
เทศนพระ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๐ ๑ 

เทศนพระ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วดัปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

วันนีเ้ปนวนัออกพรรษา  ออกพรรษาแลว  ๓  เดือน  ไตรมาส  ๑  ไตรมาสเรามา 
เขาพรรษา  ผูบวชใหมไดบวชครบพรรษา  รับกฐินเปนคนสกุ  ทางโลกนะถาเปนคนดบิ 
คนไมเคยผานศาสนา ในสังคมชาวพุทธ ไปขอลกูสาวเขา เขาไมใหนะ เขาจะถามวา “ได 
บวชหรือยงั?”  ถาบวชเรียนแลว  เห็นไหม  เปนคนสุก  คนสุกคอืคนที่ไดบมเพาะดวย 
ศาสนาไง 

ในศาสนา  บวช  ๑  พรรษา  รับกฐินแลวสึกออกไปเปนบัณฑิต  เปนทิด  ทิดคือ 
บัณฑิต  บัณฑิตคือใคร  บัณฑิตคือไดศึกษาไดฟอกไง  ฟอกใจจากคนดิบเปนคนสุก  เหน็ 
ไหม “ตบะธรรม” ทําใหจิตใจนีเ้ปนสขุนะ ทําใหจิตใจจากคนดบิเปนคนสุก 

“สุก”  มันสุกจนไหม  สุกจนแบบวาเกรียม  แตถา  “สุข”  ขอไข  มีความสุข  กับ 
“สุก”  โดยกอไก  สุกโดยกอไกมันสกุนะ  โดนตมจนสุก  ตมจนสุกจนแบบวาบมเพาะจน 
เนา ความสุกอยางนัน้ “ดิบกับสุก” กับ “ทุกขกับสุข” 

วันนีเ้ปนวนัออกพรรษา  เปนวนัมหาปวารณา  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
ไปจําพรรษากบัพราหมณ  ลืมใสบาตรอยูไตรมาสหนึ่ง  พอออกพรรษาแลว  มารดลใจไง 
ดลใจพราหมณใหพอออกพรรษาแลวถึงนึกได  นมินตองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา 
จําพรรษาไวแตไมเคยใสบาตรเลย  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาตองฉนัขาวดิบ  แลว 
พระดวยกันภกิษุดวยกันทีจ่ําพรรษา ทุกคนดิ้นรนกระสับกระสายจะหาทางออก 

ไปขอองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  แตองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
ไมใหทั้งนั้น แมแตพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มาก จะเหาะไปบิณฑบาตอีกทวปีหนึง่นะ จะ 
พลิกงวนดนิขึ้นมากินเองเลยนะ  แลวพระโมคคัลลานะพูดกับใคร  พูดกบัองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาจะพูดโกหกไดไหม 

“ขาพเจาจะพาพระภิกษุออกไปอีกทวีปหนึ่ง”
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“แลวภิกษุบวชใหม ไปไมได จะทําอยางไร” 

“ผมจะจงูมือครับ จะพาเหาะไปครบั แลวจะพลิกงวนดินขึน้มา” 

“แลวประชาชนของเราที่อยูบนทวีปนีจ้ะทําอยางไร” 

“ผมมีฤทธิ์  ผมจะเอามือ  ใหประชาชนอยูในมือนี้ผมกอน  แลวผมจะพลกิงวนดนิ 
ขึ้นมา แลวผมจะเอาประชาชนวางไวอยางเดิม” 

มีฤทธิ์ขนาดนัน้นะ  ทําไดหมดเลย  แตองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไม 
อนุญาต อดทนกันมาจนออกพรรษา พอออกพรรษาแลวนะ 

“เธอชนะแลว..เธอชนะแลว.. ” 

เห็นไหม ชนะตนนี้แสนยาก เราชนะใจเรานี้แสนยาก การชนะใจเรานะ 

อยูในสงัคมเห็นไหม การบวชมาจะเขาใจเรือ่งสัปปายะ ๔ เลย ถาใครบวชมาใคร 
ประพฤตปิฏิบัติมา  นกัประพฤติปฏิบัติธุดงคไปแตละสํานัก  แตละหมูคณะ  ธุดงคไป  ๒ 
องค  ๓  องค  องคเดียว  ธุดงคไปคราวใดเจอหมูคณะที่ธุดงคไปแลวมจีิตใจทีเ่ขมแขง็ 
ธุดงคไปแลวปฏบิัติดวยกัน  ธุดงคไปกับเพื่อน  เพือ่นธุดงคไปแลวจะไปหาลาภสักการะ 
ธุดงคไปกับเพื่อนองคนีจ้ะไปหาเหล็กไหล  ธุดงคไปกับองคนี้ๆ  ไปเจอหมูคณะ  ไปเจอ 
ลาภสักการะแลวตายไปกับลาภสักการะ 

การธุดงค  การมีประสบการณไปจรงิ  มนัจะเห็นประสบการณอยางนี้  แลวมันจะ 
ซึ้งใจมากกับสัปปายะ  เวลาเราเทศนเราอานพระไตรปฎก  “สัปปายะ ๔”  อาจารยเปนสัป 
ปายะ  หมูคณะเปนสปัปายะ  อาหารเปนสปัปายะ  สถานที่เปนสัปปายะ  ฟงจากหูหนึ่งก็ 
ทะลุอกีหูหนึ่งไง 

แตเวลาเราลงไปในสังคมนัน้  ๑  พรรษานี่เราชนะไหม  ในหมูคณะนัน้เปนสัปปา 
ยะไหม  ในสถานที่เปนสัปปายะ  ในทิฏฐิความเห็นเปนสัปปายะไหม  ถาไมเปนสปัปายะ 
มันจะมีการกระทบกระเทอืนกนั  สิ่งทีก่ระทบกระเทือนกัน  ถาเราปลอยไปตามอารมณ 
เรา ปลอยไปตามความกระทบกระเทือนนั้น นั่นละแพตนเอง
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ธรรมะคืออะไร  ธรรมะคือความเปนสภาวธรรมที่เกิดขึ้น  แลวการทะเลาะเบาะ 
แวงกัน การมีปญหากัน เปนสภาวธรรมไหม มันเปน “สภาวอธรรม” 

ในเมือ่เปนอธรรม  ดูสิ  เวลาพระสารีบุตร  เหน็ไหม  พระสารีบุตรเปนพระ 
อุปชฌายของพระราหุลนะ  สามเณรราหุลเปนลูกขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
นางพิมพาใหราหุลขอสมบัติ  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาคิดถงึสมบัติของโลกเห็น 
ไหม  ถาใหสืบราชการก็เปนกษัตรยิตอไป  สมบัติอยางนั้นมันก็ชั่วชีวิตนีเ้ทานัน้เอง  เห็น 
ไหม ใหบวชซะ จะใหทรัพยจากภายใน 

พอแมเจ็บปวดมาก  พระเจาสุทโธทนะเสียลูกไปองคหนึ่ง  เพราะพระเจาสุทโธท 
นะเปนกษัตรยิ  ก็หวังจะเอาลูกเปนกษัตริย  แลวขนาดพราหมณพยากรณไววาถาเปน 
กษัตริยก็จะเปนจกัรพรรดิ  คือจะรวบรวมแวนแควน  เห็นไหม  แตละแวนแควน  แตละ 
ประเทศ 

ในอนิเดียสมัยโบราณมนัแบงแยกกันหมด  ไมใชเหมือนอินเดียในปจจุบันนี้  เห็น 
ไหม  ถาเปนจกัรพรรดิจะรวบรวมได  “ถาลูกของเราอยู…”  ภาษาทางโลกนะ  “…จะ 
ประสบความสําเรจ็มาก”  แตก็เสียลูกไปนะ  อุตสาหถนอมรักษา  ดูแลรักษาอยางดีเลย 
ไมใหออกไปเห็นอะไรตางๆ แลวยมทูตกม็าแปลงรางใหเห็น  คนเกิด คนแก  คนเจ็บ คน 
ตาย  เพราะบารมีธรรม สะเทือน  เห็นไหม  เสียลูกไปก็เจบ็ปวดมาก จากวันที่ลูกไป มีแต 
ความทุกขกลัดหนองในหัวใจเลย แลวไปสําเรจ็เปนพระพุทธเจาแลว นิมนตกลับมายงัมา 
เสียหลานไปอีกนะ  เสยีลูกไปกอ็ยากเอาหลานใหเปนกษัตริย  ลูกก็ยงัมาเอาหลานไปอีก 
คน ดูสิ ตรอมใจขนาดไหน 

