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กวนบา้น 
พระอาจารย์สงบ มนสสฺนโฺต 

 

เทศน์พระ วันที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

ณ วัดป่าสนัติพุทธาราม (วัดป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ต้ังสตินะ แล้วต้ังใจฟังธรรมะ ฟังธรรมเพ่ือตอกยํา้สจัจะความจริงไว้ในหัวใจของเรานะ 

เราเกดิเป็นมนุษย์ เกดิในพุทธศาสนา เหน็ภัยในวัฏสงสารนะ สละโลก สละทางโลกสทิธิทาง

โลกนะ คนเราเกดิมามีสทิธิตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญรับรองสทิธิ์เลย สทิธิของความเป็น

มนุษย์ มนุษย์มีสทิธิเสรีภาพ จะมีความเช่ือมีศรัทธาอย่างไรมันเป็นสทิธิของเรา  

ถ้าเป็นสทิธิของเรา เหน็ไหม แต่เพราะเราได้มีอาํนาจวาสนา ด้วยสติด้วยปัญญาของเรา 

เราคัดเลือกแล้ว เหน็ภัยในวัฏสงสารถงึได้สละสทิธิ์ สทิธิทางความเป็นมนุษย์ไง สทิธิทาง

ฆราวาสมาบวชเป็นพระ มาบวชเป็นพระคิดว่าบวชเป็นพระแล้วมันจะมีอสิระมีเสรีภาพ พอ

บวชเป็นพระข้ึนมา สทิธิความเป็นมนุษย์ในทางกฎหมายเรากต้็องยอมรับ แล้วยังมาบวชเป็น

พระ เหน็ไหม ศีล ๒๒๗ เวลาอปัุชฌาย์ยกเข้าหมู่มาแล้วเราต้องมีศีลมีธรรม เรามีศาสดาไง 

คนเราเกดิมากบ็อกว่าต้องมีพ่อมีแม่ เรากมี็พ่อมีแม่ พ่อแม่เล้ียงดูรักษามาเราถงึเติบโตข้ึนมา

ได้  

น่ีกเ็หมือนกนั เราบวชเป็นพระข้ึนมา เหน็ไหม ถ้าบวชเป็นพระข้ึนมา อปัุชฌาย์ยกเข้า

หมู่มา ธรรมและวินัยเป็นศาสดา เป็นศาสดาเหมือนพ่อเหมือนแม่ไง พ่อแม่ปกป้องคุ้มครอง

ดูแลเรา ผู้ใดปฏบัิติธรรมสมควรแก่ธรรม ถ้าผู้ใดปฏบัิติธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะคุ้มครอง

เราไง แต่เราไม่ปฏบัิติธรรมสมควรแก่ธรรม ถ้าไม่สมควรแก่ธรรมสมควรแก่กเิลสไง สมควร

แต่ความพอใจของตน สมควรแต่ความสะดวกสบายของตน ถ้าสมควรแต่ความสะดวกสบาย

ของตนมันเป็นเร่ืองกเิลส เป็นเร่ืองกเิลส เร่ืองความพอใจของตนไง ความพอใจของตน เหน็

ไหม แล้วเวลามีสิ่งใดกระทบกระเทือนหัวใจกเ็รียกร้อง เรียกร้องให้พ่อแม่ดูแล เรียกร้องให้

ศาสดาไง ให้ธรรมวินัยคุ้มครองดูแลเรา  

ผู้ใดปฏบัิติธรรมสมควรแก่ธรรม การกระทาํของเรา กรรมคือการกระทาํ ถ้ากระทาํดี

ข้ึนมาความดีน้ันคุ้มครองเราแล้ว ถ้าการคุ้มครอง เหน็ไหม คุ้มครองอยู่ในร่มเงาของคุณงาม

ความดีไง ถ้าคุณงามความดี เหน็ไหม กล่ินของศีลหอมทวนลม ถ้ากล่ินของศีลของธรรมมัน
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หอมทวนลมอยู่แล้ว แต่กล่ินของกเิลสตัณหาความทะยานอยากมันไปตามปากคน ถ้าปากคน

มันย่ิงไปมันย่ิงรุนแรงนะ โลกธรรมแปด มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ เวลาเจริญงอกงาม

ข้ึนมา คนกว่าจะยอมรับมันช้านานนัก ทาํคุณงามความดีๆ คุณงามความดีกว่าจะให้ผลมันเน่ิน

ช้า แต่ถ้าทาํความเลว เหน็ไหม ทาํตามความพอใจของตน กล่ินของกเิลสตัณหาความทะยาน

อยาก ปากของคนมันคาบไปมันไวมาก เวลาทาํความช่ัว ความช่ัวมันให้ผลทนัทเีลย แต่ถ้าทาํ

คุณงามความดี กว่ามันจะให้ผลมันแสนยากแสนลาํบาก แสนยากแสนลาํบาก เหน็ไหม  

เรามีสติมีปัญญา เราคัดเลือกของเราแล้ว เราสละสทิธิความเป็นฆราวาส ความเป็น

มนุษย์ สทิธคิวามเป็นมนุษย์ทางโลก ทางโลกแต่เวลามาบวชเป็นพระแล้ว พระกม็าจากมนุษย์ 

มาจากคนน่ันน่ะ มาจากคน พระกต้็องอยู่ใต้กฎหมายของสงัคม พระกต้็องอยู่ใต้กฎหมายทาง

โลก แล้วพระยังต้องอยู่ใต้กฎของศีลของธรรมด้วย 

กฎของศีลนะ เวลาอธิศีลข้ึนมา เหน็ไหม ครูบาอาจารย์ของเราท่านเป็นศีลเป็นธรรม

ข้ึนมา สติวินัย สติวินัย การเหยียด การคู้ การเดิน การอยู่ของท่าน มันมีสติปัญญาคุ้มครอง

ดูแล ท่านมีความสขุความสบายของท่านนะ มีความสขุความสบายของท่านเพราะกเิลสมันไม่ยุ

แหย่ไง แต่กเิลสของเรามันยุแหย่ในหัวใจไง ทาํสิ่งใดกไ็ม่พอใจ อดึอดัขัดข้องไปหมด แต่ถ้า

เป็นเร่ืองกเิลสตัณหาความทะยานอยาก แหม สบายใจ ทาํสิ่งใดแล้วนอนตีแปลงเลยนะ เวลา

กเิลสมันเชิดชูมันเป็นอย่างน้ัน  

ถ้าเราบวชแล้ว เราไม่กวนบ้านกวนเมือง สิ่งที่บ้านเมืองเราเสยีสละมาแล้ว เรากอ็ยู่บ้าน

อยู่เมืองมานะ เราเคยเป็นมนุษย์เคยเป็นคนมาก่อน เคยเป็นคนมาก่อนนะ สิ่งที่โลกเขามีอยู่ 

เรากเ็คยใช้เคยสอยมาทั้งน้ัน แต่ในปัจจุบันน้ีเราวาง เราเสยีสละ เราเสยีสละมา เราอยากเป็น

นักพรต เราอยากเป็นพระไง อยากเป็นพระผู้มีพรหมจรรย์ ความพรหมจรรย์คือความหลีกเร้น 

ความสงบสงัดไง มีพรหมจรรย์ อยู่กบัพรหมจรรย์ อยู่กบัสจัจะความจริง อยู่กับความขาว

สะอาดในหัวใจของเราไง  

ถ้าจิตใจมันขาวสะอาดนะ เวลามาน่ังสมาธ ิ เหน็ไหม เวลาน่ังสมาธิภาวนาของเรา ทาํไม

ต้องน่ังสมาธิ น่ังสมาธิคืออบรมใจของตน ตบะธรรมๆ ฝึกหัดอบรมใจของตน แต่คาํว่าทาํ

สมาธิๆ ทาํสมาธิกท็าํจติใจให้สงบไง ถ้าจิตใจสงบ เหน็ไหม ถ้าคนจิตใจที่มันสงบระงับแล้วมัน

