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พระดว้ยกนั 

พระอาจารย์สงบ มนสสฺนโฺต 

 

เทศน์พระ วันที่ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

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

 

ต้ังใจฟังธรรมเนาะ ต้ังใจฟังธรรมเพราะเราร่วมลงอโุบสถสามัคคี อโุบสถสามัคคีธรรม

สิ่งที่มันจะเป็นสจัธรรม เหน็ไหม มันต้องคนได้รับการอปุสมบทมาเหมือนกนั ถ้าอปุสมบทมา

เหมือนกนั เหน็ไหม ถ้าพูดถงึคนเราต่างกนัด้วยศีล ถ้าต่างกนัด้วยศีลนะเป็นนานาสงัวาส เขา

ร่วมอโุบสถไม่ได้ การร่วมอโุบสถไม่ได้ เขาต้องต่างคนต่างลงอโุบสถ แต่อนัน้ีเราลงอโุบสถ

รวมกนักไ็ด้เพราะเราบวชมาด้วยความสมบูรณ์ในทางศีลในทางธรรม  

ในทางศีลทางธรรมนะ เราบวชมาเป็นสมมุติสงฆ์ สมมุติสงฆโ์ดยอปัุชฌายะ อปัุชฌายะ

ยกเข้าหมู่แล้วน่ีเราเป็นสงฆ์ ถ้าเราเป็นสงฆ ์เหน็ไหม อโุบสถสามัคคี เรามาลงอโุบสถสามัคคีแต่

เราต้องฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพราะหัวหน้าเป็นผู้ที่รับผิดชอบ ถ้าหัวหน้าเป็นผู้ที่รับผดิชอบนะ

เขาเรียกว่าอบรม อบรมบ่มเพาะให้นักบวชให้อยู่ในหลักการ ให้นักบวชอยู่ในศีลในธรรม 

นักบวชจะเร่ๆ ร่อนๆ ไม่ได้  

ถ้านักบวชเร่ๆ ร่อนๆ ดูส ิ เวลาเดก็พิเศษ เหน็ไหม เดก็พิเศษเพราะมันเป็นเดก็พิเศษ 

เพราะว่ามันเกดิมาผิดปรกติ ถ้าเดก็พิเศษแล้วน่ีเขาต้องดูแลเป็นพิเศษ ถ้าเดก็พิเศษน่ันมันเป็น

เร่ืองของเดก็พิเศษ แต่ถ้าเป็นปรกติ เหน็ไหม เดก็พิเศษเขาเรียนมาแล้วน่ี ถ้ามันเข้ามาใน

สงัคมได้ ทาํงานได้ ด้วยความทุ่มเทของผู้ที่อปุการะ เพราะพ่อแม่เขาดูแลของเขาอย่างน้ัน ถ้า

พ่อแม่เขาดูแลของเขา เขาฟ้ืนฟูของเขา จนกว่ามันจะรับผิดชอบได้ ถ้ารับผิดชอบได้น่ีชีวิตของ

เขา เขาจะต้องดาํเนินชีวิตของเขาต่อไป น้ันพูดถงึเป็นเดก็พิเศษ  

แต่พระพิเศษมันไม่มี ถ้าพระพิเศษๆ มันไม่มีหรอก พระที่เขาจะยอมรับกนัได้ เขา

ยอมรับกนัได้เพราะพระที่มีคุณธรรม เหน็ไหม เราบวชกนัมาแล้วเราเสมอกนัโดยศีล ไม่มีใคร

พิเศษ เสมอกนัเท่ากนั ถ้าเสมอกนัเท่ากนัมันต้องอยู่ในศีลในธรรมเท่ากนั มันจะมีใครพิเศษไม่

มี ถ้ามีเดก็พิเศษ เดก็พิเศษน่ันมันเดก็เพราะมันเป็นการบกพร่อง แต่น้ีถ้ามันบวชมาแล้ว บวช

มาเป็นพระมันสมบูรณ์ในความเป็นพระ ถ้าสมบูรณ์ในความเป็นพระอยู่ด้วยความเป็นพระ 

เหน็ไหม 
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ถ้าเป็นพระจะลงอโุบสถสามัคคีได้ ถ้าพิเศษมันลงอโุบสถสามัคคีไม่ได้ เช่น เวลาเขาเป็น

อาบัติ ถ้าอาบัติข้ึนมามันกต้็องแยกออกไป ถ้าแยกออกไปแล้วน่ีเขาต้องอยู่กรรมของเขา อยู่

กรรมของเขาแล้วเขาต้องอยู่ปริวาสของเขา อยู่มานัตของเขา เสรจ็แล้วเขาถงึอพัภานยกกลับเข้า

มาทั้งหมู่ถงึจะเป็นภิกษุเท่าเสมอกนั ถ้าเท่าเสมอกนันะ การประพฤติปฏบัิติต้องเหมือนกนั การ

ประพฤติปฏบัิติจะแตกต่างกนัได้อย่างไร ถ้าการประพฤติแตกต่างกนั เหน็ไหม นานาสงัวาส

ภิกษุจะต่างกนัโดยศีล ถ้าต่างกนัโดยศีลแล้วเหน็ไหมนะ มันจะลงอโุบสถสามัคคีกนัไม่ได้ กต้็อง

แยกลงอโุบสถสามัคคีถงึเป็นนานาสงัวาส 

ภิกษุจะเป็นนานาสงัวาสเพราะถอืศีลต่างกัน เพราะความเหน็ต่างกนั แต่ถ้าความเหน็

มันต่างกนัมันต้องแยกออกไป เหน็ไหม แต่ถ้าจะอยู่ร่วมกนัๆ แม้แต่เราเป็นพระนะ เวลาจะลง

อโุบสถน่ี สงฆ์เป็นวรรคลงอโุบสถทาํสงัฆกรรมไม่ได้ สงฆ์เป็นวรรคลงอโุบสถสามัคคีไม่ได้ จะ

ทาํสงัฆกรรมอย่างอื่น อย่างกจินิมนต์ อย่างการบวชได้ แต่ถ้าอโุบสถต้องหมด ถ้าพูดถงึว่าผู้

ที่มาไม่ได้จะต้องให้ฉันทะมา ถ้าไม่ให้ฉันทะมาสงฆ์ทั้งหมดเป็นอาบัติ  

สงฆ์ทั้งหมดทาํกนัเพราะอะไร เพราะว่าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เหน็ไหม น่ี

เวลาบอกว่ากระจายอาํนาจๆ แม้แต่พระเทวทัตไปขอปกครองสงฆ์ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้ากไ็ม่ให้ แม้แต่พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซ้ายและเบ้ืองขวาเรา

ยังไม่ให้เลย เราจะให้ได้อย่างไรละเทวทตั แต่ถ้าเป็นสงฆ์ เหน็ไหม ให้สงฆ์ปกครองกนัโดย

สามัคคีธรรมๆ ที่ไหนเป็นสงัฆะมีเป็นสงฆข้ึ์นมา ให้สงฆ์ปกครองกนั น่ีไงการกระจายอาํนาจๆ 

ไปด้วยความสะอาดบริสทุธิ์ การกระจายอาํนาจออกไปด้วยความสามัคคีด้วยความสามัคคีธรรม 

จะอยู่ร่วมกนัต้องมีความสามัคคีธรรม จะอยู่ร่วมกนัมันต้องศีลเสมอกนั 

ศีลไม่เสมอกนั ความประพฤติไม่เสมอกนัมันจะอยู่ร่วมกนัได้อย่างไร ถ้ามันอยู่ร่วมกนั

ไม่ได้ คนที่เขายกย่องสรรเสริญ น้ันเขายกย่องสรรเสริญเพราะมีคุณธรรม คาํว่ามีคุณธรรม เหน็

ไหม คือการมีคุณธรรมมันแสดงออกมาน่ี มันแสดงออกมาด้วยความถูกต้องดีงาม การแสดง

ออกมาด้วยความถูกต้องดีงามอนัน้ันมันถงึจะเป็นธรรม การแสดงออกมาด้วยความเป็นพาล 

มันไม่เป็นธรรมหรอก มันเป็นธรรมข้ึนมาได้อย่างไร ถ้ามันไม่เป็นธรรมข้ึนมา เหน็ไหม มันเป็น

กาฝาก สิ่งที่เป็นกาฝากนะ กาฝากมันจะดูดต้นไม้ให้เห่ียวเฉาไป น่ีไงความว่าเป็นกาฝากๆ มัน

