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เราเปนพระนะ  เราเปนคนเห็นภัย  ผูที่บวชพระเวลาอยูกับโลกเขา  ถาอยูในโลก 
โลกเขามีชีวิต  เขามีสมีีสัน  ชีวิตเขามคีวามสุขของเขานะ  เพราะชีวิตในโลกของเขา  เรา 
เห็นภัยใชไหม  เราถึงไดสละโลกมาบวชกัน  ถาเราสละโลกนะ  เราทิง้โลกมาแลว  เรามา 
บวชเปนพระ มนัเปนพระ ถาเราเขาใจวาเราเปนภิกษุ ภิกษุผูเห็นภัยนะ ถาโลกเขาตีความ 
นะ ภิกษุเปนผูขอ แตถาเปนโลกของเรา ภิกษุเปนผูเห็นภัยในวัฏฏะตางหากละ ภิกษุเปนผู 
เห็นภัยแลวออกมาประพฤตปิฏิบัติ  ออกมาเพื่อจะพนจากภัย  แลวพนจากภัยคนเรามนั 
ตองมีสติสมัปชัญญะสิ มันตองตืน่ตัวตลอดเวลา ถาคนไมตืน่ตัว มันอยูกับโลกเขานะ มัน 
นอนจมกับกเิลส ถามนัตื่นตวั มันจะเหน็ผลของมนั 

ดูสิ เวลาหลวงตาทานสิน้กิเลส “ธรรมะนีจ่ะสอนใครได ธรรมะนี่จะสอนใครได” 
มันลกึซึ้ง มนัละเอียดออน มันจะสอนใครได นี่มนัสอนไมไดเลยนะ 

ถาคนจะพนจากภัย  มนัตองเขาถึงธรรมแทๆ  นีน่ะมันเหนือโลก  แลวเหนอืโลก 
แลวจะเอาอะไรพาดเขาไปหามนัละ ถาพาดไปหามนั ทานถึงพยายามดูตัวของทานไง 

“ออ! ที่มันมาได.. มาไดเพราะปฏิปทาเครือ่งดําเนิน” 

“ปฏิปทาเครือ่งดําเนิน.. เรานีม่าจากปฏิปทาเครือ่งดําเนิน” 

ทานถึงวาใหปฏิปทาเครื่องดําเนนิเขาไปหาอนันัน้  ถาปฏิปทาเครือ่งดําเนิน  แลว 
เวลาออกมากวาที่ทานจะดําเนนิมา ไปอยูกับหลวงปูมั่นนะ “ถาภิกษุทีม่ีพรรษา ใหฝกหัด 
เด็กมนัขึ้นมา มันจะไดมขีอวัตรติดหัวมัน” ขอวัตรนะมันเครือ่งมอืดําเนนินะ 

ดูสิ จะมาดวยอะไร มาดวยรถนะ นี่ขอวัตรปฏิบัติ  เห็นไหม ขอทานมนัยังมีกะลา 
หากินของมันเลย ขอทานนะมนัตองมีภาชนะทีจ่ะขอทานนะ นี่ผูที่เขาจะทํา มีวิชาชีพ เขา
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ตองเรียนวิชาชีพของเขา  ถาเขามวีิชาชีพของเขาแลวนะ  เขามกีฎหมายเปนเครื่องมือของ 
เขา วิชาการแพทยเขาก็มวีิธีรักษาคนเปนเครือ่งมือของเขา 

แลวพระนี่เปนผูจะสูกเิลส..  เอาอะไรเปนเครือ่งมอื?  ภิกษุจะตอสูกเิลส  มึงเอา 
อะไรเปนเครือ่งมือกนั มึงเอามอืเปลาๆ ไปจับเสือหรือ เอาอะไรไปจับเสือละ แลวเวลาทํา 
ขอวัตรปฏิบัติ  นี่ปฏิปทาเครือ่งดําเนิน สิ่งนีเ้ปนเครือ่งมอืที่เคยเขาไปสูกับกเิลส  แลวเวลา 
ทําขึ้นมามนัโตแยงทั้งนั้นนะ  มันเปนเรือ่งความลําบากนะ  ทําอะไรก็จะลําบาก  ออก 
บิณฑบาตก็เปนเรื่องความลําบากแลว ถามีคนเขาเอาปนโตมาใหถึงวัด สิ่งนีพ้อดีเลย สิง่นี้ 
เหมาะสมมาก แตถาเราไดกาวเดนิออกไป กาวเดนิออกไปเพื่อจะหาเครือ่งดํารงชีวิตอยาง 
นี้ มันจะเปนความลําบากนะ แลววาความลําบาก มันก็นอนจมสิ 

นี่เชาขึ้นมา  วัตรปฏิปทา  วัตรในโรงฉนั  ตองทําความสะอาด  น้ําลางเทา  น้ําลาง 
บาตร น้ําตางๆ  ตองเตรียมไวพรอมเลย  แตถามันขีเ้กียจนะ  มันไมเอาอะไรเลย นี่มนัเปน 
ปฏิปทาเครือ่งดําเนินนะ  มีดนะ  เครื่องใชไมสอย  ทหารนะเขามีอาวุธเอาไวตอสูใน 
สงครามนะ  เขาไปทําลายขาศึกของเขานะ  แตนี่เราเอามีดเอาปนยงิหัวตัวเองทั้งนั้นนะ  นี่ 
มีดเขาเอาไวฟนมอืตัวเองไง  ปฏิปทาเครื่องดําเนนินีเ่ปนเครือ่งลําบากไปทั้งหมด  สิ่งใดที่ 
ไมอยากจะทําทั้งนั้น หมูคณะทําให ทุกคนจะทําใหหมดเลย ตื่นเชาขึ้นมา น้ําเต็มโองเต็ม 
ไหเลย  ใหเราใชสอย  เราเปนผูทีม่ีอํานาจวาสนาไดใชสอยหมดเลย  นี่เครื่องมืออยางนี้ 
อาวุธดําเนิน  เขาจะชําระกิเลสไง  มันไมอยากทําหรอก  คนเรานะลองไดเหนือ่ยออน  ได 
ออกกําลัง ทุกคนไมอยากทํา 