ได้รสของธรรม ได้รสของความสงบ ได้รสของความสขุ ได้รสของความอิ่มเอมหัวใจ ถ้าอิ่มเอม

หัวใจ รสของธรรมๆ โอ้โฮ มันสดช่ืน มันแจ่มใส มันช่ืนบาน มันมีความสขุนะ มีความสขุ 

ความสขุเพราะอะไร ความสขุเพราะจิตมันสงบระงับเข้ามา 
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แต่ถ้าจิตมันฟุ้งมันซ่าน กเิลสมันกระตุ้น กเิลสมันแผดเผา เราบวชมาเป็นพระ เวลาเป็น

พระข้ึนมา เหน็ไหม ห่มผ้ากาสาวพัสตร์เป็นธงชัยพระอรหันต์ ห่มผ้าเป็นธงชัยพระอรหันต์มัน

ควรจะมีความสขุทาํไมมันดีดด้ิน ทาํไมมันเดือดร้อน มันเดือดร้อนเพราะอะไร เดือดร้อน

เพราะมันจะกาํจัดมันไง กาํจัดกเิลสไง กเิลสนะถ้าไม่ไปสนใจมัน มันอยู่สขุอยู่สบายของมันนะ 

เวลากเิลสมันบังเงาอ้างธรรมะข้ึนมา อู้หูย เป็นผู้รู้ผู้แจ่มแจ้ง พูดเทศนาว่าการ พูดธรรมะ โอย๊ 

ทุกคนเช่ือฟังเราไปทั้งน้ันเลย  

เพราะเวลากเิลสมันอ้างธรรมะไง พออ้างธรรมะข้ึนมา พอพูดสิ่งใดไปมีแต่คนนบนอบ 

มีแต่คนเช่ือฟัง พอใจนะ แต่เวลาพูดไปแล้ว พูดไปแล้วมันจริงหรือไม่จริง มันวิตกกงัวลข้ึน

มาแล้ว เรารู้จริงหรือเปล่า มันมีความสงสยัไง ถ้ามันมีความสงสยั มันมีความเคลือบแคลงใน

หัวใจของเรา ความเคลือบแคลงสงสยัน้ันเป็นตัวจุดชนวน พอคิดมากไปคิดต่อไป เอะ๊ เรา

โกหกเขาหรือเปล่า เอะ๊ เราเป็นจริงหรือเปล่า  

มันเป็นไปแล้วล่ะ ถ้ามันเป็นไปแล้วมันเผาหัวใจแล้ว สิ่งที่ว่าเวลากเิลสมันบังเงา เหน็

ไหม แต่ถ้ามันเป็นความจริงๆ พูดความจริงเม่ือไรมันกถู็กต้องเม่ือน้ัน เพราะมันเป็นความจริง

กลางหัวใจของเรา ฉะน้ันเป็นความจริงกลางหัวใจของเรา ถ้าเรามีสติปัญญาข้ึนมา มันจะไม่

กวนบ้านกวนเมือง การว่ากวนบ้านกวนเมือง เหน็ไหม สดุท้ายแล้วเวลาทาํสิ่งใดแล้วกไ็ปอ้างอิง 

ไปพาดพิงเขาทั้งน้ัน ไปพาดพิงวุ่นวายไปหมดเลย 

เรากเ็คยวุ่นวายมาก่อนนะ เรากเ็ป็นคน เราเกดิมาสงัคมเรากรู้็ วัฒนธรรมของชาวพุทธ

เรามีชุมชนที่ไหนกต้็องมีวัดที่น่ัน มีวัดไว้เพ่ืออะไร มีวัดไว้เพ่ือเป็นขวัญใจของเขา เป็นขวัญใจ

ของเขา เป็นเพ่ือความอบอุ่นของโลกเขา ถ้ามีสิ่งใดมันกมี็ที่พ่ึงที่อาศัย เหน็ไหม ถ้ามันทาํสิ่งใด

ไป ไปกวนบ้านกวนเมืองไปทั้งน้ัน เรากเ็คยเป็นอย่างน้ันมาก่อน แต่ถ้าเราไม่กวนบ้านกวน

เมืองของเรา เราจะบีบค้ันกเิลสของเรา เราจะดูแลหัวใจของเรา ถ้าหัวใจของเรา เหน็ไหม เรา

ไปต่อสู้กับกเิลส เราจะทาํให้มันเดือดร้อน ไม่ให้มันอยู่สขุอยู่สบายในหัวใจของเรา แต่ถ้าไม่ให้

มันอยู่สขุอยู่สบายของเรา เราต้องมีศีลมีธรรม ถ้ามีศีลมีธรรมเราต้องมีสจัจะต้องมีความจริงใน

ใจของเรา  

ถ้ามีสจัจะมีความจริงในใจของเรา เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าน้ันมันเป็นกริิยาทั้งน้ัน มันเป็นช่ือทั้งน้ัน เราได้ช่ือมาหมดแล้วนะ มรรคแปด ศีล สมาธ ิ

ปัญญา กไ็ด้มาแล้ว ดาํริชอบ งานชอบ เพียรชอบ เรากรู้็ว่าความชอบธรรมเป็นอย่างน้ัน แล้ว
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เวลาทางโลกเขาปฏบัิติกนั กเ็ทียบเคียงให้มันเป็นไง สมัมาอาชีวะ แหม ทาํแต่อาชีพดีๆ น่ันมัน

พยายามจะเทียบเคียงให้มันเป็นธรรมะ 

แต่ของเราไม่ได้เทียบเคียง ล้มโตะ๊เลย กวาดให้หัวใจขาวสะอาดให้หมด แล้วเราทาํของ

เราข้ึนมา ถ้ามันมีสติกส็ติพร้อมข้ึนมา เราศึกษาช่ือมันมาแล้วนะ เวลาศึกษามา เหน็ไหม ทาง

โลกเขากศ็ึกษาปริยัติกนั แต่ของเราๆ บวชกบัอุปัชฌาย์มา อปัุชฌาย์ให้เกสา โลมา นขา ทันตา 

ตโจ กรรมฐาน ๕ ถ้ากรรมฐาน ๕ ให้เราแทงทะลุกรรมฐาน ๕ เหน็ไหม ให้รุกขมูล ให้เราเข้าสู่

ที่สงบสงัด  

โดยกรรมฐาน เวลาบวชมาอปัุชฌาย์ให้มาพร้อมแล้ว ถ้าอุปัชฌาย์ให้มาพร้อม เราได้

จากอปัุชฌาย์มา แต่เวลาเราบวชเรายังไม่เข้าใจภาษาบาลี เรากท็าํตามพิธีกรรม แต่พิธีกรรม

แล้ว เวลาจะประพฤติปฏบัิติข้ึนมาบอกว่าเราไม่รู้เร่ือง ไม่รู้เร่ืองไม่ได้ สิ่งมีชีวิตเวลาเดก็มันเกดิ

มา คลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ เหน็ไหม มันต้องหายใจ มันต้องมีอาหารของมัน มันถงึ

ดาํรงชีวิตได้ น่ีกเ็หมือนกนั เวลาบวชมาเป็นพระข้ึนมา พระยกเข้าหมู่แล้ว ศีลมันบังคับใช้ทันที 

ถ้าทาํผิดพลาดจะบอกอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้  

สิ่งน้ีกเ็หมือนกนั เวลาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ แต่เรากรู้็พอเป็นพิธีไง น่ีกเ็หมือนว่าเราบวชแล้ว 

เราสมบูรณ์ความเป็นพระแล้ว แต่เวลาเราจะปฏบัิติบอกเราไม่รู้ ไม่รู้กต้็องไปศึกษาไปเรียน

ก่อน พอไปเรียนข้ึนมา เหน็ไหม เวลาบวชข้ึนมามันเรียนจบแล้ว เรียนจบเพราะอปัุชฌาย์บอก

กรรมฐาน เรากข็านรับ พอขานรับข้ึนมาถงึมีความสมบูรณ์ในการบวชพระ บวชพระเสรจ็แล้ว 

ถ้าเราจะประพฤติปฏบัิติ เรามีครูมีอาจารย์ เหน็ไหม เรากเ็อาจริงเอาจังของเราเลย แต่เอาจริง

เอาจังข้ึนมากเิลสกพ็าให้สงสยัใช่ไหม กต้็องไปศึกษาก่อน ศึกษากศ็ึกษาเป็นภาคปริยัติ ได้ช่ือ