กวาจะไดทรัพยจากภายในมา  ดูสิ  หัวอกของพอ  เสียลูกแลวเสียหลานอีก  จนไป 
ขอพรกบัองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  “ตอไปนี้  ถาจะมีใครบวช  ตองใหพอแมปูยา 
ตายายอนุญาตกอนนะ”  ถาไมอนุญาต  เพราะมันความเจ็บช้ํา  อนันี้เจ็บช้ํามาก  เจ็บช้ําใน 
หัวใจ เจ็บช้ําทางโลกไงวามันเจ็บปวดขนาดไหน เสยีลูกไป เสียสถานะคนสืบสกลุไปมัน 
เจ็บปวดขนาดไหน  มนัเจ็บปวด  แตความเจ็บปวดนีม้ันเจ็บปวดแบบโลกๆ  ไง  เจบ็ปวด 
แบบเราตองเสียสละถึงจะไดสิง่ตอบแทนมา
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ถาเราไมเสียสละ  ถาเจาชายสิทธัตถะไมออกประพฤติปฏิบัติ  เจาชายสิทธัตถะไม 
ออกไปบวช  แลวจะมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาขึ้นมาไหม  จะมีคนมาช้ีนําไหม 
สุดทายแลวพระเจาสุทโธทนะนีอ้งคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจากเ็ทศนาวาการจนเปน 
พระอรหันตขึน้มา ผลของพระอรหันตนะสุดยอดมาก สุดยอดเพราะมันไมเวียนตายเวียน 
เกิด  เกิดเปนกษัตรยิในชาตินี้  ถาพูดถึงทําบาปอกุศลไว  ไปเกิดชาติหนาจะเปนยาจกกไ็ด 
ไปเปนไพรพลคนเดนิเทาเขากไ็ด สิ่งตางๆ นี้มนัเวียนผลัดกัน เหน็ไหม ผลของวัฏฏะไง 

แลวสามเณรราหุลมาขอสมบัติ  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาใหสมบัตจิาก 
ภายใน  ใหพระสารีบุตรเปนอุปชฌายเปนผูบวชให  ราหุลเปนบุตรนะ  เปนลูกขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ทําไมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมบวชใหเองละ 
ทําไมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหพระสารีบตุรบวชใหละ 

ใหพระสารีบุตรบวชให  แลวเวลาธุดงคไป  เวลาเขาไปเฝาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา แลวมีพระมามากมหาศาลเลย สามเณรเปนพระอรหันตนะ ไปถึงพระก็ 
แยงชิงที่พักกนั  กุฏินี้แยงกันหมดเลย  แลวเณรละ  พระอรหันตแตเปนเณร  ตามศักดิ์ใน 
ธรรมวนิัย  จะตองใหภกิษุกอน  เวลาเราอุปโลกนกนั  “เถระสะ”  ตองเถระกอน  แบงกนั 
ตองเถระ ตองภกิษุ ตองสามเณร ตองคฤหัสถ แบงกนัไป แบงทานกันมา 

ถาเปนธรรมนะ  สิ่งที่เปนธรรมมนัจะถือความเสมอภาค  แบงกันโดยธรรมดวย 
ความสวยงาม  ดวยหนาที่  ถาเถระหรอืผูใหญเสียสละ  “เราเปนผูใหญ  เราเสียสละให 
ผูนอย  เราเปนผูใหญ  เราไมเอา  เราใหไป”  แบบนี้มนัก็ทําได  แตโดยสิทธ์ิตามวนิัยจะถือ 
อยางนัน้ 

นี่ก็เหมือนกัน  พระไปถึงพระกจ็องที่หมดเลย  เณรไมมีทีอ่ยูนะ  พระอรหันตไมมี 
ที่อยู  ไปนอนอยูในสวม  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาถามพระสารีบุตร  “สารีบุตร 
เธอรูไหม สัทธิวิหารกิของเธออยูที่ไหน?” 

ไมรู!! พระสารีบุตรไมรูนะวาสามเณรอรหันตไปนอนอยูในสวม ไมมีทีน่อนแลว 
ไปนอนอยูในสวม  “รูไหมวาสามเณรไปนอนอยูในสวม”  ทําความสะอาดสวมแลวไป 
นอนอยูในสวม
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“พระอรหันต”  สิ่งที่เปนพระอรหนัตนี้คอืความกวางขวางของศาสนา  ถาเปนเรา 
เห็นไหม  พอทําไมไมเอาลูกบวชเอง  เปนอปุชฌายดวย  แลวเปนอุปชฌายองคเดยีว  เอหิ 
ภิกขุ เห็นไหม บวชภิกษมุหาศาลเลย แตเณรใหพระสารีบุตรเปนคนบวชใหเปนอปุชฌาย 
แลวใหพระสารบีุตรเปนคนสั่งสอน  แลวองคพระสมัมาสัมพทุธเจาก็สั่งสอนดวย  เพราะ 
องคพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดา 

สิ่งตางๆ  นี้เพือ่ความกวางขวางของศาสนา  เพื่อความกวางขวางของศาสนธรรม 
ของเรา มันมีนะ มีผูใหญ มเีด็ก มีตางๆ กนัไป องคพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดา พระ 
อัครสาวกทั้งเบื้องซายและเบือ้งขวา  แลวยังมพีระอานนท  เห็นไหม  เปนพหูสูต  มันจะ 
กวางออกไป  ถาเรากวางออกไป  มันธรรมวนิัยอันเดยีวกนันะ  ถามันธรรมวนิัยอนั 
เดียวกนั  เราเปนพระดวยกนั  เราเปนสงฆดวยกนั  มันเสมอกันดวยทิฏฐิ  เสมอกันดวย 
ความเหน็  เสมอกนัดวยอะไรตางๆ  มันก็มีความสขุไง  มันมีความสุขดวย  มันมีความ 
ถูกตองดวย  แลวเราตองถอืเพราะอะไร  มนัผิดถูกเห็นไหม  เวลาองคพระสัมมาสัมพุทธ 
เจา “ดูสิ ภิกษุอยูถงึภาคตะวันตกนัน้ เขาปฏิบัติตามเรา เขาทําเหมือนเรา เหมือนเขาอยูกับ 
เรานะ  ภิกษุจับชายจวีรเราอยูนะ  แตไมปฏบิัติตามเรา  ไมทําเหมือนเรา  จับชายจวีรเราอยู 
กอดเราอยูดวย ก็เหมอืนไมไดอยูใกลเรา” 

ไมอยูใกลเรา  เห็นไหม  ธรรมวนิัยเปนเครือ่งตัดสนินะ  ทิฏฐิมันกม็ีสวนดวย 
ทิฏฐิของเรานะมันเขามามีสวน  มีสวนวาสิ่งนั้นมันถูกตองไหม  ถาสิ่งนัน้มนัถูกตอง  ถา 
เราคิดเอาความถูกตอง  เราคิดวาเปนเรือ่งของเรา  เราบวกมันเขาไป  การที่เราบวกความ 
คิดเห็นของเราเขาไป เราจะเอาความเห็นของเราเขาไปเปนความเห็นไมได ความเหน็ของ 
เรามันมีกเิลสอยูใชไหม  ตองตัดสินกันดวยธรรมวนิยั  ควรหรือไมควร  แลวควรมันมีเหตุ 
มีผลไหม  สิ่งที่ทําลงไปเขาทําไปเพื่ออะไร  มันไมมหีนาที่นะ  คนเรานะไมเปนผูนํา  ไมมี 
หนาที่รับผิดชอบ จะไมรูหรอกวา การเปนผูนํามันตองรับผิดชอบขนาดไหน 

