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วันนีว้ันอุโบสถ อุโบสถศีลเหน็ไหม  เวลาเขาถือศีล ๘ เขาถือศีล ๘ นะ ถาถอืศีล 
อุโบสถ ถอืศีลอโุบสถ ชางอุโบสถไง ศีลอโุบสถกับศีล ๘ ศีล ๘ เทากัน แตศีลอุโบสถมนั 
บุญกุศลมากกวาศีล  ๘  เพราะศีล  ๘  เขาถือเอาวริัติเอา  ศีลเหมือนกัน  แตศีลอโุบสถ  นีก่็ 
เหมือนกนัอุโบสถศีล 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาวางธรรมและวินัยไว  ตองถือนิสัยกบั 
อุปชฌาย พออุปชฌายเสีย พระนี่แตกกระสานซานเซ็นมากเลย พอพระแตกกระสานซาน 
เซ็น  คุมกนัไมติดเห็นไหม  บางองคสึกไป  บางองคไปอยูแบบตามใจตัวเอง  องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา  “ใหถือนิสยัอุปชฌาย  ถาอุปชฌายสิ้นชีวิตลงใหถือนิสัย 
อาจารย ใหอาจารยดูแล” 

การดูแลกันเปนหมูคณะเปนสิง่ที่วา เปนการดูแลรักษากัน ถือนิสัยกนัเหน็ไหม นี่ 
อุโบสถ การลงอโุบสถนะ ถาเราเขาใจแลวพนจากนสิัย จะลงอโุบสถที่ไหนก็ได  เวลาอยู 
ในปาองคเดียวเห็นไหม  นี่บุคคลอโุบสถ  คณะอุโบสถ  สังฆอุโบสถเห็นไหม  ถาเปน 
บุคคลอโุบสถที่ไหนก็ลงอุโบสถได แตถาเปนคณะขึน้มาก็ตองตั้งญัตติ 

ขนาดพระสมัยพุทธกาลวัดติดๆ  กนั  แลวในวัดแบงกันลงอโุบสถแตละสถานที่ 
แตละสถานที่หมายถึงลงซอนกนัในวัดเดียวกนัหลายกลุมไง ไมได! ตองลงทีเ่ดียว ในวัด 
ใหรวมกัน  ถาวัดมากใหรวมกันเห็นไหม  ถงึบอกวิสุงคามสมีา  สีมาหมายถงึตําแหนง 
เปาหมายบอกอนันัน้นะ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางไว  ประหยัด  มธัยัสถ  เรียบงาย  สิ่งที่สะดวก 
ที่สุดเลย  ถาเราอยูคนเดียวเราบอกบคุคลอุโบสถ  บอกอโุบสถ  บอกบริสทุธิ์  ถาเปนคณะ 
ขึ้นมาก็ตั้งญัตติ ถาเปนสังฆะขึน้มาก็ตองอุโบสถ
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ความเรียบงาย เรยีบงายดวยความรูจริงไง ทําที่ไหนก็ได แตเวลาที่เราทํากนัใหมนั 
เปนคณะ ใหมนัเปนกจิจะลักษณะ ใหมันเปนความสามัคคี ใหมันเปนสิ่งที่วาเราไปสมาน 
กัน สมานกนัเพือ่อะไร? เวลาเขามาเหน็ไหม ถาเราสวดมนต ถาใครสวดผิดคําสองคํามัน 
ขัดแยงกัน 

นี่ก็เหมือนกัน  ในอุโบสถเดยีวกนั  เราไมมีความเหน็แยง  เราไมมีความเหน็ตาง 
นานาสังวาสเกิดตรงนี้ เกิดตรงที่วาความเหน็ตาง ความเห็นตางในวนิัยนะ 

ดูสิ เห็นตางกัน ถือจบัเงนิทองไดไหม จับไดหรอืไมไดเขาทํากันเห็นไหม แลวครู 
บาอาจารยเราวางธรรมและวินยั  ชาตรูปรชตํ หยิบเงินและทองไมได สิ่งตางๆ ไมไดเหน็ 
ไหม ตางกันโดยศีลเปนนานาสังวาส 