มาแล้ว เรากไ็ปเรียนตีความให้ช่ือมันกว้างขวาง ให้มันละเอยีดอ่อน ให้มันมีความเข้าใจ ได้ช่ือ

ไง กเิลสมันบังเงาไปเร่ือย แต่ถ้าจะเอาจริงเอาจังข้ึนมา เหน็ไหม จะไปกวนกเิลสแล้ว 

บวชมากม็ากวนบ้านกวนเมือง บ้านเมืองเดือดร้อนไปหมด เดือดร้อนไปหมดกเ็พราะ

พระเน่ีย เวลาที่ไหนมีหมู่บ้าน มีบ้านมีเรือนข้ึนมากต้็องมีวัดมีวา มีวัดข้ึนมากม็าปลูกสร้าง

เหมือนกนั ถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นช่าง ท่านมีสติปัญญากส็ร้างศาลา สร้างสิ่งใดให้มันเป็น

พอเชิดหน้าชูตากบัหมู่บ้านน้ัน พอหมู่บ้านน้ันกแ็ข่งขันกนัด้วยการเชิดหน้าชูตา ด้วยการสร้าง

วัด สร้างวัดกส็ร้างถาวรวัตถุไง 
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แต่เวลาเราบวชพระๆ ข้ึนมา เหน็ไหม เราจะกวนกเิลส เราไม่กวนบ้านกวนเมือง กวน

บ้านกวนเมืองมันเป็นประเพณีวัฒนธรรม แต่ถ้าเราบวชมาเป็นพระ เราเป็นนักต่อสู้ เราเป็น

นักรบ เราจะรบกบักเิลสนะ เราจะกวนมัน ก่อกวนกเิลสตัณหาความทะยานอยากในหัวใจ ข้ี

โลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง ข้ีตมในหัวใจขุดคุ้ยมัน เอามาทาํความสะอาดมาดูแล เข้าไปขุดคุ้ยให้มันเกดิ

สจัจะความจริง ถ้าเกดิสจัจะความจริง เหน็ไหม มันกส็มกบัความที่เราเหน็ภัยในวัฏสงสาร เรา

ถงึมาบวชพระ  

การบวชเร่ิมต้น  คนที่มีศรัทธาความเช่ือบวชข้ึนมาแล้วปรารถนาอยากจะพ้นจากทุกข์ 

ถ้าพ้นจากทุกข์มันต้องมีการกระทาํ มันต้องมีมรรคมีผลข้ึนมา ถ้าไม่มีการกระทาํข้ึนมา มันไม่มี

เหตุข้ึนมา มันจะเอาผลมาจากไหน ผลที่จะเกดิข้ึน ธรรมะที่จะเกดิข้ึนจากในหัวใจของเรา เราก็

ต้องเป็นผู้ขวนขวาย เป็นผู้แสวงหา เป็นผู้กระทาํ ถ้าเป็นผู้กระทาํข้ึนมา ผู้ใดปฏบัิติธรรม

สมควรแก่ธรรม เหน็ไหม สมควรแก่ธรรม เรามีศีลมีธรรมข้ึนมา กล่ินของศีลกล่ินของธรรมก็

หอมทวนลม ที่เราประพฤติปฏบัิติข้ึนมา ถ้าเรามีสติ มีสมาธิ มีปัญญาข้ึนมา เพราะมีสติมีสมาธิ

มีปัญญาข้ึนมา มันก่อกวนกเิลส กเิลสมันได้รับการก่อกวน มันหลบหลีกไป จิตใจมันกส็งบ

ระงับเข้ามา ถ้าจิตใจมันสงบระงับเข้ามาเหน็ไหม มีการกระทาํของเรา การกระทาํของเรามันจะ

มีความสขุความสงบข้ึนมา ความสขุความสงบมันเกดิจากการกระทาํอนัน้ีไง ถ้าการกระทาํอนัน้ี

มันต้องมีสติปัญญาไง  

เราประพฤติปฏบัิติในหมู่ของกรรมฐาน เวลาใครเขาจะมีความสงบสงัด เขาจะหาที่วิเวก

ของเขา พระเราจะหลีกจะเร้นกนั เหน็ไหม เราอยู่กบัครูบาอาจารย์มานะ ท่านไม่ให้กวนกนั ใน

ที่รโหฐาน ในที่กุฏขิองแต่ละองค์ห้ามเดินเข้าไป เวลาเดินเข้าไป ถ้ามีความจาํเป็นจะเดินเข้าไป

ต้องขออนุญาตก่อน ขออนุญาตเข้าไป ขอผ่านๆ เพ่ืออะไร เพราะสทิธิของเขา เขาพยายามจะ

ต่อสู้ พยายามจะมีการกระทาํ แล้วเวลาเอาชนะตนเอง มันจะมีสิ่งใดเป็นงานที่อศัจรรย์ งานใด

ที่มันจะมหาศาลย่ิงกว่าการเอาใจของตนไว้ในอาํนาจของตน 

ถ้าเอาใจของตนไว้ในอาํนาจของตน เราต้องปฏบัิติจริงไง เราไม่ใช่ว่านักปฏบัิติ ได้แต่

ช่ือว่าเป็นพระปฏบัิติ แต่เราปฏบัิติไม่ได้ เราทาํสิ่งใดไม่เป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมา แล้วบอกเราเป็น

พระปฏบัิติ ปฏบัิติอะไร ปฏบัิติพอเป็นพิธีไง ครูบาอาจารย์ท่านบอก เหน็ไหม ปฏบัิติเป็นพิธ ี

ว่าเราเป็นชาวพุทธ ดูส ิ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกพระอานนทน์ะ “เธอบอกบริษัท 

๔ เขาเถดิ ให้ปฏบัิติบูชาเราๆ”  
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เรากอ็ยากเป็นผู้ปฏบัิติ เราเกดิมาเป็นชาวพุทธ เราเกดิมาน่ีบริษัท ๔ เรากเ็หน็มาตลอด 

ถ้าเหน็มาตลอดมันกไ็ม่มีสิ่งใดเป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมา เหน็ไหม เรากบ็อกว่า ศาสนาพุทธเป็น

ศาสนาแห่งปัญญา ศาสนาพุทธเวลาผู้ใดปฏบัิติธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะจะคุ้มครอง มันจะ

มีความสขุ ในบาลี ในตาํรับตาํรา บุญกุศลมหาศาล สวรรค์เป็นช้ันๆ นะ แล้วเราทาํไมมันทุกข์

มันยากอย่างน้ี เราทาํไมทาํแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ ไม่ได้เป็นความจริงอย่างน้ี เวลาเราศึกษา

แล้ว ประเพณีวัฒนธรรมเรากเ็หน็อยู่ แต่เวลาจะเอาจริงเอาจังข้ึนมา เอาจริงเอาจังข้ึนมามันก็

ต้องให้เป็นความจริงข้ึนมา  

ถ้าสิ่งใดที่เป็นความจริงข้ึนมา เหน็ไหม เร่ิมต้นข้ึนมากต้็องมีศรัทธาความเช่ือ ถ้ามี

ศรัทธาความเช่ือ ไม่เช่ือในพ่อในแม่ของตนจะไปเช่ือใคร พ่อแม่ของตนๆ กโ็อบอุ้มดูแล มีลูกมี

หลานกอ็ยากให้ลูกหลานเป็นคนดี อยากให้ลูกหลานมีสติมีปัญญากฟู็มฟักข้ึนมา น่ีกเ็หมือนกนั

เวลาบวชมาแล้วมีครูบาอาจารย์ เรากป็ฏิบัติตามครูบาอาจารย์ของเรา มีความเช่ือ ความเช่ือ

อย่างน้ัน มีความเช่ือเป็นศรัทธาความเช่ือแล้วเรากค้็นคว้าของเรา ถ้าความเช่ือน้ันค้นคว้าของ

เรา ความเช่ือน้ันเอาข้ึนมาให้มาฝึกหัด ให้มาประพฤติปฏบัิติ แล้วถ้ามันเป็นความจริงข้ึนมา 

มันเป็นปัจจัตตัง เป็นสนัทิฎฐิโก  

ถ้ามันไม่เป็นความจริง เราเช่ือแล้วค้นคว้าไง พอค้นคว้าแล้ว ขณะที่ค้นคว้าข้ึนมา เหน็

