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วันนี้เปนวันพระ แรม 14 ค่ํา จาตุททสี เรามาแสวงหาพระใหจิตใจสะอาด จิตใจได
สวาง จิตใจไดสงบ จะไดปรารภธรรม ถาจิตใจเราไมสะอาด มันก็ไมมีอะไรสวางประการใด มี
แตมืดมัว มืดบอด ถาเราสะอาดได สวางได มันก็สงบได ถาเราทําได 3 ประการนี้ ไดมา
จากการเจริญพระกรรมฐาน หาความสงบกับจิต เพือ่ ชําระจิต ชําระใจ ทําสนิมในใจใหมัน
ออกไป ใหจิตไมมีสนิมหรือสนิมขุม ถาเปนสนิมมันก็กะเทาะออกไดงา ย เผาไฟมันแลวก็
กะเทาะออกได แตสนิมในใจ สนิมขุมมันกินเหล็กเขาไปขางใน เหมือน จิตใจที่ไรสาระมืด
บอด ที่เราเรียกวา สนิมในใจ ไมมีทางแกไขไดแลว เพราะสนิมขุมมันกินเหล็ก เหมือน
ตนไมมีกาฝากฉันนั้น ตนมะมวงใดมีกาฝากมาก ตนมะมวงนั้นจะไมงอกไมงาม ลูกจะไม
เจริญ เหมือนจิตใจมันมีกาฝาก มันฝากไปดวยกิเลสในใจ ฝากไปดวยความโลภ โกรธ หลง
สนิมในใจก็เกิดขึ้น
แตสนิมภายนอกนี่กะเทาะมันก็ออก เหมือนเราไปชุบเหล็ก ชุบเคียวจะไปเกี่ยวขาว ก็
ตองเผาไฟใหมันรอน และสนิมจะออกไปไดฉันนั้น แลวก็ตีใหมันดี เหมือนเราทําจิตใจให
สะอาดปราศจากมลทินแลวจิตก็ใส ใจก็สะอาด ปราศจากมลทินแลว จิตทานก็จะสวางขึ้น คือ
ปญญา คนที่จะมีปญ
 ญานั้นตองอยูดวยความสงบ อยูดวยความเรียบรอย อยูดวย
สติสัมปชัญญะ นี่แหละคือตัวธรรมะ คือ ทาน ศีล ภาวนา ของเราก็จะไดครบตามองคกรและ
องคการ ถา 3 อยาง ไมมีทาน ขาดเมตตา จิตทานจะเหลวแหลกแตกลาญไรสาระ จิตทานจะ
ดําจะขุนมัว จะมืดมนอนาทรรอนจิต หาที่พึ่งไมไดแลวนี่ประการหนึ่ง
ประการที่สอง รองลงไปนั้น ทานจะมีอะไรสวางในใจทาน มีแตมืดเหมือนยืนอยูกลาง
ปา ไมทราบวาจะเกิดเหตุการณอันใดเลา ถาทานมีความสวาง ก็มีปญญา ก็จะไดแกไขปญหา
ดวยจิตสงบ ถาจิตยังวุนวาย ฟุงซาน ฝากฝงไวในสนิมในใจเมื่อใดแลว จิตทานจะไมสงบ ใน
เมื่อจิตทานไมสงบแลว
ทานจะไดผล
จะแกปญหาทานจะเอาปญญามาจากไหน
พระพุทธเจาทานหาปญญาในตัวของทาน ทานเสด็จบรรพชาถึง 6 ป กวาจะไดของดี
กลับมาสอนชาวโลกใหพนทุกข เพราะปญญาตัวนี้ การเจริญกรรมฐานตองการหาปญญา
ใหเกิดขึ้นในตัวเอง ผูที่มปี ญญาในตัวเอง ไมวาจะเปนพระสงฆองคเจา เรียบรอยหมด ปฏิบตั ิ
กิจวัตรอยางเครงครัด จะถือสัจจะ เหมือนอยางทานรับกรรมฐาน รับศีล ขาพเจาขอปฏิญาณ
ตนตอพระคุณพระศรี รัตนตรัย เจริญกรรมฐานดวยความจริงใจของขาพเจา แลวทานอยา
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เลือนราง เสียสัจจะที่ขอ ทานจะเสียหาย จะทําอะไรไมไดผล จะไมไดอานิสงสแตประการใด
ออกมาอยางนี้ชัดแจงแลว นี่แหละ เราหาที่พึ่งกันไมไดแลว นอกเหนือจากพระรัตนตรัย
