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เขาพรรษามา  ๒  เดือน  เกอืบออกพรรษาแลว  ถาเราจะคิดถึงตวัเรานะ  เห็นไหม 
เราวาเรามีชีวิต  กาลเวลามนักม็ีชีวิต  มันกนิตัวมันเองตลอดเวลา  ยักษที่ใหญที่สุด  เห็น 
ไหม  มืดกับสวาง  กินเราไปตลอดเวลา  ถากินเราไปตลอดเวลา  เห็นไหม  กอนบวชเรามี 
การคิดวาอยางไร กอนบวชเรามีความคิดวาเราจะตั้งใจ เราจะตั้งสจัจะ เราจะภาวนา 

ทุกคนปรารถนาความสุข    แลวเราเกิดเปนชาวพทุธมีวาสนามาก  เพราะความสขุ 
เห็นไหม ความสุขในศาสนา ความสุขนอกศาสนานะ ความสุขของโลก ดูสัตวสิ สัตวมัน 
ไดอาหารตามใจมนั  มนัก็มคีวามสุขนะ  ดูเสอืในปา  มันจับเหยื่อของมันได  มันจะมี 
ความสุขมาก  มนักนิอาหารเสรจ็แลวมันจะเลียปาก  มันจะเฝาเหยือ่ของมนั    อยางนี้คือ 
ความสุขนอกศาสนา เพราะเขาไมมีโอกาสแบบเราไง 

เรามี  เราเปนชาวพุทธ  พุทธที่ทะเบียนบาน  เหน็ไหม  เราเกิดมาในโอกาส  สัตว 
น้ํามันอยูในแหลงน้ําทีอ่อกซิเจนมาก  มีอาหารมาก  มันจะมีความสุขของมัน  แตเวลาน้ํา 
เสีย  ปลาลอยเปนแพเลย  สังคมกเ็หมอืนกัน  เราเกิดเปนชาวพุทธ  เราอยูในสังคมเปนชาว 
พุทธ  ชาวพุทธมีโอกาสไดบวชไดเรยีน  จากคนดิบเปนคนสุก เขาวาอยางนั้นนะ ถาใคร 
ไดบวชแลว  เห็นไหม ถาเปนสมัยโบราณ คนยังไมไดบวชเขาเรียกวาคนดิบ  ถาจะไปขอ 
ลูกสาวเขา เขาไมใหหรอก เขาตองใหบวชกอน ใหเปนคนสกุ 

คนสุกเพราะอะไร  เพราะเขาไปในศาสนา  ในศาสนามันตั้งแตเรือ่งธรรมะมาเห็น 
ไหม มิตรเทียม มิตรแท คนเทียมมิตร เหน็ไหม เปนมิตรแตหวังผลประโยชน มิตรแทคบ 
กันอยางไร 

มิตรจากภายนอก มิตรจากภายในใชไหม คบคนพาลจากภายนอก คบคนพาลจาก 
ภายใน  เขาไปศึกษาไง  เขาไปศึกษาการดํารงชีวิตใหเปนคนสุก  คนสุกไปขอลูกสาวเขา 
เขาให เขาวาถาไดบวชไดเรียนแลว จะพาครอบครวั จะพาลูกสาวเขา ไปทําใหครอบครวั



เทศนพระ วันที่ ๗  ก.ย. ๒๕๔๙  ๒ 

มั่นคงไง รมเยน็เปนสุข  นี่ละเขาคิดของเขา เห็นไหม เปนคนสุก วาแคไดบวชนะเปนสุข 
แลว 

แลวบวชมาใน  ๓  เดือนนี้บวชมาทําอะไรกนั  ถาบวชมาประพฤติปฏิบัติ    ก็ 
ขวนขวายตั้งสัจจะ  เพื่อจะประพฤติปฏบิัติ    แลวในสมัยโบราณนะ  ในการประพฤติ 
ปฏิบัติมนัจะมีมากนอยขนาดไหนละ  ก็วากันไปวาเปนการปฏบิัตินะ  วากันไป  คําวา  วา 
กันไป  คอื  กิเลสพาวาไง  กเิลสพาคิด  กเิลสพาทํา  กิเลสทําสภาวะแบบนั้นวานี่คอืการ 
ปฏิบัติ 

การลูบคลํา  ดูสิ  ดูอยางชางเขาทํางานกัน    เขาก็เปนการปฏิบัติของเขา  เขาทํางาน 
ชางของเขา หนาที่ของเขา งานปน งานกอสราง เขาทําของเขา ไอการศึกษานีม้ันเปนการ 
ปฏิบัติหรือ ในการศึกษาเห็นไหม เปดตํารา มีการทรงจําอยางนัน้ แลวนัน่เปนการปฏบิัติ 
แลวหรือยัง ถาเขาใจวาเปนการปฏบิัติเหน็ไหม ตองศึกษากอน ถาไปปฏิบัติกนัเลย จะไม 
รูอะไรเลย ตองเรียนหนังสอื ตองทองจํา 

เขาทํางานชางของเขา  เขามีผลงานของเขานะ  เสร็จงานแลวถอืวาเปนการเสร็จ 
งานนะ  ในการประพฤติปฏบิัติของเรา  เราศึกษามาแลววาเปนคนสุกๆ  โลกเขาคิดกัน 
อยางนัน้เพราะอะไร เพราะคนโง 

โลกนี้คนโงมากนะ  ถาคนโงมาก  คนโงเขาพูดอะไรเราไมเช่ือเขาหรอก  ดูสิ  เรา 
เขาในฝูงสัตว  สัตวมนัเหามนัหอนกันอึกทกึ  มนัตองการอาหารของมนั  แลวเรามนัก็เสพ 
ของมัน  ดํารงเผาพันธุของมนั  ในเรือ่งของสัตวเห็นไหม  แลวเราจะเปนสัตวตัวหนึ่งหรือ 
เราจะเอาชีวิตมนุษยหนึง่ไปเปนสัตวตัวหนึง่ไหม 

เราไมเอาหรอก  ถาจะเอาชีวิตมนุษยเราไปเปนสัตวตัวหนึ่ง  เราอยากเปนมนุษย 
เพราะมนุษยเปนผูทีม่ีปญญาเห็นไหม  ดูสิ  ดูอยางคนในสารคดี  มนุษยหลงเขาไปในหมู 
ของสัตว  ดํารงชีวิตเปนสัตวจนเปนสัตวนะ  เขาใจวาเปนสัตว  ไปกินอาหารแบบเขา  ไป 
คลานแบบเขา  แตสุดทายคนกไ็ปเจอเขา ก็เอาออกมาไปพัฒนาใหม มาพัฒนาใหเปนคน 
ขึ้นมา  แลวในความคิดของคนโง  คนโงจะเปนสภาวะแบบนัน้  คนโงวาสิ่งนัน้เปนคนสุก 
คนเขาไปศึกษาแลวเขาไปบวชเรยีนแลวเปนคนสกุ แตคนสุกก็ยงัเปนคนทุกขอยูอยางนัน้ 
นะ นี่ละความคิดของเขาคนโง
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แตคนที่ฉลาดละ  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาวางศาสนาไว  เห็นไหม  เปน 
ศาสดาของเรา  เปนครูของเรา  เรากม็าบวชมาเรียน  เรียนความเห็นขององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  ธรรมและวนิัยทีอ่งคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาวางไวแลว  ถาเราเขา 
มาเรียนจะเปนคนสุก สุกที่ไหน 

ความเปนคนดิบ ดิบทําใหเราทุกขรอนไง เวลามนัฟุงซานขึ้นมา เปนความดิบเหน็ 
ไหม ดิบในหวัใจ ถาเปนความสุกละ ดูอาหารสิ อาหารดิบ คนกินอาหารดิบเราก็ดูถูกเขา 
สมัยกอนยงัไมมีไฟ  คนเราตองกินอาหารดิบๆ เดี๋ยวนี้จะวาเปนคนลาสมัยคนเถื่อน คนที่ 
ศิวิไลซแลวตองกนิอาหารสุก นี่กเ็หมอืนกัน ถาคนไมเคยเห็นนะ อาหารดิบของเขา เขาก็ 
อรอยของเขา รสชาติของเขา เขามีความรบัรสของเขา แตเวลาอาหารสุก คืออาหารจืดชืด 
ไมมรีสชาติ

ในการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกนั  คนปฏบิัติเปนคนโง  คนไมเขาใจเห็นไหม 
พระปฏิบัตจิะรูอะไร  สูการศึกษาเลาเรียนไมได  เห็นไหม  การศึกษาเลาเรียนมนักินเวลา 
เราไปนะ  ชีวิตเห็นไหม  ดูสิ  มันหมดไปนะ  มนัหมดไปวันคืนลวงไปๆ  นะ  แลววนัคนื 
ลวงไปๆ เราจะทําอะไรใหดขีึ้นมา ถาเราไมทําชีวิตเราใหดีขึ้นมา ใครจะทําใหได 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมและวินัยไว  เห็นไหม  วางธรรมและ 
วินัยไว เรามเีจตนา เราเกิดในสังคมชาวพุทธ เรามีโอกาสไดบวช สังคมเปดโอกาสใหเรา 
ไดประพฤติปฏิบัตนิะ  เปดโอกาสเลย  จะไมใหมีการงานเขามา  งานของโลกเขา  เขาก็ทํา 
ของเขา 

ภิกษุ  เห็นไหม    เมื่อกอนสมัยโบราณ  อยางวิชาการ  ทุกอยางจะอยูที่วัดหมดเลย 
เปนผูนําของสังคม สมัยนี้เหน็ไหม ในเรือ่งของโลก วิชาการทางโลก วิชาชีพ พระเราไม 
ทันเขา เพราะอะไร เพราะทางโลกเขามวีิวัฒนาการของเขาตลอดไป แตทางธรรมเราตอง 
แนนอน ทางธรรมตองแนนอนตองมัน่คง ถาเรามั่นคงขึ้นมา โลกกบัธรรม แลวถาเราไม 
มีหลักเกณฑ ทางโลกก็จะเปนใหญ โลกกจ็ะชี้นําได 

ถาโลกช้ีนําได ลองถามเขาวามีความสุขไหม ถาโลกมีความสุข โลกบนเดอืดรอน 
กันทําไม ทําไมเบียดเบียนกัน  ในศาสนาเขาวาเปนที่รมเย็นเปนสขุ แลวทําไมเบียดเบียน 
กัน เห็นไหม ทําไมการปกครองถึงไมเปนธรรมละ นี่เพราะอะไร เพราะมนัดิบไง
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โลกียปญญา  โลกเขาวา  คนบวชแลวเปนคนสุก  แตในสังคมของชาวพุทธเรา 
สังคมของธรรมวนิัยขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาจะบอกวาเปนคนดิบ ดิบเพราะ 
อะไร  ดิบเพราะไมดิบจุดไฟไมติดไง  จุดไฟไมติดนะ  เราไมซื่อสัตยกับตวัเองไง  ไฟบน 
หัวของเรา  เราไมดูไง แตเราไปดูหัวของเขา ขี้บนหวัของตวัไมดู ไปดูขี้บนหัวของคนอื่น 
ไง อันนั้นเปนความผิดๆ ความผิดของเขาเปนเรือ่งของเขา แตอยางนี้เปนคติธรรมได 

เวลาครบูาอาจารยทานพูด  พูดเปนคติธรรมนะ  พูดกับคนทีไ่วเนือ้เช่ือใจไดวามนั 
จะผิดอยางนัน้  มันจะถูกอยางนี้  ผิดอยางนี้ถูกอยางนี้เพือ่อะไร  เพือ่ไมใหเราทําอยางนัน้ 
ไมใชเอาเขามานินทาแลวก็ไปทําตามเขา 

เวลาคนที่โกรธแลวโกรธตอบไป  เราเลวกวาเขาอกีเห็นไหม  คนเขาโกรธเห็น 
ไหม แลวเราไปโกรธตอบ ถาคนเขาโกรธหนาดําหนาแดงเลย ใสไคล  เวลาคนโกรธแลว 
มันก็ตองเบียดเบียนคนอื่น  แลวเรารูวาคนนี้โดนไฟเผาแลว  นี่สิ่งนี้อารมณเขาเผาตัวเขา 
เองนะ  รอนๆ  เบียดเบียนตัวเองกอนแลวเบียดเบียนผูอื่น  เบียดเบียนตัวเอง  ตัวเองยังไมรู 
เลย แลวไปเบยีดเบยีนคนอืน่เหน็ไหม ถาเราไปโกรธตอบ เราก็โงเปน ๒ ช้ัน ๓ ช้ันนะ 

นี่ก็เหมือนกัน  ในเมื่อคติธรรม  สิ่งนีเ้ปนคติตัวอยาง  คติที่ดีก็มี  คติที่เลวกม็ี  คติที่ 
เลวนี่มนัชอบ คนเรานี้สิ่งที่เลวๆ  เห็นไหม สิ่งทีโ่ลกเขาเขาไปประสาโลก โลกธรรมเห็น 
ไหม  อบายมุข  คําวาอบายมุข  มันคือของเลว  ของเลวเพราะอะไร  เพราะอบายมขุมนัจะ 
ทําลายจิตใจดวงนัน้  ทําลายหัวใจของคนที่ไปติดพนัมนั  ถาใครติดพันกบัอบายมุขมนั 
เปนสิง่ที่ทําลายตัวเอง  แตคนก็ชอบนะ  แตถาเปนการถือศีลเปนการประพฤติปฏิบัติ  ทุก 
คนไมพอใจหรอก  มันเบียดมนัทําลายกเิลสมันขัดแยงกับกเิลสเหน็ไหม  แลวสิ่งทีเ่ปน 
อบายมุข เขาทํากนัอยางนัน้ เปนคติที่เลว 

คติที่เลว  ครูบาอาจารยทานเอามาบอกวาเปนคติทีเ่ลว  ดูอยางเทวทัต  เห็นไหม 
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาพูด  จะเอาเทวทัตเปนตัวอยาง  เวลาชักนําภิกษุไป 
๕๐๐  แลวใหพระสารีบุตรไปเอาคนืมา  ไปเอาพระบวชใหมคนืมา  เพราะพระบวชใหม 
มันไมเขาใจถึงหลกัธรรม
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เวลาเทวทัตเสนอหลักการขึ้นมา  เห็นไหม  ไมใหฉนัเนือ้สัตว  ใหบิณฑบาตเปน 
วัตร  ใหนอนอยูโคนไม    พระบวชใหมมาก็คิดวา  สิง่นี้เยี่ยมๆ  สิง่นี้เปนสิง่ที่วาเปนธรรม 
เปนการขัดเกลากิเลส เปนผูทีม่ีปญญามากกวาพระพทุธเจานะ 

มันเปนการสดุโตง  สุดโตงสวนหนึ่ง  แตคําวาสุดโตงหรือไมสุดโตงนีม่ันกอ็ยูที่ 
จริตนิสัยดวย  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาบอกไวอยางนี้  บอกวาถาคนมนัหยาบ 
กิเลสมันหยาบ ถาจะอดอาหาร ถาจะไมฉันเนือ้สัตว  เพราะวาพอฉันเนือ้สัตวแลว มันทํา 
ใหภาวนาไมคอยสะดวก  อยางนัน้พระพทุธเจาอนญุาต  แตไมใชทุกคนตองเปนแบบนัน้ 
ไง 

ไมสุดโตงเพราะมัชฌิมาปฏิปทา องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาบรรลุธรรมขึน้ 
มาแลว ตรัสรูธรรมขึ้นมา เห็นสิง่นี้เปนประโยชนและไมเปนประโยชน ถามันเขากับจริต 
มันไปดดัแปลงตนของจริตอันนั้น มนักเ็ห็นสมควรใชไหม 

