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ฟงธรรมกอน  ถาคนมีสติ  คนมีปญญา  อยางวาธรรมะเปนธรรมชาติ  สรรพสิ่งนี้ 
เปนธรรมเพราะจิตนีเ้ปนธรรม  จิตใจเปนธรรมมองอะไรก็เปนธรรม  อยางเราถาเรามี 
ความสุขมคีวามรื่นเริงในหัวใจ เรามองโลกนี้สวยงามมาก โลกนี้เปนทีน่าอยูมาก โลกนีม้ี 
แตความสุขเลย แตถาเราทุกขนะ จิตใจเราคับของอยูในใจ โลกนีน้าเบือ่หนายมาก โลกนี้ 
เดือดรอนมาก โลกนี้ขัดของมาก 

ถาใจคนเปนธรรมแลว ครูบาอาจารยทานพูดวา “ถาใจเปนธรรม กําขี้มามนัก็ดี ถา 
ใจมันเลวมา กําเพชรมาเพชรมันก็เลว” มันเลวที่ใจ มันเลวที่หัวใจ  เราทําจิตใจเราใหสงบ 
นะ  ตั้งใจ  ใจนี่เปนของทีม่ีคุณคามาก  เราอุตสาหเหน็ภัยในวัฏฏะ  เห็นภยัในโลกแลวเรา 
หนีเขาออกจากโลกมา สังคมเขาใหโอกาสนะ 

พระนี่บวชแลวใหศึกษา  ใหประพฤติปฏิบัติ  ศึกษาก็ใหมีการเลาเรยีน  เรยีนเลย 
สํานักไหนทีค่วรเรียน  เรียนเลย  ฝายคนัถธุระเขาปกครองดูแล  จะโงๆ  เซอๆ  ซาๆ  จะ 
ปกครองคนไดอยางไร  เราจะปกครองเขาใชไหม  เปนเจาคณะจังหวัด  เจาคณะอําเภอ ใน 
การปกครองเขาก็ตองมีวุฒิภาวะของเขา  เขาก็ตองรูที่มาของศาสนา  ศาสนานี้มาอยางไร 
วัฒนธรรมประเพณีนีม้าอยางไร แลวการดํารงในปจจุบันทําอยางไรตอไป 

นี่สถานที่ศึกษาก็ควรจะศึกษา ไมใชวาเราจะปฏเิสธวาคนเราเกิดมาตองโงดักดาน 
ไมตองเรยีนหนังสือ  ไมใช!  คนเราเกิดมามันก็ตองมีการศึกษา  แตการศึกษาอยางนั้นมัน 
เหมือนการศึกษาทางโลก  อยากเรียนแพทย  อยากเรยีนหมอ  อยากเรยีนวิศวะ  อยากเรยีน 
นิติฯ  นัน้เปนวิชาชีพ  อาชีพของเขา  เขาเรยีนมาแลวเขาใชเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต 
ของเขา
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นี่ก็เหมือนกัน  ในการปกครองเขาก็ตองมวีุฒิภาวะ  มีอาชีพของเขา  มันก็ 
เหมือนกับมีความรูของเขา  ความรูอยางนี้เปนความรูประจําโลก  ความรูในศาสนาก็มใีบ 
ประกาศนียบัตรให  แตความรูในพุทธศาสนา  ความรูขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจา จิตใจรมเยน็เปนสุขไหม เรามีหลักมีเกณฑในหัวใจไหม 

ถาเรามีหลกัมีเกณฑในหัวใจนะ  โลกนี้รืน่เริงมาก โลกนี้สดใสมาก แลวประพฤติ 
ปฏิบัติไปจิตมันมีความสงบไหม  จิตมีความสงบขึ้นมา  จิตมันมีความรมเย็นเปนสขุ  ถา 
จิตใจเรามีความสงบ  มีความรมเยน็เปนสุขซะบาง  “รสของธรรมชนะซึง่รสทัง้ปวง”  เรา 
ไดดื่มกนิรสของธรรม  เราจะเอาอาหารใหคนอืน่กนิ  แตเราไมมอีาหารใหเขากินเลย  เรา 
แนะนําอาหารใหเขาไมไดเลย  เราจะเปนคนสั่งสอนเขาไดอยางไร 

เราตองมีอาหารนะ  เราตองมคีวามสมัผัสของใจ  ใจไดสัมผัส  ใจนี้มีคุณธรรมเหน็ 
ไหม  ความสขุมนัคืออะไร?  ชีวิตนี้มนัมาจากไหน?  เกิดมาทําไม?  แลวเกิดมานีม่ีคุณคา 
อยางไร?  มีคุณคามาก  ดูสิ  เวลาครูบาอาจารยทานพูด  “ชีวิตของพระอรหนัตที่สิ้นกิเลส 
แลว ความดํารงชีวิตอยูหรอืการตายไปก็มีคาเทากัน” 

การดํารงชีวิตอยู  การเกิดและการตายมนัไมมี  ถามนัตายไป  เราอยูในปจจุบนั  เรา 
อยูในการดํารงชีวิตอยู  ถาตายไปมนัก็เหมือนกับในปจจุบันนี้  แลวมนัจะมีอะไรนา 
ตื่นเตน เพราะจิตมันสิน้กิเลสแลว แตความดํารงชีวิตอยูมนัเปนประโยชนมากกวา 

มากกวาหมายถึงวา  คนอืน่เขาไดชักนําเขาใหทําคุณงามความดี  ใหเปนที่พึ่ง  ให 
เขาอบอุน  ใหจิตใจของสัตวโลกมีทีพ่ึ่งทีอ่าศัย  มีที่เกาะ  อบอุนในจิตใจของเขา  อยูเพื่อ 
สังคม อยูเพือ่โลก ถาอยูแลวมีประโยชนกอ็ยูดีกวา ถาอยูหรือตายกม็ีคาเทากนั มันจะไมมี 
อะไรตืน่เตนไปกับสิ่งนีอ้ีกแลว 

มนุษยเรา  ดูสิ  ชีวิตนี้มาจากไหน  เกิดมาทําไม  แลวเกิดมามีชีวิตอยูเพือ่อะไร  ตาย 
แลวไปจะไปไหน งงไปหมดเลยนะ 