ที่จะเปนที่พึ่งของเราได บิดามารดาทานเลี้ยงเรามา สงเราเรียนหนังสือมีวชิ าความรู เราก็
ตองพึ่งครูอาจารย เราเจริญไดตําแหนงแหงที่ ก็ตองพึ่งผูบังคับบัญชาที่สูงไดอุมชูเราขึ้นมา
ถาเราไรบุญขาดวาสนาแลวใครจะมาอุมเรา ก็เห็นจะไมมีใครชวยแนนอนแลว ตัวใครตัวมัน
ก็ตองชวยตัวเอง ปญญาในตัวนี่ไมมีใครมาสราง ไปสรางปญญานอกตัวหมด พระพุทธเจาที่
ทานมีปญญาในตัว เอามาชวยชาวโลกใหพนทุกข เพราะปญญาเกิดมาจากในตัว มี
แสงสวางในตัวเอง มีความดีในตัวเอง แตทานมีกันแลวหรือยังปญญาในตัว มีแตปญญา
นอกตัวทั้งนัน้ เลย
ปญญาทางโลกที่เรียนหนังสือ แกไขปญหาไมได ก็ไมมีปญญาในตัวที่ไดจากการ
เจริญวิปสสนากรรมฐาน เจริญสติเจริญสมาธิ เจริญกุศลภาวนา ใหเสมอตนเสมอปลาย ไมใช
ผลุบเขาผลุบออก เหมือนทําบุญเอาหนาศรัทธาหัวเตา ตอหนามะพลับลับหลังตะโก ตอหนา
ละทําดีนัก ลับหลังทําปูยี่ปูยําตลอดรายการ ไหนเลยเลาสนิมในใจทานจะออกไปไดอยางไร
เปนสนิมมันก็เอาออกงาย แตสนิมขุม สันดอน สันดาน นิสัยไมดีนี้ทํายาก มันจะกินเหล็กผุไป
เลยทีเดียวฉันใดก็ฉันนั้น เหมือนตนมะมวงถามีกาฝากมาก ไมชาตนนัน้ ก็ตาย เหมือนเรามี
โรคภัยไขเจ็บ จะเปนโรคมะเร็ง หรือเปนโรคเบาหวาน หรือจะเปนโรคอะไรอยางหนึ่งอยางใด
ก็ตาม ถาโรคไมแทรกซอน ทานยังตายชา ถามีโรคนั้นมาแทรกโรคนี้มาซอน ทานจะไม
อาวรณหลงไหล ทานจะตองตายแนๆ เหมือนตนไมมีกาฝากฉันนั้น ขอเจริญพรอยางนี้ ทาน
อยาใหกาฝากมาไว ทานอยาสรางสนิมขุมในใจ เหล็กนี่มีสนิมขุม มันจะกินทะลุเลยนะ ขอ
ฝากไว นีค่ ืออนุสัย สันดานที่มีอยูในบุคคลใด จะเปนพระเถรเณรชีเหมือนกันหมด คน
ประเภทนี้ขาดสัจจะ ไมมีความจริงใจ
ความจริงใจไดจากการเจริญพระกรรมฐานเทานั้น ถึงจะมีความรูแจงเห็นจริง เห็นแจง
เห็นใจ เห็นของแท เห็นของแน เห็นของนอน ไมอาวรณหลงไหล นิวรณ 5 ก็ไมเขามา
แทรกแซง มันจะสกัดกัน้ ใหเราไมใหทําความดี ขอนี้เปนขอคิด วาความดีที่จะทําก็ไมยาก
และก็ไมงาย แตมันมีของมาสกัดกั้น กรรมมาซัด ไมใหเรามองเห็นของดี เหมือนนิวรณ 5
ประการเขามาแทรกอยูในจิตใจและสันดาน รับรองทานจะทําอะไรไมไดผลไปหมด คาขายก็
ขาดทุน ธุรกิจก็ขาดทุน ชีวิตก็ขาดทุนไปตามวันเวลาดวย ทานจะเสียกาลเวลาของทานเอง
ขอฝากไวในวันธรรมสวนะ สิ้นเดือนแลวเดือนขาดดวย ขอใหมันขาดออกไปดวยความชั่วราย
ในจิต ขอใหเพิ่มบารมีจติ เพิม่ ขันติบารมี เปนตน ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี สราง
กุศลบุญราศีดวยขันติธรรม ตามคําสอนของพระพุทธเจาของเรานั้น ทานจะไดผลอยางสม