สิ่งที่เปนนานาสงัวาส  ถาเราทําอุโบสถรวมกนั  เราเขามาทําสังคายนา  เหมือนกับ 
การทําสังคายนา  มนัจะเปนการใหเราไปดวยความสะอาดบริสุทธิ์ไง  ในการตรวจสอบ 
กัน ในการอยูรวมกัน สิ่งนี้มนัเปนประโยชนตรงนี้ไง 

เวลาวนัมาฆะฯ  หลวงปูมัน่บอกกบัครูบาอาจารย  เวลาออกวิเวกใหทํามาฆะคน 
เดียวนะ ใหทําเองก็ได ทํามาฆะนี่ แตถาพูดถึงครูบาอาจารยก็ไปหาหมูคณะ เพือ่ทํามาฆะ 
ดวยกนั 

ถาทํามาฆะดวยกันเห็นไหม เอหิภิกขุ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูบวช 
ให แลวสําเร็จพระอรหนัตดวย แตนี่เราก็บวชแลวบวชกับอุปชฌาย แลวบวชกบัอุปชฌาย 
เอหิภิกขกุ็บวชใจเราสิ ใจเราบวชขึ้นมามันก็เปนเอหภิิกขุขึ้นมาจากภายใน 

ถาเอหิภิกขุแลว  ทําไมพระธรรมเจดียใหหลวงตาไปพูดกับหลวงปูขาวเหน็ไหม 
เอหิภิกขบุวชเองก็ได แตถาพูดถงึเวลาสนทนาธรรมกันแลว มันเปนอันเดียวกันไหม? มัน 
ลงชองทางเดียวกันไหม?  มันเปนทิฏฐิของเราเองหรือเปลา?  ถาเปนทิฏฐิของเราเองมันก็ 
เปนความเหน็ของเราเอง 

แตถามันเปนทิฏฐิของเราเอง มันเขาหมูคณะ เขาความเปนไป นี่มนัตรวจสอบกัน 
อยางนี้ไง  หมูคณะมนัยังเขมแขง็ไง  เวลาถึงธรรมวนิัยเหน็ไหม  พัดซากศพเขาฝง  สิ่งที่ 
โตแยงกัน สิง่ที่ขัดแยงกัน มนัก็ไมอยูในธรรมและวนิัย
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ถาอยูในธรรมและวินยั  มันอยูในทะเลหลวง  มันอยูในแหลงน้ําใหญ  สิ่งนี้มนัก็ 
เปนความสะอาดบริสุทธิ์เหมอืนกัน  การกระทําอยางนี้  การกระทําเพื่อความสมาน 
เพื่อใหองคกรของเรา องคกรของสงฆต้ังมัน่ ไมใชมใีครอยากดงั อยากใหญ อยากจะตอง 
ไปจิ้มกลอง  ถึงเวลานัน้ก็ตองไปเดือดรอน  ทําไมตองวุนวายกนัขนาดนั้น  ทําที่ไหนก็ทํา 
ได ทําไมตองมาวุนวายอยางนี้เชียวเหรอ 

ไอความวุนวายเปนเรื่องของกิเลสนะ แตถาสิ่งทีว่าเราอยูที่ไหนมันก็เดอืดรอน ถา 
ใจมันเดือดรอนนะ  ความเดอืดรอนในใจมันเดือดรอนอยูแลวละ  ที่ไหนมนัก็เดอืดรอน 
มันขัดของหมองใจไปตลอด ใจมันโดนบบีคั้นตลอด กิเลสมนับีบคัน้ใจมาตลอด 

แตถาเขาไปที่ไหนมีแหลงน้ํา  ตนไมใหญในปา  มีตนไมใหญทีไ่หนมันกม็ีคนมา 
พักพาอาศัย พึ่งพิงอาศัย นี่ก็เหมอืนกัน สิ่งทีเ่ขามาถาใจมันรมเย็น มนัสงบ จิตใจมันเปน 
สามัคคี  มันเปนหมูคณะ  มันเปนอะไรอยางนี้  มนัรื่นเรงิ  มันอาจหาญนะ  มันไปดวย 
ความสุขนะ 

แตถาไปดวยความทุกข อะไรเปนความทุกขละ หมูคณะสวนใหญผิด หรอืเราผิด 
ความเปนไปของเราเหน็โตแยงเห็นขัดแยง  หรือความเห็นของหมูคณะขัดแยง  ความ 
ขัดแยงมนัก็ ธมฺมสากจฺฉา เอตมมฺงฺคลมุตฺตมํ มนัก็เคลียรกนัได  เคลียรสิ เหตุผลเปนอะไร 
ถึงจะตองมาลงอโุบสถรวมกนั ทําไมลงอุโบสถแยกไมไดเหรอ 

