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เราตั้งใจนะ เราเป็นพระดว้ยกนั วนัน้ีเราจะลงอุโบสถ เป็นพระดว้ยกนั ศีล ๒๒๗ ดว้ยกนั 

เราบวชมาจากอุปัชฌายด์ว้ยกนั พระมีศีล ๒๒๗ เสมอกนั ทาํไมตอ้งมาฟังกนั คนเหมือนคน ทาํไม

ตอ้งมาฟังกนั มาฟังกนั มาฟังเพราะอะไร 

เพราะว่าครูบาอาจารยข์องเรา อาวุโส-ภนัเต เราเคารพกนัดว้ยอาวุโส-ภนัเต น่ีเป็นธรรม

วินยั แต่อาวุโส-ภนัเตน้ีไม่ใช่แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน พระเหมือนกนั แต่พระไม่

เหมือนกนั คนเหมือนกนั ก็คนไม่เหมือนกนั 

ธรรมะมนัออกมาจากใจ ถา้ใจนั้นไม่มีการประพฤติปฏิบติั ใจนั้นไม่มีการฝึกฝนมา จะเอา

อะไรออกมาพดู แลว้พดูออกมา คนเหมือนคน เราก็รู้เหมือนกนั เราก็เป็นพระเหมือนกนั เราก็บวช

มาอยูน่ี่ ศีล ๒๒๗ เท่ากนั มนัจะมีดีอะไรกว่าเราล่ะ มนัดี คุณธรรมอนัน้ี น่ีฟังธรรม ฟังธรรมตรงน้ี

ไง 

มนัเป็นหนา้ท่ีนะ หนา้ท่ีการงาน เราทาํหนา้ท่ีการงาน จะฟังธรรม ใจเราพร้อมไหม เราคุย

กนัเร่ืองปัจจยัเคร่ืองอาศยั วดัวาอาวาสเป็นสถานท่ี วิหาร โรงธรรม วตัรในโรงธรรม วตัรในโรง

ฉนั วตัรในวจักุฎีวตัร น่ีขอ้วตัรปฏิบติั วตัรอนันั้นเพื่อการดาํรงอยูข่องธรรมวินยั ทีน้ีเราเป็น

ผูบ้ริหาร เราเป็นคนดูแล เราแบกรับภาระจนเหน่ือยลา้มา จะฟังธรรมอยา่งไร 

การฟังธรรม จิตใจตอ้งควรแก่การงาน เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะเทศน์ 

เทศน์อนุปุพพิกถา ตอ้งเทศน์เร่ืองของทานใหเ้ปิดหวัใจก่อน เร่ืองของความพร้อม แลว้ถึงจะเทศน์

อริยสัจ เราวิ่งหวัฟัดหวัเหวี่ยงกนัเลย งานลน้ตวั งานลน้มือ แลว้จะฟังธรรมกนัอยา่งไร แลว้ใจมนั

ควรจะเป็นธรรมอยา่งไร 
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งานเป็นขอ้วตัรนะ เราตอ้งแบ่งใหเ้ป็น ถา้แบ่งใหเ้ป็น หนา้ท่ีการงานภายนอก ดูสิ ดู

ชาวบา้นเขา เขาอาบเหง่ือต่างนํ้าข้ึนมาเพื่อเป็นอาชีพของเขา เขาอาบเหง่ือต่างนํ้าข้ึนมา แลว้เขาก็

บ่นว่าทุกข ์ ว่าทุกข ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูไวใ้นพระธรรมบทว่า คนเราเกิดมาถือ

ท่อนไฟ ดุน้ไฟ ท่อนฟืนคนละท่อน ถือคบเพลิง แลว้คบเพลิงมีแต่ความเร่าร้อน แลว้กว็ิ่งไป “ทุกข์

หนอๆ ท่ีน่ีร้อนหนอๆ” ถือคบเพลิงคนละท่อน แลว้ก็วิ่งไป แลว้ก็บ่นร้อนๆ 

ในบดันั้นมีบุรุษคนหน่ึงมีความฉลาด ไดทิ้้งคบเพลิงอนันั้นออกไป แลว้บอกใหพ้วกเราทิง้

คบเพลิงอนันั้น เพราะคบเพลิงอนันั้นมนัทาํใหเ้ราเร่าร้อน บุรุษคนท่ีฉลาดนั้นคือองค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ ไดทิ้ง้กิเลสออกไปจากหวัใจแลว้ ถึงไดบ้อกใหเ้ราทิง้ ใหพ้วกเราทิง้ แต่เราทิง้กนั

ยงัไม่ได ้เราทิง้กนัไม่ไดเ้พราะอะไร 

เพราะเราเกิดมา เราก็ตอ้งมีท่ีพึ่งท่ีอาศยั นกยงัมีรวงมีรัง ภิกษุเรามีขอ้วตัรปฏิบติั ของของ

สงฆเ์ราเอามาใช ้ ของส่วนบุคคลมนัก็มี แลว้เราจะเป็นผูท่ี้แบกรับภาระ เป็นผูท่ี้เป็นประโยชน์กบั

ศาสนา เราถึงตอ้งมีสถานท่ี เป็นผูบ้ริหาร เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองภาระ ทีน้ีเร่ืองภาระ เวลาบริหาร มนั

ไม่ใช่เร่ืองของของเรา เราจะไปยุง่ทาํไม มนัเป็นของของสงฆ ์ เป็นของส่วนกลาง ถา้จิตใจเราเป็น

สาธารณะ เราจะหาของสาธารณะเพื่อหมู่คณะ เพื่อความเป็นไป แลว้เราเวลาเป็นพระเขา้มา ขอ

นิสัยๆ เวลาเขา้ไปอาศยั เราจะคิดอยา่งไร ส่ิงท่ีเขาดูแลรักษาอยู ่ เรามาเราก็เห็นว่ามนัเป็นอยูแ่ลว้ 

แลว้เราไปมนัก็เป็นอยา่งน้ี เหมือนท่ารถ รถก็จอดเขา้เทียบท่าๆ วดัก็เหมือนกนั ภิกษุท่ีอยูจ่ตุรทิศ 

ท่ียงัไม่ไดม้า ขอใหม้าเถิด ท่ีมาแลว้ ท่ีอยูแ่ลว้ก็ขอใหมี้ความร่มเยน็เป็นสุข 

เราจะฟังธรรม ในเม่ือเราฟังธรรม หนา้ท่ีการงานจากขา้งนอก แลว้หนา้ท่ีการงานของเรา 

เราจะทาํความสงบของเราข้ึนมา ธรรมะ เวลาฟังธรรม ท่ีบอกว่า “ไม่ใหฟั้งธรรม ใหป้ฏิบติัเลย” 

9การฟังธรรมเป็นการปฏบิัติทีย่อดเยี่ยมทีสุ่ด9 เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เทศนา

ว่าการ เทวดา อินทร์ พรหมสาํเร็จเป็นพระอรหนัตเ์ป็นแสนเป็นลา้น เพราะอะไร เพราะการฟัง

ธรรม 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้ง อาจารยเ์ทศน์อยูน่ี่ “เทศน์ผดิ เรารู้ ผดิ ผดิแน่นอน”...ใหม้นั

เป็นอยา่งนั้นข้ึนมาเถอะน่า ถา้เรารู้จริงข้ึนมา “เทศน์ผดิ” แสดงว่าอาจารยไ์ม่มีวุฒิไม่มีภมิู 
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แต่ถา้อาจารยเ์ทศน์ข้ึนมา เทศน์เป็นธรรมะ แลว้เรามีความเห็นขดัแยง้ “อาจารยเ์ทศน์ผดิ” 

ผดิหรือถูกน้ีมนัตอ้งใชเ้วลาทดสอบกนั กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่อาจารยเ์ราสอน ไม่ใหเ้ช่ือ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใหเ้ช่ือประสบการณ์ตรง ใหเ้ช่ือในการประพฤติปฏิบติัของเรา 

