
เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๑ ๑ 

เทศน์เช้า วนัท่ี  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

9จะพูดเร่ืองศาสนา เร่ืองศาสนาน้ีมนัเป็นส่ิงท่ียิ่งใหญ่มาก ยิ่งใหญ่จนใครคาดการณ์ไม่ถึง

หรอก ศาสนาน้ีเป็นเร่ืองท่ียิ่งใหญ่มากเลย เพราะอะไร เพราะเขา้ไดก้ับชนทุกชั้น เขา้ไดก้ับใน

วฏัฏะ ตั้งแต่เทวดา อินทร์ พรหมทั้งหมด เวลาพระพุทธเจา้เทศนาว่าการ เทศน์ใหพ้รหม ใหเ้ทวดา 

สาํเร็จทีหน่ึงเป็นแสน ๆ ลา้น ๆ ศาสนาน้ียิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่จนบอกไดว้่าในวฏัฏะ ทุกภพ ทุกชาติ 

ทุกชนชั้น ไดป้ระโยชน์จากศาสนาหมดเลย  

9ทีน้ีพอไดศ้าสนาป๊ับ เราเอาศาสนาเขา้มาเผยแผ่ในเมืองไทย  เราเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบ

พระพุทธศาสนาน่ีอาํนาจวาสนาเยอะมาก แต่เวลาเราเขา้มาในศาสนา เราเขา้มากนัแบบโลก ๆ ไง 

พอเขา้มาในศาสนา เราก็คิดเอาแต่มุมมองของตวัเขา้มาคิดในเร่ืองศาสนา  

9ทีน้ีเร่ืองของศาสนา หัวหน้า ! หัวหน้าท่ีเข้าถึงธรรมเพื่อจะเผยแผ่ธรรม มันเป็นการ

รับภาระท่ีหนักมากเพราะเหตุใด หนักมากเพราะอะไร เพราะกติกามนัมีตั้งแต่หยาบไปจนถึง

ละเอียด - ละเอียดสุดนะ  

9อยา่งเช่นพระ อนัโตวุฏฐะ อนัโตปักกะ สามปักกะ มนัเป็นบาลีมาใน ๒๑,๐๐๐ ขอ้ ในธรรม

วินยั อนัโตวุฏฐะ หมายถึง พระสะสมอาหารเก็บเอาเขา้ไปไวใ้นกุฏิไม่ได ้อาหารจะสะสมไวไ้ม่ได้

เลย  

9เพราะพระจะไม่ให้มีอะไรพะรุงพะรังในหัวใจ พระตอ้งโล่งกวา้งหมด เพื่ออะไร เพื่อจะ

แสวงหาส่ิงท่ีเป็นสัจธรรม ฉะนั้นถึงตอ้งสร้างเป็นโรงครัว เป็นเรือน เป็นท่ีเก็บสะสม อย่างเช่น 

คลงั ทุกอยา่งจะไปเขา้ท่ีคลงั พระจะเอาเร่ืองของอาหารเขา้ไปในกุฏิไม่ไดเ้ลย ถา้เขา้ไปในกุฏินะ  

9๑. มนัเป็นอาบติั  

9๒. มนัจะเป็นเร่ืองมด เร่ืองปลวกมนัจะเขา้ไป เร่ืองหนูู เร่ืองอะไรมนัจะตามไปหมดเลย  
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9น่ีมนัเป็นเร่ืองของธรรมวินยั ทีน้ีพอเร่ืองของโยมเขา้มามนัก็เป็นอีกส่วนหน่ึง โยมน้ีหวัใจ

ยิง่ใหญ่ข้ึนมหาศาลเลย 

9เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเราอยูท่ี่อีสาน พวกท่ีมาจากสิงคโปร์ จะเป็นโอวลัติน จะเป็นอะไร 

เขาจะเทใส่กะละมงัเขาหมดเลย เขากินภาชนะเดียว คนท่ีกินภาชนะเดียวเขาเห็นว่าเราจดัอะไรให้

มันฟุ่มเฟือย เขาเห็นแล้วเขา... หัวใจมันอ่อนแอกว่ากันเยอะไง ของเขาทุกอย่างเขาจะลงใน