มาดูดนํา้เล้ียงดูดอาหารในต้นไม้ 

น่ีกเ็หมือนกนั พูดถงึพุทธศาสนา พุทธศาสนา เหน็ไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าตรัสรู้ธรรมมีพระพุทธกบัพระธรรม เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธัมมจักฯ

ข้ึนมา มันถงึมีพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเหน็ธรรม การที่มีพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตา
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เหน็ธรรมมันเป็นโอกาสไง เป็นโอกาสที่สาวกสาวกะผู้ที่ประพฤติปฏบัิติจะมีโอกาสไง ถ้าผู้ที่

ประพฤติปฏบัิติจะมีโอกาส โอกาสเพราะอะไร เพราะโอกาสที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

ตรัสรู้ธรรมด้วยอาํนาจวาสนาขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ด้วยบุญญาธิการขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ด้วยปัญญาคุณ ด้วยเมตตาคุณขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้า  

น่ีปรารถนามาร้ือสตัว์ขนสตัว์ ปรารถนามา เหน็ไหม เป็นพระโพธิสตัว์ ทนทุกข์ทนยาก

ทนทรมานมาขนาดไหนเพ่ือความละเอยีดอ่อนของใจ ใจที่มันละเอยีดอ่อนแล้วมันได้เข้าไป

ค้นคว้า เข้าไปวิปัสสนา เข้าไปด้วยการเจริญมรรคเจริญผลในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้ามันถงึจะเป็นธรรมข้ึนมาๆ ธรรมอนัน้ีมันสงูส่ง ธรรมอนัน้ีมันมีคุณค่าไง ถ้าธรรมน้ี

คุณค่าน้ี ผู้ที่ประพฤติปฏบัิติเขาทะนุถนอม เขารักษา ดูส ิ ดูสงัคมไทยๆ เหน็ไหม ช่ัวชังชี ดีชัง

สงฆ ์กเ็พราะเขากลัวน่ีแหละ เขากลัวบาปกลัวกรรมของเขา เพราะอะไร เพราะสจัธรรมอนัน้ีผู้ที่

เขาแสวงหาได้มันแสนทุกข์แสนยาก พอได้มาแสนทุกข์แสนยากสิ่งที่มันมีคุณค่านะมันควรทะนุ

ถนอมมา มันควรจะรักษานะ มันไม่ควรการทาํลาย มันควรจะทะนุถนอม มันควรจะเหน็คุณค่า 

เพราะเหน็คุณค่ามันเป็นที่พ่ึงอาศัยของเทวดา อนิทร์ พรหม ของมนุษย์ ของสตัว์โลกทั้งหมดไง 

สิ่งที่เป็นสจัธรรม สจัธรรมเป็นของที่มีคุณค่า ถ้ามีคุณค่าข้ึนมาแล้วน่ี มันควรจะส่งเสริม

มันควรจะเชิดชู เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธัมมจักฯ ข้ึนมาพระอญัญาโกณ

ฑญัญะมีดวงตาเหน็ธรรม พอแสดงธรรมต่อไปพระปัญจวัคคีย์มีดวงตาเหน็ธรรมต่อข้ึนมา 

แสดงอนัตตลักขณสตูรเป็นพระอรหันต์ข้ึนมา สิ่งที่แสดงเกดิข้ึนมาเป็นพระรัตนตรัยเป็นพระ

พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นะพระปัญจวัคคีย์น่ี เหน็ไหม เป็น

สาวกสาวกะเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟัง  

การที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้วางธรรมวินัยน้ีไว้ วางธรรมวินัยน้ีไว้ด้วยพระ

รัตนตรัยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระพุทธคือองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้

ธรรม พระธรรมคือสจัธรรมที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว น่ีพระอริยสงฆ์กไ็ด้

ฟังธรรมจากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถงึได้บรรลุธรรม บรรลุธรรมข้ึนมาอย่างน้ันการ

บรรลุธรรมอย่างน้ันมันจะมีคุณค่า ความที่ว่ามีคุณค่า การที่มีคุณค่านะมันสงูส่ง ไม่ใช่การ

ทาํลาย ไม่ใช่การเหยียบยํ่า ไม่ใช่ การที่มันจะมีคุณค่ามันต้องมีคุณค่าอย่างน้ันส ิ

น่ีมันเพราะมันไม่เหน็แก่คุณค่า มันเหน็แก่ตัวไง เหน็แต่ความสะดวกสบาย เหน็แก่

ความพอใจของตนเท่าน้ันคนเดียว แล้วไปทาํลายๆ ทาํลายไปแล้วมันทาํลายอะไรน่ี มันก็

ทาํลายศรัทธาความปรารถนาของสตัว์โลก มันทาํลายไปทั้งน้ันน่ะ ถ้ามันจะทาํจริงๆ น่ี ถ้ามันจะ
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ทาํจริง เหน็ไหม มันต้องมีความเสมอกนั จะต่างกนัไม่ได้ จะบอกว่าเป็นคนพิเศษ คนพิเศษมัน

กอ็อทิสติกน่ันไง คนพิเศษ ถ้าพระพิเศษๆ กพ็ระอยู่เวรอยู่กรรมไง ถ้าพิเศษน่ะ ถ้าพิเศษกว่า

น้ันมันกต็าลยอดด้วนไปเลย มันจะเอาพิเศษมาจากไหน ความว่าพิเศษๆ พิเศษตรงไหน มันไม่

มีอะไรพิเศษหรอก มันต้องอยู่ในธรรมวินัยอนัเดียวกนั ธรรมวินัยอนัเดียวกนัเท่าน้ัน มันถงึลง

อโุบสถสามัคคีร่วมกนัได้ ถ้าลงอโุบสถสามัคคีร่วมกนัได้น่ีด้วยทิฏฐิเสมอกนั ด้วยความเหน็

เสมอกนั มันไม่มีใครยกใครได้หรอก ไม่มีใครยกเว้นได้หรอก ธรรมและวินัยขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่มีใครยกเว้นได้ 

แม้แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ไว้ “ต่อไปในอนาคตกาลสิ่งใด

ที่เป็นวินัยน้ีถ้ามันแบบว่าสิ่งเลก็น้อย ถ้าจะยกเลิกกย็กเลิกได้” องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าสั่งไว้เลยนะ แต่เวลาพระกสัสปะถามพระอานนท์ข้ึนมาท่ามกลางสงฆ์ น่ีเถรวาทๆ คือสงฆ์

พระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ทาํสงัคายนากนัมา แล้วกล็งมติกนัว่าจะไม่แก้ไข  

ไม่แก้ไขเพราะเหตุใด ไม่แก้ไขเพราะว่าถ้าเกดิมีการแก้ไขไป เหน็ไหม ดูส ิ ดูพระจุนทะ 

พระจุนทะนะไปเหน็ลัทธิศาสนาอื่น เวลาศาสดาเขาตายไปแล้วมันมีความแตกแยก กม็าเฝ้า

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ทาํไมมันเป็นเพราะเหตุน้ันล่ะ มันเป็นเหตุน้ันเพราะว่าเขาไม่

มีวินัย พระจุนทะกอ็าราธนาให้องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบัญญัติวินัย บัญญัติไม่ได้มัน

ยังไม่มีอะไรเกดิข้ึนมา เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่ให้พูดไว้ก่อน และไม่พูดในสิ่ง

ที่ยังไม่เกดิข้ึน  

เวลามันเกดิข้ึน พอมันเกดิข้ึนต้ังแต่พระสทุิน ต้ังแต่พยายามความเหน็กบัครอบครัว ไป

มีเพศสมัพันธ์ เร่ืองลูกชายที่ไอ้พืชๆ น่ันน่ะ สดุท้ายแล้วมีความเศร้าใจ น่ีไงเพราะยังไม่มีธรรม

วินัย เหน็ไหม สิ่งใดที่ทาํได้ ทาํไม่ได้ มันกอ็ยู่ที่วินิจฉัยของผู้ที่จะกระทาํ แต่ทาํไปแล้วกเ็ศร้า

หมอง ทาํไปแล้วกเ็ศร้าใจ พอเศร้าใจองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเรียกไปถาม กย็อมรับ

ความจริงว่าได้ทาํอย่างน้ันจริงๆ ทาํอย่างน้ันจริงๆ เหน็ไหม น่ีต้นบัญญัติ ถงึได้บัญญัติวินัยมา