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คาดปรารถนาทุกประการ คนที่ไมมีสนิมในใจ จะมีสัจจะ จะมีแตเมตตา มีแตความเอื้อเฟอ
ความสามัคคีปรองดอง ญาติพี่นอ งไมทะเลาะกัน จะมีแตระบบ มีแตระเบียบ เพียบดวยวินัย
จะตองตั้งใจศึกษานํามาพนทุกข เปนสุขอนันต เปนหลักสําคัญ จําใสใจไวเปนกําหนดจิต ชีวติ
จะไดไมเปนขี้สนิมในใจ นี่แหละอยาใหมีกาฝากเขามานะ ที่วัดเรามันก็มีกาฝาก ตนไมมันก็
จะแยลงไป กาฝากนี่มนั กินนะ ขอฝากเขาไว มันทําลายตนไมนั้น ตองเอากาฝากออกซะ
ตนไมนั้นถึงจะงอกงาม เหมือนจิตใจของเราเปนสนิม เอาสนิมมันออกไปเสีย จิตใจทานจะได
สวาง จิตใจทานจะไดสงบ ทานไดปรารภธรรมคําสอนของพระพุทธเจานัน้ แนนอนทีส่ ุด ขอ
ฝากไวอยางนี้
คนที่ไรบุญวาสนามักจะมีแตสนิมขุม ไมมีบุญกุศลกับเขาเลย ถาทานตั้งใจดี เอาสนิม
ออกไป รักษาเหล็กเขาไว เหมือนรักษาจิตใหมนั่ คงดํารงศาสตร มีศีล สมาธิ ปญญา ไวใน
จิตใจของทานทั้งหลาย ทานจะมีความหมายที่ดีขึ้น ชีวิตทานจะเปนแกนสาร ชีวิตทานจะมีคา
เวลาของทานจะมีประโยชนตอ ไป นี่แหละทานทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมกันนี้นั้น มีแตสนิม
ขุม ไมเขาใจ 3 วันไมไดรูเรื่องอะไรหรอก แลวก็กลับไปบอกกันวา ไมไดผล ไมไดผล อยาไป
เลยวัดอัมพวัน ไมรูเรือ่ ง ถูกตองของทานผูนั้น เพราะไมเอาเรื่องไมเอาราว แลวไมตั้งใจ
ปฏิบัติ ไมสนใจ ไมไดตั้งใจจริงเลย แลวชีวิตทานก็เปนหมัน ทรัพยากรก็ไรสาระ ไหนเลย
ทานจะเอาดีไดประการใด พูดมานานแลว ทําดีแค 3 วัน ทําชั่วกี่วัน ทําชั่วตั้ง 4 วัน เดือน
หนึ่งมี 4 วันพระ เราเอาเฉพาะแตวนั พระ เราก็ขาดทุน เดือนหนึ่งมีอยู 30 วัน มีวันพระอยู 4
วัน สัปดาหละวันพระ มันก็ยังขาดทุนอยูนั่นแหละ ปหนึ่งมี 365 วัน มันก็ขาดทุนอยูนั่นแหละ
ทําดีแคชั่วโมงเดียว วันหนึ่งคืนหนึ่งในเวลาวันนี้ วันอุโบสถ กําหนด 8 ประการ กรรมบถ 10
ครบ กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ก็ครบ แตทํากันไมคอยจะได แคชั่วโมงเดียวก็จะ
แยแลว แลวทานจะไปเอาดีไดตรงไหนเลา
อยาสรางสนิม อยางสนิมนี่ มันก็เอาไปกะเทาะได หมั่นเจริญกรรมฐาน มันก็ออกได
แตสนิมขุมกินเหล็ก จะผุแลว กินมีดโกนที่จะปลงผมตรา 3 ตาของเยอรมันก็ยังใชไมได เหล็ก
ดียังไงก็ยังอยูไมได เพราะคนรักษาเหล็กไมดี เหล็กจึงเปนสนิมขุม ถาเปนสนิมขุมแลว
สันดานรายมาก คนนั้นจะนั่งเจริญกรรมฐานไมไดเลย จะเห็นกรรมฐานเปนเรื่องรอนอกรอน
ใจ กลุมอกกลุมใจแลวก็เลิกทํา แตกลุมอกกลุมใจ รอนอกรอนใจ จะเสียใจจนจิตใจไมมีมาก
