรอบรู ้

รอบรูใ้นการท่ีจะสรา้งเครื่องอยู่ของตวัเอง หรอืการรกัษาสถานท่ี

ของตวัเอง อยา่งรกัษารา่งกายอยา่งนี ้ท่ีเรามาถือศีลรบัศีลเราก็

รกัษารา่งกายเราอย่างเดียวนั่นแหละ ไม่ไดไ้ปเพ่ืออย่างอ่ืน 

อย่างศีลพระก็เหมือนกนัคือรกัษารา่งกาย ใหม้นัปราศจากโลก 

ปราศจากบาปกรรมเวร ความพกิลพกิารตา่งๆท่ีมนัจะเป็นผลมา

จากความผิดศีลหรอืเป็นบาปนั่น ก็มารกัษาตวัรา่งกายของเรา 

ตวับา้นของเรา รกัษาใหม้นัปลอดจากบาปจากส่ิงไม่ดีโรคภยัไข้
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เจ็บหละทีนี ้นอกนัน้ความรูต้า่งๆ เราก็มารกัษาจิตของเราหละที

นี ้ไม่ใหโ้ลก อารมณ ์คือกิเลสตา่งๆท่ีมนัจะมาฟักเชือ้จะมาเรือ้รงั

ในจิต จะตอ้งมีฝึกปัญญาปกติรกัษาหละทีนี ้เราถงึจะไมมี่โรคมี

ภยัมาเกิดมากวนเราทีนี ้ถา้เราไม่รกัษา โลกคือกิเลสน่ีมนัก็

ลงโทษ มนัก็กวนเราหละทีนี ้มนัก็เหน็อยูที่นี ้มนัไม่ดี  

เหตนุัน้การฝึกการทาํทกุอย่างน่ี มนัเป็นหลกัธรรมหลกัท่ี

พระพทุธเจา้ทา่นไดส้อนในหลกัธรรมจกัรทัง้หมดหละทีนี ้สอน

ไว ้ไม่ใช่เฉพาะปัญจวคัคีย ์พทุธบรษัิททัง้ ๔ ก็เรยีกวา่จะตอ้ง

ถือเอาหลกัทัง้หมดหละทีนี ้ใหถ้กูมรรคถกูทางหละทีนี ้ถา้เรา

ปฏิบติัทางนัน้ เราก็เป็นผูท่ี้มีบารมี มีสติปัญญา มีความดีท่ีมา

แกไ้ขรา่งกายจิตใจเราหละทีนี ้ก็วา่เปล่ียนไปจากท่ีวา่ส่ิงท่ีเราไม่

เคยมีเคยเป็น ไม่เคยรูเ้คยเหน็ ส่ิงท่ีเราทาํไม่ไดไ้ม่เป็นมนัก็มีขึน้ 

ถา้อยา่งนัน้มนัไม่เป็น ถา้เราไม่แกไ้ขมนันะ่ ไม่ฝึกมนั อย่างท่ีวา่

มนัมีอยูก่บัท่ีกบัตวัเรา มนัก็ไม่เป็นเพราะเราไม่ไดด้ดูว้ยตาดว้ย

ปัญญาของเราน่ะ อยา่งท่ีวา่มนัไม่มีพวกกตญาณอย่างนี ้คือไม่

มีการดกูารกาํหนด ถึงมนัติดตวัอยูใ่กลต้วัเราก็ไม่เหน็ เพราะวา่
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มนับงัอยู่ มนับงัความคิดความรูเ้รานิดเดียวมนัไม่เหน็แลว้ เหตุ

นัน้เราตอ้งมีกศุลกรรม มีธรรมเครื่องช่วยสรา้งบารมี สรา้งความ

ดีจากการบาํเพ็ญภาวนาของเราหละทีนีใ้หม้นัเป็นขึน้มาได ้แลว้

การทาํนาของเรามนัก็เป็นหนา้ท่ีหรอืวา่เป็นสถานท่ีท่ีเราจะตอ้ง

ทาํใหไ้ดมี้ขา้วมีของท่ีเราตอ้งการ ซึง่เป็นกิจท่ีเราควรทาํ ถา้เรา

ไม่ทาํเราไม่มี ก็เหมือนคนไมมี่ขา้วกินอยา่งนี ้รา่งกายชีวติมนัก็

จะไม่มีกาํลงัไม่มีส่ิงท่ีมาหลอ่เลีย้งหละทีนี ้เหตนุัน้การท่ีเราทาํก็

มนัเป็นกศุลฝ่ายรา่งกาย มนัเป็นกศุลสว่นท่ีไปเป็นภายในเป็น

สติปัญญาท่ีจะไปเป็นเครื่องหลอ่เลีย้งใจเราทีนี ้ทีง้สองอย่างนี ้

เรยีกวา่เป็นนา เป็นนาใจนากายของเรา เป็นนาถะ เป็นท่ีพึง่ของ

เราทกุคน จะตอ้งมีการทาํ มีการปฏิบติักนั จะตอ้งมีสมบติัมี

มรดกหละทีนี ้เราถึงจะเป็นคนมีพออยู่พอกิน ถา้พดูถึงตาม

ภาษาเราก็ไมย่ากไม่จนหละทีนี ้เหตนุัน้ถา้เราปฏิบติัเราก็ไม่ยาก

ไม่จน เพราะมีศีลมีความดี แคมี่ศีลไม่มีทรพัย ์มนัก็ดีกวา่ทรพัย์

อีกอะ้ทา่นวา่ เพราะมีศิลปะ ไม่มีเงินลงทนุ แตศิ่ลปะเคา้อย่าง

เดียวเคา้ก็แลกเป็นเงินเป็นทรพัยไ์ดห้ละทีนี ้คนก็ตอ้งใหเ้ขาตอ้ง
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จา้งเขาอะไรอย่างนีแ้หละ เหตนุัน้จงึมีคา่กวา่เงนิอีกอะ้ ศิลปะ 