ถาการเปนผูนําแลวตัดสินไป  ถาเราเปนผูตาม  เราจะมองคนตัดสนิกันอยางไร 
ตัดสินวาถูกตองไหม ตัดสินเปนอยางไร แลวมนัมีเหตุผล สิ่งแวดลอมมันมีเหตุมีผล เชน 
ขณะนี้น้ําทวม  น้ําปามา  ออกบิณฑบาตไมได  ออกบิณฑบาตไมไดแลวจะทําอยางไร 
คราวขาวยากหมากแพง  บิณฑบาตมาไดแตบาตรเปลามา  แลวไดบาตรเปลามาจะทํา 
อยางไร
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มันอยูที่กาลเทศะ  เห็นไหม  ดูสิ  เวลาองคพระสัมมาสัมพุทธเจาไปจําพรรษากบั 
พราหมณ ขาวยากหมากแพงบิณฑบาตไมไดเลย แลวเขาก็ไมมจีะกนิ ชาวบานเขาไมมีจะ 
กินนะแลวเขาจะเอาอะไรมาให พอคาโคตาง เขาจะเลี้ยงมาของเขาดวยขาวกลอง เขาก็ใส 
บาตรพระแบบนั้น 

สิ่งที่ไมมีไมเปนของเขา  แลวเราเปนผูนํา  เราจะตองดูแลของเรา  เราตองแบก 
รับภาระนะ ถามีหลักมีเกณฑสิ่งนี้มนัเปนเรื่องเวรเรือ่งกรรม 

อํานาจวาสนานะ  อํานาจวาสนาของคนไมเหมอืนกัน  ดพูระอรหันตในสมยั 
พุทธกาล  ไปบิณฑบาตขางหนาเขาก็ลมืใส  ไปขางหลังเขากล็ืมใส  ไปตรงกลางเขาก็ลมื 
ใส  เพราะกรรมของเขา  เขาทํากรรมของเขาขึ้นมานะ  ดูสิ  แมแตเปนเศรษฐี  มดนะ  เวลา 
ขาวตกมดมันขนไป  ยังขุดเอามนัขึน้มาเลย  ดวยความตระหนีอ่ันนั้น  แตเขาก็ทําคุณงาม 
ความดีของเขาเหมือนกนั เขาถึงมี 

ถาคนจะเปนพระอรหันตไดมนัตองมีการสรางบุญญาธิการมา  สรางบุญญาธิการ 
มามันเปนเรือ่งเชาวปญญานะ  ดูสิ  คนจนคนทุกขคนเข็ญใจ  แตเขามเีชาวปญญา  เขาจะ 
ประคองชีวิตของเขาไปได  คนมั่งมีศรีสุข  ถาเขามีเชาวปญญาของเขา  เขาจะรักษาสมบัติ 
ของเขาได แตถาคนไมมีเชาวปญญาจะรกัษาสิ่งนี้ไวไมไดเลย 

ดูสิ  คนมั่งมีศรีสุข  เขาก็มีเชาวปญญาได  คนทกุขคนเข็ญใจ  เขากม็ีเชาวปญญาได 
เชาวปญญานี้มันเปนนามธรรม  มนัเปนความเหน็จากภายใน  แตเรื่องปจจัยเครื่องอาศัย 
มันเปนเรื่องของภายนอกนะ 

สิ่งนี้มนัเปนเรื่องของความกวางขวาง เรื่องของหมูคณะมันจะกวางออกไป เราจะ 
รับผิดชอบกัน  เราจะตองคุยกัน  เราจะตองปรับความเห็นของเราเพือ่สังคมของเรานะ  นี่ 
เปนเรื่องของสังคม  แตเรื่องของกรรมละ  เรือ่งของความเหน็ของเราจากภายในเหน็ไหม 
วันนีว้ันมหาปวารณา ถาเรามีกเิลส มีความทิฏฐิมานะ การปวารณาของเรามันเปนเหมอืน 
หมาจิ้งจอก  หมาจิ้งจอกนะมันเจาเลห  เพราะจิตเราไมไดคิดอยางนัน้  จิตเราไมเหน็อยาง 
นั้น จิตเราจะตองมเีมตตานะ
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ทิฏฐิมานะของแตละคนมันไมเหมือนกนั  ดูนิ้วของเราสิ  นิ้วของเราไมเทากนันะ 
นิ้วโปงกบันิ้วกอยมนัไมเทากัน  หนาที่การงานมนักไ็มเหมือนกัน  จริตนิสัยของคนก็ไม 
เหมือนกนั  เราจะตองใหอภัยกนัดวยหัวใจ  สิ่งที่ใหดวยหัวใจนะ  ถาคุยกนัปรับความ 
เขาใจกัน ถาความเขาใจอันนี้มนัแกไขได มันถึงจะเปนผลของมหาปวารณา 

มหาปวารณาเปนอรยิะประเพณี  ประเพณีของสงฆ  ประเพณีของสงัฆะ  ดูสิ  ดวย 
ความกวางขวางของศาสนา  ศาสนาจะกวางจะแคบดวยจิตสาธารณะ  จิตสาธารณะคือเรา 
ไมโลภไมถอืสิทธิ์ดวยเราคนเดียว  เราแบงภาระหนาที่กันออกไป  เราจะแบกรับภาระ 
เห็นไหม ใหคนอืน่ไดกอน เราไดทีหลงั ถาจิตไมเปนสาธารณะมันตองเปนของเรากอน 

เราตองใหของคนอืน่กอน หัวใจเขาหัวใจเรา  เราไมชอบสิ่งใดเขากไ็มชอบสิง่นัน้ 
เราชอบสิ่งใดเขาก็ชอบสิ่งนั้น  สิ่งใดทีเ่ปนของดีงามเราเสียสละ  เห็นไหม  เสียสละใหกับ 
คนอืน่ เสียสละใหกบัหมูคณะ เสียสละออกไป สิ่งที่เสียสละออกไปมันจะไดบารมีธรรม 
ไดกลับมา ใครเปนผูเสียสละผูนั้นเปนคนได 

ใครเปนผูรับ  เราเปนผูทุกขคนเข็ญใจคนจน  เขาเสยีสละอะไรมาเราก็ไดใชอาศัย 
นี้มนัเปนบุญของเขานะ  เขาเปนผูเสียสละ แตเราตองอาศัยสิ่งนีเ้ปนปจจัยเครื่องอาศัย  แต 
ถาเราเปนผูเสียสละละ การเสยีสละออกไปอยางนี้เราเปนคนได  ไดบารมีไดความเปนไป 
แลวไดบารมีขึ้นมา ไดมาจากไหน 

เวลาภาวนากนั  เราอยากภาวนา  อยากมจีิตที่มีหลักมีเกณฑ  ถาจิตมีหลักมเีกณฑ 
ทําไมปญญามันไมเกิด  ถาปญญามันเกิดสิ่งนี้มนัสะเทือนใจเรานะ  ดูสิ  พระในสมัย 
พุทธกาล  จะไปถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  จิตมนัภาวนาอยู  มนัหมนุอยู 
ขางบนเหน็ไหม  จะไปถามปญหา  แตเวลาไปเจอแลวฝนตก  ฝนมันตกจากชายคามา  พื้น 
น้ํามันเปนจุดเปนตอม มันแตก เกิดดับๆ 