กะละมงัหมดเลย จะเป็นนํ้า เป็นอะไร เขาเทลงกะละมงัหมดเลย นั้นคือจิตใจของเขา 

9จะบอกว่า ไม่ใช่โยมจะถือศีล ๘ ไดเ้ฉพาะอย่างเดียวนะ โยมจะถือศีล ๒๒๗ ก็ได ้ศีลมนั

เป็นขอ้บงัคบั ใครจะทาํมากทาํนอ้ยขนาดไหนก็ได ้แต่มนัอยูต่รงท่ีตรงน้ี อยูท่ี่หวัใจท่ีมนัสูงมนัตํ่า 

ถา้หวัใจท่ีมนัสูงนะ กินธรรมะเป็นอาหาร “ธรรมารมณ์” ส่ิงท่ีรับอาหารมนัจะไม่ไดเ้ป็นธรรมเลย  

9ถา้ส่ิงท่ีเป็นธรรมเห็นไหม แจกจากปลายแถวข้ึนมาก็ได ้แต่พระเขาไม่ยอม ถา้แจกตั้งแต่

สามเณรข้ึนไปหาพระ “อ้าว ! มันไม่ใช่ อาวุโส ภนฺเตต้องผู้ใหญ่เอาก่อน เดก็เอาก่อนได้อย่างไร” 

แต่เราอยูบ่า้นตาดนะ บางทีนะของก็แจกจากหวัแถวไปทา้ยแถว บางทีก็แจกทา้ยแถวข้ึนมาหวัแถว 

เพราะทุกคนมีปากมีทอ้งเหมือนกนั ทุกคนมีศกัด์ิศรีเหมือนกนั ทุกคนมีค่าเท่ากนั มนุษย ์คือ มนุษย ์

พระบวชมาแลว้ศีล ๒๒๗ ข้อเท่ากัน เพียงแต่เราเคารพกันท่ีคุณธรรม เคารพท่ีธรรมวินัย ถ้า

คุณธรรมท่านมีในหวัใจของท่าน ท่านมีความเมตตาธรรมของท่าน อนันั้นจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

9อนัโตวุฏฐะ อนัโตปักกะ สามปักกะ เก็บหรือสะสมไวไ้ม่ไดแ้ต่ทาํไมเราทาํ เราทาํเพราะ

อะไร เราทาํเพราะว่าเป็นเร่ืองภาระ อย่างเช่นถา้ใครมาหาเรานะ เขาดูถูกเหยียดหยามนะ เขาบอก

ว่า เอาเป๊ปซ่ีไปถวายหรือยงั ถวายเป๊ปซ่ีก็พอ พระเด็ก ๆ อย่างน้ีกินเป๊ปซ่ีก็พอ ไม่ตอ้งไปกินพวก

นํ้าปานะ กินอะไรท่ีมีคุณค่าหรอก  

9เราไปเห็นไอข้องท่ีเป็นอย่างนั้นมนัเป็นเร่ืองภาระ ตอ้งเอานํ้ า ตอ้งไปหาผลไม ้หาส้ม หา

อะไรมาคั้น ไอก้ารคั้น การอยู ่การกิน เราเห็นว่ามนัเป็นภาระ มนัเป็นเร่ืองวุ่นวาย ! 

9แต่ถา้อะไรสาํเร็จรูปมาท่ีมนัไม่ผิดธรรมวินยั ส่ิงนั้นเราใชป้ระโยชน์ เอาเรียบง่ายท่ีพอเป็น

ขอ้วตัรปฏิบติั เพราะขอ้วตัรปฏิบติั “การปกครอง” ถา้พระเราอยู่ดว้ยกนัแลว้กระทบกระทัง่กนั 

ลิ้นกบัฟันมนัตอ้งมีกนัเป็นธรรมดา พอธรรมดามนัจะมีการหมกัหมมในหวัใจ การปกครองไง พอ

ถึงเวลาบ่ายโมงตอ้งมาฉนันํ้าร้อนดว้ยกนั ตอ้งมาเคลียร์ปัญหากนั 
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9มนัอยู่ท่ีการปกครอง เราไม่ใช่ไปกินให้มนัอ่ิมหนาํสําราญอะไรหรอก แต่เราไปศึกษา