เขาบอกวา “ธรรมะเปนธรรมชาติ ธรรมะเปนธรรมชาติ”
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มันไมเปนธรรมชาติหรอก  เพราะใจเอง็ยังไมเปนธรรม!  ถาใจเราเปนธรรมขึ้นมา 
มันเปนธรรมเหนือโลก  มันไมหมุนเวียนในวัฏฏะอกีแลว  มนัเขาใจในวัฏฏะ  จบสิ้นใน 
กระบวนการของมันแลว 

แตใจเรานี้เปนขี้ขา  ถาใจมนัโดนกิเลสขมขีอ่ยู  มันเปนสวนหนึง่ของสังคม  เปน 
สวนหนึง่ของปญหาไง ดูสิ ปญหาที่เกิดขึ้นมานะ ปญหามีไวใหแก ถาเราแกปญหา เรามี 
สติ เรามีปญญาแกไขปญหาสิ่งนั้นได เราแกปญญานั้นได ถาเราไมแกปญหานัน้  เรามีแต 
เขาไปเปนสวนหนึง่ของปญหานั้น ปญหานัน้ก็จะใหญโตมากเลย 

ชีวิตเราก็เหมือนกัน  ธรรมะเปนธรรมชาติ  ธรรมะเปนธรรมชาติ  ใจนี้มนัก็หมุน 
ไปกับธรรมชาติ  นี่วัฏวน  ใจมนัก็หมุนไปในธรรมชาติ  มันเปนสวนหนึ่งของปญหาแลว 
มันกเ็วียนไปกับปญหานัน้ เรายับยั้งใจของเราไมได 

ถาเรายับยัง้ใจของเราได  เราเปนผูแกปญหา  ปญหาชีวิตเกิดขึ้นแลว  ปญหาความ 
ทุกขเกิดขึ้นแลว  ปญหาตางๆ  เกิดขึ้นมา  แลวเราจะแกปญหานี้อยางไร  ตั้งสติเราใหได 
ยับยั้งใจเราใหได  เราตองทําใจเราใหมีความสุข 

เราเปนศากยบุตรพทุธชิโนรส  ศากยบุตร..เปนบุตรขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา  พุทธชิโนรส..ไดรับศาสนานีม้า  เปนผูดาํรงศาสนา  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก 
อุบาสิกา เปนเจาของศาสนา 

“มารเอย  เมื่อใดภิกษุ  ภกิษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ของเรายังไมเขมแข็ง  ยังไม 
สามารถกลาวแกคําจาบจวงของลัทธิตางๆ ได เราจะไมยอมปรินิพพาน” 

จนพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว  วางศาสนาไวแลว  ครูบาอาจารยของเรามารื้อ 
คนขึ้นมา  ศาสนามันอยูที่ไหน  ศาสนาอยูที่ไหน  นี่วิง่หาเห็นไหม  ธุดงคไปทั่วเลย  ธุดงค 
ไปก็เพือ่หาใจเรา  เพราะประสาพระเราถาธุดงคไปทีไ่หนมนัวเิวก  ที่ไหนมันมีความสงบ 
สงัด  เราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา  รักษาจิต  ธุดงคไปเพือ่คนหาจิตใจตัวเรานะ  ธุดงค 
ไปเพือ่จะใชปญญาของเราอบรมเขามา  เพือ่ใหเราเห็นกิเลส  ใหเราเหน็ความผิดพลาดใน 
หัวใจ
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ผิดพลาดหมด  ความคิดผิดหมด!  ความคิดเราทีว่าปรารถนาดี  ปรารถนาดีกับใคร 
ปรารถนาดีทําไมไมตัง้หลักขึ้นมาใหได ถาปรารถนาดีขึ้นมาจิตตองมีสมาธิขึ้นมา จิตตอง 
มีฐานขึ้นมา  จิตตองมีปญญาขึ้นมา  รักษาใจขึน้มา  นี่ละยอดพระไตรปฎก  ทีเ่ขาสวดยอด 
พระไตรปฎก ยอดพระไตรปฎกก็คอืหัวใจนี่ไง 

แลวถาหัวใจนี้มนัเปนพทุธะ  ก็เหมือนเราไดอุปฏฐากพระพุทธเจา  พุทธะคือ 
ความรูสึกของเรา  ใจเรามคีวามรูสึก  ใจที่มีความทกุขอยูนี่  สติสัมปชัญญะไลตอนเขามา 
นี่หามันเจอแลวทําความสะอาด  เขาเรียกวิปสสนาญาณ วิปสสนาคือปญญาใครครวญเขา 
ไป ทําความสะอาดหัวใจเขาไป นี่ยอดพระไตรปฏก เราทําของเรา 

วันนี้เรามาลงอุโบสถกนั เรามาเขาหมูกนั หมูของเราตองเขมแขง็ หมูของเราตอง 
เจือจานกนั  ตองเสยีสละตอกัน  ตองพึง่พาอาศัยตอกัน  หัวใจเขาหัวใจเรา  จิตใจทุกดวง 
อยากทําแตความดี  ไมอยากทําความช่ัว  อยากจะมีความสุข  เกลียดความทกุข  หัวใจทุก 
ดวงใจเหมอืนกนั 

ถาทุกดวงใจปรารถนาความสุข  เกลยีดความทุกข  เราอยาไปทําหวัใจดวงอืน่ให 
ไดรับความกระทบกระเทอืนไปจากการกระทําของเรา  ถาการกระทําของเราทําใหหัวใจ 
ดวงอืน่กระทบกระเทือน  ดูสิ  หัวใจเปนสิ่งที่มีคุณคามาก  แลวไปกระเทอืนหวัใจ  ไป 
กระเทอืนสิง่ทีม่ีคุณคา  เพราะอะไร  เพราะชีวิตนี้ทัง้ชีวิตมันฝงไปกับชีวิตเรา  ใครทําคุณ 
งามความดกีับเรามันจะเหน็คุณประโยชน  มันจะรกัเขาตลอดชีวิตนี้  แลวถาเราไปทํา 
อะไรทีเ่ปนความบาดหมางในหวัใจคนอืน่  มันจะอยูฝงใจเขาไปตลอดชีวิตนะ 

ฉะนั้นสิ่งใดที่มนัจะกระเทือนใจกัน  อยาทํา!  เรากไ็มตองการ  เราปรารถนาแต 
ความสุข  เราตองการใหคนทําดีกับเรา  เราไมควรไปทําความกระทบกระเทือนกับใคร 
ทั้งสิ้น  นี่กวาที่มนัจะไปกระทบกระเทือน  มันไปจากไหน  มนัก็ไปจากกิเลสตัณหาความ 
ทะยานอยาก  แลวกิเลสตัณหาความทะยานอยากของเรามนัมอียู  มันขบัดันในหัวใจมนัก็ 
จะไป เราตองตัง้สติ เราถึงตองอดนอนผอนอาหาร ตองยับยั้งมันไง ถาเรารักตัวเราเอง เรา 
ตองยับยั้งจิตใจของเรา 