การเกิดดับทุกคนพูดอยางนั้นนะ แตพูดกันที่ปาก ถาพูดถึงการเกิดดับที่ปาก พระ 
อาทิตยขึ้นพระอาทิตยตกก็เหมือนกนั  สิ่งใดๆ  ก็เหมือนกัน  เงนิเราเต็มกระเปาเลย  ถาเรา 
ใชมันหมดแลวก็หมดกันไป  นีก่็เกิดดบัทั้งนั้น  แลวเกิดดับทําใหคนเสียคน  เกิดดับทําให 
เราไมไดสิง่ใดเลย
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เนี่ยวางๆ  ความวางคืออะไร  วางทัง้นัน้  อากาศมันกว็าง  ทุกอยางมนัก็วาง  ความ 
วาง ถาวางทําไมมนัถึงวาง เหตุผลที่ทําใหวางมนัเปนอยางไร มนัไมใชการฟอกตัวนะ เรา 
มาประพฤตปิฏิบัติกนั  เรามาฟอกตวักนัเฉยๆ สิ่งนีไ้ปจํามา  ไปจําสิ่งตางๆ  มา  แลวครูบา 
อาจารยเทศนธรรมะเห็นไหมวา ธรรมะเฟอ 

“ไมเฟอหรอก”  ธรรมะมันเปนศาสนธรรม  เหมือนน้ํา  น้ําไมเฟอนะ  เพราะอะไร 
เพราะปลามันอยูในน้ํา  ที่ไหนมีน้ําทีน่ั่นมีปลา  ถามธีรรมะ  เหน็ไหม  เราศึกษาธรรมกนั 
เราสนทนาธรรมกนั 

จิตของผูสนทนาธรรม  จิตที่สนใจในธรรม  เหน็ไหม  ถามันมีอํานาจวาสนามนั 
สะเทือนใจนะ กิเลสมนัอยูที่ใจ เวลาสนทนาธรรมมนัจะสะเทือนหัวใจ ถาสะเทอืนหวัใจ 
นะมนัขนลุกขนพองเลย มันเปลีย่นมุมมอง เปลีย่นทฏิฐิ เปลี่ยนความเหน็ 

ถาเปลี่ยนทิฏฐิ เปลี่ยนความเหน็ เห็นไหม มรรคหยาบ-มรรคละเอียด ความคิดมนั 
จะละเอียดเขาไปนะ เราศึกษาปริยัติมาเราทองจําได เราวาเรารูนะ นกแกวนกขนุทอง นั่ง 
โตวาทีกันนะ โอโฮ.. สุดยอดเลยธรรมะ ธรรมะไหลเปนน้ําปาเลย 

แตความจรงิมนัเขาถงึหัวใจไหม  ถามันไมเขาถึงหัวใจนะ  มันจะไมมีจิตใจ 
สาธารณะ มันจะไมเสียสละ มันจะไมใหคนอื่นไดกอนไง ถาคนอืน่ไดกอน ของสิง่ใดมา 
เราเสียสละใหคนอื่นไปกอน  เสียสละเพือ่อะไรละ  เพื่อความสขุของเขา  ถาความสุขของ 
เขามันก็เปนความสขุของเรา 

ถาเปนความสุขของเรา  เห็นแกปากแกทอง  ถาเหน็แกปากแกทองเรา  ใครจะอยู 
กับเราได  ถาไมเห็นแกปากแกทอง  ไดสิ่งใดมาก็แบงเสมอภาคกัน  ทุกอยางเสมอกันเหน็ 
ไหม ถาเสมอกัน  ทิฏฐิเสมอกนั ความเหน็เสมอกนั สิ่งนี้เปนความเสมอกันจากภายนอก 
แลวถาเปนภายในละ 

ภายในนะ  จิตเปนสมาธิ  ถาจิตมันสงบเขามา  มันจะมีความสขุของมนั  ถาคนยัง 
ภาวนาอยูนะ  “มหาปวารณา”  ถาเราภาวนากันนะ  เราจะปวารณากนั  ปวารณากนัเพือ่ 
อะไร  เพราะอะไร  เพราะการประพฤตปิฏิบัตินะ  ถาใครยังไมประพฤตปิฏิบัติยังไมเห็น 
คุณคาหรอก ไมเห็นคุณคาของสิง่แวดลอม
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สิ่งแวดลอมนะ ถาจิตเรากระทบกนั มันฟุงไหม ถาจติมันฟุงจิตมนัคิดออกไป จิต 
อันนัน้มนัจะฟุงซานไหม แลวถาจิตมันสงบเขามาละ ถาทุกคนใหความสนับสนุนกัน ทุก 
คนใหโอกาสตอกนัในการบริกรรมภาวนา  จะไมกระทบกระเทือนกัน  จะไมเบียดเบียน 
กัน มีความสุขมากเลย 

แตความสุขมากอนันี้ก็ตองใหเปนความจรงินะ อยาใหเปนหมาจิ้งจอกนะ ถาเปน 
หมาจิ้งจอกนะ  ใหกนัเหมอืนกับวางยา  โอย..ใหความสะดวก  มนัจะสะดวกอะไรละ 
ความสะดวกอยางนั้น  ความสะดวกโดยเลห  ถาความสะดวกโดยเลห  มันยิง่ใหอยางนั้น 
นะ คนภาวนายิ่งรับไมได รบัไมไดนะ รับไมไดเพราะอะไร เพราะมนัรู 

สิ่งที่มนัรูถาเปนความจริงนะ  สมบัติของใครกเ็ปนของคนนัน้ใชไหม  สมบัติของ 
คนนัน้มนัก็ตองเกดิจากคนนัน้ใชไหม  ถาสมบัติของคนนัน้  สมาธิก็เปนสมาธิของผู 
ประพฤตปิฏิบัตินัน้  ปญญาก็เปนปญญาของผูที่ประพฤติปฏิบัตนิั้น  เขาปฏิบัตขิึ้นมาให 
เปนความจริงสิ  เราเปนครูบาอาจารยเราเปนคนเปดทางใหเขา  ถาเราเปนคนเปดทางให 
เขา  เราเปนคนช้ีนําใหเขา  ถาเปนคนช้ีนําใหเขาเหน็ไหม  มนัจะเปนความจริงอยางนั้น 
แลวมนัจะซึง้ใจมาก 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานิพพานมาแลว  ๒,๐๐๐  กวาปนะ  ๒,๕๕๐  ป 
แลว ถาเราประพฤติปฏิบัติ สมาธิมันก็เปนสมาธิ ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นตถาคต ถาจิตมัน 
สงบขึ้นมาปญญามันเกิดขึ้นมา  ปญญามันหมุนขึ้นมา  มรรคญาณมันหมนุขึ้นมานะ  แลว 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็รูอยางนี้  แลวองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจารูได 
อยางไร  แลวมนักราบองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาไดอยางไร  เราไมเคยเหน็องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเลย  ทําไมเรากราบองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาดวย 
หัวใจของเรา 

แลวนี่ถาประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  แลวถาปญญามันเกดิขึ้นมาจากเรา ทําไมเราจะไม 
เคารพครบูาอาจารย  ครูบาอาจารยไหนถาจะมาเปนครูบาอาจารยไมตองหวงกลวัวา  ลูก 
ศิษยจะเคารพหรือไมเคารพเลย!!  ไมตองไปหวงมนั  ไมมีความหมาย!!  ไมมีความหมาย 
เลย!! ตัวใครตัวมัน!!
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แตมันเปนหนาที่ใชไหม  มันคือศากยบุตรใชไหม  เราเปนศากยบุตร  เราจะมาเกิด 
ความกวางขึ้นมา  เพื่อจะใหสังคมนีม้ันสงบเย็นขึน้มา สังคมนักรบ หัวหนานะ นักรบนะ 
ผูนํา  ถาผูนํานักรบออกไป  ดูสิ  สงครามที่ไหนมนัก็ชนะ  ถาเปนเอกภาพ  เปนเอกภาพ 
เพราะอะไร เพราะหวัหนามนัมอืสะอาดไง หัวหนาเปนที่ไวใจได 