ธรรม เราไปอยูใ่นขอ้วตัรปฏิบติั เพื่อจะใหมี้การหมุนเวียน ดูสิ เวลาเรานัง่สมาธิภาวนามามนัอุดอู ้

ทั้งวนั แลว้พอถึงเวลาฉันนํ้ าปานะ เสร็จแลว้เราก็ลงตีตาด เราลงไปกวาดวดั เราลงไปทาํขอ้วตัร 

มนัจะผอ่นคลาย มนัจะเปิดโล่ง มนัจะเปิดออกหมดเลยส่ิงท่ีหมกัหมมไว ้ 

9พระพุทธเจา้วางธรรมน้ีมนัเป็นการปกครอง มนัเป็นเร่ืองของธรรมวินยั มนัไม่ใช่เร่ืองของ

โลกท่ีว่าตอ้งมีศกัด์ิศรี ตอ้งมีแกว้ดริงค์ ตอ้งตั้งเป็นถาด ๆ หัวหนา้น่ีตอ้งมีอาหารลอ้มรอบ ไปถึง

ตกัไม่ไดเ้ลย ไอท้า้ยแถวไม่มีจะกินเลยเห็นไหม อยา่งนั้นมนัไม่เป็นธรรม  

9ถา้มนัเป็นธรรมมนัตอ้งอยูต่รงน้ี มนัอยูท่ี่ว่าเราสมควรไหม ส่ิงท่ีจะไดม้าเพราะอะไร เรามา

ประพฤติปฏิบติักนั ถา้เราไม่ประพฤติปฏิบติักนั สัจจะความจริง “สัจจะ-อริยสัจจะ” สัจจะความ

จริงน้ีสําคญัมาก ถา้มีสัจจะความจริงข้ึนมา เราไม่มีส่ิงใดด่างพร้อยในหัวใจ เราจะทาํส่ิงใดมนัก็

เตม็ไมเ้ตม็มือ แต่ถา้เราด่างพร้อย อยา่งพระถา้ผดิศีลข้ึนมา เวลานัง่พุทโธ ๆ น่ีเอง็หลอกตวัเองนะ 

9นิวรณธรรม นิวรณ์ คือ ความกงัวล ความลงัเลสงสัย มนักั้นสมาธิเอง็แน่นอน ถึงเวลาจะ

นัง่สมาธินะ “โน้นกย็ังไม่เกบ็.. น่ีกย็ังไม่รักษา.. นู่นกย็ังไม่ได้ทาํ..” มนัวิตกกงัวลไปหมด แต่ถา้

สลดัมนัทิง้แลว้ เห็นไหม  

9ดูครูบาอาจารยสิ์ ในสมยัพุทธกาล พระจะออกบิณฑบาต พอคลอ้งจีวร “เอ๊ะ ! วันนีเ้ขาจะ
เอาอะไรใส่บาตรเรา” เท่านั้นนะ เปล้ืองจีวรออก ไม่กิน ! เรายงัไม่ทนับิณฑบาตเลยกิเลสมนักิน

ก่อนแล้ว กิเลสมันอยากกินไง ออกไปเขาจะใส่บาตรอะไรเรา มันคิดไปก่อน ถ้าอย่างนั้นไม่

บิณฑบาต ไม่ใหกิ้น ! ไม่ใหกิ้นเลย ! 

9แลว้ครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ หลา้อยูท่ี่บา้นผือ ถา้ไปบิณฑบาตมา บา้นนอกนะ เราไป

อยูม่า เวลาเราไปอยูอี่สาน เราไม่อยูใ่นเมืองหรอก เราไปอยูบ่า้นนอก บา้นนอกนะอยา่งมากก็มีผกั

ตม้ห่อใบตองใส่กบัขา้วเหนียวเท่านั้น บา้นนอกเป็นอย่างนั้น เพราะความเป็นอยู่เขาเป็นแบบนั้น 

เรียบง่าย  

9ชีวิตทางอีสานนะของเขาเรียบง่าย เขาจะมีผกัตม้ ผกัเก็บจากหัวไร่ปลายนา ตม้แลว้ก็ห่อ

ดว้ยใบตอง แลว้ก็มีขา้วเหนียวเท่านั้น แลว้ถา้วนัไหนเขาใส่อาหารมาท่ีเป็นคุณค่า หลวงปู่ หลา้ท่าน