เร่ือยๆ ไง  

ถ้าการบัญญัติวินัยน้ีมาน่ี พระจุนทะไปเหน็ลัทธิศาสนาอื่นเพราะว่า เพราะวินัยน้ีมันไม่มี

การบังคับใช้ เขาถงึมีปัญหา เหน็ไหม อาราธนาให้องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบัญญัติ น่ี

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะบัญญัติกบั็ญญัติต่อเม่ือ ต่อเม่ือมันเกดิมีความผดิพลาดข้ึน

มาถงึได้บัญญัติๆ มา บัญญัติสิ่งน้ันข้ึนมา เหน็ไหม เวลาถงึองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะ

ปรินิพพาน เหน็ไหม “อานนท ์ถ้าสิง่ใดที่มันเลก็น้อย ถ้าจะยกเลิกบ้างกไ็ด้” 



เทศน์พระ เร่ือง พระด้วยกนั ๕ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

แต่สดุท้ายแล้วน่ีแค่ไหนมันยกเลิกล่ะ พระกสัสปะถามพระอานนท์ว่า แค่ไหนที่ว่ามันจะ

ยกเลิกน่ะ พระอานนท์กบ็อกว่า กไ็ม่รู้ว่าแค่น้ันมันเลก็น้อย แค่ไหนมันมาก ความเลก็น้อยหรือ

มากน่ีมันอยู่ที่มุมมองใช่ไหม ถ้ามุมมองของคนรักคนสงวนรักษา จะเลก็น้อยแค่ไหน เขากดู็มัน

กใ็หญ่โตทั้งน้ัน เหน็ไหม เวลาครูบาอาจารย์ของเรานะ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันท่านพูดเข่ือน

มันจะพัง พังเพราะตามดน่ันน่ะ เข่ือนมันจะพัง เหน็ไหม ดูสสิิ่งที่จะเข้าตามนุษย์กข้ี็ผงน่ันล่ะ 

ไอ้ของเลก็น้อยๆ มันกเ็ลก็น้อย น่ีกเ็ลก็น้อย ต่างคนต่างกย็กเว้นๆ พอยกเว้นข้ึนไปแล้ว

เลก็น้อยๆ เด๋ียวต้นไม้มันกต็าย มันตายถงึที่น่ันนะ แต่ถ้าคน เหน็ไหม ดูส ิพอสดุท้ายแล้วพอ

พระอานนท์บอกว่า ไม่รู้ว่าแค่ไหน ไม่รู้แค่ไหน พระกสัสปะกเ็ลยขอมติในที่ประชุมสงฆ์ สงฆ์ 

๕๐๐ องค์พระอรหันต์ทั้งน้ัน ทาํสงัคายนา เถรวาทๆ กเ็ร่ิมมาจากน่ัน ถ้าเร่ิมมาจากน้ันน่ะ ถ้า

เลก็น้อยขนาดไหนเรากยั็งจะรักษากนัไป รักษากนัไปมันไม่เป็นไม่ตายหรอก  

น่ีความทุกข์ความยากในหัวใจมันจะเป็นจะตาย เวลาที่มันทุกข์มันยากข้ึนไปน่ี เหน็ไหม 

ไม่มีทางออก ไม่มีทางไป กหั็นหน้าเข้ามาพ่ึงศาสนา หันหน้าเข้ามาหาที่พ่ึง แล้วร่มโพธิ์ร่มไทร

เป็นที่พ่ึงพอเข้ามาแล้วกจ็ะมาทาํลายกนั เข้ามาแล้วกเ็ป็นกาฝาก กาฝากที่มาเจาะมาไชตัว

ศาสนา แล้วศาสนามันอยู่ที่ไหนล่ะ ศาสนามันอยู่ที่ไหน ธรรมมันอยู่ที่ไหน แล้วธรรมมันกยั็งไม่

เกดิข้ึนมาไง ถ้าธรรมมันเกดิข้ึนมา ใครมันจะยกเว้นได้ 

ดูส ิ ดูชีวิตของหลวงปู่ม่ันส ิ หลวงปู่ม่ันท่านเสยีสละทั้งน้ันน่ะ เวลาหลวงตาท่านเป็นผู้

อปัุฏฐาก เหน็ไหม น่ีพระผู้เฒ่า มีแต่ความเมตตา น่ีไง ดูที่ว่า พระอานนท์บอกว่าของเลก็น้อยที่

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าให้ยกเว้นๆ น่ะ ไอ้น่ีไม่ได้ยกเว้นเลย ทาํความถูกต้องทั้ง

น่ันน่ะ เพียงแต่ว่าถอืธุดงควัตร ธุดงควัตรนะฉันม้ือเดียว ไอ้น้ีเพียงแต่ขอนํา้มะพร้าวเพ่ือหล่อ

เล้ียงผู้เฒ่า ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ เพราะเป็นความที่เป็นแบบอย่าง ท่านเสยีสละมาหมด เสยีสละ

ด้วยความเปิดเผย น่ีเสยีสละมาด้วยชีวิตของท่าน 

น่ีท่านจะเอาสิ่งใดกไ็ด้ในโลกน้ี น่ีศรัทธามหาศาล คนที่ศรัทธาหลวงปู่ม่ันมีแต่เศรษฐี

กุฏมฺพีทั้งน้ันนะ เศรษฐีใหญ่โตขนาดไหนกเ็ป็นลูกศิษย์ของท่าน แล้วทาํไมเขาให้ดูแลไม่ได้ 

ทาํไมเขาจะรักษาไม่ได้ แต่ท่านไม่เคยสนใจเร่ืองอย่างน้ันเลย ท่านใช้ชีวิตของท่านเป็น

แบบอย่าง เหน็ไหม น่ีเป็นแบบอย่างข้ึนมา แล้วมันถงึจะม่ันคงมา ม่ันคงเพราะอะไร ม่ันคง

เพราะมันมีตัวอย่างไร ม่ันคงเพราะมันมีผู้ที่กระทาํไง ผู้ที่กระทาํแล้วมันมีผลอย่างน้ันไง น่ีทาํ

เช่นน้ัน น่ีจะเป็นสจัจะเป็นความจริง เขาค้นคว้า เขามีกระทาํ เขารักษา เขาถนอมกนั เขาไม่ได้

เอามาหาแดก น่ีไง มันไม่ควรจะเป็นอย่างน้ัน  
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ในการลงอโุบสถศีล น่ีสิ่งน้ีมันควรเป็นธรรมๆ อย่าเหยียบยํ่าส ิ ทาํไม่ได้ให้ออกไป อยู่

ไม่ได้ให้ออกไป ไม่ใช่มันไอ้น่ี น่ีไงเวลาที่เขาพูด เหน็ไหม น่ีว่าทาํๆ ทาํตัวเองให้ห่างจากศาสนา 

หรือทาํให้ศาสนามันเสื่อม น่ีมันทาํ  

คนที่รักษาเขารักษานะ หลวงตาท่านพูดประจาํ คนที่ดูแลรักษาดูแลรักษาจะเป็นจะตาย 

ไอ้คนเข้ามาแม่งทาํลาย ทาํลายอย่างเดียว แล้วมาทาํไม มาทาํลายมาทาํไม ไอ้คนที่เขารักษาๆ 

เกอืบเป็นเกอืบตาย รักษากนัมาตลอด เหน็ไหม ครูบาอาจารย์ท่านรักษาของท่านมา รักษา

เพราะอะไร รักษาไว้เพราะเพ่ือจะค้นคว้า เพ่ือจะมีการกระทาํ ท่านการกระทาํของท่านเพ่ือ

ประโยชน์กบัท่าน เพ่ือประโยชน์กบัลูกหลาน  

ดูส ิ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกพระกสัสปะไง “พระกสัสปะเอย เธอกอ็ายุ 

๘๐ เท่าเรา ทาํไมต้องถอืธุดงควัตร ถอืธุดงควัตรถอืไปทาํไม เธอเป็นพระอรหันต์แล้ว” 

พระกสัสปะเป็นเอตทัคคะในการถอืธุดงควัตร “ข้าพเจ้าจะถอืไปกเ็พ่ืออนุชนรุ่นหลัง” เพ่ือ

อนุชนรุ่นหลังไม่ใช่เพ่ือตัวท่านเลย ไม่ใช่เพ่ือใครทั้งสิ้นเลย น่ีไง เพ่ือหัวใจของสตัว์โลก เพ่ือ

หัวใจคนที่เขาค้นคว้า หัวใจคนที่แสวงหา หัวใจของเขาๆ ให้เหน็หัวใจของเขาบ้างส ิ หัวใจของ