ศีลธรรม มีคา่กวา่เงนิท่ีเราแลกเปล่ียนกนั  

น่ีเรยีกวา่ เราฝึกฝน เราเขา้ฤดฝูน เราสละออกมาจากบา้น

จากสถานท่ีท่ีเรามีกิจยุง่ยากลาํบากอย่างน่ีแหละ บางทีเราก็

ตอ้งทาํบาปมากกวา่อยา่งนี ้อย่างท่ีพระมาบวชก็เทา่กบัวา่การ

มาบวชก็เป็นอบุายการออกจากบา้น คือเป็นการท่ีเปล่ียนเพศ 

เปล่ียนอบุายออกจากบา้น  คือออกจากท่ีเป็นบาปนั่นเอง เม่ือ

เรามาถงึท่ีเป็นบญุท่ีสรา้งบารมีสรา้งสติปัญญาใหเ้ป็นชา่งขึน้มา 

มนัเป็นสถานท่ีเป็นโอกาสและเป็นเวลาท่ีไดเ้ต็ม เราจะตอ้งเริม่

ตอ้งสาํนกึมาเตือนมาสอนเรา ถา้เราไมน่กึอย่างนัน้น่ะ เราก็

เพลินก็หลง คลา้ยๆวา่มนัไมมี่ส่ิงกระตุน้แลว้ทีนี ้ถา้วา่เป็นพระท่ี

ไม่ปฏิบติัทั่วไป ท่ีเราเหน็ท่ีเราตาํหนิกนัก็จะเป็นอยา่งนัน้น่ะทีนี ้

เคา้ก็วา่ เอ๊ะ ทาํไมเป็นพระ ทาํไมไปทาํไมดี่ ทาํไมตอ้งมีเรื่องผิด

กฏหมายบา้นเมือง แน่ะ มนัไม่สาํนกึตวั แลว้ส่ิงอ่ืนท่ีไม่ดีก็

เหมือนกนั ถา้เราปฏิบติัไม่ดี จิตเราไม่ดีอะไรไม่ดีก็เหมือนกนัคือ

ความผิดของเราน่ีเองอะ้ ไมใ่ช่ใครไปทาํใหเ้รา เราตอ้งหาคน้ดท่ีู
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มนัผิด จดุท่ีมนัผิดในจิตเราใหไ้ด ้ถา้เราไม่คน้ไม่หาไม่รูจ้กัแก้

ตรงความผิด แลว้มนัก็ไม่ดีทีนี ้มนัก็ยงัจะตอ้งบงัคบัจิตใจของ

เราใหม้นัเป็นความไม่ดีไปตามอยู่  

น่ีเรยีกวา่ธรรมท่ีมนัมี มีอยู่กบัโลกกบัตวัอย่างฟ้าฝนท่ีมนัทาํ

อยู่กบักาลเวลา แลว้ความเป็นของฝนมนัก็เป็นของดีทีนี ้เป็น

ของเย็นของบรสิทุธ์ิ ของสะอาด ปราศจากพวกส่ิงสกปรกหละที

นี ้ถงึจิตใจคนถา้มาฝึกฝนมาซกัฟอกมาปฏิบติั ปรบัใหม้นั

สะอาดใหม้นัเย็น มนัก็เป็นไปหละทีนี ้แตถ่า้ไม่ปรบัไม่ทาํไม่นั่นก็

ไม่เป็นหละทีนี ้มนัก็เป็นนํา้เน่านํา้สกปรกคือตามหนองตาม

พืน้ดินอย่างนี ้น่ีเรยีกวา่เป็นคาํเตือนใจเม่ือเราไดเ้ตรยีม

เขา้พรรษาหนา้ฝน เรานอ้มนาํไปเป็นธรรมะปฏิบติัไปพิจารณา

เพ่ือเป็นนาบญุนาธรรมของเราทกุคนก็ตัง้ใจปฏิบติักนัอยู่ตลอด

ก็จะเป็นผูมี้ความสงบรม่เย็นอดุมสมบรูณอ์ยู่ในพระพทุธศาสนา 

สติปัญญาความรูต้า่งๆก็จะเกิดมาในจิตของเราทกุคน ก็จะเป็น

ผูมี้ความสวา่งไสวมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปขา้งหนา้ ก็
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จะเป็นผูไ้ดเ้หน็หนทางพน้ทกุขต์ามพระพทุธเจา้อย่างนี ้น่ีเป็น

ธรรมเตือนใจ ขอยติุไวเ้พียงเท่านี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/q1cwQvHJq8I  

https://youtu.be/q1cwQvHJq8I