ไหม น่ีกาลามสตูรๆ มันจะเกดิ เร่ิมต้น เร่ิมต้นกาลามสตูรไม่เช่ืออะไรเลยมันกไ็ม่ใช่ ไม่เช่ือ

อะไรเลยมันกเ็ร่ิมต้นไม่ได้ ไม่เช่ืออะไรเลยมันกไ็ม่มีโอกาสที่เราจะได้ทดสอบ มีความเช่ือแล้ว

ทดสอบไป น้ีทดสอบไปมันกอ็ยู่ที่วาสนา เหน็ไหม ดูส ิเราธุดงค์ไป ไปที่วัดใดกแ็ล้วแต่เราดูกนั

อยู่ ๗ วัน ถ้าพ้นวันที่ ๗ ไปแล้วถ้าไม่ขอนิสยัเรากต้็องแยกออกไป ถ้าไม่แยกออกไป เร่ิมราตรี

ที่ ๗ ไป เหน็ไหม มันจะเป็นอาบัติแล้ว เป็นอาบัติเพราะอะไร เป็นอาบัติเพราะต้องขอนิสัย 

การขอนิสยัคือการยอมตนอยู่ให้เป็นผู้ที่บอกกล่าว เวลาบอกกล่าวกนั เรามีโอกาสคัดเลือก 

ไม่ใช่จาํเป็นจะต้องไปยอมจาํนนกบัสิ่งน้ัน มันจริตนิสยั ถ้ามันเข้ากนัไม่ได้เรากไ็ปหาครูบา

อาจารย์ที่ถูกต้องดีงามของเรา  

น่ีกเ็หมือนกนั สิ่งที่เรามีศรัทธาความเช่ือ เราเช่ือแล้วเรากศ็ึกษา พอศึกษาแล้วถ้ามัน

ไม่ใช่ เหน็ไหม กาลามาสตูรแล้ว ไม่ใช่ว่าพอขอนิสยัแล้วว่าต้องเป็นอย่างน้ัน เวลาปฏบัิติไป

แล้วต้องยอมจาํนนกบัอย่างน้ัน แล้วถ้ามันไม่ใช่ข้ึนมากบี็บบังคับ กเิลสมันกซ้็อนแล้วซ้อนเล่า 

กเิลสในหัวใจมันกดี็ดด้ิน บอกว่าจะกวนกเิลส ที่ไหนได้กเิลสมันกวนเราต่างหาก กเิลสมันพลิก

แพลงข้ึนมา มันเป็นทฏิฐิมานะ มันเป็นความเหน็ที่เหน็ผดิ มันกห็ลอกไป มันทาํให้เราชอกชํา้ 

ทุกข์ระทม ทาํกท็าํไม่ได้ จะจริงมันกไ็ม่จริง  
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เพราะฉะน้ันถงึบอกว่า ถ้ามีความเช่ือแล้วศึกษาค้นคว้า ค้นคว้าไปแล้วถ้ามันไม่ใช่ เข้า

กาลามสตูรแล้ว อย่าเช่ือแม้แต่อาจารย์ของเรา อย่าเช่ือแม้แต่คนสอน กมั็นสอนผิดๆ มันสอน

มาแล้ว เรากท็ดสอบแล้วมันไม่ใช่ ถ้ามันใช่แล้วมันไม่เป็นไปล่ะ ถ้าเราทาํจริงของเรานะ ถ้าเป็น

แบบว่า เออ แบบเราทาํไม่ได้อย่างน้ัน เรายังทาํไม่ได้ เรากต้็องพยายามของเราเพ่ือจะพิสจูน์

ความจริงกนั ดูส ิเวลาครูบาอาจารย์ท่านธุดงค์ของท่านไปนะ เวลาคนเราธุดงค์ไป กาํลังค้นคว้า

หาสจัจะความจริงในใจของตน มันเป็นงานตลอดนะ คนเราถ้ามันจะได้จะเสยี ดูส ิ เราจะได้

ผลประโยชน์ เราอยากจะได้ทั้งน้ัน น่ีกเ็หมือนกนั เวลาปฏิบัติข้ึนมา ที่มันกาํลังจะได้จะเสยี เรา

ต้องการให้คนช้ีนาํ เพราะเราเองเรากทุ่็มเทเตม็ที่แล้วแหละ แต่มันไปไม่ได้ไง  

ทีน้ีไปไม่ได้ เวลาธุดงค์ไปกไ็ปหาครูบาอาจารย์ไง ครูบาอาจารย์ท่านคอยช้ีนาํมา ถ้าเรา

ผ่านมาแล้วเราจะรู้เลยว่าวุฒิภาวะของครูบาอาจารย์มันสงูตํ่าแค่ไหน ถ้ายังไม่ได้ปะ ยังไม่ได้

ทดสอบกนั เราจะไม่รู้หรอกว่าใครจะมีปัญญาใครจะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหน แต่ได้

ทดสอบกนัแล้วมันจะรู้เลย เวลางัดข้อข้ึนมาใครจะมีกาํลังมากกว่า มันรู้ทันทีเลย ออกกาํลัง ยัง

ไม่ทันออกกาํลังเลย ล้มแผละๆ มันจะบอกว่าน่ีนักงัดข้อช้ันหน่ึง เขาว่านะ มันยังต้ังมือมันไม่ได้

เลย มันมีแต่ช่ือ แต่ความจริงมันต้องมีกาํลังซิ มันต้องมีทิศทางซิ ถ้ามันมีความเป็นไป  

ถ้าเป็นกาลามสตูร เหน็ไหม เร่ิมต้นต้ังแต่ไม่กวนบ้านกวนเมือง ไม่กวนบ้านกวนเมือง

เพราะอะไร ไม่กวนบ้านกวนเมืองเพราะว่า เน่ียพระ เหน็ไหม พระเราบวชมาแล้ว บวชมาแล้ว 

เหน็ไหม สิ่งที่อปัุชฌาย์ให้มา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ โอ้โลมปฏโิลม พยายามพิจารณาเข้า

ออก พยายามทาํของตนให้แจ่มแจ้งในใจของตน น่ีงานของเรา งานของเราคืองานร้ือค้น งาน

ของเรา งานของพระ งานของพระในทางจงกรม น่ังสมาธิภาวนางานของพระ งานแท้ๆ เลย 

งานเอาชนะตนเอง งานในการค้นคว้าหาใจของตน  

ถ้าค้นคว้าหาใจของตนเจอนะ ค้นคว้าหาใจของตน ผู้ที่ประพฤติปฏบัิติเวลาเกดิธรรม

สงัเวช มันเกดิอะไรผุดข้ึนมากลางหัวใจมันนํา้หูนํา้ตาไหลนะ อูย๋มันเศร้าใจ คนเรานะเวลา เหน็

ไหม สิ่งที่ผู้ที่มีบุญกุศลนะ เวลาอยู่ทางโลกน่ีแหละ ดูอย่างเช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ 

รวยเป็นมหาเศรษฐีนะ เที่ยวสะดวกสบายทั้งชีวิตเลย เวลาไปดูการละเล่นฟ้อนราํทาํไมมันไม่

สนุกเลย มันเบ่ือหน่าย พอมันเบ่ือหน่ายแล้วมันจะไปทางไหน  

น่ีกเ็หมือนกนั แต่ชีวิตของเรา เหน็ไหม เราอยู่ในทางโลกน่ีแหละ เราบวชมา บวชมาก็

ศึกษาเล่าเรียน ศึกษาเล่าเรียนกอ็ยู่อย่างน้ัน แล้วมาคิดถงึว่าแล้วเราจะอยู่อย่างน้ีเหรอ แล้ว

ความจริงมันคืออะไร ความจริงหัวใจมันคืออะไร เวลาถ้ามีวาสนานะ เวลาธรรมมันเกดินะ โอ 
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มันสงัเวช พอมันสงัเวชข้ึนมานะ มันจะขวนขวายแล้ว จะหาทางออกๆ หาทางออกมันกจ็ะ

ขวนขวาย มันกน่็าสงัเวชนะ 

ผู้ที่ปฏบัิติใหม่ๆ เหน็ไหม ปฏบัิติใหม่ๆ เวลาจะหาครูบาอาจารย์กเ็ข้าไม่เป็น เวลาเข้า