ชาวพุทธน่ะ หัวใจของคนเขาที่ศรัทธา หัวใจของคนที่ปรารถนา  

ไอ้เรามันไปทาํ พฤติกรรมมันทาํลาย ทาํลายที่มันเหน็ๆ ทาํลายที่มันชัดเจนอย่างน้ันนะ 

มันทาํลายไปได้อย่างไร น้ันนะแล้วพูดถงึเขาน่ีดูสบิริษัท ๔ เหน็ไหม อบุาสก อุบาสิกาของเขา 

เขาเหน็พระไง น่ีไง สายกรรมฐาน พระปฏบัิติเขากเ็คารพนบนอบของเขา เขาไว้ใจ เขาไม่ไว้ใจ

เราหรอก เขาไว้ใจหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน เขาไว้ใจเพราะครูบาอาจารย์ของเราท่านนิพพานไป

แล้วชีวิตของท่านทั้งชีวิตท่านมันเป็นประจักษ์พยานอยู่แล้ว ไอ้ของพวกเราน่ีมันยังมีชีวิตอยู่ มัน

ยังตีกลับได้ มันแสดงออกทั้งน้ัน  

มันไม่ควรทาํๆ มันหน้าไหว้หลังหลอก หน้ากพู็ดอย่างหน่ึง ทาํว่าศรัทธา ทาํว่าจริงจัง 

ทาํว่าจะเอาจริง แล้วมันไม่จริงซักอย่างหน่ึง ไม่จริงแล้วลับหลังไม่ควรทาํลาย ทาํลายทั้งน้ัน 

ทาํลาย เวลาทาํลายมันกเ็ป็นกรรมของคนๆ น้ันน่ะ แต่ถ้ามันทาํลายมันต้องไปทาํลายใน

พฤติกรรมของเขา อย่ามาทาํลายในสงัคม ในสงัฆะ ในสิ่งที่ว่าเขาเคารพศรัทธา กถ้็ามี

ความสามารถกต้็องไปทาํกนัเอง อย่าเข้ามาทาํลายในส่วนรวม ส่วนรวมต้องรักษาไว้  

หลวงตาท่านพูดประจาํ เวลาอยู่กบัท่าน ท่านบอกว่าวัดป่าบ้านตาดน้ีปฏบัิติดี มีสิ่งใด

เข้ามาท่านกดุ็ ท่านกเ็อด็ ท่านกบ็อกว่าที่ท่านทาํอย่างน้ันๆ กท่็านเสยีสละของท่าน การดุการ

เอด็ การทาํให้คนขัดใจคนมันจะเป็นที่เคารพบูชาได้อย่างไร สิ่งใดมา สิ่งใดกขั็ดอกขัดใจไป
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ทั้งน้ันน่ะ แต่มันกจ็าํเป็นต้องทาํ ต้องทาํต้องอะไร เหมือนสระนํา้ สระนํา้น้ันมันควรจะสะอาด

บริสทุธิ์ ใครหิวใครกระหาย ใครเหน่ือยอ่อนมาได้มาใช้สระนํา้น้ันมันกเ็ป็นที่ช่ืนใจ ถ้าสระนํา้

น้ันมันมีข้ี มันแต่มูตรแต่คูต มันกมี็แต่ข้ี น่ีเวลาใครๆ เข้ามามันจะเป็นประโยชน์อะไร ไอ้น่ีมันมี

แต่ข้ี ไอ้เรามันกมี็แต่ข้ีอยู่แล้ว เพราะข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง ไอ้ข้ีกไ็ม่รู้จักว่าข้ี เพราะว่ามันไอ้ตัว

ข้างในมันมีแต่ข้ีอยู่แล้ว ถ้าข้างในเป็นข้ีมันกไ็ม่เหน็ว่าเป็นข้ีไง  

แต่ถ้าคนที่เขาจิตใจเขาประเสริฐ เขาเหน็ว่าข้ีเขาขยะแขยง กล่ินมันเหมน็ เขาไม่ต้องการ 

แต่ไอ้ตัวมันข้ีอยู่แล้ว ตัวเองมันกก็ล่ินเดียวกนัมันจะไปเหมน็อะไรล่ะ มันกช็อบนะส ิ น่ีไงสิ่งที่

เขาสงวนรักษาๆ จะเป็นจะตาย ไอ้คนที่ไม่สงวนรักษามาทาํลาย ทาํลายนะ เวลาต่อหน้าทาํว่า

เชิดชู ลับหลังมันทาํลายทั้งน้ันนะ ถ้ามันทาํลายๆ แล้วมันทาํลายไม่ได้ เพราะว่ามันทาํลายหัวใจ

ของชาวพุทธ มันไม่ได้ทาํลายใครทั้งสิ้น มันทาํลายหัวใจของชาวพุทธ 

  ดูส ิ เวลาครูบาอาจารย์ของเรา เหน็ไหม น่ีพุทธศาสนา กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจริญอกี

หนหน่ึง เวลาจะออกประพฤติปฏบัิติหลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ันท่านทุ่มเททั้งชีวิต เวลาไปไหน 

หลวงปู่เสาร์ท่านไปไหน เหน็ไหม เขาถาม น่ีจะไหนกนัน่ี มีทั้งแม่ชี มีทั้งสามเณร ออ๋ ครอบครัว

น้ีจะย้ายครอบครัวเหรอ เขาทั้งเหยียดทั้งหยาม เขาทั้งถากทั้งถาง เขาทาํอย่างไรน่ันมันเป็น

ความเหน็ของเขา เพราะมันยังไม่มีประจักษ์พยาน  

ท่านกไ็ม่สนใจ ท่านกแ็สวงหาของท่าน เพราะท่านยังยุคแสวงหาของหลวงปู่เสาร์ หลวง

ปู่ม่ันน่ัน แต่เวลาท่านแสวงหาของท่าน ท่านกป็ระสบความสาํเรจ็ในหัวใจของท่าน แล้วมีสิ่งใดที่

กระทบกระเทือนมากน้อยแค่ไหน ท่านกบ็อกว่าเป็นโลกธรรม ๘ มันผ่านไปจากหัวใจของท่าน 

มันไม่มีสิ่งใดตกผลึกในใจของท่าน ท่านทาํของท่าน เหน็ไหม อยู่ป่าอยู่เขา ท่านอยู่ของท่าน อยู่

ด้วยความสขุนะ ไม่ได้อยู่ด้วยความประชดประชัน ไม่ได้ประชดประชันเขา ว่าฉันต้องการอย่าง

น้ัน ฉันจะแบ่งแยกอย่างน้ัน ไม่ใช่ เขาอยู่ด้วยความพอใจ เขาอยู่ด้วยความสขุในใจของเขา ถ้า

เขาอยู่ด้วยความสขุในใจของเขา กาลเวลาเท่าไรมันกไ็ม่กระทบกระเทือนใจดวงน้ัน  

แต่ไอ้พวกกระมิดกระเม้ียน มาอยู่เพ่ือฉันเป็นพระป่า ไอ้น่ันมันอยู่ด้วยความทุกข์ อยู่

ด้วยความหวาดระแวง มันอยู่ด้วยความกดดันใจทั้งน้ันน่ะ แต่เวลาครูบาอาจารย์ท่านประพฤติ

ปฏบัิติเข้ามาแล้วมันไม่มีสิ่งใดตกค้างในใจของท่าน ท่านอยู่ด้วยสขุความสงบในใจของท่าน 

ท่านอยู่ด้วยความพอใจของท่าน ท่านมีความสขุ น่ีดูส ิ เขาจะเสยีดส ี เขาจะเหยียดหยามขนาด

ไหน มันกเ็หยียดหยามทางโลก โลกเขาคิดกนัเองว่าอยู่กบัทางโลกน้ัน อยู่กบัแสง ส ี เสยีง อยู่

กบัความชุ่มไปด้วยกาม มันจะมีความสขุไง แล้วว่ากามคุณ ๕ กามคุณ ๕ มันกเ็ป็นคุณของโลก 

กามคุณกคุ็ณของผู้ครองเรือน เพราะผู้ครองเรือนมันกต้็องมีกาม  
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แต่ถ้ามันเป็นพรหมจรรย์ การเป็นพรหมจรรย์ เหน็ไหม เขาอยู่ในศีลในธรรม เขาอยู่ใน