จบัเขวี้ยงเขา้ป่า  
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9ถา้เป็นเรานะ โยมน่ียงัไม่ไดอ้ดไม่ไดอ้ยาก อยู่ท่ีไหนถา้ตลาดมี อะไรท่ีเราจะแสวงหาได้

มนัไม่วิตกกงัวลหรอก แต่ถา้ไม่มีจะกินนะ ดูสิ เวลาเกิดสงครามทาํไมเขาตุนอาหารกนั ทาํไมเขา

ตอ้งตุนเสบียงกนั เขาตุนเพราะอะไร เพราะเขาตอ้งการดาํรงชีวิตของเขา น่ีก็เหมือนกนั ชีวิตของ

เรามนัไม่มีอะไรเลย มนัยิ่งน่ากงัวลมาก แลว้เวลาไดส่ิ้งใดมามนัควรจะไดลิ้้มรสบา้ง ทาํไมเราจบั

มนัปาทิง้ล่ะ จบัมนัปาทิง้เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัจะกินก่อน  

9เร่ืองของศาสนาเห็นไหม มนัเป็นส่ิงตั้งแต่หยาบ ตั้งแต่ละเอียดลงมา ถา้เราทาํของเรา เรา

ทาํเพื่อจะใหก้ารดาํรงชีวิตเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั แลว้ชีวิตเราจะอยูก่บัปัจจยัเคร่ืองอาศยัเพื่อจะเขา้

แสวงหา  

9ท่ีว่า “ศาสนาย่ิงใหญ่มาก” ยิง่ใหญ่จริง ๆ ! ยิง่ใหญ่มหาศาลเลย เพราะอะไร เพราะถา้เป็น

คนท่ีมีบารมีสูงขนาดไหน กิเลสอวิชชามนัก็ครอบงาํใจทั้งนั้น แมแ้ต่กษตัริย ์จกัรพรรดิ เห็นไหม 

ทาํไมไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ จิตใจของเขา เขาปกครองอาณาจกัร แต่เขามีความ

ทุกข์ร้อน เขาจะทาํอะไร เขาต้องไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้องค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นคนเคลียร์ปัญหาใหเ้ขานะ  

9แล้วดูพระอินทร์ท่ีปกครองอาณาจักรของเขา มาใส่บาตรพระกัสสปะเพราะอะไร 

เพราะว่าพวกเราวดัอาํนาจวาสนากนัดว้ยสมบติัพสัถาน แต่พวกเทวดา อินทร์ พรหม เขาวดัอาํนาจ

ของเขากันด้วยแสงสว่างท่ีออกไปจากตัวของเขา แล้วมีลูกน้องของเขาท่ีเคยทาํบุญกับ

พระพุทธเจา้องคก่์อนมา แลว้มาเกิด แสงเขามากกว่า พระอินทร์ถึงตอ้งมาใส่บาตรพระกัสสปะ

เพื่อจะสะสมบารมี น่ีแค่ทาํบุญเพื่อเอาบุญนะ ยงัไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัเพื่อชาํระกิเลสเลย ส่ิงท่ี

ชาํระกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจอีกมหาศาล  

9ศาสนามนัยิง่ใหญ่ ! เราอยา่ใหเ้ศษอาหารมนัมาเหยยีบย ํา่พวกเรา เศษอาหาร ! เก็บไวก้็เน่า

บดู ! ใส่ใหห้มากินมนัก็เป็นอาหารหมา ทาํไมพวกเรามนัตอ้งไปยุ่งวุ่นวายกนัขนาดนั้น แต่น้ีมนัก็

เป็นค่าของใจใช่ไหม ค่าของนํ้ าใจของคน ถา้จิตใจของคนประณีตละเอียดมา เขาก็อยากให้ส่ิงท่ี

ทาํบุญของเขาตอ้งประเสริฐกบัเขา  

9มนัมีคนมาจากอเมริกามาหานะ เขาไปไดส้ามีฝร่ัง เขาบอกว่า “ศาสนาสอนให้มักน้อย

สันโดษ ทาํไมทาํบุญต้องไปประณีตขนาดน้ัน ทาํไมทาํบุญต้องไปแสวงหามาใส่บาตรพระอะไร

ขนาดน้ัน”  
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9มนัขดัแยง้กนัโดยวุฒิภาวะของใจ พระไม่ตอ้งการอะไรหรอก พระท่ีบิณฑบาตฉันอาหาร