ไม่เป็นกส็มบุกสมบันไป สงัเวชนะ ชีวิตน้ีน่าสงัเวชมาก เวลาเราไปเที่ยวป่าเที่ยวเขา ไปดูส ิสตัว์

ป่ามันอยู่ของมันนะ มันยังมีพ่อมีแม่คุ้มครองดูแลนะ พ่อแม่มันจะดูแลจนกว่ามันจะเติบโต 

จนกว่ามันจะเอาตัวรอดได้ พ่อแม่มันถงึจะปล่อยมันไป ไอ้เราเหมือนกนั แบกกลดแบกบาตร

เข้าไปเหมือนสตัว์ตัวหน่ึงนะ เหมือนสตัว์ตัวหน่ึง ไม่มีใครคุ้มครองดูแล ทุกข์ยาก  

แต่ถ้าเราฝึกหัดของเราไป ถ้ามีอาํนาจวาสนาเราต้องเจอ เราไปเที่ยวในป่า เราไปเจอ

พระอยู่ในป่าเหมือนกนั เราไปเจอกนั ไปคุยกนั ถูกใจกนั ถูกคอกนั โอย๊ เขาชอบมากนะ 

เพราะอะไร เพราะคนที่เข้าป่าเข้าเขาโดยสจัจะนะ ไม่ได้เข้าโดยการตลาด ถ้าเข้าป่าเข้าเขาไป

โดยสจัจะมันชอบความจริง ถ้าพูดถงึความจริงๆ ความจริงกบัความจริงมันเข้ากนั  

ถ้าความจริงกบัความจริงมันเข้ากนัมันระลึกถงึกนั อย่างเช่น เช่นหลวงปู่ม่ันเน่ีย หลวงปู่

ม่ันท่านพูดกบัหลวงปู่เจ๊ียะไว้บอกว่า ช่ืออาจารย์เภาๆ บอกว่าเจออยู่ในป่า ไปคุยกัน คุยกนั 

พอไปเจอในป่ากนักคุ็ยธรรมะกนั พอคุยธรรมะกนั เขากพู็ดถงึนํา้มีตัวสตัว์ไง คุยกนัถงึเร่ือง

วินัย เพราะวินัยว่า เพราะพระมาเขาไม่มีธมกรกมา แต่ของครูบาอาจารย์มีธมกรก ธมกรกเวลา

จะใช้นํา้เรากรองตัวสตัว์ ของเขามันไม่มี เพราะเขาออกปฏบัิติด้วยตัวเขาเอง เขาแก้กบัหลวงปู่

ม่ันเลย บอกผมใช้ผ้าจีวรครับ เอาผ้าจีวร แล้วผมกตั็กนํา้น้ันครับ  

แล้วสดุท้ายเขาพยายามจะขอไปกบัหลวงปู่ม่ัน หลวงปู่ม่ันไม่ให้ไปด้วย เขาเสยีใจนะ 

เขาบอกเขาเป็นนักธรรมเอก ไปเจอพระป่าๆ พระป่าไม่ได้นักธรรมอะไรเลย นักธรรมเอกไป

แพ้พระอยู่ในป่า เพราะไม่มีธมกรกแล้วเดินธุดงค์ แล้วเวลาคุยน้ีคุยเร่ืองวินัยนะ แต่เวลาคุย

เร่ืองการภาวนาเขากพ็อภาวนาได้ ถงึได้คุยให้หลวงปู่เจ๊ียะฟัง หลวงปู่เจ๊ียะกเ็ล่าให้เราฟัง พอ

เล่าให้เราฟัง หลวงปู่เจ๊ียะท่านกไ็ปหาอาจารย์เภาๆ เวลาไปหา ครูบาอาจารย์ท่านล่วง ท่าน

หมดชีวิตไปหมดแล้ว ท่านตายไปหมดแล้ว แต่เวลาท่านไปอยู่ในป่า เวลาไปเจอกนั เหน็ไหม  

เรากเ็ที่ยวป่าเที่ยวเขามา เราไปเหน็สตัว์ เหน็ไหม ดูสตัว์ส ิ ชีวิตเหมือนกนั ทาํไมมัน

ทุกข์ยากของมัน แต่มันเป็นธรรมชาติของสตัว์ป่าเป็นแบบน้ัน แต่น่ีเราเป็นมนุษย์ เด๋ียวน้ีโลก

มันเจริญ โลกมันเจริญแล้วเราอยู่ในสงัคม เราบวชเป็นพระ บวชเป็นพระแล้วเราจะไปหาที่สงัด

ที่วิเวกไง ถ้าที่สงัดที่วิเวกที่จะค้นคว้าหากเิลสในใจของตน  
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เราอยู่ในเมือง เรากก็วนบ้านกวนเมืองไปทั่ว ชีวิตน้ีต้องอาศัย ปลาต้องอาศัยนํา้ น่ีก็

พระกต้็องอาศัยสงัคม อาศัยสงัคมอยู่นะ เขากท็าํตามหน้าที่ของเขา ในเม่ือเขาศรัทธาความเช่ือ

ในพุทธศาสนา เหน็ไหม เช้าข้ึนมาเขากอ็ยากทาํบุญตักบาตรตามสทิธิ์ของเขา ตามหน้าที่ของ

เขา เขาปรารถนาของเขา ไอ้เรากเ็ล้ียงชีพด้วยปลีแข้งเหน็ไหม เราบิณฑบาตด้วยปลีแข้ง เราไป

บิณฑบาตของเรา ไม่ได้มีการนัดการหมายทั้งสิ้น มันเป็นวัฒนธรรม มันเป็นความเช่ือของเขา 

น่ีไง สมัมาอาชีวะ สะอาดบริสทุธิ์ สิ่งที่มันเป็นความจริงไง เสรจ็แล้วถ้าอยู่ในบ้านในเมือง เหน็

ไหม กก็วนบ้านกวนเมือง กวนบ้านกวนเมืองกอ็าศัยเขาไปทั่วเพราะว่าเราไม่เติบโตสกัที  

เราอยากจะเข้มแขง็ เราอยากจะเติบโตข้ึนมา เรากอ็อกสงัดหาวิเวกเพ่ือฝึกหัวใจของตน  

เวลาเข้าไปมันสงัเวชไปหมด แล้วมันไม่มีครูมีอาจารย์ ถ้ามีครูมีอาจารย์นะ ครูบาอาจารย์ท่าน

จะให้วิเวกไป แล้วถึงเวลาแล้ว เหน็ไหม ดูส ิ เวลาหลวงตาท่านออกไปวิเวก ท่านบอกเลยนะ 

เวลาจิตใจของตนถ้ามันจะเป็นคุณงามความดีข้ึนมา เหมือนถ่าน ดูถ่านฟืน เวลามันจุดข้ึนมา 

มันแดงโร่ มันร้อนไปหมดเลย น่ีไง เวลามันจะเป็นสมาธิ มันจะมีกาํลังข้ึนมา มันกค็วบคุมไม่ได้ 

เวลาภาวนาไม่ได้ ถ่าน ถ่านดาํๆ มันดาํป๋ี จุดไฟไม่ติด มันทุกข์ไปหมดแหละ  

เวลาเร่ิมต้นใหม่ๆ เวลาเร่ิมต้นใหม่ เวลามันจะทาํของมัน เหน็ไหม เราจะกวนกเิลสๆ 

เราไม่กวนบ้านกวนเมืองแบบทั่วๆ ไป บวชมาเป็นพระน่ีใช่ เป็นสทิธิ์ ปลาต้องอยู่กบันํา้ พระก็

อยู่กบัสงัคม สงัคมเขาแสวงหาบุญกุศลของเขา เขาทาํตามหน้าที่ของเขา ถ้ามันเป็นปฏคิาหก 

มันสะอาดบริสทุธิ์ ไม่ได้การแนะการนาํ การลวงโลก การต้องการให้เขาเช่ือถอืศรัทธา ไอ้น่ัน