ความลงใจ ถาคนมนัลงใจชีวิตนี้เอาไปเลย ดูสิ พระอานนท ทําไมพอองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาออกมา  พระเทวทัตใหเขาปลอยชางนาฬาคิรีมา  ชางมันจะชนองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา กระโดดขวางเลยนะ ถามันลงใจ ถาใจมันลงไมตองไปหวง 
วาเขาจะเคารพเราหรอืไมเคารพเรา  ไมตองหวงเลย  ถาตองการใหเขาเคารพเรา  จะไมมี 
ใครเคารพเราเลย เพราะอะไร เพราะนีม่ันเปนเลห ถามันเกิดจากเลห ทกุอยางเกิดจากเลห 
จะไมมีความหมายเลย 

แตถาทุกอยางเกิดจากธรรม  ถาจิตใจเราเปนจิตใจสาธารณะ  ทําประโยชนเพือ่ 
สาธารณะ  ถาทําประโยชนใหเราใหได  ถาประโยชนขึ้นมากับเรา  ถาทําประโยชนกับเรา 
ได  แลวจิตมนัเกิดมาอยางไร  ปญญาที่เกิดขึน้มา  ธรรมที่เกิดขึ้นมาในหวัใจนีม้ันเกิดมา 
จากไหน มนัทุกขมาขนาดไหน มันตอสูกับกเิลสมาขนาดไหน 

เรื่องสังคมของโลกนะ  ความยอมรับกนัมนัไรสาระ!  ไรสาระมากๆ  เพราะอะไร 
เพราะในหวัใจเรามนัทุกขอยู  ถาหัวใจเรายังเกิดยงัตายอยู  เขายกยองเรานะ  เขาทํา 
ปราสาทยอดปราสาท  เขาจะเอาเราไปไวบนดวงจนัทรเลย  เราก็ตองไปตายอยูบนดวง 
จันทร 

ถาหัวใจของเรามันพนจากทุกขนะ  เราจะอยูใตบาดาลไหน  เราจะอยูที่ไหน  ไมมี 
ความหมายเลย  เพราะจิตนี้มนัพนจากกเิลส  ถาจติมันพนจากกเิลส  จะตองใหใครมา 
ยอมรับ จะตองใหมีใครมาพะเนาพะนอ ไมตองหรอก 

การพะเนาพะนอ  ถาเขาทําเปนธรรมนะ  คือเขาศึกษา  มันเปนอาจริยวัตร  อาคนัตุ 
กวัตร  เห็นไหม  อุปชฌายวัตร  สิ่งที่เปนอาจริยวัตร  มันเปนธรรมวินยั  ถามันเปนธรรม 
วินัย  เขาศึกษาของเขา  เขาอยากจะสรางบุญกุศลของเขา  เขาทําของเขามันไดประโยชน 
ของเขา  มันทําใหจิตใจมันลงไง  จิตใจมนัควรแกการงาน  ถาจิตใจมนัลง  มนัฟงครูบา
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อาจารย  มันออนลงนะมนัเปดกวาง  เหมอืนเราเปดหองทํางานของเรา  ถาเราเปดมาก 
อากาศมันถายเทมาก ความเปนอยูของเราจะสะดวกสบาย แตถาเราปดใหมันอับเหน็ไหม 

การทําขอวัตร การแสวงหาครูบาอาจารย การฟงธรรมมนัจะเปดหวัใจของเรา ถา 
เปดใจมันหนาที่ของเขา  เขาหาผลประโยชนของเขา  เขาจะตักตวงผลประโยชนของเขา 
หนาที่ของเขา  เขาก็รกัษาผลประโยชนของเขา  แลวหนาที่ของเราละ  เรามีสิ่งใดจะเปน 
ประโยชนกับเขาไหม  ถาเรามีสิง่ใดเปนประโยชนกบัเขา ทําขึ้นมาแลวมันเปนประโยชน 
กับเขานะ อาวุโส ภันเต เขาทําของเขาไดอยูแลว ถาหัวใจของเราเปนธรรมขึน้มาดวย ยิ่ง 
ทํามันยิง่ไดมาก  เพราะเนื้อนาบุญ  เนือ้นานัน้มนับรสิุทธิ์ขึ้นมา  เขาหวานพืชลงไปเทาไร 
ผลก็เกิดไดขนาดนัน้ 

สิ่งนี้มนัเปนโอกาสนะ  ครูบาอาจารยทีย่ังดํารงชีวิตอยูเพราะเหตนุี้  เพราะเหตุเพือ่ 
โลก  เพื่อโลกใหเขาตักตวงผลประโยชนของเขา  มนัเปนพื้นนา  มนัเปนพืน้ที่ที่เขาจะทํา 
ประโยชนของเขา  แลวถาพืน้ที่นัน้ลวงไปแลว  ถาจติมันตายไปแลว พื้นทีน่ั้น  ดูสิ  เราไป 
กราบศพครูบาอาจารยกัน กราบศพมันกก็ราบแตซาก เพราะใจมนัออกจากรางไปแลว ใจ 
ดวงนัน้ตางหาก  ใจดวงที่ใหผลตอบสนองมาตางหาก  มันเปนหนาที่ของเขา  ถาใจมนัลง 
ถาใจของเขาลงของเขา  เขาทําของเขามนัเปนหนาทีข่องเขา  หนาที่ของเขา  ผลประโยชน 
ของเขา 

หนาที่ของเรา เหน็ไหม หนาที่ของเรา เราเปนหัวหนา เราเปนครูบาอาจารย เราจะ 
ชักนําเขาไป  เพราะกวาจะเปนครูบาอาจารยไดตองสละตาย  ไมเคยสละตายขึน้มา  จะเอา 
อะไรมาเปนครูบาอาจารยของเขา  ถาเปนครบูาอาจารยเขา  มนัวิธีการ  เหน็ไหม  วิธีการที่ 
จะชนะกเิลสแตละขัน้แตละตอน 

ชนะตนนะ  ชนะตนมนัชนะอยางไร  ทกุอยางมันตองการมันเรียกรองไปทัง้หมด 
หัวใจนีม้ันเรียกรองไปทั้งนั้น  แลวเราจะมีสติยับยัง้มันอยางไร  ตองมีสติยบัยั้งเขากอน 
ยับยั้งสิง่ที่มนัถกูกระชากลากไป  ยับยั้งแลวสมาธิจับ  ปญญาตัด  แลวปญญามนัเกิด 
อยางไร  ปญญาที่เกิดขึ้นมานะ  ปญญาขี้โมนีม่ันเปนสุตมยปญญา  ปญญาทองจํามา  ปาก 
เปยกปากแฉะ ปญญาปรัชญาอยางนี้ ปญญาจริงๆ เขาไมโมหรอก เพราะปญญาจริงๆ มัน 
ไปตัดในจิต
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มรรคญาณมนัหมนุเขาไปในหวัใจนะ  แลวมรรคญาณมันเขาไปชําระกเิลสนะ 
แลวกิเลสมนัอยูที่ไหน  กิเลสมันอยูทีป่ากหรือ?  กิเลสมันอยูที่หขูองคนฟงหรือ?  กิเลส 
ไมไดอยูที่ไหนเลย  แลวเราจะเอาปญญาเอาคําพูดของเราไปบาดหูคนอื่น  มันจะมี 
ประโยชนอะไร อันนั้นมันเปนมรรคที่ไหน 

มรรคมันเกิดจากใจนะ  มรรคมันเกิดจากใจมนัยอนกลับมาภายในนะ  ถาปญญา 
มันเกิดขึ้นมา  ปญญามันเกิดอยางนี้  มันถึงจะยอนกลับเขาไป  แลวยิ่งมปีญญาอยางนี้ 
เหมือนคนที่มีขมุทรัพย  เขาจะเอาขมุทรัพย  ดูสิ  เรามีแกวแหวนเงนิทอง  เราจะใสแกว 
แหวนเงนิทองไปอวดโจรไหม จะใสเฟอรนเิจอรไปใหโจรมันปลนหรือ เขาจะเก็บอยูใน 
หัวใจนะ 