แตถาคนทางโลกเขา ดูสิ เวลาเขาออกมาไปฟตเนสกนั เขาอยากสวยอยากงาม เขา 
ทําไดนะ เหงือ่ออกโทรมๆ เลยนะ เขาทําเพื่อใหรางกายเขาแข็งแรง เขายังเหน็ผลของมนั 
เลย  แลวนีเ่ครือ่งมือของเรา  เครือ่งมือทีเ่ราจะใชประโยชนกับเรา  เปนประโยชนกับหมู 
คณะ  ถาหมูคณะเราใชสอย  ของหมูคณะใชสอยดวยกนั  ถาใชสอยดวยกันมันก็ตองทํา 
ดวยกนั  เราไมกนิแรงกนั การกินแรงกัน สิ่งทีเ่ปนธรรมเปนการกินแรงกนั  เราเอาเปรียบ 
แตถาเปนกเิลส  เราสะดวกสบาย  เรามอีํานาจวาสนา  นี่เครื่องมือนี่มนัเปนประโยชนกับ 
การชําระกิเลส  แตมนักเ็อาเครื่องมือนี่ทําลายตวัเอง  ทําลายตัวเองวาตัวเองไดเปรียบเขา 
ตัวเองมอีํานาจวาสนา นี่ขอวัตรปฏิบัติ ปฏิปทาเครือ่งดําเนิน นี่เครือ่งดําเนิน
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“อุโบสถ” อุโบสถนีเ่ตือนตลอดเวลา ๑๕ ค่ํานี่มาเตอืนกนัตลอดเวลา วาตั้งแตศีล 
๒๒๗ ทําอะไรผิดพลาดกนับาง สิ่งที่ผิดพลาดกนับาง นุงผากันมา ผา ๓ ผืนมันทะลุ มัน 
ดาง  มันพรอยไหม  ถามันทะลุ  มนัดาง  มนัพรอย  มันกเ็ปนอาบัติ  ถาเปนอาบัตินะ  สิ่งที่ 
เปนอาบัติ  ถาผาทะลุ  แมแตถั่วเขียวหรือหลงัตัวเรือดที่ผานได  นี่อรุณขึ้นเราไมไดปะได 
ชุนเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย นีม่ันของมองเห็นๆ นะ 

แตถาความผิดในหัวใจละ ความผิดจากการกระทํา ใครไปมองเห็น สิง่ทีม่องเห็น 
เห็นไหม นี่สิ่งทีม่ันชํารุดทรุดโทรม นี่ผาขาด ผาขาดมันตองปะ ถาผาขาด ผาหลุด ผาลุย 
นี่ก็เหมือนกัน  ศลีธรรม  ๑๕  ค่ํานี่อุโบสถ  มาเพื่อตอกย้ํากับตรงนีว้าใครบางที่มนัทําผิด 
จากศีล ๒๒๗  ใหปลงอาบัติ  ทําใหมนัเปนปกติขึ้นมา  ถาเปนปกติขึ้นมา  เพื่อบํารุงรกัษา 
เรานะ เพือ่บํารุงรักษาเรา เพือ่ใหเปนไปกับเรา สิ่งนี้เปนไปกับเรา เปนไปกับหัวใจของเรา 
นี่ผูที่เห็นภยั ภิกษุเปนผูเห็นภัยในวัฏสงสาร 

วัฏสงสารมนัอยูที่ไหน?  วัฏสงสารมันอยูที่จิตปฏสินธิจิต  จิตที่พาเกิดพาตาย 
วัฏสงสารมนัเกิดในวัฏฏะ  ถาจิตมนัยงัเกิดในวัฏฏะ  มันยังเวียนไปในวัฏฏะอยู  มนัตอง 
เกิดตองตายไป  ถามันตองเกิดตองตายไป  แมแตเครือ่งมอื  ตัวเองยังไมปกติเลย  นี่ดูสิ  ดู 
อยางพลงังาน  ถาสิ่งที่เปนบรรจุภัณฑมนัไมปกติ  มันรัว่ไหลหมด  ถามนัรัว่ไหลหมด 
พลังงานมนัจะเก็บไวไดอยางไร นีก่็เหมือนกัน ถาศลีเราขาด เราดาง มันพรอย แลวมนัจะ 
ทําสมาธิขึ้นมาไดอยางไร  ทีนี้ทําสมาธิขึ้นมาไมได  ถาทําไมได  ทําไมคฤหัสถเขาศีล  ๕ 
ทําไมเขาถงึพระโสดาบันไดละ ไอนั่นเปนคฤหัสถนะ 

สิ่งที่วาเปนคฤหัสถ  มนัก็เหมือนเปนผูกวางขวาง  มนัอยูในวงนอก  สิ่งทีเ่ปนภิกษุ 
ผูเห็นภัยมนัอยูในวงใน วงนอกกับวงใน  เหมือนขาราชการ ถาไมใชขาราชการ ไมทุจริต 
ตอหนาที่  เปนประชาชน  เขาไมมีระเบียบขาราชการปกครองเขา เขาทําธุรกิจของเขา เขา 
ทํางานของเขาได  แตเปนขาราชการไมได  มันมีกฎระเบียบของเขา  มันเปนการทุจริตตอ 
หนาที่ นี่ทจุริตตอหนาที่ ผูที่ทําผิด ขาราชการทําผิดตองมโีทษ ๒ ช้ัน ๓ ช้ันขึน้ไป เพราะ 
เปนเจาหนาที่ทําผิด
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นี่ก็เหมือนกัน  เราเปนนกัรบ  เราเปนพระ  มนัตองกระชับเขามา  ถากระชับเขามา 
ความผิดของเรา ถามนัผิดเขามา เวลาทําบุญกุศลมนัก็ไดบุญมาก เวลาทําบาปมนัก็ไดบาป 
มาก  ถาไดบาปมากอยางนั้น  บาปของเราเราทําขึ้นมา  บาปอกุศลไง  ถาบาปอกุศลทําให 
จิตใจเศราหมอง จิตใจหดหู มนัจะรื่นเริงอาจหาญควรแกการงานไหม ถาคนจะรืน่เริงอาจ 
หาญควรแกการงาน จิตใจมนัตองผองแผว ถาจิตใจมันผองแผว มันจะทําอยางไรใหจิตใจ 
มันผองแผว สิ่งนี้มนัเปนเครื่องเขามาเชิดชูในหัวใจของเรานะ 

แตถาเปนกเิลสมนัเหยียบย่ํา  นีเ่ครือ่งมือเขาจะเอาไวเพือ่ชําระกิเลส  มันกลับเอา 
เครื่องมอืนัน้นะมาทําลายโอกาสของตวั  ทําลายตัวใหมันนอนจมอยูในวัฏฏะนี่ไง  แลวก็ 
บอกวาเปนภกิษุ  เปนผูเห็นภยัๆ  นะ  เห็นภยัในอะไร?  ถาเห็นภัยในวฏัฏะนีม่ันตอง 
พยายามเอาออกสิ  เอาสิ่งทีเ่ปนความเศราหมอง  เอาสิ่งที่เปนความหมักหมมของใจออก 
จากใจสิ ออกจากใจใหมันผองแผว 

“จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดิมแทนี้หมองไปดวยอุปกเิลส” 

ไอนี่กเิลสหยาบๆ  อุปกเิลสคอืกเิลสอยางละเอียดไง  ไอนี่ขีเ้กียจ  ความมักงายมัน 
เปนอุปกเิลสที่ไหน  มนักิเลสหนาดานๆ  สิ่งที่ดานๆ  อยูกับหัวใจ  มนัยังไมรูจักตัวมันเอง 
เลย  แลวมนัจะไปตอสูกับกิเลสอยางไร  นีเ่ครือ่งมือเขาเอาไวตอสูกับขาศึกนะ  เครื่องมือ 
เขาไมทําลายตัวเองนะ นีเ่ครือ่งมือทีเ่อาไวเปนประโยชนกับเรา มันเปนสิ่งที่มนัหนักหนา 
สาหัสสากรรจแบกหามกนัไมไหว  ถามนัแบกหามไหวนะมันเปนไปได  มนัแบกหามนะ 
โลกเขาทํางานกัน  เห็นไหม  ดูสิ  เวลาเขาบริหารจัดการของเขา  เขาตองทําวิจัยของเขาทุก 
อยางกวาเขาจะตัดสินใจแตละชิ้นแตละอยางขึน้มา  เพื่อทําการตลาดของเขานะ  เขาตอง 
หาของเขาทั้งหมดเลย นีเ่ปนเรือ่งของโลกๆ 

แลวนี่เรื่องของเราละ  เรือ่งของหวัใจของเรา  เรือ่งของการตอสูของเรานะ  เรื่อง 
ของเรา  เรื่องการตอสูกับกิเลส  มนัเปนสิ่งทีเ่วลาครูบาอาจารยทานบรรลุธรรมขึ้นมานะ 
มันจะสอนไดอยางไรๆ  มนัเปนนามธรรมนะ  มนัจะเอาอะไรเขาไปพาดพิงถงึมนันะ  เรา 
จะเอาอะไรไปตอสูกบัมนันะ  แลวนีม่ันอยูกับเรานะ  ธรรมกบัวินยั  เพราะครูบาอาจารย 
ทานผานมา ทานถึงเก็บหอมรอมริบนะ



เทศนพระ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ๕ 

หลวงตาทานพูดเลย  หลวงปูมั่นเก็บหอมรอมริบทกุอยาง  เก็บหอมรอมริบเพราะ 
อะไร  เพราะทะนุถนอมมนันะ ทะนุถนอมนะ เพราะอะไร เพราะมนัเปนเครื่องมอืเครื่อง 
ดําเนินเขาไปชําระกิเลส  แลวตํารามีอยู  เวลาปริยตัิมีทั้งนั้นนะ  ตูพระไตรปฎกมีขนาด 
ไหนก็ได  จะพมิพออกมาลนโลกกย็ังได  แลวถาไมมีใครใสใจกับมัน  ไมมีใครเอามนัมา 
ใชงาน ไมมอีะไรเปนประโยชน มนัเปนประโยชนอะไร 

แตในการประพฤติปฏิบัติ มนัเกิดมาจากใจ “ธรรมะ” เวลาธรรมเกิดๆ  เวลาธรรม 
เกิดกับกิเลสเกิด  กเิลสเกิด  เวลานมิิตเกิด  เวลาตางๆ  เกิด  กิเลสเกิดแลวไปกอดมันไว  แต 
เวลาธรรมเกิดละ ธรรมเกิดมันเกิดขึน้มามนัสังเวชนะ สิ่งใดที่มนัเศราหมอง สิง่นีม้ันเศรา 
หมอง  สิง่นีม้ันเปนสิ่งทีอ่กุศล  มันบอกเราขึ้นมาตรงๆ  ในหวัใจนีล่ะ  ธรรมเกิด 
สภาวธรรม ถาจิตมันสงบ สภาวธรรมมนัจะเกิดขึน้มา มันผุดขึน้มา  เอ.. ธรรมเกิดอยางนี้ 
เปนธรรมอยางนี้ มนัเปนความเขาใจเทานัน้นะ มนัไมเปนอรยิสัจหรอก 

สิ่งที่เปนอริยสัจ  ถาเปนธรรมเกิด  ถาเกิดถาเราไปตดิมันนะ  ไปติดอยางนั้นพอใจ 
นะ  เวลาอะไรเกิดขึน้มานะ  เวลาความรูสึกเกิดขึน้มา  สิ่งนี้ประทับใจ  ดูดดื่มใจ  ไปเกิด 
ขึ้นมามนัเปนความอยากนะ  พอมันดูดดืม่ขึน้มา  มันก็ติดของ  พอติดของนะ  มนักาวเดิน 
ไปอีกไมไดแลว  จิตมนัติดตรงนัน้นะ  ถาจิตมนัติดตรงนัน้  การภาวนาเราจะเปนไปได 
อยางไร ถาภาวนาเราเปนไป สิ่งทีม่ันจะควรเปนประโยชนบาง 

ในการประพฤติปฏิบัติ เหมือนเดก็เลย เด็กมนัไมเขาใจอะไรเลย พอมนัเห็นสิง่ใด 
มันนึกวาเปนประโยชนกับมันหมด ดูสิ การขามถนน การไปในกฎจราจร เด็กมันไมรูนะ 
มันไปมนัมีแตภัยของมนันะ  แตผูที่เขาเขาใจในกฎของจราจร  ผูที่เขาใจการขามทางมา 
ลายตางๆ เขาจะเอาชีวิตเขารอดเปนช้ันเปนตอนเขาไปได 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาภาวนาไปมันจะไปประสบสิ่งตางๆ  ในการเผชิญหนา  การ 
เผชิญหนานะ  “สันทิฏฐิโก”  ความเห็นของใจ  มนัเปนสันทิฏฐิโกเอง  ใจมนัเหน็เอง  เห็น 
สภาวะที่เกิดขึน้มากบัใจนี่  แลวพอสมัผัสเองนะมนัเกิดขึน้มาเอง  แลวมันจะตัดสินใจ 
อยางไร  มนัจะผานวกิฤตอยางนี้ไปไดอยางไร  วิกฤตอยางนี้ทําใหเราติดนะ  วิกฤตอยางนี้ 
ทําใหเราไมเขาใจอะไรเลย  แลวไมเขาใจอะไรเลย  แลวมนัเกิดจาก..  มันเปนความวางๆ..