มโนกรรม  แมแตคิดมนัก็ออกเปนมโนกรรมนะ  วจีกรรม  กายกรรม  กรรมที่ 
กระทบกระเทือนกนัใหเขาทางจงกรมซะ  เวลากเิลสมันดนัขึ้นมา  หัวใจมันเรารอนมาก
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มันอยากแสดงออก  มนัอยากจะไปทําลายคนอื่น  บงัคับมนัใหเขาทางจงกรม!  บังคับมนั 
ใหนั่งสมาธิ  บังคับหวัใจไมใหมันไป  ไมใหมันคิด  ไมใหมนัทํา  บังคับใจตัวเองใหอยู 
ในทางจงกรม ใหอยูในการนัง่สมาธิภาวนา ฝกหัดบังคับมนับาง หัวใจนี้หัดบังคับมนั ไม 
ตองการใหมันเปนอิสรภาพมากนัก  ใหมันมีสติสัมปชัญญะ บังคับมนั  ดูแลมนั  รกัษามัน 
ใหได ทําใหได นี่ยอดไตรปฎก 

พระไตรปฎก วนิัยปฎก สุตตันตปฎก อภิธรรมปฎก  ปฎกคือตะกรา ๓ ที่บรรจุคํา 
สอนขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไว  นี่กเ็หมือนกัน  กิเลสตัณหาความทะยาน 
อยากของเรา  มนัอยูในหัวใจของเราแลวใหธรรมเขาไป  นี่พระไตรปฎก  ใหมันบรรจุ 
ธรรมไง  ตะกรา  ตัวใจนี่ใหไดบรรจุศีลธรรม  ธรรมะที่เปนสติธรรม  ปญญาธรรม  สมาธิ 
ธรรม  ใหมันอยูในหัวใจเราบาง พยายามรักษาใหหวัใจมนัรมเยน็เปนสุข  ใหหัวใจมนัชุม 
ช่ืน เราตองธุดงคไปเพือ่คนหาจิตใจเรา 

นี่ก็เหมือนกัน  เรามาลงอโุบสถรวมกนั  เราตองเดนิทางมา  เราตองเขาหมูเรา  เรา 
เขามาก็เพือ่ความสมานฉนัท เพื่อความสามัคคี นี่เปนสังฆกรรม มนัเปนกจิของสงฆ สงฆ 
ของเรารวมสามัคคีกนั ทําใหหมูสงฆเจริญรุงเรือง หมั่นประชุมกนัเนืองนิตย  เลิกประชุม 
พรอมกัน  ถามีปญหาในสังคมของใครเอามาชวยเหลือเจือจานกัน  ถามีความสามัคคีใน 
คารวะ ๖ ศาสนาจะมั่นคง 

เวลาสงฆเขาอยูดวยกัน ตางคนตางอยู วัตรอะไรก็ตางคนตางอยู แลวก็บอกธรรม 
วินัย  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวนี่มีแตความวาเหว  มีแต 
ความเรารอนในหัวใจ  ไมมีใครดูแล  การปกครองประชุมในสงัฆาธิการ  เขาประชุมกนั 
เปนหนาที่การงานของเขา 

แตการประชุมของเราไมเปนอยางนัน้  การประชมุของเราลงอุโบสถ  สังฆกรรม 
เพื่ออะไร  เพือ่ความสะอาดบริสทุธิ์ของศีลของธรรม  ของการประพฤติปฏิบัติ  ถาเรา 
ประพฤตปิฏิบัติขึน้มาในหวัใจมันจะสะอาดบริสุทธิ์จากเนือ้ของใจ เนือ้ของใจมนัสะอาด 
บริสุทธิ์ไดมนัตองใชศีล  ใชสมาธิ  ใชปญญา  เขาไปไตรตรองมนั  เขาไปกรองสิง่ที่เปน 
กิเลสตัณหาความทะยานอยากออกมาจากใจ



เทศนพระเรื่อง ใจพระ ๖ 

ดูสิ  เวลามนัดันเขามาในหวัใจทกุคนรูหมดนะ  ทุกขไมตองบอกวาอยูที่ไหน  ทุก 
คนทุกขทั้งนั้นละ  ทุกขเปนอรยิสัจ  ทุกขเปนสจัจะ  ทุกขเปนความจริง  ถาทุกขไมเปน 
สัจจะ  ทุกขไมเปนความจริง  เราหนีโลกมาเพราะอะไร  เพราะอยูกับโลกนี่  วัดมันเย็นแต 
โลกมันรอนนะ 

ในสโมสรสันนิบาตทุกดวงใจวาเหว  อยามองโลกทีเ่ขาเปนปกตินีเ้ลย  ในสโมสร 
ในขณะทีเ่ขากําลังมีงานเลี้ยงกัน  รืน่เริงมีความสุขกนั  ทุกดวงใจวาเหว  ขนาดในสโมสร 
สันนิบาตทุกดวงใจวาเหว พระพุทธเจาบอกไวแลว แลวมนัจะมีอะไรเปนที่พึง่ได มอีะไร 
เปนทีน่าสนใจนัก  มันมีอะไรนาสนใจทางโลกนี่  เราเห็นวาโลกนีเ้ปนของรอน  เราถงึมา 
บวชเปนพระ เปนนักพรต เปนผูที่ประพฤตปิฏิบัติ เปนผูที่เหน็ภัยในวัฏสงสาร 

คนที่เหน็ภัย  ดูสิ  คนที่เจ็บไขไดปวยเขาตองไปหาหมอเพือ่รักษาโรคภัยไขเจ็บ 
ของเขา  นี่ก็เหมือนกัน  ถาเรายังตืน่ตัวอยูตลอดเวลา  เรายังไมไปนอนจมอยูกับกเิลสนะ 
ถานอนจมกับกเิลสชีวิตเราจะหมดไปวนัๆ  หนึ่ง  นี่ชีวิตเราไมหมดไปวนัๆ  พูดไวเปน 
สติสัมปชัญญะ  ชีวิตเราจะไมหมดไปโดยเปลาประโยชน  ชีวิตเราเปนชีวิตนักรบ  เราจะ 
รบกับกเิลส รบกับตัณหาความทะยานอยาก 