ทุกวนั อาหารขนาดไหนไดม้าฉนัทั้งนั้นล่ะ พระน่ีอะไรก็แลว้แต่ ขอให้ไดด้าํรงชีวิตเท่านั้นล่ะ ถา้

พระท่ีแสวงหาธรรม พระท่ีเป็นพระนะ ถา้พระท่ีเป็นแพะมนัก็วิ่งไปหานัน่ล่ะ  

9แต่ทีน้ีมนัก็อยู่ท่ี ปฏิคาหก ผูท่ี้จะให้ อย่างเราเป็นศรัทธาใหม่ เราใส่บาตรแค่นํ้ าพริกถุง

เดียว เราก็ว่าสุดยอดของเราแลว้ เพราะเราไม่เคยทาํเลย แต่คนท่ีเขาประณีตของเขา คือเขาทาํของ

เขา เขามีวาสนาของเขา เขาก็อยากทาํบุญของเขา มนัคือค่านํ้าใจของเขา คือค่านํ้าใจของคนท่ีจะใส่ 

ว่าใจของเขาสูงส่งขนาดไหน ใจเขาหยาบขนาดไหน ใจเขากระดา้งขนาดไหน  

9ถ้าใจของเขาสูงส่งข้ึนมานะ โอโ้ฮ.. เขาจะทาํอย่างประณีตแลว้เขาจะเทิดไวบ้นศีรษะ 

อธิษฐานแลว้ใส่บาตรไป เพราะเขาไม่ไดใ้ส่บาตรภิกษุท่ีมาบิณฑบาต เขาใส่บาตร พระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ์ อริยสัจของเขา เขาใส่บาตรพระรัตนตรัยของเขา เขาช่ืนชมของเขา มนัอยู่ตรงนั้น

ป๊ับเขาก็แสวงหาของเขา แต่ไอค้นมองนะ  

“กไ็หนว่าพระไม่เอา แล้วทาํไมต้องเอาของดีขนาดนี ้ทาํไมต้องว่ิงกันท่ัวโลกเพ่ือจะมาใส่

บาตรพระล่ะ”  

9วุฒิภาวะของหัวใจมนัต่างกนัตรงน้ีไง แลว้คนมองไม่ออก อธิบายเขาไม่ได ้เขามาหาเรา

เอง เขาบอกว่าสามีเอด็เขาบ่อยเลย “กไ็หนพระบอกว่าพระมักน้อยสันโดษ แล้วทาํไมภรรยาเรา

จะต้องทุกข์ขนาดนี้ล่ะ ทาํไมต้องไปว่ิงหาแต่ของดี ๆ  มาใส่บาตรพระล่ะ” เขาก็พูด แต่ภรรยาก็

ตอบเขาไม่ได ้เห็นไหม  

9จะบอกว่าหวัใจของคนมนัมีหยาบ มีละเอียดต่าง ๆ กนัมา เราจะเอาไมบ้รรทดัไปวดักนัเอง

มนัไม่ได ้เพราะวุฒิภาวะของใจ วดัค่าของใจ ใครจะวดักนัได ้ใจของคนมนัจะมีคุณค่าขนาดไหน 

ใครวดัใจของใครได ้ น้ีถ้าหัวใจของใครมนัดีขนาดไหน มนัมีคุณค่าขนาดไหน อนันั้นก็เป็น

อนัหน่ึง  

9แต่ถา้เราทาํของเราดว้ยความบริสุทธ์ิใจนะ แต่น้ีเราก็ตอ้งเขา้ใจเร่ืองกาลกิ มนัก็มีกติกาเร่ือง

กาลิก เร่ืองของศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ศีลของพระ ถือธุดงควตัร ศีลในศีล  
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9ศีลในศีล หมายถึงว่า ถือธุดงควตัร ไม่ทาํก็ไม่ปรับอาบติั อดอาหารไม่ทาํก็ไม่ปรับอาบติั 

ถือฉนัภาชนะเดียว อาสนะเดียวเห็นไหม ศีลในศีลมนัก็มีอีก ทีน้ีถา้หวัหนา้เคยผา่นวิกฤตอยา่งน้ีมา 

แลว้พระท่ีทาํหรือผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เราก็ส่งเสริมกนั  

9แต่ไอค้นท่ีหยาบอยู ่พอเห็นคนท่ีทาํละเอียดกว่ามนัก็รับไม่ไดแ้ลว้ “อันนีผิ้ด ! อันนีผิ้ด !” 