เทศนพระ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ๖ 

วางจากความสําคัญ!  วางจากความเห็นของตวั!  วางจากกิเลส!  กิเลสมันหลอกทั้งนั้น! 
เหยื่อทัง้นัน้!  เหยื่อในหัวใจทั้งนั้นเลย!  มันเปนไปไมได  มนัเปนไปไมได  เพราะมนัไม 
เปนอริยสจั ถาไมเปนอริยสจั เพราะผูรูไมมี 

ผูรูจริงนะ สิ่งที่เปนรูจรงิ มันจะเปนอริยสัจ “ทกุข สมุทัย นิโรธ มรรค” ทุกขนีม่ัน 
เกิด ความวางนีม่ันเปนความทุกขอันหนึ่ง แตเราวาเปนความสุขนะ.. วาง.. ปลอยวาง มนั 
เปนความทุกขอนัละเอียด! เห็นไหม มันเปนอปุกิเลส! มันเปนกเิลสอยางละเอียดที่เราไม 
เขาใจเลย  ถาไมเขาใจเลย  แลวเราก็ไปกอดตวัมนัไว  สิ่งตางๆ  ไปกอดตัวมันไวเพราะ 
อะไร เพราะมนัไมมีผูรูจริงไง ถาเปนผูรูจริงนะ 

“จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดิมแทนี้หมองไปดวยอุปกเิลส” 

ตัวจิตเดมิแทนัน่แหละ คือตวัอวิชชา 

ตัวจิตเดมิแทนะ  ไอวางๆ  วางๆ  กันอยูนัน่นะ  มันวางจากความสําคัญทั้งนัน้เลย 
มันไมไดวางจากความจรงิหรอก  ถาวางจากความจริง  เขาไมพูดอยางนั้น  วางจากความ 
จริงนะ เขาจะเห็นโทษของมนั แลวเปนมัชฌิมาปฏปิทา การทํางาน การดําเนนิไป มนัจะ 
สมดุลของมนั  เปนสมดุลนะ  ผูที่มีความเขาใจ  ผูทีบ่รรลนุิติภาวะ  ผูที่มคีวามสํารวมใน 
หัวใจ  เขาจะไมทําลายสงัคม  เขาจะไมทําลายหมูคณะ  เขาจะไมทําลายโอกาสของตวัเอง 
เขาจะไมเอายาพิษใสปาก 

คนเรานะ  เห็นวาอาหารที่เปนพิษ  ใครบางกลาเอาอาหารเปนพิษนี้ใสปากตวัเอง 
แลวที่เราทํากันอยูนี่  มนัเปนอาหารเปนพิษทั้งนั้นเลย  ใสปากตัวเอง  นีม่ันทําลายตวัเองนี่ 
ไง  อาหารเปนพิษสิ  เพราะอะไร  เพราะการกระทาํนี่มันมรรคหยาบฆามรรคละเอียดไง 
มรรคนี่มนัมีหยาบๆ มีละเอยีด  โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี  มรรคมนัจะละเอียดขึน้ไป 
เรื่อยๆ นะ 

อาหารของเรา  ดูสิ  อาหาร  เห็นไหม  ดูเวลาคนปวยคนไขเขากินอาหารออน 
อาหารไมตองเคี้ยวนะ เขาใหทางสายยาง ไมตองเคี้ยวเลย ยิ่งถามันมีขึน้มา เขาใหกลูโคส 
ตางๆ ไมตองอะไร ฉีดเขาเสนเลือดเลย เหน็ไหม
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เวลาจิตมันเขาไป  สิ่งทีม่ันไปติดหยาบๆ  ติดที่ความเห็นอยางนี้  ความเหน็อยางนี้ 
เปนความเหน็ของเดก็ๆ  ความเหน็ของเราทีไ่มเคยเจอสิ่งใดเลย  เจอวาสิง่นี้เปนธรรมๆ 
เพราะอะไรละ  เพราะเราเริม่ตนมาจากปฏิปทาเครือ่งดําเนินนี่ไง  ถาปฏิปทาเครื่องดําเนนิ 
เราเริม่ตนตั้งแตสิ่งที่เปนอาวุธของเรา สิ่งที่เปนประโยชนกับเรา เราสงวน เรารักษา เราใช 
สอย  เราทําเขาไป  เรากาวเดินของเราไป  เหมอืนเดก็เลย  เดก็!  ถามันตั้งแตเด็กมา  ไดรับ 
การปูพื้นฐานมา มีการศึกษามา มีพื้นฐานมา เด็กคนนั้นมีไอควิดี นี่การศึกษาไปโดยที่ไม 
หลงไปกับรูป รส กลิ่น เสียง เด็กคนนัน้เจริญเติบโตไปดี 

นี่ก็เหมือนกัน ในการกระทําของเรา ในการประพฤติปฏิบัติของเรา ขอวัตรปฏิบัติ 
ของเราจะไปดําเนินไปดวยการเปนมัชฌิมาปฏิปทา  เปนเครือ่งดําเนนิของครบูาอาจารยที่ 
ผานพนมา เพราะเราเช่ือมัน่ได ๒ ช้ัน ๓ ช้ันนะ เพราะหลวงปูมั่นทานปรารถนาเปนพุทธ 
ภูมิ  สิ่งที่ปรารถนาพุทธภูมิ  ภูมปิญญานี่มนัจะกวางขวางมาก  แลวเวลาศึกษา  ทานศึกษา 
พระไตรปฎกอยูแลว  แตก็ไมเขาใจสิ่งตางๆ  เวลาทําไปจะเขาสมาธิ  ใหจิตสงบเขาไป  จิต 
สงบเขาไป  มนัไมใชจิตปุถุชนอยางเราอยางนี้  จิตปถุุชนอยางนี้มนัคิดโดยสัญญา  คิดโดย 
ขอมูล พอจิตมีสมาธิขึ้นมาได  เพราะคําวาสมาธิ  ความคิดความฟุงซานมนัตองสงบตวัลง 
คือตัวตนของเรามนัจะเบาลง แลวมันจะเปนสากล สิ่งที่เปนสากล แลวนอมจิตอยางนี้ไป 
ถาม ยอนกลับไปวาถาขอวัตรปฏิบัติในการกระทําควรทําอยางใด 