หนาที่การงานเปนขอวัตรปฏิบัตนิี่ ปฏิบัติเพื่อเปนเครื่องอยู มัดใจไวอยูกับขอวัตร 
ปฏิบัติของเราเพื่อไมใหเปนคนราง วัดราง ดูสิ เวลาเขามาติเตียนพระ ไปวัดไหนก็แลวแต 
ปลอยใหวัดสกปรก  โอโฮ  ขนเต็มเลย  ขนหมา  ขนตางๆ  เปนวัดสกปรก  เปนวัดรางเหน็ 
ไหม 

วัดเราไมราง  เขามาที่นี่สะอาด นั้นนะมนัเปนพฤตกิรรมของพระทีว่ัดนัน้  ถาพระ 
วัดนั้นมีขอวัตรปฏิบัติวัดนั้นจะไมราง  วัดมีพระอยู  พระจะไมรางเพราะพระมีขอวัตร 
ปฏิบัติ  ถาพระไมมีขอวัตรปฏิบัติในหัวใจเปนพระราง!  ไมมีศีล  ไมมีธรรม  ไมมีขอวัตร 
ปฏิบัติในหวัใจ  ไมมเีครือ่งอยูแลวมันก็รอน  เราไมมีเครือ่งอยูขางในมนัวางเปลา  มนัจะ 
เย็นไดอยางไร 

แตขางในมันมีหลกัมเีกณฑของมนั  คนมีหลกั  คนมจีุดยืน  มนัจะไปตื่นเตนอะไร 
กับโลกเขา ขนาดธรรมวินยัเปนเครื่องอยูมันก็มีหลักแลว  ถามันมีหลักขึน้มาเราตอง 
ตั้งใจของเรา เราทําความดีเพือ่เรา



เทศนพระเรื่อง ใจพระ ๗ 

ดูสิ  ครูบาอาจารยทานอยูในปา  เวลาทานสวดมนต  เทวดา  อินทร  พรหม  โอโฮ 
อนุโมทนานะ มีความสุขมาก  เพราะมีความรมเย็นเปนสุขจากธรรม เสียงธรรมจากหวัใจ 
ที่เปนธรรมมีความรื่นเริง  มีความอาจหาญ  เวลาจะธุดงคตอไปนะ  โอ  เทวดานมินตออน 
วอนใหอยูตรงนัน้เลย 

เราอยูในปา  เราประพฤตปิฏิบัติทําไมมนัรมเยน็เปนสุขไปทั้ง  ๓  โลกธาตุละ  แต 
โลกเขาไมเหน็ไง  โลกของเขาวา  “พระเหน็แกตัว  พระไมทํางาน  เดินจงกรม  เดนิไปเดิน 
มาไมเอาอะไรเลย” 

ไมเอาอะไรเลยนะเอา  เอาตัวเองไง  เอาศีลเอาธรรม  เอาคุณธรรมในใจ  แตโลกที่ 
เขาแสวงหากัน ที่วาเขาจะได เขาจะไมไดอะไรเลย เพราะอะไร เพราะสิ่งนั้นมันเปนวัตถุ 
เขาจับตองเปนสิ่งใดจะไมมีสิ่งใดติดไมติดมือเขาเลย 

แลวเราประพฤติปฏิบัติของเรา  อยาใหโลกติเตียน  แลวอยาเอาคําติเตือนของโลก 
มาทําลายอุดมคตขิองเรา ใครจะตเิตียน ใครจะวากลาวอยางไร มนัเปนความมืดบอดของ 
จิตใจเขา  จิตใจเขามืดบอดขนาดไหน  เขาปรารถนาในความมืดบอดของเขา  เขา 
จินตนาการของเขา มันไมเปนความจรงิ 

เรามีศาสดา  เรามีธรรมวินัยเปนที่พึ่ง  เรามีขอวัตรปฏิบัติเปนทีพ่ึ่ง  เราไมตอง 
หวั่นไหวไปกบัโลก  โลกเขาจะหวั่นไหว  โลกเขามีความเห็นอยางไร  มันเรื่องของโลก 
เราจะไมหวัน่ไหวไปกับเขา  เรายึดธรรมวนิัยของเราไวกับเรา  ใหเราไมเปนคนวัตรราง 
เปนพระแลวมีขอวัตรปฏิบัติ 

คนโงเขาก็วาเขาก็ติเตียนของเขาไปตามประสาคนโง  คนโงก็พูดไปมันมีอะไรมี 
ผลเปนความจริงไหม 

แตคนฉลาดสิ คอยบอกเรา ดูสิ เขาไปในวัด วัดนี้นารื่นรมยไหม มันฟองถึงคนอยู 
ถาคนอยูดูแลรักษา  วัดนี้  พระที่อยูวัดนี้มีขอวัตรปฏบิัติ  วัดนี้เปนความรมเยน็เปนสุข  มนั 
เปนทีไ่ววางใจได  เปนทีพ่ึ่งอาศัย  เขาก็อุนใจ  เราก็อุนใจ  แตถาเราไมอุนใจตัง้แตเริม่ตน 
ใครจะอุนใจไปกบัเรา ถาใจของเราพึง่ไมไดจะเอาอะไรเปนที่พึง่ แลวพึ่งไดมันพึ่งมาจาก 
ไหน สิ่งที่ทําอยูนี่ มนัจะเปนประโยชนมาจากไหน



เทศนพระเรื่อง ใจพระ ๘ 

ถาเราไมมีครมูีอาจารยที่ทานแสวงหามาใหนะ  เราจะไมรูเลยวาอะไรเปนความดี 
อะไรเปนความช่ัว แตถาเรามีครมูีอาจารยนะ ดูสิ  ดูเด็กกวามนัจะโตมาได พอแมสอนมา 
ขนาดไหน พอแมดูแลมาขนาดไหน ยิ่งเดก็ออนพอแมยิ่งถนอมรักษา เพราะสมองมนัเริม่ 
จะจดจํา 

นี่ก็เหมือนกัน  เราบวชใหม  ผูบวชใหมเขามา  ภัยของภิกษุทีบ่วชใหมคอืทนคํา 
สอนไดยาก  เวลาหมูคณะพระคอยบอกจะอึดอัดขัดของไปหมดเลย  วาทําไมคอยบอก  นี่ 
ไง มันเด็กใหมไง จิตใจยังออน จิตใจยงัใหมอยู จิตใจยังอยูกับโลก ยงัเปนนิสยัของโลก 