กาลามสูตร9 ไม่ใหเ้ช่ือ ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่มนัจะเขา้กนัได ้ ไม่ใหเ้ช่ือ “อืม! เราก็เคยทาํมานะ มนัเป็น

อยา่งน้ี น่าจะเขา้กนัได”้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ใหเ้ช่ือ ไม่ใหเ้ช่ือส่ิงต่างๆ ทั้งส้ิน 

แต่เราตอ้งเช่ือความจริงนะ เพราะอะไร 

เพราะเราน่ีคนมืดบอด จิตใจของเรามืดบอด เพราะเรามืดบอด เราโดนกิเลสอวิชชา

ครอบงาํไว ้ แลว้ศกัยภาพ ทาํไมเราไปยอมตน เห็นแก่แค่ศกัยภาพของเขาเป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือถือ แลว้

เราจะฟังว่าส่ิงนั้นเป็นความถูกตอ้งไดอ้ยา่งไร ถา้เรายงัไม่ประพฤติปฏิบติัเลย เวลาครูบาอาจารย ์

หลวงตาท่านพดู ท่านไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านไม่มีความผดิพลาดแมแ้ต่นอ้ยเลย แต่

หลวงตาท่านเป็นมหา สุดทา้ยแลว้ยงัตอ้งมาดูในพระไตรปิฎก ถา้มนัยงัไม่ลงใจ 

เวลาประพฤติปฏิบติั ลงใจในวตัรปฏิบติั ลงใจเร่ืองธรรมวินยั เร่ืองส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้แต่เวลา

ปฏิบติัแลว้ไม่มีทางเลย น่ีจิตสงบ หลวงปู่ มัน่ถามว่า “จิตสงบไหม มหา” 

“สงบครับ สงบครับ” 

“สงบบา้อะไร มนับา้อยา่งนั้น สงบไดอ้ยา่งไร มนัตอ้งออกใชปั้ญญาสิ” 

“อา้ว! ถา้ออกใชปั้ญญาแลว้สัมมาสมาธิเป็นอยา่งไร” เพราะวุฒิมหาไง มหามนัมีวุฒิภาวะ

ว่า สัมมาสมาธิ มนัมีสัมมาสมาธิอยู ่เวลาจิตมนัสงบข้ึนมาก็ว่าเป็นสัมมาสมาธิ เอาช่ือมาสวมไง 

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดู “สัมมาสมาธิขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อยา่งหน่ึงนะ 

สัมมาสมาธิของเรา ท่ีเราเอาส่ิงท่ีเราศึกษามาสวมวา่เป็นสัมมาสมาธิ มนัไม่เป็นสัมมาสมาธิเพราะ

อะไร เพราะมนัมีสมุทยั” 

มนัไม่มีสมุทยัหรือ เราไม่มีกิเลสหรือ เรามีสมุทยั สมุทยัมนัแทรกเขา้มามนัจะเป็น

สัมมาสมาธิไดอ้ยา่งไร สัมมาสมาธิขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัสะอาดบริสุทธ์ิเวย้! 

สัมมาสมาธิของเรามนัมีกิเลสซอ้นมาเวย้! มนัไม่เป็นสัมมาสมาธิเพราะตรงน้ีไง เพราะอะไร 

เพราะวุฒิภาวะไม่ทนักนั น่ีครูบาอาจารยท่ี์สูงกว่าเรา พยายามจะชกันาํเราใหข้ึ้นมาได ้
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ถา้ชกันาํข้ึนมาได ้ สัมมาสมาธิขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยา่งหน่ึง สัมมาสมาธิ

ของกิเลสมนัเป็นอยา่งหน่ึง ทีน้ีครูบาอาจารยท่์านเทศน์ออกมาช่ือเดียวกนั พดูเหมือนกนั แต่ความ

เป็นไปปฏิบติัแลว้ไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนัเราก็ไม่รู้วา่ไม่เหมือนกนั เพราะอะไร เพราะเราไม่

เคยรู้เราไม่เคยเห็น ถา้เรารู้เห็นเราจะโง่อยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร ถา้เรารู้เราเห็น เราจะโง่กบัตวัเองให้

ตวัเองมาหลอกเราไดอ้ยา่งไร ท่ีเราโดนตวัเองหลอกเพราะเราโง่ไง เพราะเราโง่ เราไม่เขา้ใจ แต่มนั

อวดฉลาด กิเลสมนัโง่ แต่มนัอวดฉลาดกบัเรา แลว้เราวา่เราฉลาด แต่โง่กบักิเลส ใหกิ้เลสมนัข่ีหวั

อยูน่ี่ กิเลสมนัข่ีหวัอยูน่ี่แลว้เราวา่เราฉลาดๆ ไอฉ้ลาดๆ กิเลสมนัปิดหูปิดตา ยอมจาํนนกบัมนัไป

หมดเลย 

งานของเราคืองานตรงน้ีนะ งานของโลก ดูสิ อาบเหง่ือต่างนํ้าข้ึนมา น่าเห็นใจมาก เขา

ทุกขเ์ขายากข้ึนมา เขาทุกขเ์ขายากเพราะว่าอาํนาจวาสนาของเขาแค่นั้น ถา้อาํนาจวาสนาของเขาสูง

กว่าน้ี ทาํไมเขาไม่ออกจากคฤหสัถ ์ทาํไมเขาไม่หาทางออก อยา่งเรา เรามีวาสนา เราบวชเป็นพระ

เป็นเจา้ เรามีเวลา ๒๔ ชัว่โมง ทางของเรากวา้งขวางมาก ตั้งแต่ฉนัเสร็จไป ๒๔ ชัว่โมง ปฏิบติัได้

เตม็ท่ีเลย 

แลว้โลกเขาแสวงหาไหม ดูสิ เวลาเขาทาํงานทาํการกนั เขาตอ้งทาํงาน เวลาเขาทาํงานเขา

อยากปฏิบติัมาก แลว้เขาจะปฏิบติัไดอ้ยา่งไร เขาตอ้งทาํหนา้ท่ีการงานก่อน เพราะเขาก็มีภาระ

รับผดิชอบของเขา พอเขาทาํเสร็จแลว้ เขาถึงมีเวลามาปฏิบติัตอนหวัคํ่าหน่อยหน่ึง “ตอ้งรีบนอน

แลว้ เด๋ียวพรุ่งน้ีเชา้ไปทาํงานไม่ทนั” น่ีเขาอยากจะออก เขาก็ออกไม่ได ้ เพราะว่าความจาํเป็นบีบ

คั้นเขา 

แลว้เราเห็นโทษของทางโลก เรามาบวชเป็นพระเป็นเจา้ เรามีเวลาปฏิบติั ปฏิบติัแลว้ทาํไม

มนัเศร้าสร้อยหงอยเหงาอยา่งน้ีล่ะ ทาํไมมนัไม่ร่ืนเริงอาจหาญ ทาํไมมนัไม่ตั้งใจ ทาํไมไม่ทาํจริง 

เราก็เห็นโทษมนัมาแลว้วา่ส่ิงนั้นมนัน่าทุกขม์าก เราเห็นโทษมาแลว้ แลว้เราจะหาทางออกอยูน่ี่ 

แลว้พอถึงทางออกแลว้ทาํไมนอนใจ ทาํไมนอนใจ 

งานหนา้ท่ีของเรา เราก็ทาํ ทาํหนา้ท่ีของเรา ถา้มีสติ ทาํหนา้ท่ี ดูสิ เดินจงกรม ๕ วนั ๑๐ วนั 

๑๐ ปี ๒๐ ปี ทาํไมเดินจงกรมไดล่้ะ คนท่ีจะเดินจงกรมทั้งวนัทั้งคืนได ้เดินไดเ้ป็นปีๆ เพราะอะไร 