ควรทําอยางไรนะ  เพราะอะไร  เพราะเรื่องศาสนา  เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูแตละพระองคเปนเรื่อง 
ที่แสนยาก  พอแสนยาก  วางธรรมและวนิัยไว  พอวางธรรมวินัยไว  แลวอํานาจวาสนา 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวา  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาอายุ  ๘๐  ป 
แลวอํานาจวาสนา ศาสนาขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาจะ ๕,๐๐๐ ป ดูสิ แตพระ 
ศรีอริยเมตไตรยตอไปจะ ๘๐,๐๐๐ ป ตางๆ นี่มนัอยูที่อํานาจ อยูที่การสะสม ๔ อสงไขย 
๘  อสงไขย  ๑๖  อสงไขย  การดํารงฐานกวางกวา  ฐานหนากวา  ฐานดีกวา  แต!  แต 
ขอเทจ็จรงิ อริยสจัอันเดียวกัน วางศาสนาไว ๕,๐๐๐ ป กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจริญอกีหน 
หนึ่ง แลวครูบาอาจารยของเรามารือ้คนควากันขึน้มา
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ดูในโลกนี้สิ  ศาสนาจะเจริญอกีหนหนึ่ง  เจริญที่ไหน  เจริญในโลก  ในโลก 
ปจจุบนันี้  ในโลกนีเ้ขาทําการสื่อสาร  การคมนาคมเขาไปไดทั่วหมด  ในพทุธศาสนาที่ 
ไหนบางทีม่ันจะเจริญรุงเรอืง  เหน็ไหม  ทางวทิยาศาสตรเขาก็พิสูจนได  ศาสนาเจริญ 
เจริญในทฤษฎี  เจริญในอินเตอรเน็ต  เจริญตางๆ  เขาเจริญกันอยางนั้น  เขาเจริญดวยการ 
โตแยงโตเถียงดวยขอมลู 

แตการเจริญโดยความเปนจรงิในหวัใจ มนัมีใครเจรญิขึ้นมาละ นี่หลวงปูมัน่ทาน 
เปนคนรือ้คนขึน้มา  แลววางธรรมและวินยัอันนี้เอาไวใหพวกเรากาวเดิน  แลวเรามี 
โอกาสมาในยุคสมยัที่ครบูาอาจารยทานวางธรรมและวินัยเอาไว  ธรรมและวนิัยนีเ้อาไว 
แกไขตัวเราเองนะ  ธรรมวินยันี่ไมใชเอาไวจับผิดคนอื่น  หนึ่ง  ธรรมวินัยนี้เอาไวทําลาย 
ตนเอง ทําลายโอกาสตัวเอง ทําลายทุกอยางเลย ทําลายดวยกิเลสตัณหา เพราะวามองเหน็ 
วาเปนของเล็กนอยไง 

เดี๋ยวนี้โลกเจริญ โอย.. โลกเขาไปยุคจรวดแลว เรายังมาตวมเตี้ยมๆ กันอยูโคนไม 
ตวมเตีย้มๆ  กนัมาอยูในที่สงัดวเิวกนี่  มนัไมเปนคนตกยุคหรือ  กเิลสที่ไหนมันตกยุคบาง 
ละ ถากิเลสมนัตกยคุ คนก็ไมตองมาเกิด! คนไมมีในโลกนี้เลย! เพราะมันไมตองมีคนมา 
เกิดอีกแลว!  นี่คนมนัมหาศาลเลย  อะไรมาเกิด?  ก็กเิลสทั้งนั้น  แลวยุคโลกเจริญ  ยิง่เจริญ 
ยิ่งคนเกิดมาก คนเกิดมากเพราะคนกเิลสมนัหนา แลวเราจะชําระกิเลส เราจะเอาโลกเปน 
ใหญไดอยางไร 

เราตองเอาธรรมเปนใหญสิ! 

ถาธรรมเปนใหญ  ธรรมคอือะไร?  ธรรมคืออะไร?  ธรรมคืออะไร?  ธรรม  ถามนั 
บรรลุธรรมขึน้มา  ธรรมคือธรรม  คือทําความรูสึกในหัวใจที่มนัประสบธรรมนะ  ธรรม 
อยูที่กลางหัวใจของผูที่บรรลุธรรม!  แตสิ่งนี้มันเปนสมมุติทั้งนั้นนะ  สมมุติบัญญัติ 
สมมุติบัญญัตินีเ้ปนธรรมและวนิัย  ธรรมและวนิัยที่เราจะตองมกีรอบ  มีกรอบกติกา 
เครื่องดําเนนิเขามาเพื่อใหใจนีเ้ขาถึงธรรมเราไง  แลวปฏิปทาเครื่องดําเนนินีม่ันเปน 
อาวุธ!  มันเปนอาวุธ!  มันเปนสมบัต!ิ  ถาเปนสมบตัิเราตองถนอมรกัษาสิ!  ถนอมรกัษา 
แลวชวยกนัรักษา รักษาเพือ่ใคร รกัษาเพื่อเรา ถาเราขยันขนัแข็ง  เพื่อใคร? ใครทําใครได
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นะ  “อัตตา  หิ  อัตตโน  นาโถ”  ตนเปนที่พึง่แหงตน  ถาตนมีสิ่งนี้เปนเครื่องดําเนนิขึ้นมา 
มันจะอยูในหัวใจของเรา 

เวลาสรรพสิ่งในหมูคณะของเรา  สรรพสิ่งนี้เราไมมขีาดตกบกพรองเลย  เราเปน 
คนทําที่สม่ําเสมอ  เราจะองอาจกลาหาญไหม  นี่ธรรมวนิัยจะรูไดตอเมือ่อยูดวยกนั 
ธรรมะจะรูไดตอเมือ่แสดงธรรม  ธรรมแสดงออกมาจากหัวใจ  มนัเอาธรรมออกมาหรือ 
เอาอธรรมออกมา  เวลาออกมาจากใจ  อธรรมคือธรรม!  ถาเปนธรรม มนัตองเปนธรรมสิ 
ถาเปนธรรม  มันเปนการขัดแยงกับกเิลส  มนัเปนการชําระกิเลส  มันเปนการโตแยงกับ 
กิเลส 

ถาเปนอธรรมนะ  มันเปนสมบัติของก!ู  ของก!ู  ของก!ู  ของก!ู  ทุกอยางตองเปน 
ของเราคนเดยีว  คนๆ  เดยีวมันเปนประโยชนอะไรขึ้นมา  เพราะ  “กู”  คนไหนก็ตองตาย 
ทั้งนัน้ ทุกคนเกิดมาตองตายหมด 

สมบัตินี้  สมบัติธรรมนี้  ธรรมชาตินี้  สภาวธรรมเปนธรรมชาติ  สภาวธรรมเปน 
ธรรมชาติ สภาวธรรมเด็กๆ สภาวธรรมจริงมันเหนอืธรรมชาติ เพราะมันไมเกิดในวัฏฏะ 
วัฏฏะคือธรรมชาตินี้ไง  ธรรมชาตินี้คือวัฏฏะ  เห็นไหม  คนเกิดมาตองมคีู  สิ่งตางๆ  ดูสิ 
โลกเขาจะอยูกันไดเพราะตองมีพืชพันธุ การสืบตอมนุษยชาติ แลวธรรมละ? 