มัน...เหน็ไหม มันจะกวนกเิลส ไอ้น่ีกเิลสมันกวนพระ มันกวนพระให้พระแสดงออกตัวอย่าง

น้ัน  

แต่ถ้าเรามีสติปัญญาของเรา เราจะกวนกเิลสของเรา กวนกเิลสข้ึนไป เหน็ไหม คนที่

ภาวนาไม่ได้กม็รณานุสสติ พุทโธ น่ีพุทธานุสสติ ธัมโม ธมัมานุสสติ สงัโฆ สงัฆานุสสติ มรณา

นุสสติ เวลาเราระลึกนึกถงึความตาย ระลึกถงึความตายเลย ตายๆๆๆ มันต้องตายอยู่แล้ว 

ตายๆๆ เน่ีย พอตายข้ึนไปมันกอ็ยู่ที่ปากน่ันน่ะ พอมันเข้าอยู่ที่ใจนะมันสลดสงัเวช คาํว่าสลด

สงัเวชนะ สลดสงัเวช เวลาเกดิธรรมสงัเวชอย่าให้มันหงอยเหงา ถ้าคนทาํไม่ได้มันจะเฉา มันจะ

หงอยมันจะเหงาจนทาํไม่ได้ คนทาํไม่ได้ ทาํแล้วมันไม่ถูกกับจริต เรากไ็ม่ควรใช้อย่างน้ัน ถ้าใช้

อย่างน้ันแล้วมันทาํให้เสยีกาํลังใจ เสยีทุกๆ อย่างเลย  

แต่ถ้าเวลามันคึกมันคะนอง เวลามันลืมตัวลืมตน มันลืมตาย กบ็อกว่า มึงต้องตายๆ 

มันสลด พอมันสลดข้ึนมานะ เหน็ไหม เรากพุ็ทโธของเรา เรากแ็ก้ไขของเรา เหน็ไหม เราจะ
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กวนกเิลส เรามันกต้็องมีเทคนิคของมัน กเิลสมันอยู่กบัเรานะ เราคิดมันกคิ็ด เราทาํอะไรมันก็

อยู่เบ้ืองหลังเราทั้งหมดเลย เราจะทาํอะไร กเิลสมันน่ีสมุทัยมันร่วมด้วยตลอด มันเจือมาตลอด 

นิวรณธรรมมันเจือกบัความคิดเรามาตลอด เราทาํอะไรกเิลสมันรู้หมดเลย จะพุทโธมันกรู้็ก่อน 

เออ พุทโธ ๕ นาทีเด๋ียวเลิก เอ้า เดินจงกรม เดินเลย เดินเสรจ็แล้วเด๋ียวเราข้ึนไปน่ังสมาธิต่อ 

โอ้ มันบอกบทไว้เลยนะ จะเดินจงกรม จะน่ังสมาธิ กเิลสมันบอกบท ทาํตามมันสั่ง แล้วเราจะ

ไปฆ่ามัน มันจะเอาอะไรไปฆ่ามัน  

แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญา เหน็ไหม เราจะใช้ปัญญาของเรา เราจะกวนกเิลส ไม่ให้กเิลส

กวนเรา ถ้าเราจะกวนกเิลสเรากต้็องดูแลรักษา เราไม่กวนบ้านกวนเมือง สิ่งที่กวนบ้านกวน

เมือง สิ่งน้ัน เหน็ไหม กรรม กรรมคือการกระทาํ เกดิการกระทาํกรรมสิ่งใด กรรมน้ันต้อง

ให้ผล ทาํสิ่งใดกแ็ล้วแต่ ไปกวนบ้านกวนเมือง เขากมี็บุญมีคุณ เด๋ียวเขากม็าขอร้อง เด๋ียวเขาก็

มาขอแลกเปล่ียน เคยให้ไอ้น่ัน เคยให้ไอ้น่ี ตอนน้ีต้องให้ฉันบ้างส ิ แล้วเราจะทรงข้อวัตรกนั

ยังไง เราจะทาํยังไงให้เป็นประโยชน์ไง ถ้าเราไม่กวนบ้านกวนเมือง มันเป็นสทิธิ์ของเขา  

เราอยู่กบัหลวงตานะ หลวงตาท่านบอกว่าทุกอย่างท่านปกป้องดูแลให้หมดเลย เว้นไว้

แต่อย่างเดียวเท่าน้ัน ตอนเช้าเขามาทาํบุญกุศลของเขา มันเป็นสทิธิ์ของเขา พระต้องฉลาด 

พระต้องหลบหลีกกนัเอาเอง ท่านพูดอย่างน้ีเลยนะ อย่างอื่นท่านกนัให้หมดเลย เว้นไว้แต่ทาน

ของเขา มันเป็นหน้าที่ของเขา เขาเป็นสทิธิ์ของเขา  

ถ้าเป็นสทิธิ์ของเขา เขาทาํทานโดยปฏคิาหก เขาให้ด้วยความบริสทุธิ์ เรากรั็บด้วยความ

บริสทุธิ์ ไม่มีสญัญาใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีความผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ทาํแล้วกแ็ล้วกนัไป น่ีปฏคิาหกให้

ด้วยความสะอาดบริสทุธิ์ น่ีทาํบุญทิ้ งเหว แล้วทิ้ งเหวแล้ว ถ้ามันเป็นธรรมนะ เขาไม่ต้องขอ เรา

ให้เขาอยู่แล้ว แต่ถ้ามันไม่เป็นธรรม เขาจะมาเรียกร้องสิ่งใดไม่ได้ เพราะมันตัดสนิกนัด้วย

ธรรม เหตุและผลคือธรรม ถ้าเขาเป็นนักธรรมะ เขาอยากเป็นผู้ปฏบัิติธรรม เขาต้องยอมรับ

ความจริงส ิ ถ้าเขายอมรับความจริง เหน็ไหม ถ้าเราไม่กวนบ้านกวนเมือง บ้านเมืองมันกจ็ะมา

ทับถมเราไม่ได้ 

แต่ถ้าเราไปกวนบ้านกวนเมือง เหน็ไหม เราไปยอมรับให้สิ่งน้ัน ดูส ิเวลาเราแจกอาหาร 

เหน็ไหม แม้แต่แม่ชีจะมาคอยจ้ีคอยบอกว่า ให้องค์น้ันมากกว่าองค์น้ี องค์น้ีมากกว่าองค์น้ันยัง

ไม่ได้เลย ไม่ได้ทั้งน้ัน เสขิยวัตรของเราบอกไว้หมดแล้ว พระทาํอะไรได้ พระทาํอะไรไม่ได้ ถ้า

ทาํไม่ได้ เสขิยวัตรบอกทาํไม่ได้กต้็องทาํไม่ได้ ถ้ามันทาํได้ เหน็ไหม ดูหลวงตาท่านพูดเลย 



เทศน์พระ เร่ือง กวนบ้าน ๑๑  

 

©2017 www.sa-ngob.com 

เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปแล้วแสดงธรรม เน่ียกธ็รรมวินัยไง เหยียบหัวพระพุทธเจ้าน่ีศาสดา

ของเรา แล้วบอกว่าฉันทาํถูกๆ ไง น่ีไง กวนบ้านกวนเมือง 

แต่ถ้าจะกวนกเิลส อะไรที่เป็นธรรมเป็นวินัย เราสาธุ สิ่งใดถ้าทาํไม่สมบูรณ์แบบ สิ่งที่

จะทาํให้สมบูรณ์แบบอย่างที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าวางไว้ มันต้องมีอาํนาจวาสนา สิ่ง

ที่ไม่มีอาํนาจวาสนา เราไม่ได้ต้ังใจๆ แต่มันเป็นความเคยชิน มันเป็นต่างๆ อนัน้ีสาธุ เหน็ไหม 

เราจะทาํผิดพลาดให้น้อยที่สดุ หลวงตาท่านใช้คาํน้ีเลยนะ เราฟังท่านพูดอยู่ ว่าจะทาํให้มัน

สมบูรณ์ตามธรรมตามวินัยมันทาํได้ยาก เพราะอะไร เพราะว่าอาํนาจวาสนาบารมีของคนมันไม่

ถงึ แต่เราจะทาํให้ผิดพลาดน้อยที่สดุ  

โอ ฟังแล้วสะเทือนใจมากนะ สะเทือนใจที่ว่า ท่านเองท่านกบ็อกแล้ว ไม่ว่าท่านทาํได้

ถูกต้อง หลวงตามหาบัวเน่ีย ท่านบอกว่า ท่านจะพยายามทาํให้ผดิพลาดน้อยที่สดุเท่าที่จะน้อย