กฎหมายมีขอ้บงัคบัทั้งนั้น กฎหมายก็มีขอ้ยกเวน้ทั้งนั้น ขอ้ยกเวน้เม่ือใด กฎหมายทุกกฎหมายถึง

คราวแลว้ยกเวน้ได ้ 

9น่ีก็เหมือนกัน อาบติัของพระเป็นอาบติั แต่ถ้าส่ิงท่ีทาํน้ีสูงกว่าวินัย มันจะเป็นอาบัติ

ตรงไหน ไม่มีเจตนา ไม่มีส่ิงใดเลย  

9การทาํดีอย่างท่ีหลวงตาครูบาอาจารยข์องเราทาํความดี เขาบอกว่า “ผิดกฎหมาย ๆ ” 

กฎหมายก็มนุษยม์นัเขียน ! คุณงามความดีท่ีเราทาํดีเหนือกฎหมาย เหนือส่ิงใดท่ีกฎหมายเอ้ือมไม่

ถึง แลว้บอกว่า “ผิดกฎหมายแล้วห้ามทาํ” แลว้มนัจะเจริญข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  

9เวลาภาวนาไปนะ ถา้จิตมนัเป็นสมาธิข้ึนมา แลว้เกิดปัญญาข้ึนมา ขั้นของปัญญามนัเวิง้วา้ง 

มนัจะกวา้งขวางขนาดไหน ถา้มนัจะมีมุมอบั หรือมีส่ิงใดท่ีเป็นขอ้กฎหมายนะ กิเลสมนัแอบตรง

นั้นล่ะ ฉะนั้นขา้มออกมาตอ้งร้ือทิ้งหมดเลย ลา้งให้หมด ลา้งให้เกล้ียง หัวใจตอ้งลา้งให้หมด ลา้ง

ให้ถึงท่ีสุดแลว้ถอนมนัให้หมด พอถอนให้หมดแลว้มนัจะหมดเลย ถา้หมดแลว้อนันั้นถึงว่าหมด 

กิเลสมนัหมดหมดอยา่งนั้น 

9ขั้นของปัญญาไม่มีขอบเขตเลย ขั้นของปัญญาคืออะไร ขั้นของปัญญา คือ ความคิด 

ความคิดมีความผดิไหม ความคิดมีอาบติัอะไรบา้ง ความคิดส่ิงต่างๆ อาบติัอะไรไปจาํกดัความคิด

ของคน กฎหมายขอ้ไหนไปจาํกดัความคิดของคน ความคิดคนไม่มีอะไรไปจาํกดัมนัไดห้รอก 

9แต่ถา้มนัเป็นมิจฉา มนัก็จะเป็นความคิดท่ีเลว ทาํใหต้วัเองเสียหายมาก แต่ถา้เป็นความคิด

ท่ีดี ความคิดท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นความคิดท่ีถูกตอ้ง มนัจะส่งเสริมข้ึนไปมากมายเลย 

9จะบอกว่า “วุฒิภาวะมันมีหยาบ - ละเอียด” แต่ถา้เรามีประสบ- การณ์ เราผ่านสํานกัมา 

อะไรควรหรือไม่ควร แลว้คนมนัจะมีใหม่เขา้มาตลอด เราบอกเขา เราฝึกเขาข้ึนมา พอเขาใจสูง

ข้ึนมา คนท่ีสูงกว่ามนัจะมองคนท่ีตํ่ากว่าออกเลย  
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9พระน่ีนะ เห็นพระเดินเขา้มาจะรู้เลยว่าพระดีหรือไม่ดี ความเป็นอยู่ของเขามนัฟ้องหมด 

การนุ่งการห่มมนับอกหมดนะ การนุ่งการห่ม อฐับริขารเขาดูแลหรือไม่ดูแล ถา้เขาดูแล เขารักษา