นิสัยของสมณะสารูปควรทําอยางใด  เราบอกกัน  เราดูแลกัน  เราจะสงตอศาสนา 
ใหมั่นคงกัน  สงตอศาสนาจากภิกษุ  จากพระที่มอีายุพรรษาสงตอมาๆ  แลวเราก็จะมีอายุ 
พรรษามากขึน้ไปโดยธรรมชาติ  แลวเราจะเปนหลกัเปนเกณฑของศาสนา  เราจะไมเปน 
คนราง  เราจะไมใชภิกษุหัวโลนเฉยๆ  ภิกษุหัวโลนมนัตองมีธรรมวนิัยประจําหัวดวย 
ประจําตัวเราดวย เหน็ไหม เราสงตอกัน 

นี่ศาสนามั่นคงไหม  ศาสนามัน่คงจากภายนอก  มั่นคงจากธรรมวนิัย  ศาสนา 
มั่นคงจากหัวใจของเรา  ถาหัวใจของเรามันรื่นเริงอาจหาญ  มันเคารพบูชานะ  ถาไมมี 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เราเกดิมาแลวในวัฏฏะเราจะเวียนไปอยาง 
นั้นเหมือนคนอยูกลางทะเล  คนอยูกลางมหาสมุทร  แลวเจอคลื่นลมไมมีทางไปเลย  แต 
เราเกิดมาอยูกลางทะเล  อยูกลางคลืน่ลมขนาดไหน  เรามีแพ  มีเรอื  มีธรรม  มวีินยั  มี 
ศาสนาเปนที่พึง่  เราพยายามชวยเหลอืตัวเอง  เอาตัวเองใหรอดได  ถาเอาตัวเองใหรอดให 
ไดแลวจากใจดวงหนึ่งสูใจดวงหนึ่งนะ 

ในการประพฤติปฏิบัติของเราแตละครั้งแตละคราวขึ้นมา  ในการนัง่สมาธิภาวนา 
มันไดมางายๆ  เหรอ  เราตั้งใจเราจริงจงักับเรานะ  ถาไมจริงจังกับเรานั่งสมาธิไปมัน 
เหมือนหัวตอ  ดูสิ  ดูพระพุทธรูป  ดรููปเคารพที่เขาปนเอาไว  มันนั่งทั้งวนัทัง้คืนเลย  มนัรู 
อะไรบาง 

เรานั่ง  เรามีชีวิต  เรามีความรูสึก  เรามีความเจบ็ปวด  เรามีความขบเมือ่ย  เรามทีุก 
อยางพรอมเลย  มีเพราะอะไร  มีพรอมเพราะมีชีวิต  มีพรอมเพราะมีหวัใจไง  หัวใจทีม่ัน 
เคยสะดวกสบายของมนั  พอเรานั่งสมาธิภาวนา  เราเคารพบูชา  เราปฏิบัติบูชา  เราเอาบุญ



เทศนพระเรื่อง ใจพระ ๙ 

กิริยาวัตถุ  กริิยาที่เปนความอิสรภาพของเรา  เราบงัคับใหเปนทานัง่เพือ่บูชาองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา 

“ผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม”  เราบูชาองคตถาคต  เพราะเราเคารพศรัทธา 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  แตเวลาบูชาไปแลวนี่  พุทธะในหัวใจของเรามนัรูขึน้มา 
มันมีความสงบของมนัเขามา  มันมคีวามสุขเขามา  ดูสิ  เรามีที่พึ่งใชไหม  เรามเีรือ  มีแพ 
เพื่อจะประคองชีวิตนี้ไป เราตั้งสติของเรา เรามีสมาธิของเรา เรามีคําบรกิรรมของเรา เรา 
ใชปญญาอบรมสมาธิของเรา 

เรามีกจิกรรมของเรา จิตใจมนัมงีานทําของมนั  เราไมใชคนเรรอนนะ เรามีหนาที่ 
การงานของเรามหาศาลเลย  งานของเราคือเอาใจของเราไวในอํานาจของเรา  เอาความคิด 
เอาความฟุงซานออกไปจากใจใหได  แลวสรางปญญาของเราขึ้นมา  ปญญาไมเกิดเอง 
ปญญาเกิดเองไมได ปญญาตองเกิดจากการฝกฝน 

การฝกฝน โลกุตตรปญญา โลกียปญญา สัญญา สังขาร มันปรุงแตงโดยธรรมชาติ 
ของมัน  เกิดดบั..  เกิดดับ..  นี่ปญญาโลกทั้งนั้นนะ  ปญญาของกิเลส  เวลาวาเปนปญญาก็ 
ปญญาของกิเลส กิเลสเอามาฟาดฟนเรา  เวลากิเลสเกิดขึ้นมาตรกึในธรรมขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ตรึกในธรรมๆ  ธรรมะเปนธรรมชาติ  ธรรมะเปนธรรมชาติ 
ธรรมชาติจะเขามาในหวัใจเราเอง  ธรรมะมนัจะผุดขึน้มาในหัวใจเอง  นี่ไงปญญา 
กิเลสทัง้นัน้เลย! 

ธรรมผุด..  ธรรมผุด..  เวลาธรรมผุดมันเกิดจากอํานาจวาสนา  ดูสิ  ดูเวลาหญามัน 
เกิดสิ  ตนไมที่มนัเกิดมาจากดิน  ถามนัมเีมล็ดพันธุพืชอยู  มันโดนฝนมันกจ็ะงอกขึน้มา 
ความคิดมนังอกมาจากใจ  ธรรมมนัผุดขึ้นมา  ธรรมมันผุดขึ้นมา  มันผุดขึน้มา  มนัเกิดมา 
จากดินใชไหม หญา วัชพืชเกิดมาจากดนิ มันผุดขึน้มา 

แตอริยสัจเราไมตองการ!  เราตองปรับพืน้ที่  เราจะถางหญา  เราจะปรับพืน้ที่ของ 
เรา  เราจะปลกูพืชของเรา  เราจะปลูกตนไมของเรา  ปลูกพืชพันธุธัญญาหารที่ไวสําหรับ 
กิน สําหรับใชในชีวิตประจําวนัของเรา



เทศนพระเรื่อง ใจพระ ๑๐ 

นี่เหมอืนกัน เราตั้งสมาธิ เราทําปญญาขึ้นมา มันเปนอริยสัจ มนัเปนความจริง เรา 
ไดตั้งสติถากถางขึน้มาเพื่อใหจิตสงบเขามา  พอจิตมันสงบเขามา  ถาเราไมเกิดวิปสสนา 
ขึ้นมามนัจะเกิดปญญาไดอยางไร จะมอีะไรงอกงามขึ้นมาในหวัใจของเรา  เวลาธรรมมัน 
ผุดขึ้นมามนัเปนความคิดเฉยๆ  มนัเปนความรูสกึ  วาเกิดขึ้นมามันมีธรรมเกิดขึน้มา 
ตอบสนองในหัวใจ ออ..ออ.. 