ลงอโุบสถแยกก็ได ถาลงอุโบสถแยกที่ไหนมันก็แยกได เวลาตายทุกคนยังตายได 
เลย  ทุกคนมีสทิธิหายใจเขาหายใจออก  ตายทัง้นัน้นะ  ทุกคนมันตองตาย  แลวถาเกิดตาย 
แลวตองเรียกกลบัมาลงอุโบสถหรอื 

“เอ็งตายไมได  เอ็งตองกลบัมาลงอุโบสถกอนแลวคอยตาย”  เปนอยางนั้นเหรอ? 
ไมเปนหรอก ใครจะตายก็ตายไป ใครจะอยูกอ็ยูไป สิ่งนี้มนัเปนอนิจจังทัง้นัน้นะ แตสิ่งที่ 
เราฝากไวในศาสนาสิ สิ่งนี้หมูคณะทีท่ํากันไว ที่ไหนทําไวเปนประวัติศาสตร 

เราดูสิ  ครูบาอาจารยที่ทําไวเปนประวัติศาสตรมา  ทําไมเราเชิดชูศาสนาขึ้นมาได 
เห็นไหม  ในภาคปฏิบัตมิันหมดไปแลว  ถามนัมอียูหลวงปูมั่นไมตองเดอืดรอนอยางนี้
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หรอก  ถามนัมอียูแลวมนัถูกตองนะ  เราไมตองมาคนควาไมตองมาเดอืดรอนอยางนี้ 
หรอก มนัตองหาไดงายๆ ทั้งนั้นนะ 

มันหาไมไดเห็นไหม  เวลาหลวงปูมัน่รื้อคนนะ พระไตรปฎกมอียูทุกวัด ที่ไหนก็ 
มีทั้งนั้นนะ  แลวไปสบืคนจากครูบาอาจารย  แลวครูบาอาจารยองคไหนตอบไดละ  ดูสิ 
ขนาดวาหลวงปูเสารเปนคนเอาหลวงปูมั่นมาบวชเอง  เวลาหลวงปูมัน่ไปถามหลวงปู 
เสาร “เราก็ไมรู เราก็ไมเคยเปน เราก็ไมเคยเปน” 

จริตนิสัยของคนมันไมเหมือนกนั  มันตางกนัมหาศาลเลย  สิ่งนีม้ันหมดไปแลว 
มันหมดไปในภาคปฏิบัติ  ศาสนามีเหน็ไหม  ศาสนามี  ตูพระไตรปฎกมี  ธรรมวินยัมี 
ศาสนานี้องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางไว ๕,๐๐๐ ป ๕,๐๐๐ ปศาสนาไมหมด ใช 
ไมหมดหรอก!  ทฤษฎีไมหมดหรอก  ตูพระไตรปฎกไมหมดหรอก  พิมพเมือ่ไหรกไ็ด 
แลวประเพณีก็ทํากนัไปเห็นไหม 

ดูเวลาหลวงตาทานถามหลวงปูมั่นบอกวา  “สีผาในสมัยพุทธกาลมีกี่สี?”  แลวดูสี 
ผาที่เขาหมกันอยูนีม่ันเปนอยางไร  มันหมดไมหมด  ดูสิ  แลวสีกรักเห็นไหม  กรักอยาง 
ออน อยางกลาง อยางแก สีกรัก สีแกนขนนุ สิ่งนีม้ันเปนสจัจะความจริง 

แตเริ่มตนเห็นไหม ดูสิ เวลาหลวงปูเสารเริม่ออกธุดงค พระหมผาสีดําๆ เห็นไหม 
“จะไปไหนกนั  ยกครอบครวัไปไหน”  ทั้งแซว  ทัง้หาชองทางวาสิ่งนีม้ันอวดอุตริ  แลว 
เดี๋ยวนี้ดูที่ผาสีนี้ใครเอาไปหมละ 