นี่ก็เหมือนกัน  ธรรมะที่ปญญามันละเอียด พูดออกมามันเปนโจรทั้งนั้น  กิเลสคอื 
โจร  กิเลสมนัไมยอมฟงใคร  แลวพูดออกไปใหเขาหัวเราะเยาะ  มันจะพูดออกมาทําไม 
มันจําเปนตองพูดใหเขาฟงหรอื  มันจําเปนตองใหเขายอมรบัหรือ  มนัไมจําเปนเลย  แต 
เมื่อใดที่เขาทําขึ้นมาเสมอเรา  เขาจะลงเตม็ที่เลย  เขาลงเตม็ที่ตอเมือ่เขาไปประสบไง “ออ 
...เขาทํากันอยางนี้  ครบูาอาจารยทานแลกมาดวยชีวติอยางนี้  ทานเอาชีวิตอยางนี้แลกมา” 
แลวมนัทุกขมาขนาดไหน มันทํามาอยางนัน้ 

ไอของเรามันปากเปยกปากแฉะนะ  เหมอืนกับเขาใสของเทียมเลย  เอาทองคํา 
ปลอมๆ  ใสไปอวดกนั  โชวกนัไปกโ็ชวกนัมานะ  แลวเอาไปทีร่านนะ  จะเอาไปขายก็ 
ไมไดราคา เพราะมันเปนของปลอม 

ของปลอมอะไร ดูสิ ทองคํามนัมีคาใชไหม ทองคําเปนของแท แตนี่เพราะสัญญา 
ของเรา  เพราะความจําของเรามันเปนของปลอม  พอมนัเปนของปลอม  ก็อางวาเปน 
ทองคําไง แลวดูสทิองชุบมันมีประโยชนอะไรขึ้นมา  เขาขูดทีเดียวมนัก็หมดแลว ขางใน 
มันมีแตของเก 

ธรรมะปากเปยกปากแฉะ  ไมมปีระโยชนหรอก  และไมตองการสิ่งนั้น  เขาจะลง 
ไมลง  ลงใจของเขา  ถาใจมนัลงนะ  ดูสิ  ทําไมพระอานนท  ทําไมเสียสละชีวิตใหกบัองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  กระโดดขวางเลย  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาบอกวา 
“อานนท  เธอไมตอง”  เพราะบารมีธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาแผเมตตา
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นะ  โลกธาตุนี้หยุดไดหมดนะ  เพียงแตวาทานไมทาํ  บางโอกาสก็ทําบางโอกาสกไ็มทํา 
เชน  เวลาที่เขาจางคนมาดา  “สมณะหัวโลนๆ”  ดาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจน 
พระอานนททนไมไหว 

มีฤทธิ์นะแตทําไมไมทํา  ถามีฤทธิ์ก็ทําอยางนั้นได  เพงกสิณไฟก็ได  กระโดดไป 
เลยละ กสิณไฟกสิณลมเอาพายุพัดไปกไ็ด แตทานไมทํา ไมทําเพราะอะไร? เพราะวาเปน 
คติไง 

“โลกธรรม  ๘”  ดูสิ  มีไวในพระไตรปฎกวา  “แมแตศาสดา  องคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาก็ยงัโดนโลกธรรมแผดเผา  โลกธรรมแผดเผาที่รางกายขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  แตมารไมมี  ทุกอยางเขาถึงใจขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ 
เจาไมได”  ดูสิ  ครูบาอาจารยทานบอก  เห็นไหม  “สิ่งนี้มนัเปนกระโถนของโลกธรรม” 
รางกาย  ชีวิต  แตหัวใจ  เหน็ไหม  ทําไมเทวดา  อนิทร  พรหม  ตองมาฟงเทศนละ  ทําไม 
เทวดา อนิทร พรหม ยังตองมาถามปญหา เพราะเทวดา อินทร พรหม เขาไมรูเรือ่งอยางนี้ 
ไมมีใครรูเรื่องอยางนี้เลย 

สิ่งที่เกิดขึ้นมาในหัวใจเปนคติไง  เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาทําสิ่ง 
ตางๆ  ไว  มันเปนคติ  ดูสิ  เวลาพระกัสสปะ  เห็นไหม  “กัสสปะเอย...เธอก็มีอายุปานเรา 
ทําไมตองถือธุดงควัตร”  ก็ถือไวเปนคตเิปนแบบอยาง  ผูที่เขาประพฤติปฏบิัติเขาจะได 
อางอิงได 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา เห็นไหม ใครที่โดนโลกธรรม ๘ ในโลกนี้ ไม 
มีใครโดนเทากับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
สรางบุญญาธิการมาเปนองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เวลาตรัสรูธรรมขึ้นมา  ฤทธิ์ 
เดชก็มากที่สุด  ตั้งพระโมคคัลลานะเปนฝายมฤีทธิ์  ผูที่แตงตั้งเขาตองรูมากกวาเขา  รู 
มากกวาทุกๆ อยาง 

เอตทัคคะ  ๘๐  องค  เหน็ไหม  ไปรวมอยูทีอ่งคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาหมด 
เลย  จะทําอะไรก็ได  แตถึงเวลาทําก็ทํา  ไมถงึเวลาไมควรทําก็ไมทํา  ไมใชทําพร่ําเพรื่อ 
พร่ําเพรือ่ไมไดเพราะอะไร?  เพราะวุฒิภาวะของโลกมันไมเหมือนกนั  วุฒิภาวะของคน 
มันไมเหมือนกัน
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ดูสิ  เวลาที่พระโมคคัลลานะใหลูกศิษยเหาะขึน้ไปเอาบาตรไมจนัทรเห็นไหม 
แลวหามไมใหทํา แตเวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาทําเองได ทําเองเพื่ออะไร เพื่อ 
จรรโลงศาสนา  พอบัญญัติวา  “ตอไปนี้  ภิกษุที่มอีภิญญา  หามแสดงออก”  มันเปนเรือ่ง 
ของอภิญญา  แลวถาแสดงออกเรื่องของอภิญญานะ  เดี๋ยวนีน้ะ  ถาเปนวิทยาศาสตรเจริญ 
อยางนี้ อายเขาตายเลย 

เดี๋ยวนี้ทุกคนหูทิพยหมดเลยนะ  เด็กอนบุาลก็หูทิพย  มันมีหูทิพยมันมีโทรศัพท 
กันนะ เหาะเหนิเดนิอากาศ เดี๋ยวนีเ้ขาเหาะกันทั่วโลก ถาไปเอาเรือ่งนี้มาเปนหัวใจนะ นา 
ขายหนา  เรื่องนี้นะ  สมยัพุทธกาล  เทคโนโลยีไมเจริญ  ผูที่เหาะเหินเดนิฟาได  มันเปน 
เรื่องที่แปลกประหลาดมหัศจรรย แตเดี๋ยวนี้ใครก็ทําไดถามีตังค ทําไดทั้งนั้นเลย แตเรือ่ง 
อริยสัจไมมีใครรู แลวทําไมได ทําไมไดหรอก 

สัจจะความจรงิอนันีจ้ะยอนกลับเขามาภายในของเรา เห็นไหม หามไมใหผูอื่นทํา 
แตเวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาเห็นวาเปนประโยชนกับศาสนา  ทานแสดงเอง 
เพราะลัทธิตางๆ  เขาเห็นวาบัญญัติวาหามแสดง  ทาเลยนะ  ทาแสดง  แลวพอทาแสดง 
ขึ้นมา  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจารับทา  แสดงยมกปาฏิหาริย  เห็นไหม  แสดงกับ 
เขา 

พวกคหบดถีามเลย  “แลวองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาหามหมดเลย  หาม 
สาวกทั้งหมด  หามแสดง  แลวองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงไดเองไดอยางไร?” 
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาแสดงธรรมนะ  “อาว..ก็เราเปนเจาของศาสนา  เรา 
หามเขาได  เราเปนเจาของหามคนอื่นเขามาลักของได  แตเราเปนคนใชของเราไดเอง 
เหมือนกับสวนมะมวง  สวนมะมวงเราหามไมใหคนอืน่มาเด็ดมะมวงเรา  แลวสวน 
มะมวงเรา เราเด็ดของเราเองไดไหม” “ไดครับ” เห็นไหม 