แตทุกคนไมเปนแบบนั้น  นี่คอืวาผูที่รูจริงเห็นไหม  แตเทวทัตเสนอหลกัการนัน้ 
ขึ้นมา  แลวพระบวชใหมเหน็หลักการที่วามนัเขมแข็ง  ก็จะเอาสภาวะแบบนัน้  เขมแข็ง 
มันกม็ีเขมแข็งภายนอก เขมแข็งภายใน 

เวลาเราตั้งสัจจะขึ้นมา  ถือธุดงคของเราขึ้นมา  ที่เราทําธุดงคกันอยูนี้  ก็ตองถอืให 
เปนสจัจะความจริง  อยาไปมีมายากับมันไง  ถือธุดงควัตรแลวก็ไปสัง่การอยางนัน้อยางนี้ 
เวลาอดอาหารองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาบอกวาหามอดอาหาร  เพราะอดอาหาร 
แลวคนโงอดอาหารมันตายหมดไง  เพราะถือวาการอดอาหารนัน้มนัเปนหลักการ  คิดวา 
สิ่งนี้เปนคุณธรรม    อดอาหารเปนอุบายเทานั้น  อดอาหารเพือ่ที่จะใหรางกายมันไมมี 
สารอาหารตกคาง  มันไมมพีลังงาน  พลังงานของกเิลสมันมีมาก  ถากนิมากนอนมาก  มนั 
ทําใหภาวนายาก 

มีตามธรรมนะ  บิณฑบาตมาฉันอิ่มหนึ่ง  สิ่งนี้องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
บอกวาใหอดนอนผอนอาหาร    ถือธุดงคกเ็หมอืนกนั  ธุดงคมันเปนอุบายวิธีการ  มันขัด 
เกลากิเลส แตพอถอืธุดงคแลวก็จะไปเรยีกรองเอาศรทัธากับเขา
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ธุดงคเพื่อขัดเกลานะ  ไมไดธุดงคเพือ่สะสม  อยางนั้นมันธุดงคสะสม  ธุดงคเอา 
หนา  ธุดงคไปหลอกลวงเขา    สิ่งที่ธุดงคไปหลอกเขา  มันไมสมควรหรอก  สิ่งทีม่ันมีอยู 
แลว  เราทําเพื่อจะดัดแปลงกิเลสเรา  เราจะทําลายกิเลส   เราไมไดสะสม ธุดงคเพื่อทําตาม 
กติกาขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา ธุดงควัตร 

แตก็ทําซะ  ตองสั่งอยางนัน้สั่งอยางนี้ใหมนัวุนวายไปหมดเลย    มนัไมใชวิธีการ 
เห็นไหม  ถึงวายอนกลับมาที่เรา  เราตองซื่อสัตย  ตั้งสัจจะกับเรา  ซื่อสัตยกบัเรา  ซื่อสัตย 
กับเราคอืธรรมและวนิัยอยางนี้ มนัจะทําใหเราเห็นโทษของเราไง 

โทษของเรา ไมใชโทษของคนอืน่ โทษคนอื่นเหน็เรือ่งโทษของคนอืน่  เห็นโทษ 
ของเราเห็นไหม ถาโทษของเรา นี่สิ่งนี้มนัจะอัดอัน้ตันใจขนาดไหน คนที่อยูรอบขางเรา 
เขาจะทําผิดขนาดไหน ถามันเตือนกันได  เหมอืนรางกาย  เห็นไหม เราไมเขาใจหรอกนะ 
วาเราเดินไป  เราจะเหยียบขวากเหยียบหนาม  แตเวลาเราไปเหยียบหนามแลว  เหน็ไหม 
เราจะเดนิตอไปไมไดเลย 

นี่ก็เหมือนกัน  เราไมเหน็ใชไหมเราถึงเหยียบ  ถาเรารูเราจะเหยียบไปทําไม  นี่ก็ 
เหมือนกนั ภิกษุ หมูคณะ ก็อยูรอบขางเรา ถาเขาไมเขาใจ  เขาทําของเขาผิด นั่นเรือ่งของ 
เขา  ถาคุยกันไดเหน็ขวากเห็นหนามเราก็ไมเหยียบ  แตถาไมเห็น  เตือนไปแลวมปีญหา 
เราก็ไมพูด 

สิ่งที่พูดไปเพราะอะไร  เพราะในสงัคมหนึ่ง  ในสังฆะหนึ่งก็เหมือนรางกายหนึ่ง 
รางกายนะ อาวาสอันหนึ่งอันเดียวกันไง แขน ขา คอ สมอง สวนที่เปนสมอง สวนที่เปน 
เทา  มันจะขับเคลื่อนไป  มนัจะเปนรางกายหนึ่ง  ถามันไมขัดแยงกัน  มนัจะมีความสุข 
รางกายนี้จะปกติ แตถารางกายเห็นไหม เหยียบหนามไปแลวมนัก็ตองฝนเดนิไป แตมนัก็ 
ขยับแขยงไปตามประสาการเดินไปนัน้ 

ถึงยอนกลับมา  ถามนัจะอัดอัน้  มนัจะตนัใจ  มันจะระเบิด  ก็ใหมนัระเบิดจาก 
ภายในเห็นไหม  อยางนี้คอืขนัติธรรม  ถามีขันติธรรมอยางนี้  นี่ทิฐิเสมอกนั  ความเห็น 
เสมอกันของสงฆ  สงฆจะอยูสุขสบาย  แตถาทิฐิไมเสมอกนั  ความเห็นไมเสมอกนั 
ความเหน็ตางกัน  จะทําใหเบยีดเบยีนกนับาดหมางกัน  อนันีเ้ปนกิเลสหยาบๆ  นะ  ถา
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สังคมใด  เห็นไหม  เขาจะทําขนาดไหนก็แลวแต  เราก็ทําความดขีองเรา  นีเ่ปนการ 
ตรวจสอบใจของเรานะ 

ถาสังคมอยางนัน้มคีรูบาอาจารย  ครูบาอาจารยทานรับผิดชอบอยูแลว  ครูบา 
อาจารยรับผิดชอบนะ ในเมื่อเปนครูบาอาจารย ไมมตีาหรือ ครูบาอาจารยไมมีหูหรอื มีหู 
มีตาทั้งนัน้ละ แตมนัถึงเวลาไหม 

ดูสิ เวลามคีวามผิดพลาด เหน็ไหม เราจะดัดแปลงอยางไร เดก็เราจะสอนอยางไร 
ผูใหญเราจะสอนอยางไร  มันมขีั้นตอนของมัน  ถาขั้นตอนของมัน  ควรและไมควร สิ่งที่ 
ไมควรนะ  เหมือนสีซอใหควายฟง  เด็กมันไมรูเรือ่ง  บอกมนัวาอยางนัน้ไมดี  มนัไมฟง 
หรอก 

เวลาเราพูดกับเดก็ เห็นไหม บอกมนัวาอยางนี้ดี  เด็กใหมๆ  เห็นไหมเราใหรางวลั 
มัน  ตบมือกนั  แคหยิบของมาใหเรา  อยางนี้เปนรางวัลสูงสุด  ดีใจนะ  สุขโอยมีความสุข 
มาก เด็กเหน็ไหม เดก็เลก็ๆ เวลาหยิบของใหพอใหแม แมจะปรบมอืให มันจะดีใจ มนัจะ 
คึกคัก  แคนี้มนัก็มีผลงานของมนัแลว 

แลวเราจะไปบอกอะไร บอกความรูสึกอะไรใหเปนงานมหาศาลวา “เอง็โตขึน้มา 
เอ็งตองทํามาหากินนะ  เอ็งจะทกุขยากกวานี้อกีมากมายนกั  งานของเอ็งไมใชงานหยิบ 
ของมาใหพอใหแมทัง้นัน้หรอก”  หยิบของมาใหพอใหแมเหน็ไหมไดรางวัลไดเงินได 
ทองไดรางวลัมีความสุขเปยมลนไป 