เพราะใจของเขามนัร่ืนเริงอาจหาญอยูใ่นงานนั้น แต่ของเรานัง่สมาธิ ๕ นาที ๑๐ นาที เราก็จะเป็น
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จะตายแลว้ เดินจงกรม อยูก่บัท่ี ไปไดไ้หม เดินจงกรมเด๋ียวมนัก็ร้อน จะออกจากทางจงกรมไปคุย

กบัคนอ่ืนไง 

9เวลาเดนิจงกรมบอก “ไม่มเีวลา” เวลาไปน่ังแช่อยู่ที่กฏุใิคร คร่ึงวนักไ็ม่ออก น่ังแช่อยู่อย่าง

น้ันแหละ คุยได้ทั้งวนัเลย แต่เดนิจงกรมทําไมเดนิไม่ได้ น่ังสมาธิทาํไมทาํไม่ได้ ทาํไมไปน่ังแช่ที่

อืน่ทาํไมน่ังแช่ได้ ไปน่ังแช่เพราะเร่ืองของกเิลสไง กเิลสมนัไปแช่อยู่อย่างน้ันน่ะ แต่เวลาน่ังสมาธิ

ภาวนาทาํไม่ได้ น่ีงานของเรา กเิลสมนัหลอกขนาดนีน้ะ 

เราเป็นนกัรบ เวลาเราจะเขา้สนามรบ ทาํไมใหกิ้เลสมนัชกันาํออกไป เราเขา้สนามรบ เราก็

ตอ้งรบกบักิเลสสิ กิเลสมนัคืออะไร กิเลสมนัคือนามธรรม กิเลสมนัอาศยัความคิด มนัไม่ใช่

ความคิด ไม่ใช่อะไรทั้งส้ิน กิเลสไม่ใช่ความคิด ไม่ใช่อะไรทั้งหมดเลย แต่มนัอาศยัความคิดไป

ออกหาเหยือ่ ไม่ใช่ความคิด ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ทุกอยา่งเลย ถา้ความคิดเป็นเรา เราฆ่ากิเลสไม่ได ้ ดูสิ 

อยา่งมือเรา ถา้มือเราเป็นกิเลส เราตดัมือเราทิง้ มนัตอ้งทิ้งไปไดสิ้ มือเราเป็นกิเลสหรือ มือเรา

ไม่ไดเ้ป็นกิเลส แต่มือไปทาํอะไรข้ึนมา ผดิถูกมนัเป็นกิเลส มือไปหยบิจบั ไปขโมยเขา ไปจบั

หยบิของเขาข้ึนมา ถา้ฐานเคล่ือนท่ี เป็นปาราชิกเลย ของท่ีมีค่าเกินบาท เราไปหยบิของเขามา แลว้

ใครเป็นคนทาํ? มือเป็นคนทาํ แลว้มือมนัมีชีวิตหรือ มือมนัทาํไดห้รือ มือเป็นกิเลสหรือ? มนัไม่

เป็น แต่ใจมนัสั่ง ความคิดมนัสั่ง น่ีกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ กิเลสมนัอยูท่ี่ใจแลว้เราจะเอาชนะมนั จะทาํ

อยา่งไร 

เราพร้อมนะ ดูสิ เราจะลงอุโบสถกนัเพื่อความสะอาดบริสุทธ์ิของสังฆะ ของหมู่สงฆ ์ทิฏฐิ

เสมอกนั ศีลเสมอกนั ความเห็นเสมอกนั อยูก่นัมีความสุขมาก น่ีความสะอาดบริสุทธ์ิจากขา้งนอก 

แลว้ความสะอาดบริสุทธ์ิจากหวัใจล่ะ 

งานของเรามนัตอ้งมีสติมีสัมปชญัญะ มีการปลุกปลอบใจ ใจของเรามนัเฉาเหงาหงอย 

พลงังานท่ีใช ้พลงังาน ดูสิ นํ้ามนัเขาตอ้งเติมตลอดเวลา เขาตอ้งหามา เขาตอ้งสาํรอง อตัราสาํรอง

ของแต่ละประเทศเท่าไร น่ีก็เหมือนกนั กาํลงัสาํรองเรามีไหม เรามีกาํลงัสาํรองอะไรของเราไว้

บา้ง หายใจเขา้แลว้ไม่ออกมนัตายนะ ถา้มนัตายไปแลว้เราไปไหน จิตมนัไปไหน แลว้มนัก็เสีย

โอกาสไปแลว้ ถา้ตายไปแลว้ ดีหรือชัว่ ถา้ดีหรือชัว่มนัไปตามกรรมนะ กรรมจาํแนกสัตวใ์หเ้กิด

ต่างๆ กนั กรรมคือการกระทาํ แลว้ในโอกาสปัจจุบนัน้ี คนเรานะ อยา่งเช่นปัจจุบนัน้ีเราไปตรวจ

โรคสิ เขาบอกอีก ๕ วนัเราตอ้งตาย ภายใน ๕ วนัน้ีเราจะทาํอะไรบา้ง เราจะขวนขวายเลย ภายใน 
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๕ วนั ทาํอะไรไม่ถูกแลว้ ก็จะตายอีก ๕ วนั หงอยเหงาเศร้าสร้อย ไปไหนไม่ถูกเลย มนัจะเฉาเลย

ล่ะ แต่ถา้บอกว่าชีวิตน้ีอีก ๑๐๐ ปีมนัตอ้งตาย ก็ตอ้งตายเหมือนกนั ทาํไมมนัไม่รีบกระทาํ ทาํไมไม่

รีบกระทาํ ทาํไมไม่มีสติสัมปชญัญะ ทาํไมไม่ปลุกปลอบใจเราข้ึนมา จะไปนอนจมอยูก่บัท่ีนอน

อยา่งนั้นไดอ้ยา่งไร 

การบริหารจดัการมนัไม่จบหรอก สังคมมนัจะแปรปรวนไปอยา่งน้ี ยคุสมยัมนัจะเป็นไป

อยา่งน้ี พอยคุสมยัเป็นไปอยา่งน้ี มนัตอ้งเปล่ียนคนไปตลอดเวลา คนเรา วุฒิภาวะของคน 

ความเห็นของคนมนัแตกต่างกนั มนัหลากหลายใช่ไหม เขาจะศรัทธา ดูสิ เวลาคนมาอุปัฏฐากเรา 

ถา้เป็นธรรม เขาเคารพนบนอบนะ เขาทาํดว้ยความซ้ึงใจมากเลย 

9ใครบ้างจะอยู่กบัเราตลอดไป ชีวตินีม้กีารพลดัพรากเป็นทีสุ่ด เราไม่ได้ตายจากเขา เขาก็

ต้องตายจากเรา ใครมันจะอยู่ด้วยกนัตลอดไปไม่มวีนัตาย ไม่มใีครหรอกจะอยู่กบัเราโดยทีไ่ม่มวีัน

พลดัพราก มนัเป็นไปไม่ได้ ทนีีพ้ลดัพรากอยู่แล้วใช่ไหม ถ้ามนัพลดัพรากอยู่แล้วทาํไมเราไม่

เตรียมใจเรา ใจเราน่ีเตรียมไว้เลย ชีวตินีม้ีการพลดัพรากเป็นทีสุ่ด ไม่มอีะไรคงทีห่รอก มนัแปร

สภาพตลอดเวลา คนอยู่ด้วยกนัวนัหน่ึงมันกต้็องพลดัพรากจากกนัอยู่แล้ว ไม่เราจากเขา เขากต้็อง

จากเรา แน่นอน แล้วชีวตินีม้นัเกดิมาแล้วทําไมไม่ขวนขวาย ทาํไมไม่กระทาํ 

งานของเรา เราก็เปล่งวาจาอยูแ่ลว้ อุปัชฌายส์อนอยูแ่ลว้ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ยอ้น

หนา้ยอ้นหลงั เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ รุกขฺมูลเสนาสนํ9 ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ถา้อุปัชฌายไ์ม่