สืบตอธรรม สืบตอกันที่ไหน? 

สืบตอธรรม คอืสืบตอกับธรรมและวนิัย 

สืบตอธรรม  เห็นไหม  ขอนิสัย  ไดนิสัยมาจากใคร  ใครเปนคนทรมานมา  นีจ่ิตนี้ 
ใครเปนคนทรมานมา หลวงปูมั่นนี่ใครทรมานมา นีท่รมาน นี่มนัมาพยศ  เอามนัอยางไร 
ไวในอํานาจของเรา  ถาเอามนัไวในอํานาจของเรา  เราทรมานมันเอาไวในอํานาจของเรา 
แลวใครทรมาน? 

นี่สัตวขางนอก  ควาญชางมันกท็รมานชางนะ  ชางนี่เขาตองเอามาฝกมัน  ควาญ 
ชางตองเอาชางเอาไวในอํานาจของเรา แลวใจของเราเคยอยูในอํานาจของเราไหม เคยอยู 
ในอํานาจของเราไหม  ศีล  สมาธิ  ปญญา  เคยเกิดขึน้มาจากใจเราไหม  นี่แลวใครทรมาน
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มัน  ถาไมมอีาวุธ  มันไปมองขามกนัหมดไง  มองขามวาสิ่งทีอ่งคสมเดจ็พระสมัมาสมั 
พุทธเจาวางไว  ธรรมและวนิัยใหสภาวะกาวเดินไป  สภาวะ..  ถามีถนนหนทางจะเขาไป 
ถึงทําการชําระกิเลสได เราจะทําลายถนนหนทางกนัหมดเลย 

แลวเรา..  แมแตชีวิตของเรา  ในการประพฤติของเรา  เราก็นอนจมนะ  การคุนเคย 
การคุนชิน  การชินชาหนาดาน  ความชินชา  การไมตื่นตัว  แลวพอจะตืน่ตัวขึน้มาใหมนั 
แอคทีฟ  ใหมนัเตม็ที่  ใหมันสมควร  เราจะกาวรกุ  เราไมใชวาตางคนตางกนหนักนะ ตาง 
คนตางจะนั่งคุยกัน โมกนัทั้งวันทั้งคนืนะ บวชมาเพือ่สุมหัวคุยกนั บวชมาเพื่ออะไร บวช 
มานี่นะ  เราศึกษากนั  เรามีทัศนคติตอกนัตอเมื่อเราภาวนามานะ  ใครมีปญหา  ใครมี 
ประเดน็  ประเดน็ปญหานะ  ดูสิ  วิทยานพินธของผูที่มีการศึกษาเขาตองมวีิทยานพินธนะ 
ชีวิตของเราทั้งชีวิต  ดูสิ  ครูบาอาจารย  หลวงตา  ชีวิตของหลวงตาเขาเอาไปศึกษาเปน 
วิทยานิพนธ  ศึกษาเปนวิชาการมหาศาลเลย  แลวศึกษาชีวิตของเรา  เราทําอะไรขึน้มา  ถา 
เราคุยกนั  ธัมมสากัจฉา  เอตัมมังคะละมุตตะมัง  เพือ่ประเด็น  เพื่อเหตุผล  เพื่อหาหนทาง 
หาชองทางออก อันนี้เปนมงคล! 

แตถามันคุยกนั  สุมหัวกนัเพื่อกเิลสนะ  มันเปนกิเลสนะ  ถามันเปนกิเลสอยาง 
นั้นนะ มันไมใชเปนภิกษุ ไมเปนผูทีเ่ห็นภยั คนที่เหน็ภัยนะ คนเหน็ภัย ดูสิ ดูเวลาไฟ เขา 
เอาถานไฟไวบนศีรษะเรา  เราตองรบีเอาออกใชไหม  ถารีบเอาออก  เพราะอะไร  เพราะ 
มันรอน  นีเ่หมอืนกนั  ชีวิตเราตองเกิดตองตาย  กิเลสในหัวใจมันจะทําใหเราตองไปนอน 
จมกับมัน ทําไมเราไมเหน็ภัยละ ทําไมเราไปนอนจมกับมันละ 

นี่ไง  ถานอนจมกับมัน  ขอวัตรปฏิบัติ  วินัย  เอาไวจับผิดตัวเอง  เอาไวดูความ 
บกพรองของตัวเอง  ถาตัวเองเห็นตวัเองวาบกพรอง  แลวตองแกไข  เห็นไหม  แตเราไม 
เปนอยางนัน้ กิเลสมันไมเปนอยางนัน้ “ไมเปนไร เล็กนอย ไมเปนไร” นี่ในภาษาอังกฤษ 
คํานี้ไมมีนะ  “ไมเปนไร”  นี่ไมมี  มีแตในศาสนาพุทธเรานี่  ในภาษาเรานี่  “ไมเปนไร  ไม 
เปนไร” 

ไมเปนไรเพราะวาในศาสนาของเรานีน่ะ  “อนัตตา”  ความเปนอนัตตา  เห็นวัฏฏะ 
ความเปนไปของโลกเปนอนิจจงั  นี่มนัซับซอนมาจากประเพณีวัฒนธรรม  วัฒนธรรม
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ของพุทธ  ผูที่มีคุณธรรมเขาไมผูกโกรธกัน  เขาใหอภัยตอกนั  สิ่งที่ใหอภยัตอกนัเพือ่ 
สังคม เพือ่ความรมเยน็เปนสุข 