เวลาแสดงธรรมนะ  ถาคนมีปญญามันพูดใหเขาเหน็ภาพไดนะ  พอเหน็ภาพปบ 
พวกคฤหัสถ  พุทธบริษทั ๔  เขาก็ยอมรับ พอยอมรบัพระพุทธเจาก็แสดงฤทธิ์  พวกนัน้ก็ 
พายแพไป 

เวลาคนมนัหยาบ มันตองแสดงกนัดวยฤทธิ์  เวลาคนมนัละเอียดมันตองแสดงกนั 
ดวยปญญา  เราใชปญญาเขาไปในหัวใจของเขา  เสนอเขาไป  ความสงบเขาไปจากภายใน
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ของเขา  ใหเขาเกิดปญญาชําระกิเลสของเขา  แลวเขาจะซึ้งใจมาก  เห็นไหม  เราใหอาหาร 
เขา กับเราสอนใหเขาทําอาหาร ถาเขาทําอาหารเปนนะ เขาจะรักษาชีวิตของเขาได เขาจะ 
ดํารงชีวิตของเขาได 

เราใหอาหารเขาแตละมือ้ๆ เราตองใหเขานะ เขาตองมานั่งรอรับอาหารจากเรานะ 
แตถาวันไหนเราสอนใหเขาทําอาหารได เขาหาอาหารกินเองเปน เขาจะดํารงชีวิตของเขา 
ได 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาธรรมทีเ่ขาเกิดขึ้นมาจากครูบาอาจารย  จากเราที่เราประสิทธ์ิ 
ประสาทให ทําไมมนัจะไมลงใจ ใจมนัลงทั้งนั้นนะ สิ่งที่ลงอยางนี้ สังคมของเรา สังคม 
ของศาสนานะ องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาวางธรรมไวใหเรา เราเปนอนุชนรุนหลัง 
กึ่งพุทธกาลศาสนาเจริญ ก็เจริญในใจของครบูาอาจารยของเรามากอน  แลวครูบาอาจารย 
ถามันจะเจริญในใจของครูบาอาจารยมา  ครูบาอาจารยตองสมบุกสมบันมา  ไมใชนอน 
หลับตื่นขึน้มากเ็ปนพระอรหันตหรอก  ถานอนหลับแลวตืน่ขึ้นมาเปนพระอรหนัตนะ 
มันฝนไป ถาฝนอยางนั้นนะ ใครกเ็ขาขางตัวเองเห็นไหม 

แตการจะเปนพระอรหนัต  การจะเปนพระอริยบุคคล  ขึ้นมาแตละชั้นแตละตอน 
มันตองตอสูกบัตนเอง  ตอสูกบักิเลสนะ  ผูที่ประพฤติปฏิบัติเอาแคใจของเราใหสงบ  นีก่็ 
ทุกขขนาดไหน แลวทุกขนะ เพราะมนัเปนของดิบๆ แลวจะใหมันสกุขึ้นมาเห็นไหม ให 
มันออกประกอบเปนอาหารขึ้นมา  ใหมันออกประกอบเปนปญญาขึ้นมา  มันยิ่งทกุขยาก 
มาก ทุกขยากเพราะอะไร? เพราะคนเราสรางมาไมเหมือนกัน 

ดูสิ  คนมีเงนิมากนะ วัตถุสินคาจะมีขนาดไหน ก็ซือ้ไดนะ คนเรามเีงินนอย ของ 
มันแพงกวา กวาจะไดมาแตละชิ้น ตองผอนนะ จะตองผอน ตองดูแลรักษา ตองทกุอยาง 
เลย  นีก่็เหมือนกัน ปญญาของเรา  จริตนิสยัของเรา ถาคนมเีชาวปญญา  เขาคิดของเขาได 
เขามีปญญาของเขา  เขาแยกแยะของเขาได  อะไรควร  อะไรไมควร  ไอของเรานะ  มึนตื้อ 
เลย  มนึงงไปหมด  ควรไมควรอยางไร  แตก็ตองฝกนะ  ฝกขึ้นมา  ยิ่งการประพฤติปฏิบัติ 
นะ  “ใหทานรอยหนพนัหน  ไมเทากับถอืศีลบริสุทธ์ิหนหนึ่ง  ถือศีลบริสุทธิ์รอยหนพนั 
หนไมเทากับเกิดปญญาหนหนึง่”
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ถาปญญาเกิดขึ้นมานะ  สิ่งนีม้ันจะเกิดขึ้นมาชําระกิเลสของเรา  สิ่งที่เกิดขึ้นมามนั 
เกิดจากการปฏิบัตินะ การปฏิบัติของเรา เราปฏิบัตมิาเพื่อเรานะ สิ่งที่ปฏิบัตเิพื่อเรา แตเรา 
ก็ตองอยูในหมูคณะ  เวลาเราอยูคนเดยีวเราก็ตองปฏบิัติของเราคนเดียว  เวลาเราอยูในหมู 
ชน เราก็ตองปฏิบัติในหมูชน การประพฤติปฏิบัติเราปลอยวางไมได 

การปลอยวางนะ ดูสิ เราถากหญาเห็นไหม ถาเราปลอยไวเดี๋ยวหญาจะขึน้เต็มไป 
หมดเลย กิเลสกเ็หมอืนกนัเหน็ไหม องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาบอกวา “ตัดปา แต 
ไมไดถางตนไมเลย”  ปารกชัฏในใจนะ  เราปลอยไมได  อยูผูเดยีวเราก็ตองปฏิบัติของเรา 
อยูในหมูคณะเราก็ตองปฏิบัติของเรา  แลวเราจะปฏิบัติอะไรถาไมมีธรรมวินยัเปนตัวตัง้ 
ถาธรรมวนิัยเปนตวัตั้ง เราเคารพธรรมวินยักัน 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานิพพานมาแลว  ๒,๐๐๐  กวาป  เรายังกราบได 
เรายังพอใจเคารพศรัทธา แลวนี่ดูสิ มรรค ผล นิพพาน หลวงปูมัน่ หลวงปูเสาร ทานรื้อ 
คนมานะ  ครูบาอาจารยทานเหน็พวกเราแลวทานหัวเราะเยาะนะ  เพราะในสมัยครูบา 
อาจารยเรานะ  ไมสุขสบายขนาดนี้หรอก  ไปไหนนะไมมีใครใหความรวมมอืทั้งนั้นเลย 
มีแตแรงตอตาน มีแตสิ่งตางๆ ทีเ่ขาไมยอมรับกนั 

แตก็ทนทําทนประพฤติปฏิบัติขึน้มา  จนเดี๋ยวนี้ปจจยัเครือ่งอาศัยของเรานะ  เรามี 
หลักมเีกณฑนะ เรามีครูบาอาจารยเห็นไหม เรามีหนังสือ เรามเีทป เรามีธรรมะของครูบา 
อาจารยใหมาปฏบิัตินะ  แตหลวงปูมัน่ทานไมไดฟงจากใคร  มีแตพระไตรปฎกไปรื้อคน 
ขึ้นมามีแตความลงัเลสงสัย เห็นไหม เรามีโอกาสมากแลว 

สิ่งที่เกิดขึ้นมาเพราะสังคมมันมากขึ้น  สังคมมันเสื่อมถอย  ถาสังคมมนัเสือ่มถอย 
ความประสบการณของเรา  เราเขามาไดขนาดนี้  เราเปนผูชนะ  ๓  เดือนนี้ผานไป  สิ่งที่ 
กระทบกระเทือนมาในหวัใจมันเปนบทเรียน  ถาบทเรียนเกิดจากเราแลว  เราควรเก็บไว 
แลวจะไมไปทํากับใคร เราพูดบอยนะ 