บอกกรรมฐาน ๕ การบวชนั้นไม่ประสบความสาํเร็จ ถา้ไม่บอกกรรมฐาน ๕ การบวชนั้นเป็นพระ

ข้ึนมาไม่ได ้น่ีงานของพระ งานของพระอยู่ท่ีน่ี 

งานก่อสร้างใครกส็ร้างได ้งานก่อสร้าง งานต่างๆ อาวาสสร้างยากมาก “โอ๋ย! สังฆาธิการ 

ตอ้งอบรมสังฆาธิการ” สังฆาธิการ ใครเป็นคนตั้ง สมณศกัด์ิ ใครเป็นคนตั้ง? เถรสมาคมเป็นคนตั้ง

สมณศกัด์ิ เถรสมาคมเป็นคนวิ่งเตน้กนั แต่สมณศกัด์ิของเรา ศกัด์ิศรีความดีงามของสงฆ ์ สมบติั

ของพระมนัคืออะไร? สมบติัของพระคือศีลธรรม ธรรมวินยัน่ีสมบติัของพระ 

สมบติัของพระไม่มีหรอก สมบติัมนัคือเร่ืองของโลก มีบาตรใบเดียว บิณฑบาตข้ึนมาเตม็

บาตรทุกวนั มนัมีขบมีฉนัอยูแ่ลว้ ปัจจยัเคร่ืองอาศยั โลกเขาพร้อมท่ีจะสนบัสนุน ทุกคนพร้อมจะ

สนบัสนุนเลย อยากจะใหค้นทาํคุณงามความดี คุณงามความดีเพื่อไปสั่งสอนเขานะ น่ีเห็นสมณะ 

การเห็นสมณะเป็นมงคลอยา่งยิง่ ถา้จิตใจเราเป็นสมณะข้ึนมา เราทาํใจเราใหเ้ป็นสมณะข้ึนมา เป็น
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มงคลของเขา แค่เขาไดเ้ห็นสมณะ มีความดูดด่ืมหวัใจ เขาก็ไดบุ้ญแลว้ “โอ!้ ทาํไมมนัน่าเล่ือมใส 

ทาํไมมนัมีความดูดด่ืม” น่ีบุญมนัเกิดมหาศาลเลย บุญเกิดจากการทศันา เกิดจากการเห็น เกิดจาก

การท่ีเขาพอใจ ส่ิงท่ีเขาเห็นแลว้พอใจ น่ีเห็นสมณะ แลว้เราเป็นสมณะหรือยงั จิตใจของเรามนั

ร่มเยน็ไหม จิตใจของเรามีหลกัมีเกณฑไ์หม ถา้จิตใจเรามีหลกัมีเกณฑ ์น่ีหลกัของใจ 

ตน้ไม ้ร่มเงาเป็นท่ีอาศยัของนกกา เราเป็นพระ เราตอ้งรับผดิชอบ ถา้รับผดิชอบข้ึนมา มนั

แก่ไปขา้งหนา้ คนเกิดมาอายขุยัมนัตอ้งมีไปขา้งหนา้ มนัหยดุย ั้งไม่ได ้ บวชมาจะเป็นอาจารยไ์ป

ขา้งหนา้แน่นอน ๑๐ พรรษา ๒๐ พรรษา จะเป็นอาจารยเ์ขาอยูแ่ลว้ แลว้อาจารยข์องเขา เราจะเป็น

หลกัชยัไดอ้ยา่งไร บวชวนัน้ี จะอยูว่นัน้ีไป อาวุโสไม่เกิดข้ึนมาเลยหรือ ความเป็นไปของชีวิตน้ีจะ

ไม่เป็นไปเลยหรือ แลว้ถา้เราจะเป็นหลกัจะเป็นชยัข้ึนมา เราจะเอาอะไรไปใหเ้ขาพึ่งพาอาศยั ใน

เม่ือเรายงัพึ่งพาอาศยัตวัเราไม่ได ้สมบติัของเราอยูท่ี่ไหน สมบติัของเราน่ะ 

สมบติัของโลกเขา เขามานบัตวัเลขของเขาว่าเป็นสมบติัของเขา แลว้เขาทุกขไ์หม สมบติั

มนักองอยูน่ัน่น่ะ แต่หวัใจมนัทุกข ์ เพราะอะไร เพราะคิดว่าท่ีนัน่เป็นท่ีพึ่ง แต่ของเราไม่ตอ้ง

ห่วงใยเลย มีบาตรใบเดียว เชา้ข้ึนมาออกบิณฑบาตเป็นวตัร ใครจะใส่ไม่ใส่ช่างมนั หนา้ท่ีของเรา

บิณฑบาตเป็นวตัร บิณฑบาตเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ดว้ยศกัยภาพของศาสนา ธรรมวินยัขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ศกัยภาพขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางธรรมวินยัไวแ้ลว้ 

ฆราวาสเขาอยากไดบุ้ญกุศลของเขา เพราะทุกคนใฝ่ดี ทุกคนหวงัดี ถา้จิตใจเป็นคุณงามความดี แต่

เขาไม่มีโอกาสของเขา ในเม่ือเขามีความรับผดิชอบของเขา เขาเกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมา เขามีความ

รับผดิชอบของเขา ในเม่ือเกิดมาแลว้มีครอบครัว มีส่ิงท่ีตอ้งรับผดิชอบ เขาตอ้งดูแลของเขา ใน

โลกของเขา ทางออกท่ีไหนมนัจะดีกว่าน้ี ทางออกของเขา เขาก็หวงัพึ่งบุญกุศล ถา้ไม่มีพระ เขาจะ

ทาํบุญใส่บาตรไดอ้ยา่งไร ก็ตอ้งมีพระมีเจา้ แลว้พระแลว้เจา้พึ่งตวัเองไดห้รือยงั 

ถา้พึ่งตวัเองไดแ้ลว้ ทศันียะ เขาไดเ้ห็นสมณะเป็นมงคลอยา่งยิง่ แลว้เขาไดท้าํบุญอีก เรา

ออกบิณฑบาตมาเป็นวตัรเล้ียงชีวิตไว ้ พยายามประคองธาตุขนัธ์ ประคองเรือลาํน้ีในวฏัฏะใหม้นั

เขา้สู่ฝ่ังใหไ้ด ้ เรือลาํน้ีปะชุนมนัใหดี้ เรือมนัร่ัว นํ้าจะเขา้เรือนั้น ปะชุนเรือน้ีแลว้ประคบัประคอง

เรือเขา้ฝ่ัง ประคบัประคองใหม้นัเขา้ แลว้มนัเขา้ฝ่ังไดไ้หม ในฝ่ังในโอฆะมนัมีสัตวร้์าย ในทะเล

มนัมีฉลาม มนัมีทุกอยา่งคอยทาํร้ายเราตลอดเวลา น่ีก็เหมือนกนั เวลาเขา้ฝ่ังข้ึนมา ประสบการณ์

แต่ละวนัเป็นอยา่งไร บิณฑบาตข้ึนมากระทบเสียงอะไรบา้ง รูป รส กล่ิน เสียงท่ีเห็นมามนัแทง

หวัใจไหม ถา้มนัสะเทือนหวัใจ น่ีไง มนักดัแลว้นะ ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอก
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พระอานนท ์ “เงินน้ีเป็นอสรพิษนะ” มนักดัทุกคน มนักดัหวัใจของพระ มนักดัหวัใจของเรา เงิน

เป็นอสรพิษ มนักดั รูป รส กล่ิน เสียงมนัเป็นอสรพิษ มนักดัเราตลอดเวลา ออกไปบิณฑบาตเพื่อ

จะเล้ียงชีวิต แต่มนัก็กดัหวัใจถา้เราไม่มีหลกั 

ถา้เรามีหลกัข้ึนมา ไม่ใหม้นักดั ใชป้ระโยชน์กบัมนั ถา้เรามีหลกัมีเกณฑแ์ลว้ ทุกอยา่งเป็น