“ไมเปนไร” ตอเมือ่มกีารกระทบกระเทือนกัน 

“เปนไร” ถาหัวใจมันขีเ้กียจ 

“เปนไร” ถามันเอานีม่าอาง 

มันอางมา “ไมเปนไร ไมเปนไร” เห็นไหม 

นั่งสมาธิ ๒ นาทีลุกขึน้ “ไมเปนไร” เดี๋ยวนัง่ใหม 

แตถาเรา “เปน” เราจะฝนกับมัน ตองตอสู ตองเขมแข็ง สิ่งที่เขมแข็งตองมีสจัจะ 

นี่การจะกาวเดนิไป  มันตองมีเหตุมีผลนะ  มันจะไมมีธรรมะอันใดลอยมาจากฟา 
แลวมาตกใสหัวใจเราหรอก  ถาเราไมเปดใจเรา  เราไมขวนขวายของเรา  เราไมแสวงหา 
ของเรานะ  เราจะนอนจมอยูกับมันอยางนี้  นี่ตองตื่นตัวนะ..  ใช  เราเปนหมูคณะกนั  เปน 
หมูเปนคณะ ถาเปนหมูเปนคณะ เปนสงัคม นี่ศาสนาเจริญ เจริญอยางนี้ 

คารวะ ๖ หมั่นประชุมกนัเนืองนิตย เลกิประชมุกันเนืองนิตย สิ่งนีเ้ปนปฏิสันถาร 
สิ่งนี้เราเปนกันเอง เราเปนนะ เราเปนหมูคณะกัน เราเห็นอกเห็นใจกัน แตจะไมเหน็เรื่อง 
กิเลสเลย กิเลสเปนภัยทัง้นัน้!  กิเลสเปนภัยทัง้นัน้!  ถามีความผิดพลาดทางธรรมวินัย มนั 
ตองจัดการ! มันตองตัดสิน! มันตองทําลาย! ทําลายทั้งนัน้นะ เพราะสิง่นี้เปนภัย เช้ือโรค 
เขามาไมได  แตความเปนไป  ความเปนหมูคณะกันอีกเรื่องหนึ่ง  ความผิดพลาดจากกิเลส 
เปนอีกเรื่องหนึ่ง  จะตองจัดการ  จะตองใหออกไปจากหัวใจของเรา  จะตองจัดการเลย 
เพราะเรามีโอกาสตรงนี้  ถาไมอยางนัน้นะ ลมหายใจเขาและลมหายใจออก ถาหายใจเขา 
ไมหายใจออกตองตาย ออกแลวไมเขาก็ตองตาย ชีวตินี้ตายแลวหมดโอกาสนะ 

ถาตายไปแลวนะ บุญกุศลไปทั้งนัน้ ทําดีไปเกิดเปนเทวดา อินทร พรหม ไปเกิด 
เปนมนุษยอีกกไ็ด  ทําช่ัวไปเกิดเปนเปรตเปนผีเปนตางๆ  ไป  มนัหมดโอกาสนะ  มัน 
เหมือนกับคนติดคุกนะ  ถาศาลสั่งจําคุกแลวตองเขาคุก  ๑๐  ป  ๒๐  ปตองอยูในคุก  นี่ก็
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เหมือนกนั  เวลาจิตมนัออกจากรางนี้ไปนะ  มนัตองไปตามแตกรรมอนันัน้นะ  ถาตามแต 
กรรมอันนั้นมนัจะมีโอกาสไหม  ในปจจุบันนี้หายใจเขาและหายใจออกอยูนี่ยังมีโอกาส 
อยู  ตองแกไขตรงนี้  มนัถึงตองเห็นความจําเปนไง  เห็นโดยเราตองตืน่ตัวไง  เราอยาไป 
นอนจมกับกเิลส กิเลสมนัพาใหเราจมมาตลอดนะ นีอ่ํานาจวาสนา วาสนามาก 

ดูสิ ดูสังคมเขาพรอมเสมอเลย เขาพรอมเสมอที่จะสงเสรมิผูที่ประพฤติปฏบิัติ 

ดูสิ  เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาออกบวชทีแรก  พระเจาพิมพิสารให 
กองทพัครึ่งหนึ่ง เอาไปชิงเมืองคืนเลย 

“ไมใช.. ออกมาแสวงหาโมกขธรรม” 

“ถาอยางนัน้ สําเร็จแลวใหมาสั่งสอนดวย” 

นี่ก็เหมือนกัน สังคมชาวพุทธนะ อยากจะมีผูนําที่ดี อยากจะมีพระที่เปนคุณธรรม 
อยากจะมีทุกอยาง  แลวเขาปรนเปรอเราทั้งนั้นนะ มอีะไรขาดแคลนบาง ถาเปนเรื่องของ 
ธรรมนะ ปจจัย ๔ เครื่องอาศัยเปนในธรรมนะ ถาปจจัยเครื่องอาศัยของกิเลสไมพอหรอก 
นี่เขาไมมาดูแลเรา เขาไมมาสงเสรมิเรา.. จะเอาอะไร! จะเอาจรวดไปโลกพระจันทรหรือ 
ปจจัย  ๔  อะไรไมพอบาง  นี่ปจจัย  ๔  เครื่องอาศัยมีอะไรขาดแคลนบาง..  เหลือเฟอ! 
เหลือเฟอมากเลย แตกิเลสมันไมพอ 

จะบอกวา  โลกเขาใหความสงเสรมิมหาศาลเลย  เราสมควรที่จะตืน่ตัวขึน้มา  เขา 
หวังพึ่ง  เขาหวงัใหเรามีคุณธรรมขึ้นมา ถาคนไมรูจริง  เอาอะไรมาสอนเขา ถาหมอเถื่อน 
มันก็คลําๆ  กันไปอยางนั้นนะ  อะไรมาก็ทายาแดง  อะไรมาก็ทายาแดงนะ  หมอนะ  สิ่งที่ 
ควรทายาแดง  ตองทายาแดง  สิ่งที่ผาตัด  ตองผาตัดนะ  สิ่งที่ตองการแกไข  ตองแกไขนะ 
เปลี่ยนไขกระดูกก็ตองเปลีย่น  ถาเวลากิเลสมนัขึน้มานะ  มันตองทําทั้งนั้นนะ  แตถาเปน 
หมอเถื่อนนะ มนัทายาแดงอยางเดียว 