สิ่งที่เกิดขึ้น  เราโดนมามากกวาหมูคณะอีก  เพราะสมัยเราออกธุดงค  เราไปองค 
เดียว แลวเราไปองคเดียวนะ ดูสิ  ดูหนาตาเราสิ  เหน็ไหม มนัไมเขากับเขา มนัไมเปนไป 
ตามโลกไง แลวไปอยูทีไ่หนมันเปนคนจริงดวย
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ในการประพฤติปฏิบัติ  ถาเราถอืธรรมวินยัดวยความเปนจรงิ  มนัจะมีแรงเสียดสี 
เราทนเรื่องอยางนีม้าเยอะมาก  ฉะนั้นเวลาเกิดขึ้นมา  จะบอกวา  สังคมของเรามีเทานี้นะ 
ประเทศไทยมนัเล็กมากแคบมาก ในสงัคมในกรรมฐานเรายิ่งแคบเขาไปใหญ 

ถาในสังคมกรรมฐาน  เราจะคบกันไวเปนหมูคณะไหม  เราจะเอาไวเวลาเรามกีาร 
พึ่งพิงกนั  ฉะนัน้สิ่งที่เกิดขึน้มาแลวใหเปนบทเรียน  แลวผูที่ทําแลวไปบาดหมางเขา  ตอง 
คิดวาสิ่งนี้ทําแลวบาดหมางคนอืน่  สิ่งทีเ่ราเหน็วาทําแลวกระเทือนใจเรา  ใหเปนบทเรยีน 
วา “เราจะไมไปทํากับคนอืน่” จําคํานี้ไวนะ!! โตขึ้นมาแลวอยาไปทํากับใครนะ 

เห็นขี้บนหัวคนอืน่เหน็ไดตลอด  แตขี้บนหัวตัวเราจะไมเหน็นะ  กิเลสถาเรายงัไม 
เปนผูนํา ยังไมเปนผูรับผิดชอบ ยงัไมรับรูสิง่นี้ ถาเราเปนผูนํา เราเปนผูรับผิดชอบนะ มัน 
รับผิดชอบมนัตัดสินใจ  ขี้บนหัวเราไง  ขี้บนหัวเรานะ  สิ่งนี้มนัเปนประสบการณ  นี่เปน 
เรื่องเปลือกๆ ทั้งนัน้ เพราะการแสวงหาที่ควรประพฤติปฏิบัติในวิสุทธิมรรค เหน็ไหม 

การหลงธุดงคไป  อยาไปในที่วัดสรางใหม  เพราะมีการกอสราง  การกอสราง 
ความเหน็ตางๆ กันมันตองกระทบกระเทือนกันเปนธรรมชาติ เห็นไหม อยาไปในตนไม 
ที่มีผล  เพราะมันมีนกกามากินอาหารนัน้  มันกม็ีเสยีงหนวกหู  เวลาเราจะไปที่ไหน  เวลา 
เราจะประพฤติปฏิบัติ นั่นในวิสทุธิมรรคนะ 

แตในปจจบุัน  แตเดิมในสมยักอนนี้  มนัมปีาเขาอุดมสมบรูณไง  เดี๋ยวนีป้าเขามนั 
เปนปาเขาที่มีเจาของ มีผูถือผูดูแล เราจะประพฤติปฏิบัติเราก็ตองมีคนรูจักมีอะไรนะ สิ่ง 
นี้เรารกัษาของเราไว รักษาของเราไวนะ เพื่อศาสนา เพื่อความเปนไป 

วันนีว้ันปวารณา  ถาการปวารณาโดยกิเลส  มนัปวารณาโดยสักแตวา  เปน 
ประเพณี  แตถาเปนวนัปวารณาโดยหัวใจ  สิ่งที่บาดหมางกัน  สิ่งทีก่ระทบกระเทอืนกัน 
เลิกแลวตอกนั ใหอภัยตอกนันะ ถาใหอภัยตอกนัสิ่งนี้มนัเหมอืนปลงอาบัติไง ใหอภัยตอ 
กันไปแลวก็แลวกนัไป 

แลวสิ่งทีเ่ราจะทําใจของเราไดหรอืไมได  อนาคตเราทําของเราเพื่อไมใหมีเวรมี 
กรรมตอกนั “เวร...ยอมระงับดวยการไมจองเวร” ถาเราระงับดวยการไมจองเวรเห็นไหม



เทศนพระ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๐ ๑๘ 

เราเปนผูชนะไง ๓  เดือนนี้เราชนะแลวนะ  เราชนะดวยเราอยูครบเวลา แลวเรายงัจะชนะ 
ใจเราตอไป ชนะที่ไมใหไปอาฆาตบาดหมางตอใครทั้งสิ้น ใหอภยักันใหหมด 

แลวหัวใจของเรา  เรารกัษาหัวใจของเรา  การประพฤติปฏิบัติการประสบมา  มัน 
เหมือนกับเราไดบมเพาะใจเรา  ใจเรามอีะไรกระทบกระเทอืนเรากเ็ก็บไวในใจ  เกบ็ไวใน 
ใจ ทุกคนโดนมานะ หลวงปูมัน่โดนมากกวานี้ ดูสิ เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา 
บอก  “ในโลกธรรม  ๘  จะไมมีใครโดนแรงเสียดทานเทากับองคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจา” 

แลวเวลาครูบาอาจารยทานเลานะ  หลวงปูมัน่ไปอยูที่ไหน  เหน็ไหม  เขาจบัเขา 
ตรวจเขาสอบมาตลอดนะ  แลวทานก็ทําของทาน  ทานก็ธุดงคของทานไป  จนเปนที่ 
ยอมรับของสังคม  แลวในปจจุบันนี้  ของอยางนีม้นัเปนของเลก็นอย  ถาเทียบกับครูบา 
อาจารยที่ทานโดนแรงเสียดสมีา 

แรงเสียดสี สังคมจากที่ไมมีใครเปนผูนําเลย สงัคมทั้งสังคมไมยอมรับเลยนะ แต 
นี่สังคมยอมรับแลว  แตเพราะสงัคมยอมรับแลว  ก็เอาสังคมเปนตวัตั้ง  เราถึงเอากฎกติกา 
ของสังคมนั้นมา แลวถึงทําผิดหมดไง เราถึงตองเอาธรรมวนิัยเปนตวัตั้ง ถาเอาธรรมวนิัย 
เปนตวัตั้ง เราจะไมใหสงัคมมาเปนใหญ 

วัดกับบานไมเหมือนกนั  วัดคือวัดไง  บานคือบาน  แลวเราทําของเรา  ถาครูบา 
อาจารยของเรามีหลักมีเกณฑ  ทานจะไมออกนอกลูนอกทาง  ถาครูบาอาจารยไมมีหลักมี 
เกณฑเห็นไหม  โคนําฝูง  ถาโคดีจะนําฝูงโคนัน้ขึ้นจากน้ําสูฝง  ถาโคเปนผูทีไ่มฉลาดเหน็ 
ไหม จะนําฝูงโคจากฝงออกสูน้ํา แลวจะตายกนัหมดนะ 

สิ่งนี้คอือํานาจวาสนา  เราเกิดมาเจอหลวงปูมั่น  เหน็ไหม  เจอหลวงปูมัน่ที่ครบูา 
อาจารยทานผานมา  เราฟงจากลูกศิษยหลวงปูมั่น  เพราะเราเกิดไมทันหลวงปูมัน่  เห็น 
ไหม หลวงปูมัน่รือ้คนบากบั่นนะ แลวเราประพฤตปิฏิบัติมา รื้อคนบากบัน่เกิดจากความ 
จริงจากใจ  แตทางโลกเขารือ้คนบากบัน่จากตํารา  แลวก็ทองจํากนัอยางนัน้  ตีความกัน 
ออกนอกลูนอกทาง  จะจงูฝูงโคนั้นลงสูน้ํา  แตครูบาอาจารยเราจะจูงฝูงโคนัน้จากน้ําสูฝง 
เห็นไหม  ในการประพฤตปิฏิบัติตางกนัอยางนี้  เราถึงเรียนรูสิ่งที่ผานมาใหเปน 
ประสบการณของใจ ใหปวารณา ใหอภัยตอกันจากหัวใจ...เอวัง 
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