พอมนัตอบสนองไปแลว  มันเกิดขึ้นมามนัดับไปแลว  อยากได  อยากเปน  อยาก 
อยางนัน้อกี  นั้นนะกเิลสเกิดแลวนะ  มนัไมเกิดมันก็อยากได  อยากใหมนัเปน  ทําความ 
สงบของใจเขาไปเพือ่จะใหมันเปนอีก  แลวมนัจะเปนไหมละ  เพราะอะไร  เพราะมันเปน 
สมถะ มนัเปนอํานาจวาสนาของแตละบุคคล 

ดูสิ  ดูบางพื้นทีเ่ปนหญาคามนัเกิดขึ้นมาแลว  โอโฮ  มันรกชัฏไปหมดเลย  บาง 
พื้นที่เปนหญารกเห็นไหม  ไปดูสนามกอลฟซิ  หญาเขาเขียวเลยนะ  เขาปลูกของเขาเพือ่ 
ประโยชนของเขา  นี่ก็เหมอืนกัน  สิ่งที่เปนโลกียปญญามันเปนประโยชนกบัโลก  แตถา 
มันเปนพืชพนัธุธัญญาหาร มันเปนตนไม มนัเปนขาว เปนอาหารของเรา 

อาหารของใคร?  อาหารของใจ  เพราะใจมันลิ้มรสของธรรม  ปญญามันเกิดเหน็ 
ไหม  ถาจิตมันสงบเขามายอนออกรูธรรมารมณ  ธรรมะคอือารมณ  ความคิด  ธรรมารมณ 
ธรรมะเหน็ไหม ความคิด ถามีสมาธิมนัมีพืน้ฐาน เวลาเกิดขึ้นมาเปนธรรมารมณ เปนสติ 
ปฏฐาน ๔ 

วิปสสนาจะเกิดจากสติปฏฐาน ๔ กาย  เวทนา จิต ธรรม สภาวธรรม สิ่งทีเ่กิดขึน้ 
เปนสภาวธรรมใครเปนคนเห็น  ถาจิตมนัเปนคนเห็น  จิตมันจับตองได  มันใชปญญา 
ใครครวญเขาไป  นี่ไงโลกุตตรปญญา  ปญญาที่จะฝกฝน  ปญญาอยางนี้ไมเกิดเอง  ถา 
ปญญาอยางนี้เกิดเองฤๅษีชีไพรเปนพระอรหนัตหมดแลว  ผูที่ประพฤติปฏิบัติไมมี 
ใครหลงเลย จะเขาเปนพระอรหนัตหมดเลย 

แตมันไมเกิดสิ  เวลามันเกิดขึน้มามนัตรึกในธรรมของพระพุทธเจา  แลวเกิดกิเลส 
ของเราบวกเขาไป  เรารู  เราเหน็  เราเขาใจ  เราบรรลุธรรม  มนัไมใช  นี่ไง  เวลาปฏิบัติ 
ขึ้นมากเิลสมนัก็สอดเขามาดวย  เพราะอะไร  เพราะมันไมมีสมาธิ  เพราะจิตมันไมมัน่คง 
เกิดปญญาขึ้นมาก็เปนปญญากิเลส นีโ่ลกยีปญญา ปญญาเกิดจากกิเลส ปญญาเกิดจากใจ
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แตถามันเปนโลกุตตรปญญา  ปญญาเกิดจากใจเหมอืนกัน  แตใจนี้..  ใจนี้..  มันได 
ปรับพืน้ที่  มันไมมีหญา  ไมมีสิง่ใด  ไมมพีืชที่เปนพษิขึ้นมาทําลายขาวกลาของเรา  แตถา 
เราไมรกัษาขาวกลาของเรา  ปญญาที่มันจะเกิดกับเรามันจะสูวัชพืชไมไหว  มันจะเลีย้ง 
ตัวเองไมได 

นี่เหมอืนกัน  ปญญาที่มนัเกิดขึน้กับเรา  ปญญาที่เราใชวิปสสนา  มันตองฝกฝน 
มันตองถนอมรักษา ถาเรามพีื้นฐานมาตั้งแตวัดไมราง วัดมีพระอยู พระไมรางจากขอวัตร 
เพราะพระมีขอวัตรเปนที่อาศัย  นี่ไงมันจะมัน่คง  มนัจะอาจหาญของมนั  สติสัมปชัญญะ 
มันจะสมบรูณ  เวลาทํางานขึน้ไปหรือเราทําอะไรขึ้นไปเพราะจิตใจเราวางพื้นฐานมาดี 
การประพฤติปฏิบัตเิราก็จะมีคุณคาใชไหม 

เวลาวาจิตเสื่อม..  จิตเสื่อม..  จิตมันเสื่อมมาจากไหนละ  มนัจะมีใหเสือ่มไหมละ 
ถาจิตเราไมไดสรางอะไรขึน้มาเลย  จิตมนัมัน่คงก็ไมมีอะไรเสื่อมไปเลย  แตถาเราสราง 
ของเราขึ้นมา  ถาจิตเสื่อมมันเปนเรือ่งธรรมดานะ  เพราะอะไร  เพราะสรรพสิง่ในโลกนี้ 
สัพเพ ธรรมา อนัตตา สภาวะทุกอยางมนัเปนอนัตตา มันเปนอนจิจัง สิ่งใดเปนอนจิจงัสิ่ง 
นั้นเปนทกุข สิ่งใดเปนทกุขสิ่งนั้นเปนอนัตตา 