ประโยชน์หมด เงิน ส่ิงท่ีเป็นปัจจยั ถา้คนท่ีมีหลกัมีเกณฑเ์ขาใชป้ระโยชน์กบัโลก เขาจะพฒันา

โลก เป็นท่ีพึ่งอาศยัของโลกได ้ แต่เราไม่เขา้ใจ ส่ิงน้ีเขาเอาไวใ้หพ้ึ่งพาอาศยั เขาไม่ใช่ใหเ้อามาไว้

เป็นของเรา แลว้ของเราๆ เอามากอดไว ้ มนัไม่เป็นประโยชน์ มนัไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย 

เพราะมนัไม่ไดห้มุนเวยีน ไม่ไดเ้ป็นประโยชน์อะไรข้ึนมา 

แลว้ใหม้นัเป็นประโยชน์ข้ึนมา ถา้จิตใจเราเป็นสาธารณะ จิตใจเราเป็นธรรม มนัมีคุณงาม

ความดีของมนั มนัทาํอยา่งนั้นไม่ได ้ แลว้ส่ิงนั้นมนัก็พึ่งพาอาศยัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัใช่ไหม ใจ

เหนือธรรมชาติ ใจเหนือส่ิงท่ีโลกเขาตอ้งการกนั ถา้ใจมนัเหนือข้ึนมา เราทาํใจเราสิ ทาํใจใหม้นั

สงบ ถา้พระเราไม่มีความสงบของใจ เราจะเอาอะไรเป็นท่ีพึ่ง ความสุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบน้ีไม่มี 

เขาพยายามหาท่ีพึ่งท่ีอาศยักนั เขาร้อน เขาก็หาท่ีร่ม หาท่ีพกัอาศยักนั แลว้จิตใจมนัเร่าร้อน เวลา

จิตใจมนัร้อน ตบะธรรมมนัแผดเผากิเลส แต่น่ีกิเลสมนัแผดเผาเรา 

ตบะธรรมแผดเผากิเลสนะ แดดมนัร้อนมนัแผดเผา คนตอ้งเขา้หาท่ีร่ม แลว้กิเลสมนัแผด

เผา แลว้มนัจะเอาร่มเงาท่ีไหนล่ะ ถา้มนัไม่มีคุณธรรมในหวัใจ จะเอาร่มเงาท่ีไหน ร่มเงาท่ีไหนมนั

พกัไม่ไดเ้ลย ไปอยูใ่นหอ้งแอร์มนัก็ร้อนอยู่ในหอ้งแอร์นั้นน่ะ เพราะจิตใจมนัร้อน เวลาทุกขข้ึ์นมา

ไปอยูท่ี่ไหนมนัเยน็ท่ีสุด ขั้วโลกเหนือมนัยงัอยูไ่ม่ไดเ้ลย มนัทุกขม์นัน่ะ มนับีบคั้นน่ะ แต่ถา้เรา

ร่มเยน็ อยูก่ลางแดดท่ีไหนมนัก็สุขของมนั 

แลว้สุขอยา่งน้ีคุยกนัโม้ๆ  ใครวา่สุขๆๆ...สุข เดือดร้อนทาํไม สุข วิ่งเตน้หาโลกทาํไม สุข 

ทาํไมทาํใหช้าวโลกเขาเดือดร้อนกนัขนาดน้ี กวนบา้นกวนเมือง ศาสนากวนบา้นกวนเมืองทาํให้

เขาเดือดร้อน ถา้ศาสนาไม่กวนบา้นกวนเมือง เขามาหาความร่มเยน็ของเขา ในเม่ือคนเขาฉลาด 

เขาหาความร่มเยน็ของเขา เราจะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของเราไดอ้ยา่งไร ในเม่ือสิทธิเสรีภาพของเขา 

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาเป็นเจา้ของศาสนา น่ีบริษทั ๔ บริษทั ๔ เป็นเจา้ของศาสนา เจา้ของ

ศาสนาจะส่งเสริมศาสนา แต่ส่งเสริมของใคร ส่งเสริมของคฤหสัถก์็ส่งเสริมอยา่งหน่ึง แต่เราเป็น
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การส่งเสริมของนกัรบ แลว้ส่งเสริมกนัท่ีไหน ส่งเสริมกบัความสงบน่ีไง ส่งเสริมกนัท่ีมนัเงียบๆ 

นัง่หลบัตา จะส่งเสริมศาสนา 

เพราะพุทธะ พุทธะมนัเบิกบานท่ีหวัใจไง ถา้พุทธะมนัเบิกบาน มนัเบิกบานอยา่งไร เรา

เห็นใจเราไหม เราเห็นพื้นฐาน เราเห็นถ่ินท่ีเกิดของพุทธะไหม ทั้งๆ ท่ีมนัอยูก่บัเรา พุทธะมนัเกิด

อยูก่บัใจ มนัเป็นพุทธะอยูใ่นใจ แต่ก็ไม่เห็นมนั ถา้เห็นมนั ร้อนทาํไม ถา้เห็นก็ไม่ร้อนสิ 

เรามีแหล่งนํ้าท่ีร่มเยน็ ถา้เราทุกขร้์อนมาจากไหน เราก็กลบัมาท่ีแหล่งนํ้านั้น เราก็ไดค้วาม

ร่มเยน็จากแหล่งนํ้านั้นใช่ไหม น่ีก็เหมือนกนั เราเร่าร้อนอยูก่บัโลก เราวิ่งเตน้หามนัอยูน่ี่ แลว้

ความร่มเยน็มนัอยูใ่นใจเราน้ีกลบัหาไม่เจอ มนัหาแหล่งนํ้านั้นไม่เจอ มนัหาความสงบของใจ

ไม่ได ้มนัก็ร้อนไง แลว้ก็บอกว่า “ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ครูบาอาจารยท่์าน

บอกว่าความสุขๆ ทาํไมกไูม่สุขสักทีวะ ทาํไมกรู้อนขนาดน้ี” มนัร้อนขนาดน้ีเพราะกิเลสมนัหนา 

พอกิเลสมนัหนา ทาํไมเราไม่ต่อตา้นมนั ทาํไมไม่ตดัทอนมนั 

9มนัคอืใคร? มนัคือกเิลส กเิลสมนัคอืเรา กเิลสในหัวใจของเรา ฝืน มนัจะไป ไม่ไป สติ

ยบัยั้งมนัไว้ ตั้งสติยบัยั้งมนั สู้มนั มงึจะไปไหน ความคดิมงึจะไปไหน มงึจะวิง่เต้นไปไหน มงึจะ

ไป กไูม่ไป มงึไปเลย ความคดิมงึไปเอง ขากไูม่เดนิไป มนัจะไปได้ไหม? มนัไปไม่ได้หรอก 

แต่น่ีพอมนัคิดก็ไปยอมจาํนนกบัมนั ยงัไม่ทนัคิดเลย จะไปก่อนมนัแลว้ ความคิดตามมา

ขา้งหลงั ตวัเองวิ่งไปก่อนแลว้ น่ีเพราะเราไม่สู้มนัไง ในเม่ือเราไม่สู้มนั เราจะเยน็ไดอ้ยา่งไร ใน

เม่ือมนัเผาเรามาตลอด ความโลภ ความโกรธ ความหลงมนัเผาเรามาตลอด มนัเผาใจน้ีมาตลอด 

แลว้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกร่มเยน็ๆ แลว้ทาํไมกมูนัร้อน กมูนัร้อน

เพราะไฟมนัเผา แลว้ไฟมนัเผา ทาํไมไม่ตั้งสติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม 

กิเลสมนักลวัอะไร? มนักลวัธรรม มนักลวัสัจธรรม กิเลสไม่เคยกลวัความคิดเราเลย เพราะ

ความคิดของเรากบักิเลสเป็นอนัเดียวกนั ในเม่ือความคิดของเรากบักิเลสเป็นอนัเดียวกนั ใครจะ