นี่โลกเขาเบือ่หนายกันอยางนัน้  เขาตองการคุณธรรม  การประพฤติปฏิบัติของ 
ภิกษุเรา แลวภิกษุเราตองตื่นตวั ตองตื่นตวัตลอดเวลา อยานอนจมสิ อยานอนจมนะ นอน 
จมกับใครไมสําคัญเทากับนอนจมกับความเคยชินในหัวใจ  ความเคยชินกับหวัใจเรา
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หัวใจมนัเคยชินอยางนี้  แลวบอกวาทํามาอยางนี้มาตลอด  แลวทําอยางนี้ตลอดไป  ก็อยาง 
นี้มนัไมใชกเิลสหรอื  เพราะอยางนี้ไมใชหรือทีม่ันทําใหเรามาเกิดอยูนี ่ ก็เพราะไมใช 
อยางนี้หรือทีม่ันทรมานเรานี่  แลวเราจะมาตอตานมนันะ  เราจะมาทําลายมนันะ  ทําลาย 
กิเลสในหัวใจ มันก็ตองลงทนุลงแรงกนัหนอยสิ 

งานอะไรบางทีจ่ะไดมาฟรีๆ  งานของโลกเขาเขาไดอะไรมาฟรีๆ  ละ  เขามี 
คาใชจายทั้งนั้นเลย  ปรึกษาก็ตองเสยีคาปรึกษานะ  ไอนี่อยูกับครูบาอาจารยใหทุกอยาง 
เลย  แลวไมตองเสียคาปรึกษาดวย  แลวยังกระตุนใหประพฤตปิฏิบัติดวย  ทําไม  มันไป 
ไหนกนั ทําไม มันไปไหนกัน ไอเรือ่งความไมนอนจมกับหวัใจนี่ หัวใจมันนอนจมอยาง 
นั้น เราตองแกไขของเรา เราตองตอสูกับเรา นี้เปนเรือ่งธรรมะเด็กๆ เลยนะ 

เวลาเขาไปจะเจอเรือ่งของกายนะ เรือ่งความเปนไป เรื่องวิปสสนา เรื่องของกเิลส 
ที่มันเปนไปแลวมันจะมาหลอกเรานีน่ะ  แลวเรือ่งของกามราคะที่มนัจะลอหลอกใน 
หัวใจ  เวลาภาวนาไป วิปสสนาเกิดขึ้นมาแลวมนัจะเห็นนะ วาทําอยางไรจะผานมาแตละ 
ขั้นตอน  แลวแตละขั้นตอน  ถาไมทําผานมาอยางนี้มนัฆากิเลสไมได  แลวถาฆากิเลส 
ไมไดนะ ไอกิเลสในหัวใจ เวลาเกดิทิฐิขึ้นมา ขึ้นขีห่ลังเสอื  เวลาคนเขามาเคารพนบนอบ 
กับครูบาอาจารยที่มีช่ือเสียงๆ เวลามันไปขี่หลงัเสอืแลวมนัทุกขตายหาเลย! เขาเคารพนับ 
ถือ  แลวไมมอีาวุธอะไรเลยที่จะไปใชเปนประโยชนนะ  นีถ่าเรานอนจม  มนัเปนอยาง 
นั้นนะ 

มันอยูที่วาสนานะ  คนเรามันจะสรางบุญมา  ถาสรางบุญมาเขาเชื่อถอืศรัทธาเอง 
พอมาเช่ือถือศรัทธาเอง  แตเราไมมอีะไรเลย  เขาเชื่อถือศรทัธา  เขาก็หวังพึ่ง  แลวเราก็ 
อยากจะพึง่เลย  กะลอนกันไปวนัๆ หนึง่  กะลอนกันไปวันๆ หนึ่ง!  แลวมันไดประโยชน 
อะไรขึน้มา  เราเองเราก็รูวาเรากะลอน  ถาเราไมรู  เราพูดไป  มันโกหกตัวเราเองกอน มัน 
โกหกตัวคนพูดกอนคนแรกเลย  เพราะเราไมรู  แตก็อวดรูพูดออกไป  นี่พออวดรูพูด 
ออกไป  มนัจะเปนความจริงไปไดอยางไร  เพราะอะไร  เพราะเราไมแกไข  เพราะเราไม 
ยอมรับความจรงิตั้งแตบัดนี้



เทศนพระ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ๑๔ 

ถาเรายอมรับความจริงตั้งแตบัดนี้นะ  ถาเราพยายามขวนขวายของเรา  สงบก็ให 
มันสงบเขามา ถามนัออกวิปสสนาอยางไร มันมีปญหาอยางไร ครบูาอาจารยมนีะ ครูบา 
อาจารยมี หมอมี ผูรักษามี หวัใจทีเ่ปนไขเปนปวยตองรักษา ตองรกัษานะ อยาใหมันดาน 
นี่อยูกันไปวันๆ  หนึ่งนะ  แลวใจนีม่ันดาน  พอมันดานขึ้นมานะ  ขี่หลังเสอืขึ้นไปนะ  ลง 
ไมไดอกีตางหาก นี่ทุกข ๒ ช้ัน ๓ ช้ันนะ เพราะเราก็รู  เรารูนะ  เรานี่รู ทกุคนนี่รู แลวยิ่ง 
ครูบาอาจารยยิง่กวารูอีก 

เพราะสิ่งที่แสดงออกมาจากใจ กิเลสคอืกเิลส ธรรมคือธรรม แลวที่มนัออกมามัน 
ไมใชธรรม  มนัเปนอะไรถาไมใชกิเลส  แลวถามนัมกีิเลส  ตางคนตางปดบังกันไว  แตถา 
เปนสิง่ที่เปนสุภาพบุรุษ  รูก็วารู  ไมรูกว็าไมรู  เพราะอะไร  เพราะมนัปดกนัไมไดหรอก 
เห็นๆ กันทัง้นัน้นะ แตมารยาท.. ไมวากัน เพราะสงัคมของเรา พระไง มีช่ือมีเสยีงขึน้มา 
มีช่ือเสียง ช่ือเสียงไมใชคุณธรรมนะ คุณธรรมกับช่ือเสียงคนละเรือ่งกัน 

ดูสิ  ครูบาอาจารยเราอยูในปาในเขา  ไมมีใครรูจกัเลย  เผามาเปนพระธาตุ  ใคร 
รูจัก? 

พระอัญญาโกณฑัญญะ  ตั้งแตตรัสรู  ตั้งแตบรรลุธรรมขึน้มาแลวอยูในปาในเขา 
ไมเคยออกมาเทศนสอนใครเลย..  คุณธรรม  นี่พระอรหันต  อยูในปา  เอาหลานไดองค 
เดียว ไมออกมายุงกับใครเลย 

ไอช่ือเสียงนัน่นะ ไมมคีุณธรรมเลย เยอะแยะไป เอวงั 
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