ของเขานะ เพราะอะไร มนัเป็นบริขาร9 ๘  

9อาหาร ! บาตรน้ี9 คือ9 อาหาร ถา้มีบาตรป๊ับบิณฑบาตไดทุ้กวนั ธมกรก9 คือ9 กระบอกกรอง

นํ้ า ปัจจยั9 ๔ ขาดไม่ได ้บริขาร9 ๘ ของพระ ถา้พระไปท่ีไหนตอ้งมีธมกรก มีบาตร มีเข็ม มีดา้ยไว้

ปะชุน ไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยัใคร ตอ้งเอาตวัรอดใหไ้ด ้“บริขาร9 ๘”  

9แลว้บริขารท่ีใชน่ี้ถูกหรือผิด เพราะอะไร เพราะธรรมวินัยบงัคบัไวแ้ลว้ รองเทา้จะใส่

อยา่งไร แลว้ถา้เขาใส่ของเขามา เขาใส่โดยโลกเป็นใหญ่ไง ใครถวายก็ใส่ ใครถวายก็ใชก้นัไป นั้น

คือโลกเป็นใหญ่เหยียบย ํ่าธรรมวินยัไป แต่ถา้เขารักษาของเขา ดูออก.. ดูออกเลย.. กิริยามารยาท

ของพระ การเดินเขา้มาเขาดูกนัออกแลว้  

9น่ีก็เหมือนกนั เวลาโยมเขา้มาใหม่ “โอ๊ย ! ไม่ได้ไปหมดเลยสักอย่างหน่ึง” อนัน้ีเราก็เห็น

ใจเขา ก็ให้เขาพฒันาของเขา ให้เวลาเขา แต่ขอบเขตว่าเราจะพฒันาไดข้นาดไหน เพราะอะไรรู้

ไหม เพราะว่าเคร่ืองมือส่ิงท่ีดี อริยสัจจะจบัเขา้ไปหาคุณงามความดี อย่างเช่น ส่ิงท่ีเป็นวตัถุ เห็น

ถูกหรือเห็นผดิ แลว้ความคิดเห็นถูกเห็นผดิไหม  

9แลว้เอาอะไรไปขีดคัน่ความคิดล่ะ ก็ศีลไง ศีลไปขีดคัน่ความคิด ก็ขอ้วตัรท่ีปฏิบติักนัน่ีไง 

ใครจะรุกใครจะลํ้ามนัเขา้ไปบา้ง ใครจะรุกลํ้าส่ิงท่ีเป็นกฎเป็นกติกา ถา้รุกลํ้ ากติกาแสดงว่าใจเอง็

หยาบแลว้ ถา้ใจเอง็ไม่รุกลํ้ากติกาน่ีคือไม่กา้วล่วงไง ไม่กา้วล่วงขอ้หา้ม ไม่กา้วล่วงขอ้บญัญติั  

9ถา้ไม่ก้าวล่วงขอ้บญัญติั เราอยู่ในกรอบแลว้เห็นไหม ไม่ก้าวล่วงขอ้บญัญติัไง ก้าวล่วง

เพราะอะไร เพราะมนัเป็นกายกรรม ถา้คิดอยู่มนัไม่ผิด แต่การกระทาํมนัออกแลว้ แลว้ความคิด

มนัหกัหา้มกนัไม่ได ้หกัหา้มไม่ไดเ้ราก็ตอ้งยบัย ั้งดว้ยสติ ดว้ยปัญญาของเรา 

9แต่ถา้กระทาํเม่ือไร ผิด ! อาบติัเลย ผิดเลย เพราะเหยียบย ํ่าขอ้ปฏิบติัแลว้ เหยียบย ํ่ากติกา

แลว้ ถา้เหยยีบย ํา่ไปอยา่งนั้นล่ะผดิ ถา้คนเขายงัไม่เป็นมา เขาไม่รู้มา เขาจะกา้วล่วงบา้ง อา้ว ! คร้ัง

สองคร้ังก็ว่ากนัไป แต่อย่าให้มนัซํ้ าซาก อย่าให้มนัจาํเจ เพราะวุฒิภาวะของใจตอ้งพฒันาทุกคน 

เราจะกา้วกนันะ เราจะไม่ซอยเทา้อยู่กบัท่ีหรอก แลว้วุฒิภาวะของใจมนัอยู่ท่ีไหน มนัแสดงออก