สมาธิ เขามีความสขุความสงบในใจของเขา เขามีความสขุของเขา “สขุอื่นใดเท่ากบัจิตสงบไม่

มี” แล้วจิตสงบมันแลกมาอย่างไร มันแลกมาจากข้อวัตรปฏบัิติ แล้วข้อวัตรปฏบัิติน้ันมาจาก

ไหน กม็าจากหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน หลวงปู่เสาร์ท่านทาํของท่านมาแล้ว ท่านประสบ

ความสาํเรจ็ของท่านมาแล้ว มันเป็นความจริงของท่านมาแล้ว ท่านถงึวางข้อวัตรปฏบัิติน้ีไว้  

ไอ้พวกเรา เราศึกษา เรามีแบบอย่างมาจากครูบาอาจารย์ของเรา เรากจ็ะมาประพฤติ

ปฏบัิติตามแบบอย่างของครูบาอาจารย์ของเรา ถ้าเราจะประพฤติปฏบัิติตามแบบอย่าง ถ้า

หัวใจมันยังด้ือด้าน หัวใจมันยังตํ่าช้า แต่เรากพ็ยายามจะขวนขวาย พยายามจะพัฒนามัน มัน

จะตํ่าช้า มันจะด้ือด้านอย่างไร เรากจ็ะพัฒนาเข้ามาให้มันดีข้ึน เราไม่ใช่ปล่อยให้มันด้ือด้าน

อย่างน้ัน แล้วกก็ดถ่วงกนัไป น่ีลากกดทับกนัไป สิ่งที่มันจะเป็นที่เชิดชูของสงัคม มันไปเชิดชู

ของชาวพุทธ น่ีชาวพุทธเขาแสวงหา เขาทุกข์เขายาก เขากค้็นคว้าของเขา เขาหาไม่มี ไม่มีของ

เขา เขาพยายามแสวงหามาอยู่ เขามีความเช่ือในที่ใด ในที่น้ันเป็นความเช่ือของเขา เป็นหัวใจ

ของเขา ให้เหน็หัวใจของเขา ให้เหน็ความปรารถนาของเขา ให้เหน็การแสวงหาของเขา มัน

นํา้ใจของเขามันน่าสงสาร 

ไอ้เรามาเป็นนักรบ บวชมาแล้วมาลับล่อหน้าไหว้หลังหลอก ต่อหน้ากว่็าอย่างหน่ึง ลับ

หลังกท็าํอย่างหน่ึง แล้วทาํไปแล้วมันทาํลายนํา้ใจเขาไหม ออ๋น่ีหรือนับรบ น่ีหรือนักบวช น่ีหรือ

กรรมฐาน ออ๋ กรรมฐานเขาใช้ชีวิตกนัอย่างน้ีเหรอ น่ีเวลาพูดธรรมแสดงธรรม แหม สดุยอด 

ในการประพฤติปฏบัิตินะเลวทราม ความเลวทรามอย่างน้ันน่ะ น่ีไง ถ้ามันเลวทรามอย่างน้ันมัน

เข้ากนัไม่ได้ ถ้ามันเข้ากนัไม่ได้ มันจะลงอโุบสถสามัคคีกนัไม่ได้ ถ้าลงอโุบสถสามัคคีกนัไม่ได้

มันจะเป็นสงฆ์ข้ึนมาได้อย่างไร  

ถ้าเราจะเป็นสงฆ์ๆ หน่ึง เราไม่ใช่กาฝาก เราเป็นพืชพรรณเป็นไม้ต้นหน่ึงในชุมชนใน

ป่าน้ัน ในป่าน้ัน เหน็ไหม มันจะมีต้นไม้แตกต่างหลากหลาย น่ันมันกเ็ป็นต้นไม้ที่ประจาํป่าน้ัน

ที่มันเกดิมาจากเมลด็พันธุ์อย่างน้ัน แต่มันกเ็ป็นป่าข้ึนมา เหน็ไหม จริตนิสยัของคน คาํว่าจริต

นิสยัของคน น่ีชาวพุทธๆ มีจริตนิสยัแตกต่างกนัไป ถ้าเขามาเหน็ภัยในวัฏสงสาร มาบวชเป็น

พระ เหน็ไหม การบวชเป็นพระมันกมี็เป้าหมายแตกต่างหลากหลาย ถ้าเป้าหมายจะถงึที่สดุ

แห่งทุกข์ เป้าหมายเพ่ือจะมาสร้างอาํนาจวาสนาบารมี ถ้าปฏบัิติไปแล้วมันไม่สามารถจะบรรลุ

ธรรมหรือมันจะถงึที่สดุแห่งทุกข์ เรากพ็ยายามประพฤติปฏบัิติของเราให้มันมีจริตนิสยั น่ีเรา

ต้องดัดแปลงตัวเรา ปรับปรุงตัวเราให้เข้าสู่ธรรม ไม่ใช่มาเหยียบยํ่า ไม่ใช่มาทาํลาย มาเหยียบ

ยํ่ามาทาํลายกนัอย่างน้ีไม่ได้ ถ้าเหยียบยํ่าทาํลายอย่างน้ีมันไม่ใช่เหยียบยํ่าทาํลายแล้วมันจบกนั

แค่น้ีไง  
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คนที่มันเหน็ คนที่มันเหน็ เหน็ไหม ดูส ิ เวลาหลวงปู่ม่ัน น่ีเวลา ๔ ทุ่มท่านว่ามาแล้ว

เทวดามาแล้ว จะมาขอฟังเทศน์ท่าน เวลามาแล้วเหน็พระนอนหลับ นอนต่างๆ เน่ีย ไปบอกไป

ฟ้องหลวงปู่ม่ัน น่ีเวลาพระนอน นอนไม่มีสติสตังเลยน่ะ โอ้ คนหลับมันกไ็ม่มีสติอย่างน้ี เทวดา

ย้อนมาเลย ถงึไม่มีสติ ผู้ที่มีศีลมันกค็วรสงบเสง่ียมมากกว่าน้ี 

  น่ีแม้แต่เทวดาเขารู้เขาเหน็ของเขา มาฟ้องหลวงปู่ม่ัน น้ีหลวงปู่ม่ันจึงได้เตือนพระของ

ท่าน เตือนพระของท่านนะ ต้ังแต่ ๔ ทุ่มไปแล้วน่ี เทวดาจะมาแล้ว ถ้ามาเส้นทางสายน้ี ควรที่

จะเดินจงกรม น่ังสมาธิ อย่านอน หรือถ้านอนกปิ็ดประตูให้ดี ปิดๆ เหน็ไหม น่ีไงคาํว่าปิดๆ 

ให้ดี ที่บ้านตาดถงึเป็นอย่างน้ี เวลาจะนอนเขาจะปิดให้หมด ไม่นอนให้ใครเหน็ การนอนให้คน

เหน็น่ีมันไม่เป็นอาบัติ แต่มันไม่ควรทาํเพราะอะไร เพราะว่ามันการฝึกฝนมาจากหลวงปู่เสาร์

หลวงปู่ม่ันท่านทาํของท่านมาขนาดน้ันนะ เวลาที่มันเป็นจริงน่ี น่ีไง ไอ้อย่างน้ีมันไม่มีในวินัย

หรอกว่าควรนอนนอนอย่างไร แต่แล้วนอนสถานที่อย่างใด แต่ไม่ให้นอนด้วยกนั ไม่ให้นอนกบั

อนุปสมับัน ห้ามนอนกบัอนุปสมับันเกนิ ๓ คืน นอนกบัพระด้วยกนักไ็ม่ได้ ต้องให้แยกส่วน

นอน น่ีเวลาแยกกนัๆ เหน็ไหม วินัยมันกมี็ เทวดาเขากรู้็ เทวดาเขาคุยกบัหลวงปู่ม่ัน แต่พวก

เรา เหน็ไหม เช่ือเหรอว่ามีเทวดา ถ้าเช่ือไม่ทาํตัวอย่างน้ี เวลาพูดถงึความละเอยีดลึกซ้ึงเร่ือง

ของจิตๆ เร่ืองของผู้ที่เขามีคุณธรรม เขาละเอยีดลึกซ้ึงจนเขาสื่อสารกนัด้วยนามธรรม 

ไอ้ของเราน่ีเวลาเรามาบวชเป็นพระ เราเช่ือเหรอว่ามีเทวดา ถ้าเราเช่ือว่ามีเทวดา เราจะ