ความทุกขในหัวใจ  ความขัดของหมองใจ  มนัก็เปนอนัตตาโดยธรรมชาติของมัน 
แตไมมีใครไปรูไปเหน็  เพราะอะไร  เพราะไมมีใครเอาสิ่งนั้นมาเปนประโยชน  เพราะ 
ชีวิตนี้คืออะไร ชีวิตนีค้ือการเกิดนะ เกิดมาดํารงชีวิตอยูแลวก็ตายไป 

แตในชีวิตมันมีความทุกข มนัมีความเปนอนจิจัง อารมณกเ็ปนอนจิจัง  ชีวิตกเ็ปน 
อนิจจัง สรรพสิง่กเ็ปนอนจิจัง มนัเปนสมมุติ  จรงิตามสมมุติทีม่ันเกิดขึน้มา แตจิตมันไม 
มีหลักมีเกณฑขึน้มา ทุกอยางเปนเรา  เราก็อยูกบัมนัไป จนมนัสิ้นอายุขัยไปเปนชาติหนึ่ง 
โดยที่เราไมไดประโยชนสิ่งใดกับมนัเลย 

แตพอเราทําความสงบของใจขึ้นมา ใจเริม่สงบ ใจเริม่มีหลกัเกณฑขึน้มา สิ่งนีม้ัน 
เกิดมาจากจิตเพราะจิตมนัเปนเอง  ดูสิ  จิตมันแกกลา  เวลาเขาสมาธิเห็นไหม  เริม่ 
จากขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิ  สมาธิมันมีหยาบ  มีละเอยีดแตกตางกันไป 
แลวถามนัมีการดูแลรักษาเหน็ไหม  เราดูแลจากขอวตัรจากขางนอก  เรารูแตวาขอวัตรทํา 
ทุกวนั  สมาธิการภาวนาเราก็ทําอยูทุกวัน  เราตั้งสติทุกวัน  เราดูแลรักษาทุกวัน  ความ



เทศนพระเรื่อง ใจพระ ๑๒ 

ชํานาญ  การดูแลรักษา  พอดูแลรักษาสมาธิมันกม็ั่นคง  มันก็ตั้งมั่น  พอตัง้มัน่ขึ้นมาสิ่งนี้ 
พื้นฐานที่มนัดี นี่ไง มันไมเสือ่มเพราะเรามีสติ เรามทีี่มาที่ไป 

ไมใชวามนัสมหลน ฟลุกไปวันๆ หนึ่ง เดี๋ยวก็รวมทหีนึ่ง เดีย๋วกเ็ปนทีหนึง่ แลวก็ 
รอแตจะใหสมหลนๆ แลวสมนี่มนัจะหลนใหบอยๆ เหรอ 

แตถาเราทําของเราเอง ไมตองรอสมหลน ดูสิ เรามีพืน้นา เรามีเมล็ดพนัธุพืช เรามี 
ทุกอยางพรอม มีปุย  เราจะมีขาวกนิตลอดชีวิต  เราไดไถ ไดหวาน  ไดปลูก  ไดทําของเรา 
เราจะมัน่คงในชีวิตของเราไหม  เรามีสติสัมปชัญญะ  เรามีคําบรกิรรม  เรามปีญญาอบรม 
สมาธิ เรารักษาของเราตลอดเวลา 

“ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ”  สมาธิก็เกิดขึน้มาจากเรามีสติ  เรามีคําบรกิรรม  เรามี 
การรักษา  เรามเีหตุผล  เหตุพรอมแลวผลมันกเ็กิดขึน้มาเปนธรรมชาติของมนั  เราฝกฝน 
เราหาความชํานาญของเรา  แลวเราออกใชปญญา  ออกใชวิปสสนาไปเพราะเรามพีื้นฐาน 
ที่เปนสมาธิอยูแลว 

เรามีพรอมทุกอยางแลวมันจะไมมีสารพิษ  ไมมีกเิลสเขามาเจือปน  พอออกไป 
วิปสสนาเกิดเปนปญญาขึ้นมา อบรมใหปญญาเรามหีลักมเีกณฑขึ้นมา นี่ไง เราหัดฝกฝน 
เราหัดปญญาของเราขึ้นมา  พื้นฐานเรามขีึ้นมา  เราทําจากพื้นฐานขึ้นมา  แลวพอมนัตอ 
ยอดขึ้นไป เราทําของเราขึ้นไป นีไ่งศากยบุตรพุทธชิโนรส 

เราเปนบุตรองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  เรามธีรรมวนิัยอยูในหวัใจของเรา 
เรามีหลกัมีเกณฑในหัวใจของเรา  ศาสนามันเจริญในใจของสัตวโลกนะ  ศาสนาไมเจริญ 
จากขางนอก  ศาสนาไมเจริญจากคําเยินยอของใคร  ศาสนาไมไดเจริญจาก 
ยศฐาบรรดาศักดิ์ที่ใครจะแตงตัง้ให  ยศฐาบรรดาศักดิ์พอตายไปแลวเขากเ็อาคนื  เขาเอา 
ไปแตงตั้งใหคนใหมแลว 

คนไหนตายปบเขาเอายศคืนเลย  แลวก็ไปตั้งใหม  ยศนั้นเปนของเราไหม  ยศตาย 
ไปกับเราไหม  ไมมีใครเอาสรรพสิ่งนี้ตายไปกบัเราเลย  ไมม!ี  มีแตความดีความช่ัวใน 
หัวใจ มีแตคุณงามความดีของเราไปกบัเรานะ แลวจติใจเราวิปสสนามนัจะมีคุณธรรมใน 
หัวใจไหม สิ่งนี้เปนสมบัติของเรา มันจะไปกบัเรา! เปนของเรา!
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เวลาเปนธรรมะขึน้มา  สมาธิก็เปนสมาธิของเรา  ปญญาก็เปนปญญาของเรา  ถา 
เปนคุณธรรมทีม่ันวิปสสนาไปจนมนัถึงที่สุด  สมุจเฉทปหาน  กายเปนกาย  จิตเปนจิต 
ทุกขเปนทุกข 

โสดาบันมนักเ็ปนโสดาบันของเรา  ในตําราบอกวาพระโสดาบันเปนอยางนั้นๆ 
พระสกิทาคามเีปนอยางนั้นๆ พระอนาคามีเปนอยางนั้น พระอรหนัตเปนอยางนั้น ถาเรา 
เปนเองหมดเลย  มันตองมีตําราบอกไหม?  ตําราตองมปีายบอกวาเปนพระโสดาบันเปน 
อยางนัน้ๆ เหรอ พระอริยบคุคลตองมปีายแขวนคอใชไหม 