นี่ก็เหมือนกัน  ในสงัคมทีเ่ขามกีารผิดพลาดนั่นนะ  ความเห็นของเขามนัยงัเด็กๆ 
อยู แลวไปบอกเขา เขาจะยอมรับไหม ถาเขาไมยอมรับ ถาพูดออกไป ผลของมันเปนดาบ 
สองคมไง 

ถาอยางการติเตยีนนะ  การตเิตียนการผูกโกรธในหัวใจ  พอแมเรายังไมสมควรทํา 
เลย  แลวถาเปนครูบาอาจารยนะ  หลวงตาทานบอกเลย  “ออกมาชวยโลกนีเ้สียใจอยาง 
เดียว คนตกนรกมหาศาล” เพราะอะไร เพราะเขาติเตียน เขาไมเหน็ดวย สิ่งที่ไมเห็นดวย 
ใครจะรูไมรูไมเกี่ยว  จะรูไมรูไมเกีย่วนะ  ใครเดนิไปบนถนนเราจะรูไหมวามนัมีหนาม 
เราจะรูไมรูแตถาเราเหยียบไป มนัก็เจ็บทกุที
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นี่ก็เหมือนกัน เขาจะเช่ือหรอืไมเช่ือกเ็รื่องของเขา แตความจรงิเปนอยางนัน้สัจจะ 
เปนอยางนัน้  สัจจะเหน็ไหม  ติเตยีนพระอริยเจามันมีโทษมันมีผล  เห็นไหม  หลวงปูมั่น 
ทานยังบอกเลย  บางอยางทานไมพูดออกไป  ทานตองหาหมูคณะหาลกูศิษยเปนเขียงเปน 
กระโถนไง

พูดกระทบ  เห็นไหม  ตีวัวกระทบคราด  พูดถงึเขยีงถึงคนที่สนิทชิดเชื้อ  แลว 
กระทบไปที่ภิกษุใหม  ภิกษุเขามาใหมเขาทําผิดทําถูก  เขาไมรูของเขา  แลวเขาไมรูจริต 
นิสัยของครบูาอาจารย  ถาพูดไปเกิดการติเตียน  เกดิการยึดมัน่  อันนัน้เปนกรรมทั้งหมด 
ครูบาอาจารยทานมีธรรมวนิัย มีหูมีตา ทานจะมีความเห็นของทาน แลวเรากอ็ยูในสังคม 
นั้น  “ทําไมเปนอยางนั้น  ทําไมเปนอยางนี้  ทําไมเปนอยางนั้น”  กิเลสมันดิน้นะ  กเิลสใน 
ใจเรามนัดิ้น  มันดิน้ของเรา  แลวเรายังไมรูวาเปนกิเลสอีก  เรายังวาสิ่งนีเ้ปนคุณธรรมได 
อยางไร  ในหัวใจเรามนัดิ้นแลวมนัทําลายเราอยูนี่  กิเลสคนอืน่ไมตองไปมอง  มองกเิลส 
ของเรา เพราะเราจะมาศึกษามาปฏิบัติ 

เราบวชมาเพือ่อะไร  เราบวชมาเพื่อจะชําระกเิลสใชไหม  เราบวชมาเพื่อความสุข 
ของเราใชไหม  ความสขุของเราไมใชความสุขของพระองคอืน่  ไมใชความสุขของหมู 
คณะ หมูคณะดีแลวถึงบวช  เราหาสัปปายะ ๔ ที่ไหนเปนที่สัปปายะ ๔ ที่ไหนมีบุคคลที่ 
ปฏิบัติ  เห็นไหม หมูคณะเปนสัปปายะ  อาหารเปนสัปปายะ สถานที่เปนสัปปายะ  ครูบา 
อาจารยเปนสัปปายะ  ครูบาอาจารยเปนผูช้ีนํา  แลวเปนหนาที่ของใคร  ก็หนาที่ของครูบา 
อาจารยใชไหม 

ถาหนาที่ของครูบาอาจารย    อยางทีว่าสังคมมนัเปนอยางนี้  มันจะมีคนใหมๆ  เขา 
มา  ศาสนามันจะมีศาสนทายาท  ถาไมสรางธรรมไมสรางศาสนทายาท  ศาสนาจะฝากไว 
กับใคร 

แลวการบวชเขามา  ทําไมตองถือนิสยัละ ทําไมจะตอง ๕ พรรษาขึน้ไปถงึจะพน 
นิสัยละ  เพราะอะไร  เพราะบวชเขามา  ความเห็นของโลกนะ  ความเห็นที่รูกนัมา  ดูสิ  ดู 
อยางโยม  คฤหัสถเขาเขาไปอยูวัด  อยูจนเฒาจนแกนะ  ก็ไมรูเรือ่งของวัด  เพราะอะไร 
เพราะเขาเขาไมถงึไง  เขาเขาไปเปนหนาที่การกสงฆ  เปนหนาที่รับผิดชอบในเรื่องของ
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สงฆ  แตเขาไมเขาไปคลกุคลีในธรรมวนิัย    เชน  การอาหาร  แคประเคนอาหาร  ก็รูแต 
เปลือกๆ เห็นไหม ไดไมได กาลิก ควรไมควร กไ็มรู สิ่งใดก็ไมรู 

แลวความเปนไป  เวลาพระบอกวาสิ่งนี้ไมเปนความผิด  จะไมเปนความผิดได 
อยางไร มันเปนธรรมวินัย ถามนัผิดก็คือผิด ใครก็ผิดหมดถาผิด  เพราะธรรมวนิัยมันเปน 
สภาวะแบบนั้น  แตผิดออกมาแลว  มนัจะมีเจตนาหรือไมมีเจตนา  กรรมมนักม็ีอยูแลว 
แลวอาบัติหรอืไมเปนอาบัติ มันก็อกีสวนหนึ่ง 

นี่มนัเปนดินพอกหางหมูไง  ถาดินพอกหางหมู  หวัใจการประพฤติปฏิบัตมิันจะ 
เปนไปไหมละ  ถาหัวใจของผูที่ดินพอกหางหมู  มันกเ็ปนหางหมูพอดินพอกมันก็ใหญ 
ขึ้นๆ มันแกวงไปมนัก็ฟาดตัวมันเอง 

ความคิดของเรา ถามันดือ้ดาน  ใจมนัดาน ดานในธรรมและวินยั  แลวมันก็สะสม 
แตความผิดพลาดในหัวใจ  มนัก็เปนดนิพอกหางหมู  มันก็มกีิเลสสะสมไป  กรรมกเ็กิด 
ขึ้นมา แลวเราปฏิบัติจะไดผลไหมละ 

พูดถึงวา ศีล สมาธิ ปญญา ถาศีลของเรา เรามั่นคงจรงิ ถาผิดศีลขนาดไหนแลวเรา 
จะภาวนาใหไดกท็ําไปสิ แลวนี่มนัเกิดไหม โธ.. กิเลสมันรายกาจนกั ชนะคนอืน่มาหมด 
เลยแตไมเคยชนะกิเลสเราเองเลย  ถามีความผิดอะไรในหัวใจ  เวลาภาวนาไปมันจะสอด 
เขามาทันทเีลย 