ไม่ทาํตัวอย่างน้ี เราจะไม่ทาํตัวเหลวแหลกอย่างน้ี แล้วน่ีดูส ิ เวลาพูดนะพูดปล้ินปล้อน มันพูด

อย่างน้ีได้อย่างไร มันทาํต่อหน้าลับหลัง มันทาํอย่างน้ีแล้วมันมีประโยชน์อะไร น่ีไง เรามาทาํไม 

เรามาดัดแปลงตัวเราใช่ไหม เรามากเ็พ่ือให้อยู่ในศีลในธรรมใช่ไหม เราไม่ได้มาเพ่ือจะมาเพ่ิม

ใส่หัวโขนมากข้ึนๆ ใส่หัวโขนมากข้ึนให้กิเลสมันตัวใหญ่ข้ึน เรามาละมาวาง เราไม่ใช่มาเพ่ิม

จาํนวนมัน ถ้าเรามาละมาวาง เรากต้็องซ่ือสตัย์ส ิ 

ถ้ามันมีความสตัย์ มีความสตัย์ เหน็ไหม ศลีกคื็อศีล น่ีศีล สมาธิ ปัญญา ธรรมและวินัย 

ธรรมและวินัยเป็นศาสดาของเรา น่ีหลวงตาท่านพูดประจาํ “เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปแล้ว

แสดงธรรม” เน่ียชัดๆ เลย เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไป วินัยอย่างไรช่ังมัน ข้อวัตรที่เขาทาํแม่งก็

เร่ืองของมัน เหยียบยํ่าเขาไป เหยียบยํ่าธรรมวินัยข้ึนไป เหยียบยํ่าหัวพระพุทธเจ้าไป แล้วก็

อวดว่ามีธรรมๆ มันเอามาจากไหน มันเป็นไปไม่ได้ มันพ้ืนฐานของมัน มันต้องมีพ้ืนฐานของ

มันมาก่อน 

ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าเขามีศีลข้ึนมา ถ้าศีลมันไม่บริสทุธิ์ ศลีไม่ม่ันคงนะ เวลาปฏบัิติไป

แล้วมันจะเป็นมิจฉาสมาธทิั้งน้ัน มิจฉาเพราะอะไร มิจฉาเพราะเป็นอารมณ์ของเรา แต่ถ้าศีล
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มันบริสทุธิ์ข้ึนมา ศีลที่บริสทุธิ์ ศีลบริสทุธิ์ สเีลน สคุตึ ยนฺติ สเีลนโภคสมฺปทา น่ีศีลมันทาํให้สขุ

สงบ โภคสมบัติของเราๆ มันเป็นโภคสมบัตินะ คนที่ประพฤติปฏบัิติ คนที่เขาปฏบัิติเขาว่าน่ี

คือสมบัติของเขา ถ้าเป็นสมบัติของเขา เขารักษาของเขา  

ถ้ามันมีสจัจะของเขา ไอ้น่ีมันจะไปครอบความกะล่อน ไปครอบความปล้ินปล้อนของ

กเิลส กเิลสมันจะปล้ินปล้อนต่อรอง เวลาปฏบัิติอย่างน้ันๆ อย่างน้ี อย่างน้ีอย่างน้ัน โอ ๋ปฏบัิติ

อย่างน้ีไม่ได้หรอก ลองไปที่น่ันเป็น ฮู้ เป็นพระอรหันต์ โอย๊ ปฏบัิติอย่างน้ีไม่ได้หรอก ปฏบัิติ

ต้องไปบนก้อนเมฆ ถ้าเป็นก้อนเมฆเด๋ียวจะลอยไปได้เลย  

น่ีมันปล้ินปล้อนนะ ถ้าสเีลน สคุตึ ยนฺติ ศีลที่มันบริสทุธิ์น่ะมันจะปล้ินปล้อนอย่างน้ี

ไม่ได้ มันไม่มีอยู่จริง ถ้ามันมีอยู่จริง เหน็ไหม น่ีปัจจัตตัง สนัทิฎฐิโกถ้าจิตมันสงบ มันสงบ

กลางหัวใจดวงน้ี มันไม่ได้สงบเพราะการคาดหมาย ไม่ได้สงบเพราะสถานที่ ไม่ได้สงบเพราะ

คาดว่าจะไปน่ันไปน่ี  

ถ้าคาดว่าไปน้ันๆ นะ น่ันนะอสตัย์ มันไม่สตัย์จริง เพราะสจัจะปัจจุบันน้ีกาํลังน่ังอยู่น่ี 

สจัจะปัจจุบันน้ีพุทโธมันอยู่ที่กลางหัวใจน่ี หัวใจที่มันพุทโธอยู่น่ีถ้ามันมีสตัย์ ถ้าเป็นสตัย์มันมี

สตัย์ของมัน มันรักษาอย่างน้ี น่ีสเีลน สคุตึ ยนฺติ สเีลนโภคสมฺปทา มันมีโภคทรัพย์มีสมบัติ ถ้า

มีสมบัติข้ึนมามันจะเป็นจริงเป็นจังข้ึนมา เป็นจริงเป็นจังข้ึนมามันกจ็ะม่ันคงของมัน ถ้าม่ันคง

ของมัน เหน็ไหม ถ้าม่ันคงมานะเขาไม่ทาํอย่างน้ัน  

พระปฏบัิติเร่ืองศีลน่ีสาํคัญมาก รักษากนัด้วย เพราะอะไร เพราะถ้าจิตมันไม่ลง ถ้า

ภาวนาไม่ได้น่ะจะค้นคว้าแล้ว มันเป็นเพราะอะไร มันเป็นเพราะอะไร น่ีไงพอจติเจริญแล้ว

เสื่อม ไอ้น้ีมันไม่เจริญนะส ิ ถ้ามันเจริญข้ึนมานะเจริญแล้วมันมีความสขุ ความสขุน่ะ คิดสิ

สมบัติของเรานะ มันหายไปน่ีสมบัติของเรามันเสื่อมค่าไปน่ี คนที่เขามีคุณค่านะ เวลาทรัพย์

สมบัติของเขาเสื่อมค่าน่ี เขาแค่ดอกเบ้ียตํ่า แค่หมุนเงินแล้วเงินไม่ได้เป้านะ เขาทุกข์แล้วๆ 

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาจิตมันสงบจิตมันเสื่อมไปน่ีมันทุกข์ร้อนอย่างไร แล้วเราจะรักษา

อย่างไร เราจะพัฒนาอย่างไร เขาขวนขวายเขาหาทางนะ เปล่ียนสถานที่ หาครูบาอาจารย์ สิ่งใด

ที่มันไปเสริมน่ีพยายามลดทอนมัน พยายามมีการกระทาํ เขาค้นคว้าเขาแสวงหา เขามีการ

กระทาํเขาต้องต่อสู้กบัมัน เขาต้องพลิกแพลงกบัมัน ถ้าคนที่มีแล้วเสื่อม  

แต่ที่มันไม่มีเลย ไม่เคยมีแล้วไม่เคยเสื่อมน่ี มันไม่เคยมีมันไม่รู้จักว่ามีเป็นอย่างไร เอ้า 

มีเป็นอย่างไร ถ้ามีเป็นอย่างไร ไม่เข้าใจว่ามีเป็นอย่างไรกเ็ลยไม่เช่ือไง แล้วมีเป็นอย่างไร เขามี

กมี็เร่ืองของเขาไป ไม่ใช่เร่ืองของเรา เออ เอ้าไอ้น่ันกเ็ร่ืองสงฆ์ ไม่ใช่เร่ืองของเรา เร่ืองของสงฆ์
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กใ็ห้สงฆ์ไปสิ เอ้า เร่ืองของเรากเ็ร่ืองของเราน่ะ น่ีไง ถ้าเร่ืองของเรา เร่ืองอะไรเร่ืองของเราล่ะ 

เพราะเร่ืองของเรากบ็วชข้ึนมากศ็ีล ๒๒๗ ศีลเท่ากนัไง เอ้า ถ้าเร่ืองของเรา เรากต้็องอยู่ของเรา

คนเดียวส ิเอ้า น่ีเราอยู่กบัเขาน่ะ เราอยู่กบัเขา เหน็ไหม  

น่ีไง เน่ียสปัปายะ ๔ สถานที่เป็นสปัปายะ หมู่คณะเป็นสปัปายะ หมู่คณะเป็นสปัปายะ 

ถ้าหมู่คณะเป็นสปัปายะความเสมอกนัโดยหมู่คณะ น่ีทิฏฐิเป็นสปัปายะ ครูบาอาจารย์เป็นสปั