พระอริยบุคคลไมตองมีปายมาแขวนคอ  มันเปนในหัวใจ  แลวหวัใจนัน้พูดได  รู 
ได  เปนที่เคารพบูชาของสังคมเรา สังคมเราเคารพบชูานะ  เพราะอะไร  เพราะเราตองการ 
ครูบาอาจารยทีค่อยชี้นําเรา  เราตองการครูบาอาจารยคอยบอกความถูกความผิดของเรา 
เราทําสมาธิไปถูกหรอืผิด  ใชปญญาออกไปแลวถูกหรือผิด  การดํารงชีวิตอยางนี้ถกูหรือ 
ผิด 

ดูสิ  ดูวงการแพทย  การดํารงชีวิตของสัตวโลก  การดํารงชีวิตของมนุษยนัน้นะ 
มันจะใหผลถึงที่สุดเกิดโรคภัยไขเจ็บอยางไร ก็เพราะการดํารงชีวิตของเขา ครูบาอาจารย 
ก็เหมอืนกนั  ถาใชชีวิตอยางนี้  ถาไมตั้งสติ  ไมรักษาใจของเรา  ตอไปพอกิเลสมนัแกกลา 
ขึ้นมา มันจะบบีบี้สีไฟในหัวใจของเราแลวเราจะทุกขมาก 

แตถาเราพยายามตอตาน  พยายามรักษาของเราตั้งแตเริ่มตน  การดํารงชีวิตที่ 
ถูกตอง  การอยูในธรรมอยูในวนิัย  การดํารงชีวิตที่ด ี จิตใจมนัจะไปไหนละ  เรารกัษาใจ 
ของเราที่ดีขึ้นมา  ผลของมัน  จิตใจนี้ก็ตองงอกงาม  จิตใจนีก้็มีคุณงามความดี  นี่เรา 
ตองการครูบาอาจารยคอยบอกคอยชี้เราเพราะเราเปนเด็กนอย  อายุมากนี่แหละ  แตหัวใจ 
มันเหมือนเดก็ออน  มันไมมีใครคอยบอกมัน  ไมมีใครคอยดูแลรกัษามัน  เราตองวาง 
พื้นฐานรักษาใจของเราใหได แลววางพื้นฐานของเราใหดีขึ้นมาเพือ่ประโยชนกบัเรา 

ศาสนามั่นคงๆ  ที่นี่  มัน่คงในหัวใจของผูที่ประพฤติปฏิบัติ  มันรูจริงขึ้นมาจาก 
หัวใจของเรา  ถาหัวใจเรามีหลกัมเีกณฑ  ดูสิ  มองไปทางไหนมีแตพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติ 
ชอบ  มองไปทางไหนมีแตพระที่เปนหลกัเปนเกณฑ  เราอยูในสังคมทีม่ีความอบอุน  เรา 
จะมีความสุขไหม เราอยูในสังคมทีไ่วใจกันได



เทศนพระเรื่อง ใจพระ ๑๔ 

ถาเราไวใจใครไมไดแลวความรูสึกเราจะเปนอยางไร  เราอยูกนัดวยความ 
หวาดระแวงเหรอ  ดูสิ  เวลาเรามหาปวารณาในวนัออกพรรษา  มีสิ่งที่มีความขาดตก 
บกพรองใหติเตยีนกนั  ใหบอกกนั  นี่เปนอริยประเพณี  ประเพณีของพระอริยเจา  ใครถูก 
ใครผิด  ใหเตือนกนั  ใหบอกกัน  คนที่ผิด  คนที่ไดรบัการเตือนตองฟงเหตุฟงผลวามันถูก 
หรือมนัผิด นี่ไงอริยประเพณี ประเพณีของโลก ดูสิ ถึงหนาฤกษกติกา เขาทําประเพณกีัน 
เขาทําบุญกุศลกัน  เราเปนพระ  เราเปนอรยิสาวกนะ  เราเปนสาวก  อริยประเพณเีพื่อ 
ประโยชนกับเรา 

เราเปนที่พึ่งของสงัคมใชไหม  เปนพระ  เปนสงฆ  เปนที่เคารพบูชาของสงัคมเขา 
สังคมเขาอยากไดธรรมจากพระ ประเพณีวัฒนธรรมของโลกเขา เราเปนอรยิประเพณี เรา 
ตองสมานสงัคมนี้ใหความชวยเหลือเจอืจานกนั  เพือ่ความมั่นใจ  เพื่อความอบอุนของใจ 
เราทําเพื่ออนุชนรุนหลังนะ 

จะมีพระเขามาบวช  แลวอายุพรรษาเราก็จะเจริญขึน้  แลวเราจะตองเปนผูนําไป 
ขางหนา  เราจะตองมีหลักมีเกณฑของเรา  ผูนําที่ไมมีหลกัมเีกณฑจะเอาอะไรไปนําใคร 
ตัวเองยังรักษาตัวเองไมรอดแลวจะไปนําใคร  เราจะนําคนอื่นเราตองรักษาตัวเองเอาไว 
ใหรอด แลวเราจะนําคนอืน่ได เราจะพึ่งพาอาศัยกนั 

เราบอกวา  “เราบวชมาแลวเราไมตองการเปนผูนําใคร  เราอยากบวชมาเพื่อจะพน 
จากทุกข” 

ก็จริงอยู..  แตในเมื่อสงัคมมันเปนสงัคมดวยกัน  มันก็ตองพึง่พาอาศัยกันเห็นไหม 
ไมซีก ไมแขนง แขนงไมไผ ถาเอามารวมกนัมนักม็ัน่คง เราไมตองการเปนผูนํา แตเราอยู 
ในสังคมของเรา  ตางคนตางเปนคนดี  สิ่งนี้มนัเปนประโยชนกบัสังคมกับศาสนา  เพื่อ 
ศาสนา เพื่อเรานะ 

ดูสิ  ถาเราอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีกม็ีความรมเย็นเปนสุข  ถาสิ่งแวดลอมที่ไมดนีะ 
ประชาชนเขายังเดนิขบวนตอตาน  ไมตองการสิง่ทําลายสังคมของเขา  นี่สังคมสงฆ 
สังคมพระเรานะ  เราตองตั้งสติ  เราตองมีธรรมวนิัยในหัวใจ  เพื่อประโยชนกับสงัคมของ 
เรา เอวงั 
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