อยาโกหกตวัเองเลย  เมื่อกีย้ังทําความผิดอยูชัดๆ  แลวจะมาปฏิบัติอะไร  นั่งสมาธิ 
เนี่ย  ขนาดไมมนีะ  มนัยงัหลอกใหการปฏบิัติเราไขวเขวตลอด  แลวจะใหมันผิดศีลได 
อยางไร ศีลถงึตองบริสุทธิ์ไง ศีลของเราไมโกหกตวัเอง ความผิดของคนอืน่เหน็ไหม ถา 
มันเตอืนกันไดก็เตือน  ถาเตือนไมไดก็เรื่องของเขา  เรื่องของเขาไมใชเรื่องของเรา  ขี้บน 
หัวคนอื่นกบัขี้ของเรา  เปนหนาที่ของครูบาอาจารย  เพราะเขามาหาครูบาอาจารยของเขา 
เองไง  ครูบาอาจารยมีหนาที่สัง่สอน  แตวาครูบาอาจารยทานจะดูวามนัถึงเวลาหรือไมถงึ 
เวลา ถายังไมถงึเวลานะพูดไปเถอะปากเปยกปากแฉะ
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ถาถึงเวลา เห็นไหม ไกลขนาดไหนก็กราบไหว องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
บอกเลยวา จะอยูถึงชายชนบทขนาดไหน ถาทําตามเรา เหมือนอยูกับเรา จับจีวรอยูนะแต 
ไมทําตามนะ ไมมีความหมายเลย 

เราเอาแตความคุนเคยสนทิชิดเชื้อความใกลเคียงไง  แลวก็เอาสิ่งนีไ้ปหา 
ผลประโยชนกับโลก  เวลาอยูกับครบูาอาจารยองคไหนก็แลวแต เราผานเขาครูอาจารย ก็ 
บอกวาเปนลูกศิษยองคนัน้ๆ  มีช่ือ  อํานาจวาสนาออกไป  เอาสิ่งนี้มาเปนกเิลสพอกหาง 
หมูเขาไป หางหมมูันยิ่งใหญเขาไป 

แตถาเราชําระกิเลส  ชําระความยึดมัน่ถอืมัน่ของใจ    มันจะเปนความสุขของเรา 
มันจะเปนประโยชนเห็นไหม ถามันมีความสขุของเรา  เราจะอยูได  จะมีความรมเย็นเปน 
สุขในศาสนา 

คนดิบคนสุก  เห็นไหม  หัวใจดิบหวัใจสุก  ถาการเคลื่อนไหวไป  การประพฤติ 
ปฏิบัติมนัเปนเรื่องการลงทุน  ในเมื่อมีความเดือดรอน  ตองยอมรบัวามีความเดอืดรอน 
การทํางานเหน็ไหม  แมแตคนเดนิอยูตามธรรมดาของเขา  เขายงัมเีหงื่อไหลไคลยอยเลย 
แลวเราจะประพฤติปฏิบัติ  เราจะชําระกิเลส การนั่งการบังคับตนมนัจะมีความทุกขขนาด 
ไหน มันจะไมพอใจมนัจะดิน้รนขนาดไหน ตองขม ตองบังคับกนั 

ถาบังคับขึน้มาแลว  เด็กคนนีม้ันฝกขึน้มาแลว  เดก็มันเปนคนดี  สังคมไหนก็ 
ยอมรับวาเปนคนดี  เห็นไหม  “เด็กคนนี้ลกูใคร  พอแมสั่งสอนดีมาก”  ถาเด็กคนนี้ลูกใคร 
พอแมไมสั่งสอน  นี่กเ็หมอืนกัน  สัปปายะ  ๔  ครูบาอาจารยมีช่ือเสยีงมาก  ครูบาอาจารย 
เปนคนดีมาก  แลวเราประพฤติปฏิบัติแลว  เราสั่งสอนไหม  ทานสั่งสอนทุกวนัเลย  ทาน 
พูดมาปากเปยกปากแฉะเลย เราเอาหรือเปลา ใจเราสูหรือเปลา ใจเราเปนหรอืเปลา 

พอแมสั่งสอน แตลูกมนัไมเอา ครูบาอาจารยทานสัง่สอนแลวลูกมันไมเอา ลูกมัน 
ไมเอา  จะเปนประโยชนกับมันไหม  ถาไมเปนประโยชนกับมันจะโทษใคร    โทษครูบา 
อาจารยไดไหม โทษศาสนาไดไหม โทษพระพทุธเจาไดไหม
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ถาศาสนาพุทธเปนศาสนาที่ดี  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนครูบาอาจารย 
ที่ดี  ทําไมพระออกมาประพฤติปฏิบัตกิันเหลวแหลกขนาดนี้  พระเหลวแหลกเพราะพระ 
มันไมเอา ธรรมวนิัยมนัผิดตรงไหน ครูบาอาจารยผิดตรงไหน 

สิ่งนั้นเปนคนดทีั้งหมดแตเพราะพวกเรา  พวกปฏิบตัิ  พวกใจมนัไมสู  ใจไมสูมัน 
ไมเปนประโยชนกับเราเห็นไหม  ถาใจมนัสู  งานการของโลกเขายังอาบเหงือ่ตางน้ํา  เขา 
ทุกขยากขนาดนั้น  แลวงานการของเราทําไมเราไมทํา  หนาที่การงานขอวัตรปฏิบัติก็ทํา 
เปนหนาที่ของเรา เพราะหมูคณะ นกยังมีรวงมีรัง  สัตวตองมีอาหารของมนั มีที่พึง่อาศัย 
ของมัน  พระก็ตองมีที่พึง่อาศัยของพระ  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาถึงวางธรรม 
วินัยไว  เห็นไหม  บรเิวณของกฏุิที่อยูอาศัยตองเก็บกวาด  สิ่งนี้ไมใหสกปรก    เทวดาเขา 
ดูแลอยูเหน็ไหม ถาเปนสิง่ที่ทําคุณงามความดขีึ้นมา เทวดาสาธุการ ประพฤติปฏิบัติก็งาย 
ขึ้นมา 

ถาทําอะไรไมปกติ  ทําใหขัดกีดขวางธรรมวนิัย  เหน็ไหม  ขอวัตรปฏิบัติทีว่างไว 
ยังไมทํา  แลวจะไปภาวนาอะไร  จะหลอกตัวเองอีกแลวหรือ    เทวดาเขาติเตยีน  เหน็ไหม 
พระองคนีเ้ปนผูปฏบิัติหลอกลวงโลก  พระองคนีเ้ปนพระปฏิบัติ  แตทํามารยาสาไถย 
เวลาอยูลับหลังไมเหน็ปฏิบัตเิลย  แตเวลาโยมมาทําเปนนัง่อวดเกง  เหน็ไหม  เทวดาเห็น 
หมดนะ 

แลวเราเปนอยางไร เราจะซือ่สัตยกบัตัวเราเอง  เราตองทําอยางนี้ ถาเราทําของเรา 
ขึ้นมาไดเหน็ไหม เทวดาก็นยิมชมชอบสงเสริม เทวดามีหรือไมมี พระไตรปฎกก็บอกอยู 
แลววาเทวดามีเยอะแยะไป แลวเทวดานอกเทวดาใน 

เทวดานอก  เหน็ไหม กค็ือผูนยิมสงเสรมิ แลวเทวดาในละ ก็คือเรามีความองอาจ 
กลาหาญ  เราประพฤติปฏิบัติขึน้มาจิตเริ่มสงบ  เรามีปญญาขึ้นมาเหน็ไหม  เทวดามาละ 
พรหมมาละ มาเพือ่อะไร มาเพือ่สงเสริมใหเราเจริญรุงเรอืงขึน้มา 

ถาเจริญรุงเรอืงขึน้มาปญญามันก็เกิด  ปญญามันเกิดก็วนเวยีนเขามาจากภายใน 
ทานชําระกิเลสจากภายใน  นีล่ะโลกุตรธรรม    มันเปนงานของสงฆเรา  มันเปนงานของ 
นักรบ  เราเปนพระเปนสงฆ ออกเปนนกัรบ  เรารบกับอะไร รบกบักิเลส รบกบัทิฐิมานะ 
รบกับความเหน็ในหวัใจนี้
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เรื่องของคนอื่นเปนเรือ่งของคนอืน่  เรื่องของโลกเขาก็เปนสงัคมของเขา  ไปแบก 
หามเขาทําไม  เราไมไปแบกหามเขาหรอก  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูขึน้มา 
เปนองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาขึ้นมาองคหนึ่ง  เปนศาสดาของเทวดา  ของอนิทร 
ของพรหม 

แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  วางศาสนามา  ๒,๕๐๐ 
ปเรายังไดโอกาสรับสวนบุญสวนกุศลอันนี้  เรายังมีธรรมวินัย  มีรองรอยใหประพฤติ 
ปฏิบัติ  แมแตองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเอาชนะกิเลสไดแมแตองคเดยีว  ยังเปนครู 
ของเทวดาของหมูสัตว 

แลวถาเราพยายามประพฤติปฏิบัตขิองเราขึ้นมา  ถาเราเอาใจของเราไวได  เรา 
พิจารณาของเราได  สังคมเกิดขึ้นมาแลวมนัจะเปนประโยชนขนาดไหน  โลกเขามองกนั 
ไปไง  หนาที่ของพระ  พระที่บวชแลวหนาที่ของพระก็วากนัไปตามประสาโลกทีว่าให 
สังคม ใหคฤหัสถไง พทุธบริษัท ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ใหอุบาสกอุบาสิกาเขา 
มาช้ีนําถวายความรูพระสงฆ  เวลาประชมุสงฆ  ถวายความรูๆ  เอาความรูอะไรมาถวาย 
ความรูของโลกอยางนัน้มคีวามจําเปนอะไร ความจําเปนอยางนัน้ไมมเีลย 

หนาที่ของพระ  พระมนัมีหนาที่อยูแลวในทางจงกรม  หนาที่ภาวนา  ทําไมไมขุด 
คนขึ้นมา  ธรรมวินยัอยูในหัวใจของเรา  ความรูสกึอันนี้คนมันขึ้นมา  ถาความรูสกึนี้ 
เกิดขึ้นมาแลว สิ่งนีม้ันเปนประโยชนกับเราเหน็ไหม แลวจากใจดวงหนึง่ ความสุขความ 
ทุกขมนักนิไปในหัวใจทุกๆ ดวงใจ ทุกๆ ดวงใจทุกขหมดเลย แลวไมมีใครสั่งสอน 

เหมือนคนปวยทั่วโลกเลย  แตไมมีหมอรักษา  ยาก็ไมมี  แลวผูที่รูขึน้มาองคหนึง่ 
มันมียาเห็นไหม อาการของทกุข  อาการของการเปนไป มนัเปนไปหมด ใครๆ ก็รู  หมอ 
รักษาโรคนี้ใหหาย  ทําไมหมอเขาจะไมรูเรือ่งอาการอยางนี้  ถาเรื่องอาการอยางนีเ้กิด 
ขึ้นมาจากใจ เห็นไหม จิตมนัสงบขึ้นมา “ออ นี่เปนความสงบของจิต” 

สิ่งที่เปนความสงบของจิต ตองสงบกอน ถาจิตไมสงบจะเอาอะไรมาทํางาน ไมมี 
สิ่งที่ทํางาน  งานจะเกิดขึ้นมาไดอยางไร  ถางานเกิดขึ้นมาไมได  มนัจะชนะกิเลสได 
อยางไร
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งานของสงฆ งานอันมหาศาล งานประพฤติปฏิบัติ  งานคนควาจิต มันสําคัญมาก 
แลวเปนหนาที่ของพระ หนาที่ของนักรบ งานของพระ แตทําไมไมทํากนั จะไปแบกหาม 
เรื่องของโลก  คนเขาทําแทนกนัไดทัง้นัน้  ใครก็ทําได  แทนได    จางวานกนัไดเกื้อหนุน 
กันได แตเรื่องการปฏบิัติเกือ้หนนุกนัไมได ถาเกื้อหนุนไดองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ 
เจารื้อสัตวขนสัตวไปหมดแลว จะไมใหสัตวทุกขอยูอยางนีเ้ลย แตมนัเปนไปไมได 

ดูสิ  ในการประพฤติปฏิบัติ  เห็นไหม  เวลาจิตสงบก็เปนอยางหนึ่ง  สมถะ  ความ 
สงบก็เปนอยางหนึง่  เวลาวปิสสนา ปญญาเกิดขึ้นมา มันก็เปนอยางหนึ่ง มันก็เปนหนาที่ 
ของมัน เครือ่งมือของการปฏิบัติมนักเ็ปนหนาที่ของมัน คอนก็สวนคอน สิ่วก็สิ่ว ขวานก็ 
ขวาน  เลื่อยก็เลื่อย  มนัก็คนละอยาง  เวลาเราจะตีคอนจะเอาเลือ่ยมาตีไดไหม  มันเปนไป 
ไมได มนัเปนหนาที่ของมัน 

นี่ก็เหมือนกันเวลาปฏิบัติไป ความสงบของใจมันก็เปนเรื่องหนึ่ง ปญญามันกเ็ปน 
อีกเรื่องหนึ่ง  แตมนัก็สมดลุกนัขึ้นมา  เวลาจะสรางบานสรางเรือนขึ้นมา  เวลาจะเขาลิม่ 
เขาเดือย มนัก็ตองใชสิ่วใชขวานใชสิ่งที่ละเอยีดออนขึ้นมา 

แลวจิตกเ็หมอืนกนั เวลามันปฏิบัติขึน้มา เวลาสงบ ความสงบเปนสิ่งที่หยาบๆ มาก จิต 
สงบนี้แมแตฤๅษีชีไพรมนัก็ทําได แมแตกอนอิฐกอนหินมันไมขยับมันก็วาสงบของมัน 
เพราะมนัไมมีชีวิต แตมันก็สงบไดนะ อิฐหินปูนทรายที่มันกองอยู มนัก็ไมขยับเขยือ้น 
เลย มนัมีความสุขอะไรของมัน มนัไมมีความสุขของมันเลย แลวหัวใจของเราเหน็ไหม 
สิ่งที่มีชีวิตแลวมนัสงบขึ้นมา จะไปตื่นเตนอะไรกับมัน มนัมีความสงบขึ้นมา มันกเ็ปน 
อิฐหินปูนทรายขึน้มา ก็ผสมขึ้นมาใหมนัเปนสิ่งกอสรางขึ้นมาสิ ใหมันเปนบานเรอืน 
ขึ้นมา ใหมันเปนที่อาศัยขึน้มา ถามนัเปนที่อาศัยขึน้มาก็เพือ่ใคร ก็เพื่อใจของเรา 

มันเปลี่ยนจากความดิบๆ  ไง  ใจดิบๆ  ใจที่กิเลสมนัทําลายอยูนี่  ใหมันสรางสม 
ขึ้นมา  ใหมนัเปนธรรมขึ้นมาในหัวใจ  ถาสรางสมขึน้มาในหวัใจเหน็ไหม  ธรรมของใคร 
..ธรรมของใคร.. ธรรมของผูที่ประพฤตปิฏิบัตินัน้ ธรรมของผูที่รูนัน้ 

ความทุกขอยูทีไ่หนความสุขกอ็ยูทีน่ั่น  ถาความทกุขนะมนักําจัดทกุขหายไปแลว 
ทุกขไมมีในหัวใจมันจะเอาอะไรมาทุกข  สิ่งที่แสวงหานี้มันเรื่องหยาบๆ  มาก  ความสุข 
ของโลก  ความสขุแบบมลีาภเสื่อมลาภนะ  เรื่องนี้มนัเปนเรือ่งเห็นไหม  ดูสิ  ดูอยางกาม
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ราคะอยางนี้  มันเปนเรือ่งของสิ่งที่เหลวไหล  มันเปนเรื่องของน้ํา  หลั่งน้ําออกมาก็เทา 
นั้นเอง  มนัมเีรื่องอะไร  แลวปสสาวะอยูทกุวนั  ทําไมไมมีความสุขอยางนัน้ละ  มันก็ 
เหมือนกนั สิ่งนีม้ันเหมอืนกนั แลวไปตื่นเตนอะไรกับมนั ความสุขอยางนี้ น้ํากอกก็ไหล 
แมน้ําก็ไหลอยู มนัก็ไหลอยูทกุวนั 