ได้ เพราะท่านกเ็คารพบูชาของท่าน แต่ท่านไม่พูดว่าท่านทาํถูกต้องทั้งหมด เพราะมันจะอยู่ใน

กรอบพร้อมอย่างน้ันมันทาํได้ยาก เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าละสนัดานได้ เหน็

ไหม  

น่ีพูดถงึว่า ถ้าเราไม่กวนบ้านกวนเมือง บ้านเมืองกจ็ะไม่มากวนเรา ถ้าเราไปกวนบ้าน

กวนเมือง บ้านเมืองมันกจ็ะสอดเข้ามา เน่ียสงัฆะ สิ่งที่ธรรมวินัยเป็นใหญ่ ถ้าธรรมวินัยเป็น

ใหญ่ เราต้องอยู่ ปลาต้องอาศัยนํา้ พระต้องอยู่กับสงัคม สงัคมเขาเล้ียงดูนะ สงัคมเขาเล้ียงดู

สมณะ เล้ียงดูผู้ที่ประพฤติปฏบัิติ แต่เล้ียงดูผู้ที่ประพฤติปฏบัิติน่ันกเ็ป็นบุญกุศลของเขา สาธุ 

มันเป็นความเจตนาดีของเขา เราสาธุ แต่ของเราเราต้องมีจุดยืนของเราเพ่ือประโยชน์กบัเรานะ  

ถ้าเราไม่กวนบ้านกวนเมือง บ้านเมืองกไ็ม่มากวนเรา ถ้าไม่กวนเราแล้ว สิ่งที่มันจะ

พัฒนาข้ึนไปเราต้องกวนกเิลส ความข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง มันเป็นข้ีตม เหน็ไหม ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ี

หลง มันฝงัอยู่หัวใจของเรานะ ดอกบัวเกิดจากโคลนตม เราจะให้คุณงามความดีเกดิจากหัวใจ

ของเรา ถ้าหัวใจของเรา ปฏสินธิจิต ปฏสินธจิิตเกดิในไข่ ในครรภ์ ในนํา้ครํ่า ในโอปปาติกะ 

การเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ แล้วมันเกดิมาเป็นมนุษย์ เป็นเราเน่ีย เป็นเราแล้วเรามาบวช สิ่ง

น้ีอวิชชามันอยู่ที่ภวาสวะ มันอยู่ที่ปฏสินธจิิต เวลาเราจะเร่ิม กเิลสมันกวนเรา มันกท็าํให้เรา

เดือดร้อน เวลาเรามีศรัทธามีความเช่ือมาบวชเป็นพระ เราพยายามติดอาวุธ เราพยายามฝึก

ปฏบัิติธรรม เหน็ไหม สิ่งที่เราพยายามจะฝึกจะหัดข้ึนมา ให้เกดิมรรคข้ึนมา ให้เกดิมรรค

ข้ึนมา ให้เกดิศีล ให้เกดิสมาธิ ให้เกดิปัญญาข้ึนมา ให้มันเป็นสจัจะความจริงข้ึนมา สิ่งที่เรียน
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มาๆ มันเป็นช่ือของมัน เหน็ไหม แต่ปัจจุบันน้ีเราจะทาํข้ึนมาให้มันเป็นอาวุธ เป็นธรรมาวุธ 

เป็นสิ่งที่ต้ังตัวข้ึนมาได้ 

ถ้าสิ่งที่ต้ังตัวข้ึนมาได้ เหน็ไหม เราต้ังสติของเรา สิ่งที่ต้ังตัวข้ึนมา ต้ังตัวของเราข้ึนมา 

ต้ังสติข้ึนมา ต้ังสติข้ึนมา สิ่งที่มีชีวิตอยู่ เรากาํหนดพุทโธ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เรากาํหนด

อยู่น่ี พอกาํหนดข้ึนมามันเป็นพุทธานุสสติ ธมัมานุสสติ สงัฆานุสสติ เป็นอานาปานสติ ถ้าเป็น

อานาปานสติ หัวใจเกาะตรงน้ีไว้ หัวใจเกาะตรงน้ีไว้นะ ถ้าหัวใจเกาะตรงน้ีไว้ เวลามันสงบระงับ

เข้ามา หัวใจมันเด่นชัดข้ึนมา สมัมาสมาธิที่มันสว่างไสวที่มันมีความสขุความสงบนะ  

น่ีไง ถ้าเราไปกวนมัน กเิลสไปกวนมันนะให้มันผ่องแผ้ว ให้จิตใจมันผ่องใส ให้จิตใจ

มันต้ังม่ันข้ึนมา ถ้าจิตใจมันต้ังม่ันข้ึนมา เหน็ไหม สิ่งน้ีกวนกเิลสๆ จนมันผ่องแผ้วข้ึนมา มัน

ผ่องแผ้วข้ึนมา เหน็ไหม เราฝึกหัด ฝึกหัดของเราจนมันมีธรรมโอสถ สิ่งที่เป็นธรรมโอสถคือ

มันมีความสขุความสงบไง  

เวลากเิลสมันบีบค้ัน กวนบ้านกวนเมืองข้ึนมาโดยความไม่รู้ตัว โดนกเิลสมันปิดหัวใจ 

ไปกวนข้ึนมาแล้วมันกชั็กศึกเข้ามาในวัดในวา เข้ามาในข้อวัตรปฏบัิติ เราพยายามปฏบัิติของ

เราข้ึนมาให้มันเป็นจริงเป็นจังข้ึนมา พอเป็นจริงเป็นจังข้ึนมา เราปฏบัิติข้ึนมาจนมีศีลมีสมาธิ

เป็นปัญญาข้ึนมา พอมีศีลมีสมาธิข้ึนมา เวลาจะกวนกเิลส เหน็ไหม  

เวลากวนกเิลสข้ึนมา เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนมา มันปฏบัิติจริงๆ มันกป็ฏบัิติในใจของ

สตัว์โลก สตัว์โลกที่เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ ปฏสินธิจิตที่มันเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ เวลา

มันปฏบัิติข้ึนมา เหน็ไหม เวลามรรคมันเกดิเกดิที่จิต จิตที่มันมีขันธ ์ ๕ มันมีอวิชชา มันมี

ตัณหาความทะยานอยากข่มข่ีมัน ไอ้ข้ีตมๆ ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง เหน็ไหม ข้ีตมมันพอกพูน

หัวใจ เวลาเราปฏบัิติข้ึนมา เราพิจารณาของเราข้ึนมา จนข้ีโลภข้ีโกรธข้ีหลงข้ีตม มันกระจายตัว

ของมันออกไป จิตใจมันสง่างามข้ึนมา จิตใจมันยืนตัวข้ึนมา จติใจมันผ่องแผ้วข้ึนมา  

ถ้าจิตใจมันผ่องแผ้วข้ึนมา มันต้ังตัวของมันข้ึนมาได้ ต้ังตัวข้ึนมา ปฏสินธิจิตที่มันเวียน

ว่ายตายเกดิในวัฏฏะโดยความมืดบอดของมันไง แต่เวลาปฏบัิติข้ึนมาด้วยสติ ด้วยสมาธิ ด้วย

กาํลังของตน เหน็ไหม ในการปฏบัิติตามความเป็นจริงข้ึนมา เราสร้างเน้ือสร้างตัวข้ึนมาจนมัน

ต้ังม่ันของมันข้ึนมาได้  

พอต้ังม่ันของมันข้ึนมาได้ ถ้ามีครูมีอาจารย์ เหน็ไหม ครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมๆ สิ่งที่

เป็นธรรม ครูบาอาจารย์ท่านแสวงหาแสวงหาอย่างน้ี พยายาม จิตเหน็อาการของจิต ถ้าจิตเหน็
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กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริง ถ้ามันเหน็สจัจะความจริง เหน็ไหม เหน็