ได ้ 
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9ฉะนั้นเรามาแลว้เราตอ้งพฒันา ท่ีว่า “ศาสนานีย่ิ้งใหญ่มาก” ถา้ใจมนัพฒันาข้ึนไปนะ เรา

จะยอ้นกลบัมาติเราว่า “แหม... ทาํไมแค่นี้เม่ือก่อนกท็าํไม่ได้ เด๋ียวนี้ทาํไมมันเป็นของเลก็น้อย 

เด๋ียวนีจ้ะเอาส่ิงท่ีดีงามขึน้ไปอีก ดีงามขึน้ไปอีก ดีงามขึน้ไปอีก” เห็นไหม ใจมนัก็ดีข้ึนไปเร่ือย ๆ 

แต่อยา่ไปซอยเทา้ อยา่ใหกิ้เลสมนัข่ีหวั  

9พูดถึงหัวหน้า มนัมีความคิดอย่างน้ี มนัถึงบอกว่า พระท่ีเขาอดอาหารกนั ฉันอาหารไม่

ครบหรอก บางทีอดอาหารเกือบ ๓ - ๔ เดือน ไอค้นท่ีอดอาหารก็อดอาหารตายเลย ไอค้นท่ี

วุ่นวายก็วุ่นวายตายเลย แลว้ไอค้นกลางน่ีคิดอยา่งไร ถา้คนกลางจะขีดกติกาตายตวั คนท่ีอดอาหาร

อยู่ คนท่ีเร่งความเพียรก็ทาํไม่ไดแ้ลว้ เพราะมนัทาํอุกฤษฏ์เกินไป ไอค้นท่ีจะทบัถมจนเป็นเรือ

เกลือเลย ไอน่ี้ก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง  

9ท่ีว่าศาสนามนักวา้งขวาง มนัยิ่งใหญ่มาก แลว้มนัอยู่ท่ีประสบ- การณ์ อยู่ท่ีหัวหนา้ท่ีเคย

ปฏิบติัมา อะไรท่ีมนัออกจะช่องไหน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์เอาเลย แลว้ผิดหรือถูกเราจดัการเอง 

เพราะว่าเราก็เคยผ่านวิกฤตอย่างน้ี เราเคยลุยอย่างน้ีมาเหมือนกนั เราทาํของเรามาหมดแลว้ ทีน้ี

เพียงแต่แบบว่าเราเขา้มาใหม่ใช่ไหม ส่ิงท่ีผดิไปแลว้มนัก็ผดิไป มนัจะเป็นอะไรไป  

“อริยประเพณี” เห็นไหม ผูใ้ดทาํความผดิแลว้ยอมรับสารภาพผดิ พระพุทธเจา้บอกว่าผูน้ั้น

ประเสริฐท่ีสุด คนทาํผิดรู้ว่าผดิแลว้แกไ้ข สุดยอดท่ีสุด พระพุทธเจา้สอนคนมีกิเลส สอนพวกเรา 

สอนไอพ้วกท่ีโง่ ๆ ท่ีมนัอวดฉลาดว่าตวัแน่ ๆ น่ีโง่ทั้งนั้น อวิชชามนัครอบงาํ  

“ความคิดในกรงขงั” กรงขงั คือ สัญญา คือ ขอ้มูลสถิติ ขนัธ์9 ๕ มนัครอบคลุมความคิด

เรา แลว้ถา้เม่ือไรท่ีเราระเบิดมนัทิ้งนะ ระเบิดสถิติขอ้มูลของเรา แลว้ใหค้วามคิดเป็นธรรม มนัจะ

กวา้งขวาง มนัจะกลบัมาทาํลายกิเลส มนัจะอีกมหาศาลเลย  

9ไอท่ี้ว่าฉลาด ๆ นะ โง่ทั้งนั้นเลย ไอท่ี้ว่าโง่ ๆ นะ หลบัหูหลบัตานัง่อยูโ่คนไม ้นัน่ล่ะโคตร

ฉลาดเลย ! ฉลาดเพราะรู้จกักิเลสของตวั ฉลาดเพราะทาํลายกิเลสของตวั ฉลาดเพราะเอาตวัรอด

ได ้เอวงั 
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