ปายะ เขาแสวงหาสปัปายะ ๔ แสวงหากนัที่เราจะขวนขวายที่เราประพฤติปฏบัิติ จิตดวงน้ีมัน

ต้องมีที่ประพฤติปฏบัิติ ที่มันขวนขวาย ที่มันพัฒนาของมัน ถ้ามันพัฒนามันพัฒนาด้วยตัวมัน

เองไม่ได้ มันกต้็องหาชุมชนหาหมู่สงฆ์  

น่ีหมู่สงฆ ์ เหน็ไหม ที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากระจายอาํนาจ กระจายอาํนาจ 

ให้สงฆ์ปกครองสงฆ์ น้ันสงฆ์ปกครองสงฆ์นะ อยู่กบัหลวงตา หลวงตาเวลาท่านมีอะไรท่านถาม

เลย หมู่คณะว่าอย่างไร เพราะว่าท่านองค์หน่ึงมีค่ากพ็ระในวัดเหมือนกนั เราน่ังฟังตลอด หมู่

คณะมีความจาํเป็นอะไรไหม ถ้าไม่มี ทุกคนกเ็งียบหมด ทุกคนกเ็คารพบูชาด้วยธรรมดา หมู่

คณะเงียบกริบเลย ถ้าอย่างน้ันผมจัดการนะ ถ้าอย่างน้ันผมจัดการนะ 

เวลาครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมเป็นธรรมอย่างน้ีนะ ท่านถามเลยว่าใครมีความจาํเป็น

อะไรไหม ถ้ามีความจาํเป็น เหน็ไหม น่ีมันเป็นของสงฆ์น่ีมันมีความจาํเป็นไหม ถ้าใครมีความ

จาํเป็นให้พูดมา แล้วทีน้ีหมู่คณะกอ็ย่างว่าแหละด้วยความเคารพ ด้วยความเคารพกบัท่าน

จริงๆ แล้วสิ่งจริงๆ เขากท่็านถวายท่านน่ันแหละ แต่ในเม่ือถวายท่าน มันกเ็ป็นของวัดป่าบ้าน

ตาด มันของส่วนกลาง มันเป็นของส่วนกลาง ท่านจะถามเลย หมู่คณะมีความเหน็อะไรไหม 

สมัยที่ก่อนออกมาช่วยชาติ น่ีเงียบกริบ ไม่มีใครเขาพูดน่ะ “ถ้าไม่มีใครมีความจาํเป็น ผมจะ

เอาไปสร้างน่ันนะ ผมจะทาํอย่างน้ันนะ” ท่านพูดอย่างน้ีประจาํ 

น่ีมันมีใครสงูกว่าใคร มันมีใครพิเศษกว่าใคร มีบุคคลพิเศษตรงไหน มันไม่มีใครพิเศษ

เลย ครูบาอาจารย์ที่สงูส่งขนาดไหนท่านยังเสมอกนั แล้วเรามีพิเศษตรงไหน แล้วเอาอะไรมา

เป็นพิเศษ เขาทาํกนักูไม่ทาํ เขาทาํอย่างน้ัน กูทาํอกีอย่างหน่ึง มันได้อย่างไร มันไม่ได้ มันไม่ได้

นะ เพราะที่ทาํเวลาทาํมันทาํด้วยทิฏฐิมานะด้วยเอาชนะคะคาน 

แต่ความเหน็ๆ ผู้ที่เหน็น่ะ เราสงสารคนที่มอง คนที่เหน็คนที่มองเขาเศร้าใจนะ เขา

เศร้าใจ เศร้าใจต้ังแต่สงัคมแล้ว แล้วเขากเ็ศร้าใจผู้ที่ปกครองดูแล เขาเศร้าใจนะ ผู้ปกครอง

ดูแลทุ่มเทขนาดไหน ผู้ปกครองดูแลเขาดูแลอย่างไร แล้วมาอยู่ในการปกครองดูแลน่ี หน้า

อย่างหลังอย่าง ปล้ินปล้อนไปทุกอย่าง แล้วยังอ้างอกีนะว่าฉันพิเศษ แล้วด้วยสงัคมของสงฆ์ 
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สงฆ์เขามีนํา้ใจต่อกนัเพราะว่ามันพูด เหน็ไหม ดูส ิ เวลาเกดิอธิกรณ์ สิ่งใดที่ได้ตัดสนิแล้วห้าม

ร้ือฟ้ืน ใครร้ือฟ้ืนเป็นอาบัติ เวลาพระลงมติกต้็องเป็นฉันทามติ ค้านแม้แต่เสยีงเดียวกไ็ม่ได้ น่ี

ความเหน็น่ันนะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าให้ลงเป็นร่องไปทางเดียวกนั แล้วถ้ามันเป็น

สมัมาทิฏฐิมันเป็นสงฆ์ส่วนใหญ่มันกอ็ย่างที่เขาเป็นฉันทามติมันเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ว่ามัน

เป็นประเพณีใช่ไหม มันเป็นประเพณีว่าผู้น้อยเกรงใจผู้ใหญ่ น่ีว่ากนัไป 

แต่เวลาเราอยู่กบัครูบาอาจารย์มาเหมือนกนั หลวงตาน่ีแหละให้ ๑๐๐ พรรษาด้วย ถ้า

มันทาํผิดกคื็อผิด ถ้าให้พรรษาเดียวถ้ามันทาํถูกกคื็อถูก แม้แต่สามเณรน้อยทาํถูกเรายังต้องฟัง

เขาเลย หลวงตาท่านพูดว่าน่ีอาวุโสภันเตน้ันเป็นเร่ืองหน่ึง ความถูกต้อง ความถูกผิดน้ันเป็นอกี

เร่ืองหน่ึง ถ้ามันถูกด้วยแล้วอาวุโสด้วยแล้วทาํดีด้วย โอย๊ สาธุนะ พวกเราแสวงหาอย่างน้ันนะ

พวกเราแสวงหากนั  

น่ีดูส ิ ดูกเิลสในหัวใจของเรามันด้ินร้นมันปล้ินปล้อนขนาดไหน กเิลสในหัวใจของเราน่ี

มันไว้ใจได้ไหม แล้วมันไม่มีที่พ่ึงเลย มันไม่มีใครที่มันมีอาํนาจครอบงาํมันได้เลย เราไปอยู่กบั

ครูบาอาจารย์นะ ครูบาอาจารย์ท่านมีคุณธรรมนะ มันครอบหัวใจของเรานะน่ีเราแสวงหาครูบา

อาจารย์ที่ให้มีคุณธรรมครอบงาํในใจของเราให้กเิลสมันเบาลง ให้กเิลสมันสงบตัวลง เขาหาครู

บาอาจารย์ที่มีอาํนาจวาสนาบารมีช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลหัวใจของเรา ดูแลหัวใจของเรา เขา

แสวงหา เขาพยายามค้นคว้าหาครูบาอาจารย์แบบน้ัน 

  แต่มันส่วนใหญ่แล้วไปหาครูบาอาจารย์ มันเป็นจานกระเบ้ือง มันเป็นจานเก่าทิ้ งแล้ว

แล้วใครจะพ่ึงใครล่ะ ถ้าใครมันพ่ึงใครไม่ได้ ถ้าที่ไหนมีที่พ่ึงมีที่ไว้วางใจ เราอย่าเป็นกาฝาก 

อย่าไปทาํลายส ิอย่าทาํลาย เราทาํไม่ได้เราต้องบอกว่าเราทาํไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเราทาํไม่ได้เรามีสทิธิ

พิเศษจะทาํอกีอย่างหน่ึง ให้สงฆ์ส่วนใหญ่ทาํไปอย่างหน่ึง แต่ฉันจะทาํของฉันไปอกีอย่างหน่ึง 

มันจะอยู่กนัได้อย่างไร ถ้ามันอยู่ไม่ได้น่ะมันทาํลายนะ มันทาํลายๆ 

เราจริงๆ นะ ไอ้เร่ืองช่ือเสยีง ไอ้เร่ืองความเช่ือถอืน่ีสาํหรับเรานะไร้สาระมาก จะบอกว่า 

สาํหรับกูเลย อย่าว่าสาํหรับเรา สาํหรับกูน่ี ไอ้เร่ืองที่ว่าทาํแล้วกูเสยีช่ือเสยีงน่ี สาํหรับกูน่ีไม่มี 