หลาย ก็ควรจะขัดสนิมดวยการเจริญพระกรรมฐาน บําเพ็ญจิตภาวนาใหมากที่สุด ทานจึงจะ
รูตัววาทานมีสนิมในใจ
ชีวิตของทานมีกาฝากไวในจิต มันฝากใหจิตทานคิดแตเรื่องเลวๆ เห็นตัวดีคนเดียว
คนอื่นชั่วหมด ประเภทนีเ้ จริญกรรมฐานไมไดหรอก เปนคนมีเวรมีกรรม ทานไมตอ งมาเจริญ
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กรรมฐานหรอก จะไปอีก 100 วัด ทานก็แคนั้น เสียเงินคายานพาหนะ ไปเสียเวลาตามวัด
ตางๆ ขอฝากใหทานคิดใหมากที่สุดวา ทานมีสนิมในใจไหม ทานมีสนิมขุมไหม ถามีสนิมขุม
กัดกินเหล็กทะลุแลว ก็ไมตองเจริญกรรมฐาน ชาตินี้ทานก็ไมไดอะไร เปนคนไรสาระ เปนคน
เกิดมาเสียชาติเกิด ไมประเสริฐอะไรกับเขา แคดที ําไมได ดีแค 3 วัน ทําไดอยางไร วาไมวาง
พูดแกตัววาไมวางทั้งนัน้ งานมากมายจริงๆ สรางความดีไมวาง แตสรางความชัว่ นะวางกัน
นัก สรางโดยไมรูตัว ความชัว่ ในจิตใจ สนิมในใจมีมาก คิดไมออก บอกไมได ใชไมเปน
ชีวิตจะลําเค็ญย่ําแยจนแกตาย ชีวิตทานจะไรความหมาย
ถาชีวิตนี้ ตัง้ แตหนุมสาวขาดทุน ออกแขกบอกเรื่องไมดีแลว มีสนิมในใจ ทานจะเลน
ละครชีวติ ตอไปแสนจะยากลําเค็ญใจ ทํามาหากินก็ไมไดเรื่อง ไมไดราว ไมไดผล เปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมมีความเจริญรุงเรืองแนนอน คนก็เชนเดียวกับตนไม มีกาฝากนี่
มันจะไมงอกไมงาม มันจะไมออกพืชออกพันธุ ออกผล แนนอน ทานอยาเอากาฝากมาไวใน
จิตใจนะ อยางสรางสนิมขุมใหมันลุมลึก จิตใจของทานจะไมสามารถสรางความดีกบั เขาได
เลย จะเปนหนุมเปนสาวก็ตามก็แคนี้แหละ แกไปมันก็จะแยลงไป มันก็จะแยลงไปทุกวัน มี
แตความทุกขระทมขมขืน่ ขมก็จะกลืนหรือ จะกลืนอยางไร ขื่นก็จะอม ขมก็ตองกลืน
กลางคืนก็ฝนหวานไปตามสนิมขุม ชีวติ จะไรคา ชีวติ จะไมมีเวลาที่มปี ระโยชนเลย ผูที่มา
เจริญกรรมฐาน เทาที่อาตมาสอบสวนทวนถามแลว ไมไดผล พองหนอ... ยุบหนอ... ก็ไมได
ยืนหนอ... ก็ไมไดอีก กําหนดก็ไมไดอีก แลวก็ไมกําหนด นั่นแหละพวกกาฝาก ตนไมมี
กาฝากเยอะ มันจึงไมกําหนด ทําใหขี้เกียจ ทําใหของนั้นมาสกัดกั้นไมใหสรางความดีได
แนนอนที่สุด อยางนี้มีมาก ขอฝากทานทั้งหลาย ไมใชงายและไมใชยากนัก ถาทานตั้งใจ
จริงแลวไดผล ทําดวยความตั้งใจ อยาทอแทใจ ตองขันติ ความอดทน ตองสูตาย ถา
ทานสูตายเมื่อใดทานไดผลเมื่อนั้น ถาทานไมสูความรูก็เปนหมัน ถาเปนหมัน ความดีก็
ไมมีทรัพยากร ชีวติ ทานจะไมมีทรัพย ชีวติ ทานไมมีโภคะ ชีวิตทานจะไรสาระ ไมมีประโยชน
เกิดผลแตประการใด ขอฝากไวในวันนี้

สนิมในใจ
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