กลวัใคร มนัก็วิ่งไปตามมนัใช่ไหม 

แต่ถา้มีธรรมะข้ึนมา เรา เราคือกิเลส สรรพส่ิง กิเลส ยบัย ั้งมนั สูม้นั ถา้ฝืนมนั ฝืนเราคือฝืน

กิเลสนะ ความคิดท่ีมนัตอ้งการนัน่แหละคือกิเลสทั้งหมด มนัไม่เป็นความจริงท่ีเราคิดหรอก ส่ิงท่ี

เราคิด เราไม่ตอ้งใชส้อยอยา่งท่ีเราคิด เราใชส้อยดว้ยมกันอ้ยสันโดษ มนัอยูไ่ด ้ แต่ในเม่ือมี
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ความคิดอยา่งนั้น มนัตอ้งการอยา่งนั้น มนัตอ้งการอยา่งนั้นแลว้เราตามมนัไป จะไม่มีวนัท่ีส้ินสุด

เลย สุขดว้ยอามิส สุขดว้ยการเสพไม่เคยมีวนัจบ 

สุขดว้ยการเสพ สุขดว้ยการแสวงหา ไม่มีวนัท่ีส้ินสุดได ้แต่ถา้เรายบัย ั้งมนั มนัมีวนัส้ินสุด

ได ้การยบัย ั้ง การชกัฟืนชกัไฟออกจากกองไฟ ไฟนั้นดบัได ้การสนองตอบมนัดว้ยการเอาฟืนเอา

ไฟทุ่มเขา้กองไฟ ไฟดบัไม่ได ้ ไฟไม่เคยดบัดว้ยเช้ือเพลิง ไฟดบัไดด้ว้ยการดึงเช้ือเพลิงออกจาก

กองไฟนั้น ไฟดบัไดด้ว้ยการชกัเช้ือเพลิงออกจากกองไฟ ไฟคือตบะธรรม เราชกัออกดว้ย

สติสัมปชญัญะ 

ไม่มีเคร่ืองมือส่ิงใดจะไปชกัได ้ ถา้ไม่มีสติยบัย ั้งมนั สติยบัย ั้งมนัแลว้ใชปั้ญญาดึงมนั

ออกมา ดึงออกมาตีแผสิ่ มึงตอ้งการอะไร มึงคิดอะไร ความคิดของมึงเป็นความจริงไหม ถา้เป็น

ความจริง มึงจะดีกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรงไหน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

บอกว่าส่ิงน้ีเป็นฟืนเป็นไฟทั้งหมด เรามีคุณงามความดีขนาดไหน เรากลา้เถียงว่าส่ิงท่ีเราคิดน้ี

ดีกว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ คิดสิ เอาออกมาตีแผ ่

เขาตีเหลก็ เขาเอาเหลก็แดงๆ มาตีเป็นมีดเป็นพร้า เป็นของใชเ้ป็นประโยชน์ของเขาได ้

แลว้ตบะธรรมของเราล่ะ ปัญญาของเราล่ะ สติของเรา ทาํไมไม่ตีแผม่นั ตีแผค่วามคิดในหวัใจเรา 

จบัมนัใหไ้ด ้แลว้เอามนัออกมาตีแผ ่ตีแผอ่อกมามนัจะเหลืออะไร? มนัจะไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไร

เลยแลว้เราโง่ทาํไม เราโง่กบัตวัเองไดอ้ยา่งไร ในเม่ือเราโง่กบัตวัเอง น่ีงานของเรานะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ ไม่มีวดั ไม่มีส่ิงปลูกสร้างใดๆ 

แมแ้ต่ช้ินเดียวในศาสนาน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ ไม่มีส่ิงปลูก

สร้างส่ิงใดๆ เลย แลว้เราจะมาปลกูสร้างกนัใหญ่โตขนาดไหน แลว้มนัจะบรรลุธรรมไดอ้ยา่งไร 

ส่ิงท่ีทาํกนัอยูน้ี่มนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัใช่ไหม ในเม่ือคนเขาเขา้มาใชส้อย เขาตอ้งมีท่ีหลบร้อน

หลบหนาวเท่านั้นเอง ดูสิ ปฏสิงฺขา โยฯ9 ห่มจีวรดว้ยความละอาย กนัเหลือบกนัร้ินกนัยงุเท่านั้น 

ดว้ยความละอาย ดูศาสนาเชน ชีเปลือย ชีเปลือยเลย “ติด พระน่ีติด ถา้คนไม่ติดก็ตอ้งชีเปลือยเลย” 

ถา้ชีเปลือย ในคุณธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ แมแ้ต่ความละอาย ความรู้สึกตวั

ยงัไม่มีเลย เราไม่ติด มนัไม่ติดทีก่เิลส ไม่ติดทีใ่จ ไม่ใช่ไม่ติดวตัถุจนไม่ใช้ 

“บอกใหเ้สียสละๆ ก็ทิง้ใหห้มดสิ จีวรกไ็ม่ตอ้งห่ม จีวรก็ตอ้งไปแสวงหามาใช่ไหม ก็

เปลือยเสียเลย” แลว้มนัเปลือยกิเลสไดไ้หม มนัยิง่เปลือย กิเลสมนัยิง่อว้น มนัอวดดีไง “พระภิกษุ
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ยงัติดในจีวร พระภิกษุยงัติดในอฐับริขาร ๘ ฉนัสิ ฉนัไม่ติดอะไรเลย” น่ีไง ละแบบกิเลส ละแบบ

ชีเปลือย 

แต่ถา้ละแบบมชัฌิมาปฏิปทา มนัละกนัท่ีไหน? มนัละกนัทีท่ฏิฐิมานะ9 ของช้ินเดียวกนั คน

ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์มาก นิวเคลียร์เขาใชโ้ดยสันติ เขาใชเ้ป็นพลงังานทดแทน 

พลงังานน้ีมหาศาลเลย ดูสิ เขาใชท้าํเป็นระเบิด ลงไปทีเดียวตายเป็นแสนๆ มนัทาํลายราบไปหมด

เลย หวัใจก็เหมือนกนั หวัใจถา้มนัมีกิเลสตณัหา ทิฏฐิมานะมนัหลอกลวง มนัทาํลาย ทาํลายโลก 

ทาํลายหวัใจของสัตวโ์ลก ทาํลายหมดเลย 

แต่ถา้มนัเป็นนิวเคลียร์โดยสันติ ดูสิ ครูบาอาจารยเ์ราตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแต่ละองค ์ มนัเป็น

ประโยชน์กบัโลก ประโยชน์กบัสาธารณะมหาศาลเลย ส่ิงท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั เพียงแต่ว่ากิเลสกบั

ธรรม ใจเราถา้เป็นกิเลส มนัเหยยีบย ํา่เราก่อนนะ 

อยา่ไปมองใคร กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจเรานะ เราเป็นภิกษุ เราเป็นนกัรบ ภิกษุผูเ้ห็นภยัใน

วฏัสงสาร ส่ิงท่ีเห็นภยัในวฏัสงสาร เราจะออกจากวฏัฏะเป็นวิวฏัฏะ ออกจากวฏัฏะ เราจะออกไป

ท่ีไหน ดูสิ เวลาเขาขา้มประเทศกนั เขาตอ้งผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง น่ีก็เหมือนกนั เราจะผา่น

ออกวิวฏัฏะ จะผา่นตรงไหน ถา้เราไม่มีมชัฌิมาปฏิปทา ไม่มีมรรคญาณ มนัจะออกกนัอยา่งไร ถา้

มนัออกจากวฏัฏะ วิธีการออกจากวฏัฏะน้ีทาํอยา่งไร ครูบาอาจารยข์องเราท่านผา่นอยา่งน้ีมา ท่าน