สติปัฏฐาน ๔ ไง ถ้าเหน็สติปัฏฐาน ๔ มันเป็นอริยสจั ๔ ไง อริยสจั หัวใจของศาสนาไง องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ข้ึนมา ตรัสรู้ข้ึนมาจากอริยสจัไง ได้สจัจะความจริงข้ึนมาไง 

เวลาปฏบัิติข้ึนมา ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏบัิติข้ึนมา ท่านจะมีอริยสจั มีสจัจะ มีความจริง  

น่ีศึกษาๆ กลางหัวใจน้ี ศึกษาๆ ในการปฏบัิติน้ี ถ้าปฏบัิติน้ีมันเป็นความจริงข้ึนมา มัน

เป็นความจริงข้ึนมาน่ีธรรมโอสถ คุณธรรมมันเกดิ มันเกดิกลางหัวใจ แล้วถ้ามันเกดิกลางหัวใจ 

หัวใจที่มีคุณธรรมอย่างน้ี มันจะลอกแลก มันจะวอกแวกวอแว มันจะไปกวนบ้าน มันจะไปกวน

คนอื่นไหม 

มันเหน็ว่าสพัเพ สตัตานะ สตัว์ทั้งหลายเป็นเพ่ือนเกดิแก่เจบ็ตายด้วยกนัทั้งหมดทั้งสิ้น 

เขากเ็วียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะเหมือนเรา เรากเ็วียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะอย่างน้ันแหละ ถ้ามัน

ปิดหูปิดตา เรากจ็ะใช้ชีวิตเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะอย่างน้ัน แต่เพราะเรามีสติมีปัญญา 

เพราะเรามีอาํนาจวาสนา เราถงึได้หลีกเร้น หาช่องทางของเรา เวลามาบวชนะ บวชเป็นพระ

เป็นเจ้า บวชเป็นนักรบ เวลานักรบข้ึนมาเหน็ไหม เราจะรบกบักเิลสไง ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ 

มันกไ็ปกวนบ้านกวนเมือง กวนบ้านกวนเมืองกบ็อกเป็นหน้าที่ เป็นการส่งเสริมศาสนา เป็น

การจรรโลงศาสนา โดยความอ้าง อ้างอยู่อย่างน้ัน  

พระพุทธเจ้าสอนอย่างน้ันเหรอ อปัุชฌาย์องค์ไหนสอน อปัุชฌาย์ไม่เคยบอกนอกจาก

กรรมฐาน ๕ งานของพระกรรมฐาน ๕ เท่าน้ัน น่ันมันงานของใคร แล้วน่ันมันงานของพระ ใคร

บอก ไม่มีใครบอก แต่อปัุชฌาย์บอก บอกเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ หน้าที่การงานของเราไง 

เราบวชมาแล้วไง เราบวชมาแล้ว เรามาทาํงานของเราไง เราไม่กวนบ้านกวนเมืองไง หน้าที่ของ

เรากวนกเิลสไง กเิลสในหัวใจของเราเราจะก่อกวนมันไง ก่อกวนมันด้วยมรรคด้วยผลไง 

ก่อกวนด้วยสติสมาธิปัญญาของเราไง  

หน้าที่ของเรา แล้วทาํแล้วผลที่ตอบรับ ผลที่ตอบรับกค็วามสขุไง ผลที่ตอบรับนะ มี

คุณประโยชน์ไง มีคุณประโยชน์นะ ศากยบุตรพุทธชิโนรสไง “อานนท์ เธอบอกเขานะ ปฏบัิติ

บูชาเราเถดิ อย่าบูชาด้วยอามิสเลย” องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรารถนามาก  

เวลาหลวงปู่ม่ันท่านจะนิพพาน หลวงตาท่านคุ้มครองอปัุฏฐากดูแลมาตลอด ๘ เดือน 

เวลาหลวงปู่ม่ันท่านเสยีไปแล้ว ท่านเข้าป่าเข้าเขาไปเลย ปฏบัิติบูชา เพราะอะไร เพราะท่าน
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กาํลังเข้าด้ายเข้าเขม็ เหน็ไหม คนกาํลังเข้าด้ายเข้าเขม็ คนกาํลังประพฤติปฏบัิติ ปฏบัิติบูชาน่ี

ไง  

ดูส ิ พระภัททิยะปฏบัิติบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์องค์

สดุท้ายขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า หลวงตาๆ ท่านประพฤติปฏบัิติบูชาหลวงปู่ม่ันๆ 

ท่านกป็ฏบัิติบูชาของท่านเหมือนกนั งานของพระๆ งานของนักปฏบัิติ งานของสจัจะความจริง 

เราจะกวนกเิลส เราไม่ไปกวนบ้านกวนเมืองไง  

เวลาเขาทาํหน้าที่การงานกนั มันต้องมีกวนบ้านกวนเมืองเป็นเร่ืองธรรมดา เหน็ไหม 

ปลาอาศัยนํา้ พระอาศัยสงัคม สงัคมเชิดชูศาสนา เขากคุ้็มครองดูแล เขากเ็ตม็ใจทาํของเขา แต่

การเตม็ใจของเขา ในเม่ือทุกคนมีกเิลสตัณหาความทะยานอยาก กเิลสในใจของตนมันกเ็หน็

แต่แง่มุมของตนเท่าน้ัน เอาแต่ความพอใจของตนเท่าน้ัน  

ถ้าเอาแต่ความพอใจของตน เรามีหน้าที่การงานของเรา เราจะกวนกเิลสของเรา เรา

ควรทาํหัวใจของเรา เราควรรักษาหัวใจของเรา เรามาฆ่ากเิลสของเรา เราทาํหน้าที่การงานของ

เรา งานของพระแท้ๆ ทาํให้งานของเราจบสิ้นแล้ว เราจะทาํเพ่ือประโยชน์กบัสงัคมเม่ือไร เราก็

ทาํได้ แต่งานเร่ิมต้น งานต้องเอาหัวใจของเราให้ได้ก่อน กวนข้ีตม กวนสิ่งต่างๆ ในหัวใจให้

มันหลุดออกไปจากใจ ให้ใจมันผ่องแผ้ว ให้ใจมีมรรคมีผลข้ึนมา เวลามีมรรคมีผลข้ึนมานะ 

เวลาเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริง แล้ววิปัสสนาไปมันมหัศจรรย์ 

มันมหัศจรรย์จริงๆ  

งานของโลกเขา เขาจะคิด เขาจะวิจัย เขาจะทาํข้อมูลอะไรของเขา เพ่ือประโยชน์กบัโลก 

เทคโนโลยีทางอวกาศเขาได้ประโยชน์มาก เพราะสดุท้ายแล้วสิ่งที่ละเอยีดที่สดุกคื็ออากาศ ลม

หายใจ เราเหน็ว่าอาหารทุกอย่างมีความจาํเป็นทั้งน้ัน แต่อาหารละเอยีดไง ออกซิเจน ถ้ามันไม่

มีข้ึนมา เทคโนโลยีที่เจริญข้ึนมา เขาจะมองเร่ืองอากาศ มองอวกาศไปนู่นเลย  

น่ีกเ็หมือนกนั หัวใจของเรา เรารักษาของเรา เราทาํของเราเพ่ือประโยชน์กบัเรา แล้วถ้า

ประโยชน์กบัเรานะ เวลาเรากวนกเิลสจนกเิลสมันไม่มีสิ่งใดเจือปนในธรรมธาตุอนัน้ัน มันจะ

เหน็ว่า หลวงตาท่านพูดอยู่ มันไปได้สามโลกธาตุ อวกาศในจักรวาลน้ีกเ็ท่าน้ันแหละ กามภพ 

รูปภพ อรูปภพ มันไปขนาดไหน แล้วหัวใจมันครอบคลุมได้หมด มันกว้างขวางไปจนไม่มี

ขอบเขต มันไปได้หมดเลย มันรู้แจ้งหมด เกดิที่ไหน เกดิจากการกระทาํ เกดิจากสจัจะความ
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จริงในใจ ถ้าเป็นความจริงในใจของเรา เหน็ไหม ฟังธรรมๆ เพ่ือสจัธรรม เพ่ือสจัจะ เพ่ือความ

จริง เพ่ือหัวใจดวงน้ี เพ่ือหัวใจของนักรบ เอวัง  