ความเคลื่อนไปของโลกมันเปนอยางนั้น  แลวเราไปตื่นเตนอะไรกับเรื่องของ 
โลกๆ แตเวลากเิลสมันผลักไสขึ้นมา มันตอตานขึน้มาในหัวใจ มันกล็มลกุคลกุคลานไป 
เห็นไหม จิตมนัเดก็ๆ นะ ดบิๆ ดวย  เด็กๆ ดวย   แตกาวเดินไมได แคหยบิของใหพอให 
แมยังทําไมไดเลย หยิบของใหพอใหแมยังไดรางวัลยังปรบมือยังดีใจเห็นไหม แลวเราแค 
อยูในศีลในธรรม  รักษาใหถูกตองในธรรมวนิัย  ถารักษาถูกตอง  ทําตามธรรมวินัยแลว 
พยายามกาวเดนิขึน้ไป 

โอกาสของเรานะ  ๒ เดอืนแลวจะออกพรรษาแลว แลวเวลาเขาพรรษามาก็ตั้งใจ 
ตั้งสัจจะวาถือธุดงคเปนพระปฏิบัติ มีธุดงควัตรในหวัใจ มีขอวัตร จะเขมแข็ง จะเขมแขง็ 
ก็ตองเขมแข็งจากภายใน เขมแข็งจากภายในตั้งสจัจะแลวตองทําใหได 

เดินจงกรม  มนัจะเหนือ่ยมนัจะทุกขขนาดไหน  ดูสิ  พระโสณะเดนิจนฝาเทาแตก 
เลือดเต็มไปหมด  “นี่ทีเ่ชือดโคของใคร”  ทานเดินไมไดก็ยงัคลานไปเหน็ไหม  นี่คนมนั 
ตองมีความมั่นคงอยางนั้น มันถงึปฏิบัตไิด แลวมนัจะไดสัจจะขึน้มาไง 

ถาเราไมมั่นคง กิเลสมันก็หวัเราะเยาะไง หยิบคอนขึ้นมากม็ือออนแลว  ไปตั้งสติ 
ขึ้นมาก็ลมแลว  มันทําอะไรไมไดเลย  แลวทําอะไรไมไดเลย  แลวก็ตั้งใจๆ  อยากไดๆ 
อยากไดแลวมือเทาออน  มนัจะเอาอะไรขึน้มาละ  อยากไดมนัก็ตองเขมแข็งสิ  อยากได 
ตองเขมแข็งตองตั้งสติ 

มีโอกาสวาสนามาก คนมีโอกาส  ถาพูดถึงโอกาสมนัก็มหาศาลแลว ไดบวชมันก็ 
มหาศาลแลว  ไดบวชดวยแลวไดออกประพฤติปฏิบตัิดวย  แลวพูดถึงมีผูช้ีนําดวย  มันผิด 
ถูกตรงไหนวามาสิ มันผิดถูกตรงไหน จะติไดเลย บานหลังนี้มนัไมไดศูนย  มนัเอียงเห็น 
ไหม ดูสิ บานหลังนี้มนัไมมีเสาเข็มเดีย๋วมันก็จะคว่ํา แลวสมาธิมันไมมี แลวจะปฏบิัติกัน 
อยางไร บานหลังนีม้นัตองมีเสาเขม็กอนสิ มนัตองมีคานขึ้นมา มันถึงจะสรางบานขึน้มา
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ได  มันก็ตองมีธรรมวนิัยขึน้มากอน  มันตองมีสัจจะตองมีขอวัตรขึ้นมากอน  มันตองวาง 
ฐานใหไดกอน วางฐานใหไดมันก็จะสรางขึ้นมา สรางขึ้นมากอ็ยาใหมนัเอยีงสิ 

ดูสิ  มันเอยีงเหน็ไหม  ตรงนีม้ันแตกมันราวแลวเดีย๋วมนัจะลมแลว  ถามันมีการ 
กระทําขึ้นมา มันก็จะมีการรายงานไง มันจะมารายงาน “มันจะเปนสภาวะแบบนี้ สภาวะ 
แบบนี”้  การกระทําของใจมนัตองมีอยางนี้  ถึงจะเปนการประพฤติปฏบิัติ  ถึงจะเปนพระ 
เราอยาภูมิใจ โอโฮ...พระปฏิบัตนิะ โอโฮ...พระปานะ เปนผูที่เครงครัดนะ ไอเครงครัดนี่ 
หุนยนตมันก็เครงครัดได 

สรางหุนยนตไวตวัหนึง่มนัก็ไมทําอะไรเลย มันก็ไมผิดเลย แลวมนัไมมีหัวใจมนั 
เครงครัดอะไร  แตถามันมีใจขึน้มาสิ  มนัมีผูรับรูขึน้มา  มันมีผูเก็บขอมูล  ผิดถูกเหมือน 
คอมพวิเตอรมนัโปรแกรมของมนั มันเก็บขอมูล อนันี้ผิดอันนี้ถูก เราก็เปดดไูด 

นี่ก็เหมือนกันปฏิบัติผิดปฏิบัตถิูกก็ชางหัวมัน  ผิดถูกมันตองมี  มนัตองปฏิบัติ  จะ 
ใหถูกหมดมันเปนไปไดอยางไร  คนเราปฏิบัตมิันก็มีผิดบาง  ถาผิดแลวก็มาทบทวนดู 
ทบทวนใหมนัถูกตองขึน้มา  มันก็เปนประสบการณ  ประสบการณมีขึน้มา  มันก็ทํา 
ถูกตองได  แลวมนัไมมีประสบการณเลย  ผิดก็ไมยอมรบัวาผิด  ถูกก็ไมยอมรบัวาถูก  กถ็ู 
ไถไปอยางนัน้  มันถูไถไปมนัจะเอาอะไรไปละ  มันก็เตี้ยอุมครอม  มนักอ็ยูอยางนัน้  มัน 
ไมเจริญ มันไมงอกงาม หัวใจไมงอกงามขึ้นมา 

สิ่งใดที่มนัทําไปแลวมนัผิดพลาดก็วางมันไว  อดีตไมจําเปน  อดีตอนาคตไมมี 
ความหมาย  ปจจบุันนี้เราตั้งใจกับปจจบุัน  ปจจุบันของเรา  กาลเวลา  มันเสียดายเวลาไง 
เวลามนัลวงไป มันกนิไปตลอดนะ ดูสิ เวลาเราไมมอีะไรเลย เราก็ปกตินะ เจบ็ไขไดปวย 
ขึ้นมา  อยากใหมันหายนะ  เจ็บไขไดปวย  ๗  วัน  ๘  วัน  ทุกขมากเหน็ไหม  ขณะที่อยูใน 
ทุกข เวลามันบบีคั้นเลย 

นี่ก็เหมือนกัน  ชีวิตมันกเ็หมอืนกัน  ตั้งแตเกิดมา  ๘๐  ป  ๑๐๐  ป  มันจะบีบคั้น 
ตลอดไป  แลวโอกาสก็มอียางนี้  แลวในพรรษาเห็นไหม  ในวันหนึ่ง  เข็มนาฬิกากระดิก 
ตลอดเวลา พระอาทิตยขึ้นและตกตลอดเวลา นี่สิ่งนีม้ันมีชีวิตไหม มนัเปนการเกิดดับ
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ในเมือ่เกิดดับๆ  ภาวนาเกิดดบั  พระอาทิตยมันกเ็กิดดับ  ทุกอยางกเ็กิดดับ  เกิดดับ 
แลวมนัไดอะไรกบัเรา ปญญามันไมเหน็นะ แตถาปญญามันเห็น การเกิดดับ ชีวิตอยางนี้ 
เห็นไหม กาลเวลา มิติ เทวดาเห็นไหม  ๑๐๐ ปของเราคือ ๑ วัน แลวก็ละเอียดขึน้ไปเห็น 
ไหม  มิติตางกนัก็เกิดดับเหมือนกนั  มันจะไปมีสาระอะไร  เกิดดับๆ  กเ็ปนนกแกว 
นกขุนทอง ไปเกิดดบักับเขา 