เห็นวฏัฏะ เห็นวิวฏัฏะ เห็นการกระทาํ เห็นการผา่นออกไป น่ีธรรมะท่ีมนัเกิดข้ึนมา 

“ธรรมะเป็นธรรมชาติๆ” การเกิดก็เป็นธรรมชาติ ทุกขก์็เป็นธรรมชาติ ส่ิงต่างๆ ก็เป็น

ธรรมชาติทั้งนั้นน่ะ ถา้ธรรมะเป็นธรรมชาติ เรานัง่อยูน่ี่เป็นพระอรหนัต์ทั้งนั้นน่ะ พระอรหนัตย์งั

เกิดตาย ดูสิ มหายานเขาบอกพระอรหนัตย์งัเกิดได ้เป็นพระอรหนัตย์งัมาเกิดต่อ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ ศึกษากนัไปศึกษากนัมาจนจะเก่งกวา่องค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ จะบอกว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สู้ปัญญาเราไม่ได ้ดูความ

โง่ของมนันะ ฆ่าตวัตายไง ขุยไผ ่ กอไผม่นัออกขุยไผ ่ มนัตอ้งตายหมด น่ีเป็นขุยไผ่ บวชเป็นพระ

เขา้ไปอยูใ่นศาสนา ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เหมือนขุยไผ ่ ทาํลายกอไผ ่

ทาํลายศาสนา ทาํลายหมดเลย แลว้บอกทาํลายกิเลส...ทาํลายกิเลสมนัไม่ใช่ขุยไผ ่
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ไมไ้ผเ่ขาเอามาจกัสาน เขาเอามาทาํประโยชน์ไดม้หาศาลเลย น่ีก็เหมือนกนั เราเป็นภิกษุ 

เราเป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร เราเกิดมาท่ามกลางศาสนธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

เราเกิดข้ึนมาเป็นประโยชน์กบัศาสนา ทาํตวัเองใหเ้ป็นประโยชน์ ถา้ตวัเองเป็นประโยชน์ จิตใจ

เป็นสาธารณะ การประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัจะเป็นสาธารณะ เสียงกระทบกระทัง่ข้ึนมามนัจะไม่

แทงหวัใจ 

ถา้จิตใจเป็นทิฏฐิมานะ เขาไม่ไดว้่าเราสกัคาํหน่ึง เขาพดูโดยความเห็นของเขา จิตใจไป

กวา้นมาเลย คนนั้นว่าเราอยา่งนั้น คนน้ีว่าเราอยา่งนั้น เจบ็ปวดไปหมดเลย ทาํไมมนัโง่ขนาด

นั้นน่ะ 

ถา้จิตใจเป็นสาธารณะ มนัเป็นเร่ืองของสาธารณะใช่ไหม โลกมนัเป็นอยา่งน้ี โลกธรรม ๘ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลย ใครท่ีโดนความกระทบกระเทือนจากโลกธรรม ๘ ท่ีจะ

หนกัหน่วงเท่ากบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็น

ศาสดา เผยแผธ่รรมไป เขาจา้งคนมาด่า เขาจา้งคนมาทาํลาย เทวทตัส่งคนมาฆ่า ส่งนกัแม่นธนูมา 

ใหม้าฆ่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ใหม้ายงิองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ส่งอีก ๒ 

คนใหม้าเก็บคนท่ีมาฆ่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ก็ส่งอีก ๔ คนใหม้าเกบ็ไอค้นท่ีมา

ฆ่า ๒ คน ท่ีมาเก็บองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ตดัตอนถึง ๔ ช่วง 

ไปถึง รอกนัอยูน่ะ คนท่ีจะไปฆ่าไปเห็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ บวชแลว้ประพฤติปฏิบติัเป็นพระอรหนัต์เลย 

“ไอค้นท่ีจะฆ่า ทาํไมยงัไม่มาสักที” ชา้ ก็เดินมาดู ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ก็บวชอีก ๓๑ คน บวชหมดเลย น่ีไง เห็นไหม บวชหมดเลย 

น่ีพดูถึงคนจะมาฆ่า แลว้คนทาํลาย โลกธรรม ๘ ใครท่ีโดนโลกธรรม ๘ ท่ีหนกัหน่วง

เท่ากบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่มี แลว้ในปัจจุบนัน้ี ติฉินนินทาส่ิงน้ีมนัเป็นธรรมะ

เก่าแก่ ของมีอยูโ่ดยดั้งเดิม มนุษย ์๒ คนข้ึนไป สตัวถ์า้ลอง ๒ ตวัข้ึนไปมนัมีติฉินนินทาทั้งนั้นน่ะ 

มนัพดูประสาความรู้สึกของมนั ไม่เป็นความจริงหรอก เพราะมนัมีกิเลส กิเลสมนัครอบงาํอยู่ แลว้

เราเป็นใคร 
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เราเป็นภิกษุ เป็นผูบ้วชใหม่ใช่ไหม ภิกษุท่ีบวชใหม่ ส่ิงท่ีจะทนไดย้ากคือทนคาํสอนของ

ครูบาอาจารยไ์ดย้าก “ทาํไมเราผดิไปหมดเลย” อา้ว! ก็นิสัยคฤหสัถ ์ มนัไม่ใช่นิสัยของภิกษุ เรา

ตอ้งขอนิสัย ขอนิสัยสมณะ สมณสารูป น่ีเราเป็นคฤหสัถม์า “ทาํไมพระเป็นอยา่งนั้น ทาํไมเป็น

อยา่งนั้น” คิดร้อยแปดไป แต่พอบวชไป ๑๐ พรรษา ๒๐ พรรษา “อืม! พระก็เป็นอยา่งน้ี เม่ือก่อน

เรามองแปลกๆ” 

น่ีก็เหมือนกนั การบวชใหม่เขา้มา เพราะนิสัยเรายงัไม่ได ้ ความเป็นไป มุมมองมนัยงั

แตกต่างมาก เวลามนัเขา้มาแลว้ มนัเขา้มา ภิกษุใหม่ทนคาํสอนไดย้าก พอทนคาํสอนไดย้าก พอ

ปฏิบติัไปมนัจะมีอะไรกระเทือนใจเราไหม พอมีอะไรกระเทือนใจ ถา้มนัทนคาํสอน แลว้คาํสอน

น้ีพิสูจน์ไดไ้หม? มนัพิสูจน์ไดด้ว้ยการกระทาํของเราไง พิสูจน์ไดด้ว้ยความเป็นจริง การกระทาํท่ี

มนัจริงข้ึนมากบัหวัใจของเรา ถา้มนัจริงข้ึนมา มนัเห็นตามความเป็นจริงข้ึนมา เราจะซ้ึงใจมากนะ 

ปฏิบติัไป ทาํไมครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัไปถึงท่ีสุดแลว้ทาํไมกราบองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยหวัใจล่ะ เพราะส่ิงท่ีเราฟ้ืน เราว่ามนัเป็นส่ิงท่ีละเอียดลึกซ้ึง เป็นส่ิงท่ีละเอียด

มากท่ีเขา้ไปประสบ...มนัเป็นของเลก็นอ้ยสาํหรับองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลย องคส์มเดจ็

พระสมัมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้มาหมดแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางเอตทคัคะไว ้ ๘๐ 

องค ์ วางไวห้มดแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไว ้ ท่านตอ้งมีความรู้เหนือกว่า ถึงวาง

ส่ิงนั้นไว ้

แลว้เราประพฤติปฏิบติั เราไปรู้ไปเห็นเขา้ ซ้ึงมากๆๆ ซ้ึงมากน้ียงัซ้ึงของเรานะ มนัยงัมี

หยาบละเอียดเขา้ไปอีก มนัจะมีความลึกซ้ึงเขา้ไปอีก มนัจะมีการแกไ้ขเขา้ไปอีก อยา่เพิ่งหยดุการ