แต่หัวใจของเขา แล้วหัวใจที่เขามาเหน็สภาพแบบน้ี หัวใจของคนที่เขาแสวงหานะ หัวใจของคน

ที่เขาแสวงหา เขาแสวงหาแล้วน่ีมันกต้็องว่า เออ ทาํแล้ว เหน็ไหม มันอยู่ในหลักในเกณฑ ์แล้ว

การศึกษาสมัยน้ีทุกคนศึกษาได้ทั้งน้ันนะ ทุกคนศึกษาได้หมด ในเวบ็ไซต์น่ีเข้าไปค้นได้หมด 

แล้วทาํอย่างน้ีๆ แล้วทาํอย่างน้ีแล้วหน้าไหว้หลังหลอก แล้วหลวงพ่อทาํไมปล่อยไว้อย่างน้ี 

หลวงพ่อทาํได้อย่างไร 
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  น่ีไง มันย้อนกลับมาไง ทั้งๆ ที่อย่างกูไม่สนใจเร่ืองอย่างน้ีเลย แต่หัวใจของคนที่มันควร

ที่จะได้ประโยชน์ มันควรที่จะได้ประโยชน์ๆ เกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา การ

เกดิการตายชาติหน่ึงนะ ไม่ได้เกดิตายง่ายๆ หรอก แล้วการเกดิการตายชาติหน่ึง แล้วกว่าจะ

เกดิมาพบพระพุทธศาสนา แล้วมาพบพระพุทธศาสนาแล้วกว่ามันจะเช่ือๆ แล้วกว่าเขาจะมา

ค้นคว้าๆ แล้วกว่าเขาจะมาปฏบัิติ เขาจะต้องต่อสู้กบักเิลสของเขาขนาดไหน เขาจะต้องใช้

ปัญญาขนาดไหนเขาถงึจะลงใจ เขาถงึจะปักใจเช่ือได้ว่าสิ่งใดควรทาํสิ่งใดควรไม่ทาํ แล้วเข้า

มาแล้วมาเจอปล้ินปล้อนอย่างน้ีใครมันจะฟังได้ มันฟังไม่ได้หรอกเพราะเขากมี็ปัญญา ใครโง่ 

ช้าหรือเรว็เท่าน้ันน่ะ เด๋ียวมันทนักนัหมดน่ะ ไม่มีใครจะเหนือใครไปได้ตลอดหรอก ความลับ

ไม่มีในโลก มันเปิดเผยมาเม่ือไหร่กเ็ท่าน้ันละ ไม่มี  

  ฉะน้ันทาํอย่างน้ีไม่ได้ มันทาํไม่ได้เป็นกาฝากไม่ได้ ถ้าจะอยู่ด้วยกนัจะต้องทาํเหมือนกนั 

ธรรมและวินัยมีอนัเดียวกนั มันเป็นแต่พันธุ์ไม้จริตนิสยัของคน ถ้าจริตนิสยัของคน เหน็ไหม 

มันเน้นหนักอย่างไร อย่างเช่น ปัญญาอบรมสมาธ ิ อย่างพุทธานุสสติ น่ีไงคาํบริกรรม ถ้ามี

ศรัทธาจริต ศรัทธาจริตหรือพุทธจริตอนัน้ีอยู่ที่สติปัญญาของคนที่จะแสวงหาพิจารณา มันเป็น

สทิธิ์น่ะ หลวงตาท่านพูดประจาํนะ ถ้าเป็นธรรมเราไม่ล่วงสทิธิ์ใครเลย เพราะมันเป็นสทิธิ์ไง 

ความเป็นสทิธิ์นะ การค้นคว้าการกระทาํของเราเป็นของเรา แต่วินัยอย่าผิดนะ ท่านไม่ยอม 

ไม่ได้ วินัยน้ีไม่ได้เลย ใครฝืน เสรจ็ 

แต่ถ้าสทิธิส่วนบุคคลไปเลย น่ีไง เวลาจะประพฤติปฏบัิติของคน ใครมีความเหน็ใครมี

ความต้ังใจอย่างใด ใครมีจริตนิสยัอย่างใด น่ีของของตนทาํให้เตม็ที่เลยๆ ไม่ต้องห่วงว่าพระ

สงบหรือเราน่ีจะคอยติคอยเตียน คอยอจิฉาตาร้อน คอยขัดขวางคอยทาํลาย เวลาพูด เหน็ไหม 

ไปอยู่ที่ไหนๆ มีแต่คนทาํลาย เราฟังมาประจาํ เวลาไปอยู่ที่ไหนน่ีไอ้พวกปฏบัิติน้ีแหละ พออยู่

กบัครูบาอาจารย์องค์ไหน พอมันมีแววหน่อยเขาพาไปทาํงานแล้ว เพราะอะไร เพราะเขากลัวว่า

ภาวนาเป็นแล้วจะไปถามเขา ไอ้เร่ืองปฏิบัตินะ สิ่งที่เขาไม่เป็นน่ะ หน้าฉากทั้งน้ันนะปฏบัิติ แต่

เน้ือแท้แล้วกะล่อนปล้ินปล้อนทั้งน้ัน หน้าฉากปฏิบัติ 

แต่ถ้าครูบาอาจารย์ของเรานะ ท่านให้ปฏบัิติเลย แล้วปฏิบัติเพราะอะไร เพราะปฏบัิติ

แล้วมันจะมีอปุสรรค ปฏิบัติแล้วจิตใจมันต้องมันมีปัญหา น่ีครูบาอาจารย์ท่านจะแก้ตอนน้ัน 

ตรงน้ันน่ะเอาจริงข้ึนมา ให้มันได้จริงได้จังข้ึนมา เวลาไปเที่ยวธุดงค์มาไปเหน็มาเรากท้็อใจ ทุก

คนไปเหน็แล้วกค็อตก เวลาเรามาอยู่ร่วมกนั เหน็ไหม เราไม่ได้พูดว่าเราดีกว่าเขานะ เขาด่ากนั

ทั่วโลกทั่วสงสาร เขาด่ากนัทั้งน้ัน เพราะมันไม่ตรงกบักเิลสใคร มันไม่ตรงกบัความเหน็ใคร เขา

ไม่มีใครเขาเช่ือหรอก แต่ไอ้เร่ืองความเช่ือมันเป็นเร่ืองส่วนบุคคล เร่ืองของเขา  
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แต่เราทาํของเรา เรามีแบบอย่าง เรามีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน เรามีหลวงตา เรามีครูบา

อาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏบัิติมาแล้ว ท่านทาํของท่าน ถ้าผดิท่านด่าเราเละแล้ว สมัยหลวงตาน่ี

มีคนไปฟ้องเยอะมาก ฟ้องเร่ืองเราน่ีเยอะมาก เป็นคนอื่นไม่ต้องฟ้องท่านยังด่าเลย เป็นไอ้

หงบนะเคยด่าไหม ไม่ด่าเพราะอะไรล่ะ ไม่ด่าเพราะท่านรู้โลกธรรม ๘ ไง เรารู้ทั้งน้ันน่ะเพราะ

ท่านพูดกบัเราส่วนตัวเยอะมาก ส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวมันมีของมันนะ ไอ้น่ีมันกเ็ป็นอาํนาจ

วาสนาของคน มันเหมือนดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์มันต้องเปล่งแสงของมัน 

น่ีกเ็หมือนกนั ใครมีอาํนาจวาสนาขนาดไหนกเ็ปล่งของมัน ไอ้น่ีพูดถงึการปฏิบัตินะ 

การปฏบัิติของคนมันต้องขวนขวายต้องการกระทาํ ไอ้ว่าเปล่งแสงๆ น่ีมันเหมือนทางโลก ไม่มี

ใครอยากดังอยากใหญ่ อยากดังอยากใหญ่มันไม่ใหญ่ ไม่ดัง ไม่ใหญ่ ใหญ่ไม่ได้หรอก มันใหญ่

โดยลูกโป่ง เด๋ียวกแ็ตกไม่มีทางเป็นไปได้หรอก แต่ถ้าเป็นข้อเทจ็จริงมันเป็นของมันอยู่อย่าง

น้ัน ไม่ใช่อยากดังอยากใหญ่ แต่มันเป็นของมันอยู่อย่างน้ัน มันเป็นของมันอยู่อย่างน้ัน 

เพียงแต่บริหารจัดการมันอย่างไรเท่าน้ัน เพ่ือเป็นประโยชน์กบัสงัคม เพ่ือประโยชน์กบัโลก 

เอวัง 

 

 

 