เกิดดับก็สวนเกิดดับสิ  แลวมึงรูอะไร  เกิดดับมึงตองรูสิ  เกิดดับมึงตองเหน็โทษ 
มันสิ  เกิดดบัมงึตองเขาใจมันสิ  เกิดดบัมงึตองปลอยวางมนัใหไดสิ  ถาปลอยวางมนัไดก็ 
เขาใจเหน็ไหม เกิดดับยังไงมันกเ็กิดดับอยูอยางนัน้ ไรสาระมาก 

กิเลส  คนโงในหัวใจเรา คนพาล พาลพาปฏิบัติ พาลพารู รูแบบพาลๆ พอรูแบบ 
พาลๆ  ก็เอาตัวไมรอด  ไมมีหลกัไมมีจุดยนืเลย  แตถามันเปนปญญาขึ้นมา  มันรูแบบ 
บัณฑิต  คบบัณฑิตขึ้นมา  ใจจะมีจุดยนืขึ้นมา  เกิดดบัอะไรเกิดดับ  ดับไปแลวอะไรเหลอื 
ดับไปแลวมันมีอะไรเหลือ  ดับไปแลวมนัมจีิตอยูจิตมันรูอะไร  ถาจิตยังไมรูอะไรปญญา 
มันจะเกิดไมได  ปญญามนัเขาใจ  มนักเ็ปนการวิปสสนาขึ้นมา  แตถามันเกิดมันดับขึ้นมา 
มีผูเห็นเกิดดับ  การเกดิดับนัน้มนัเปนโทษกับเรา  การเกิดดับมนัเปนอนจิจัง  มนัเปนไตร 
ลักษณ  มนัเปนอนัตตา  สิ่งที่เปนอนัตตาแลวใครรูวาเปนอนัตตา  คนรูอยูทีไ่หน  ถาคนรู 
อนัตตา ตองปลอยอนัตตา พอปลอยอนัตตา ออ.. อันนี้เปนอนัตตาเหน็ไหม อกุปปธรรม 
มันจะไมเกิดดับอีกแลว  มันเกิดดบัไมไดแลวมันจะอยูอยางนี้ทําไมไมเกิดดับละ  วิมุตติ 
มันเกิดดับตรงไหน วิมุตตมิันไมเกิดไมดบั มันอยูของมนัสภาวะแบบนั้น.. มันอยูของมัน 
สภาวะแบบนั้น.. แลวมนัอยูจรงิไดอยางไร 

ถามันอยูไมจรงิเห็นไหม  พลังงานอะไรก็แลวแต  มันตองยอยสลายไป  มันเปน 
อนิจจังทัง้หมด  แลวถามันเปนจริงของมันมันยอยสลายไดไหมละ  ทําไมไมยอยสลายละ 
ทําไมไมเปนไปกบัเขาละ  หลอกใหมนัเปนมันกไ็มเปน  มันมีจุดยนืของมนัเหน็ไหม  ให 
มันเปนอยางนัน้ อะไรมาลอมนั มันก็ไปไมได 

ถามันมีจุดยนือยางนี้ ใจของเราเปนอยางนี้ เกิดจากอะไร เกิดจากความเขมแขง็นะ 
เกิดจากสัจจะ เกิดจากเรามีครมูีอาจารย สัปปายะไง เราเปนชาวพุทธนะแลวเปนภิกษุดวย 
เราไดเปนชาวพุทธ  แลวเราไดบวชเปนพระ  เปนนักรบ  ประกาศตนเลยวาเปนพระปา
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เปนผูที่ปฏบิัติ  จะชําระกเิลสของตัว  แลวกิเลสของตัวอยูทีไ่หน  กเิลสของตัวนะ  แลวเรา 
ไปดูแตหมูคณะ  ไปดูแตขางนอก  มนัคือกเิลสของเขาไมใชกิเลสของเรานะ  เขาใหกําจัด 
กิเลสของเรา  ตองจํากัดขอบเขตกิเลสของเรา  แลวจับมนัใหได  แลวยอนกลับมาที่กเิลส 
ของเรา 

ไปดูแตกิเลสของคนอืน่  ไปเพงแตโทษคนอืน่  ไมมีประโยชนนะ  คตทิี่เลว 
เพียงแตเอาคติที่เลวเอามาเปนตัวอยาง  เทวทัต  ในพระไตรปฎก  ๒,๐๐๐  กวาป  ถาพูดถึง 
ตัวอยางทีท่ําความเลวก็คือวาเทวทัต 

ทําคุณงามความดี  เหน็ไหม  ตั้งแตพระสารีบุตร  พระโมคคลัลานะ  ทําความดีกับ 
ศาสนา แลวเราก็เปนพระ เห็นไหม คติธรรม เวลาคยุเปนคติ แตคุยแลวดูหนงัดูละครตอง 
ยอนดูตวั เราจะเปนอยางนั้นอีกไหม ถาพูดแลวจะไมเปนอยางนั้น 

เวลาเราพูดถึงความดีและความเลว  พูดเปนตวัอยางแลวจะพยายามไมทําอยางนั้น 
ทําอยางนัน้ไมได เพราะอะไร เพราะเรายังวาเขาผิดเลย เวลาคนอื่นเขาทําเรายังโทษวาเขา 
ผิด แลวเราทําเองไดอยางไร ถาเราทําเอง เราก็ผิด ๒ ช้ัน ๓ ช้ัน เหมือนตํารวจเลย ตํารวจ 
ไปปลน  ตํารวจเขามีหนาที่จบัโจร  แลวตํารวจเปนโจรนะ  ตํารวจเปนโจรก็ตองโทษ  ๒ 
ช้ัน ๓ ช้ัน ใชไหม 

นี่ก็เหมือนกันเราเปนพระ  เราไปบอกเขาวาผิด  เราบอกวานี่เปนคติทีเ่ลว  แลวเรา 
ไปทําเลวทําไม  คตทิี่เลวเรารูวาเลว  มนัเปนยาพิษเราจะเอาใสคอไดไหม  เรากลืนไปใน 
ปากเราไดไหม  ถาเรากลนืในปากไดเราก็ทําผิดได  นี่เรากลนืยาพิษไมไดเรากจ็ะทํา 
ความผิดอยางนั้นไมได ถาทําผิดไมไดเราก็ไมทํา 

นี่มนัเปนคติกับเรา เราเปนนกัรบ ตองอยางนี้ ตองมคีวามเช่ือมั่น กลาหาญ ในการ 
ไมทําความผิดนะ  ไมใชกลาหาญขางนอกนะ  เราไปกลาหาญขางนอก  กลาหาญตางๆ 
นักเลงขนาดไหนมนักไ็ปอยูในคกุหมดนะ คนกลาขนาดไหนติดคุกทั้งนัน้ 

เราไมตองกลาอยางนัน้  เราตองกลากับกิเลสเรา  กลากับกิเลสที่มนัเหยียบหวัใจ 
แลวเอามันอยูใหได  นั้นเปนหนาที่ของเรา  ความกลาหาญ  กลาหาญในการประพฤติ 
ปฏิบัตินี่ละงานของพระ



เทศนพระ วันที่ ๗  ก.ย. ๒๕๔๙  ๑๘ 

โลกเขามองกันนะวาพระทําหนาทีอ่ะไรกัน  ไมเห็นทําอะไรเลย  เหน็อยู 
สะดวกสบาย  แตในการประพฤตปิฏิบัติเราเกอืบเปนเกอืบตายนะ  เอาชนะตนเอง  กลา 
หาญกับธรรม  รื่นเริงอาจหาญกับธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  แลวเหยียบ 
กิเลสลงไป แลวเอาความรืน่เรงิขึ้นมาในหวัใจของเรา นี้เปนนกัรบ เอวงั 
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