กระทาํ พยายามปฏิบติัของเราเขา้ไป มีสติสัมปชญัญะของเราเขา้ไป มนัจะไปรู้ไปเห็นของมนั 

ความรู้ความเห็น สันทิฏฐิโก รู้จาํเพาะตน มนัเป็นปัจจตัตงั ส่ิงต่างๆ ความรู้สึก ความเห็นของเรา 

มนัเอาออกมาตีแผแ่บบทางวิชาการเขาไม่ได ้แต่ออกมาดว้ยการเทียบเคียง การเทศนาวา่การ 

สมมุติบญัญติั บญัญติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัไว ้ แลว้เราศึกษาตาม

บญัญติันั้น เวลามนัพน้ไป พน้จากสมมุติบญัญติัเป็นวิมุตติ พน้ออกไปจากกติกา พน้ออกไปจาก

โลกทั้งหมด มนัลึกซ้ึงมาก ลึกซ้ึงขนาดไหน ถา้คาํว่า “ลึกซ้ึง” ถา้พดูแบบโลก คาํว่า “ลึกซ้ึงมาก” 

มนัพดูเห็นแก่ตวั คือว่า “เอง็อยา่จบัผดิกนูะ ลึกซ้ึงมาก เอง็อยา่มองกนูะ เพราะกลึูกซ้ึงน่ะ ทาํผดิ

ขนาดไหนก็เป็นเร่ืองของกไูง” 
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ลึกซ้ึงน้ีมนัพิสูจน์ได ้ลึกซ้ึงระดบัไหน ลึกซ้ึงของโสดาบนั ลึกซ้ึงของสกิทาคามี ลึกซ้ึงของ

อนาคามี ลึกซ้ึงของพระอรหนัต ์

แต่ลึกซ้ึงของกิเลสไง “จงฟังกพูดู แต่อยา่ดกูทูาํนะ กจูะทาํชัว่ กจูะทาํความผดิของกน่ีูไง กู

อยากดงัอยากใหญ่ กอูยากมีทิฏฐิมานะ กสูอนพวกมึง ฟังกพูดู แลว้อยา่ดูกทูาํนะ” 

แต่ถา้เป็นความจริง เอาหลกัฐานมาว่ากนั เอาความจริงมาวา่กนัเลย เอาความจริงมาว่ากนั 

เพราะอะไร เพราะความจริงมนัคือความจริงอนัเดียวกนั สัจธรรมมนัเป็นอยา่งนั้น สัจธรรมมีหน่ึง

เดียว ไม่ตอ้งฟังคาํพดู ดูการกระทาํเลย แลว้เอาธรรมะมาโตแ้ยง้กนั 

การประพฤติปฏิบติัมนัทนักนัไดน้ะ ครูบาอาจารยเ์วลาอยูก่บัหลวงตา เวลาท่านพดูกบั

หลวงปู่ ลี พระอรหนัตด์ว้ยกนั “ลีเป็นอยา่งนั้นเนาะ เป็นอยา่งนั้นเนาะ” เพราะอะไร เพราะองค์

หลวงตาท่านเทศน์ ท่านเทศน์ออกมาจากประสบการณ์ของท่าน ท่านเป็นพระอรหนัต์ในความเช่ือ

ของเรา ท่านเทศน์ออกมา ท่านเทศน์ออกมาจากธรรมะของท่าน แลว้หลวงปู่ ลีท่านเป็นใคร หลวง

ปู่ ลีท่านก็เป็นพระอรหันต ์ พระอาจารยสิ์งห์ทองก็เป็นพระอรหนัต ์ พระอรหนัตก์บัพระอรหนัต์

ความรู้มนัเท่ากนั ใครมนัจะหลอกใคร 

ท่ีบอกว่า “เอง็ฟังกพูดู แต่อยา่ดูกทูาํ” น่ีมนัคือเร่ืองของกิเลสไง กิเลสมนัทนส่ิงเร้าไม่ไหว 

มนัอยากดงัอยากใหญ่ มนัก็เทศนาว่าการไป แต่เวลาการกระทาํมนัไปอีกเร่ืองหน่ึงเลย 

แต่ครูบาอาจารยข์องเรา ส่ิงท่ีทาํเวน้ไวแ้ต่เร่ืองสุดวิสัย เช่น ครูบาอาจารยเ์รา อยา่งหลวงตา 

เข่าท่านไม่ดี การยนืปัสสาวะเป็นอาบติั แต่ในเม่ือเข่าคนไม่ดี มนันัง่ลงไม่ได ้ อยา่งน้ีเป็นอาบติั

ไหม น่ีไง คาํว่า “สุดวิสัย” แต่เราก็จะเอาวทิยาศาสตร์ไปจบัใช่ไหม ยนืปัสสาวะเป็นอาบติั แต่เข่า

มนัลงไม่ได ้เป็นอาบติัไหมล่ะ อยา่งน้ีตอ้งยกเวน้ เพราะในธรรมวินยันะ เวน้ไวแ้ต่ภิกษุไข ้คนป่วย

ไง โรคชรา แต่ถา้ปัญญาเราไม่ทนั เราเห็นอยา่งนั้นเราก็จะบอกว่า “ทาํไมสอนเราอยา่งน้ี ทาํไมทาํ

อยา่งนั้น ทาํไมสอนว่าเราผดิ แลว้ทาํไมทาํล่ะ” เพราะเราคิดไม่ทนันะ ปัญญาเราน้ีไม่ทนั 

ถา้ปัญญาเราทนั เราจะซ้ึงมาก ซ้ึงต่อเม่ืออะไรรู้ไหม โรคชราเราจะเจอกนัทุกคน ตอนน้ีเรา

ยงัไม่ชรา เราเห็นว่าคนชราทาํไมทาํอยา่งนั้นๆ ถา้วนัไหนเราชราข้ึนมา “อ๋อ! ก็กิเลสมนัติฉิน

นินทา” ในศาสนา ไม่เช่ือศาสนาไม่เป็นกรรม แต่การติฉินนินทา ถา้ไม่เช่ือแลว้มนัจะหาขอ้โตแ้ยง้ 

ขอ้โตแ้ยง้นัน่แหละเป็นกรรม 
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 เทศน์พระ เร่ือง งานของพระ ๑๕ 

ไม่เช่ือไม่เป็นกรรม ศาสนาพุทธ เราไม่เช่ือว่าแดดร้อนไม่ร้อน ไม่เป็นไรหรอก แต่เรา

ออกไปตากแดด เราจะรู้ว่าแดดร้อนหรือไม่ร้อน น่ีก็เหมือนกนั เราไม่เช่ือศาสนา ไม่เป็นไรหรอก 

แต่ถา้เราติฉินนินทา เราตอ้งหาเหตุผล การหาเหตุผลโดยกิเลสมนัติอยูแ่ลว้ การติฉินนินทาพระ

อริยเจา้เป็นกรรม มนัเป็นกรรมตอนนั้น เราไม่ทนักิเลสเรา เราก็จะไม่เขา้ใจเรา ถา้เราทนักิเลสเรา 

น่ีงานของพระ 

งานของโลกเขาทาํเพื่อเขา งานของเรา เราทาํเพื่อตวัเราเอง แต่ผลมนัตอบสนองยิง่กว่าโลก

อีก โลกเขาทาํงานแลว้เป็นสมบติัส่วนตวัของเขา เราทาํงานของเรา แต่เราเป็นภิกษุใช่ไหม เราเป็น

หน่ึงในบริษทั ๔ ใช่ไหม มนัจะทาํให้เชิดชูสังฆะเราสง่างามไง ถา้ทาํจนเป็นความจริง มนัทาํให้

สังคมสงฆเ์ราสง่างาม ส่ิงน้ีมนัสง่างาม เป็นเพชรนิลจินดาประดบัไวใ้นศาสนาน้ี เอวงั 
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