เพราะอะไร เพราะเราทําคุณงามความดี อยางที่เราลงอุโบสถกนัทําเพือ่ความดี มา 
ตรวจเช็คกัน มาตรวจสอบกนั ไมใชปลอยเปนแบบวาตามใจฉัน กิเลสมนัไหลลงต่ํานะ 

ถาเราอยูในเอกเทศเราก็สะดวกสบายของเรา  มันจะนอนตีแปลงนะ  ไอโนนกไ็ม 
ตองทํา  ไอนีก่็ไมจําเปน  ไอนีก่็ไมมีความสําคัญ  อะไรก็ไมมีความสําคัญเลย  ถากิเลสมัน 
สําคัญ ความเห็นสวนตัวมันสําคัญ แตถาทําอะไรเพือ่ขัดเกลากิเลสนะ ไมสําคัญ ไอนั่นก็ 
ไมสําคัญ แลวทําไมตองทุกขตองรอน ตองเดือดรอนตองวิ่งไปหา ตองไปลงอุโบสถ มัน 
เดือดรอนวุนวาย ทําไมมันตองวุนวาย กม็ันจะไปทําความที่ไมสําคัญในหัวใจใหมนัหลุด
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ออกไปไง  ไอที่ไมสําคัญนั่นละ  สิ่งทีไ่มสําคัญมนัก็ไมสําคัญ  ครูบาอาจารยทานสําคัญ 
หมดนะ 

ดูสิ  หลวงปูมั่นเปนพระอรหนัต  ครูบาอาจารยบอกเลย  เกบ็หอมรอมริบนะ  พระ 
อรหันตไมมกีิเลส พระอรหันตตีแปลงยงัไงกไ็ด  เพราะอะไร สติวนิัย วนิัยเปนสมมุติ ไม 
มีความผิดเลย เจตนาไมมี ความผิดเห็นไหม มนัเปนกิริยาเฉยๆ มนัไมมีเจตนา ทําอะไรก็ 
ไมผิด  แตทําไมทานเปนแบบอยางละ  ดูสิ  เวลาหลวงตาทานพูดใหฟงนะ  ผูเฒาแลวชรา 
ภาพ แลวไมสบายฉันอาหารไมได หลวงตาทานเอาน้ํามะพราวออนเขาไปกอนเพล 

“หลวงปู ฉนั.. เพราะวาธาตุขันธมันออนเพลียมาก” 

“ฉันไมไดหรอก” 

“ทําไมฉันไมไดละ” ทานไมไดคิดถึงทานเลย 

“ฉันไมไดหรอก” 

“เพราะอะไร” 

“เพราะพระในวัดหลายสิบองค  แลวพระที่เขามาความคิดเห็นก็ตางๆ  กัน  แลวถา 
ฉันไป ตาดําๆ มองอยู ฉันไมไดหรอก” 

ครูบาอาจารยทานโกรธมากเลย  ทําไมจะฉนัไมได  ถาใครเห็นตางกเ็ทวฑัต! 
เพราะอะไร  เพราะคนเจบ็ไขไดปวยขนาดนี้  แลวเอาน้ํามะพราวออนเขาไปแคความชุม 
ช่ืนของรางกายนะ  แตถาฉันแลว  คนบอกมนัขาดธุดงคไง  ฉัน  ๒  มื้อไง  เพราะมะพราว 
ออนมันเปนมหาผล 

ทานสละขนาดนี้  ผูเฒานะ  ไมสบายนะ  แตหัวใจของทานพระอรหนัต  เรือ่งอยาง 
นี้เรือ่งขางนอกมนัเลก็นอย  แตในเมื่อเราเปนลกู  เปนผูที่เคารพบูชา  เราก็อยากใหครูบา 
อาจารยของเราไดมีอะไรผอนความโหยกระหาย รางกายมนัตองการ เหมอืนรถ ดูสิ เวลา 
มันรอนขึน้มา  มันระเบิดของมัน  มันทําใหชํารุดทรุดโทรมเหน็ไหม  รางกายถามนัขาด 
แคลน เอาน้ําเขาไปใหมนัมีความเย็นขึน้มา ทานยงัสละเลย สละเพือ่ใคร
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เวลาครบูาอาจารยบอก  “มีพรรษาเยอะแลว  ใหพระเด็กๆ  เขามา  เพื่อใหมันมีขอ 
วัตรติดหัวมันไป  เดี๋ยวมันจะไมมีขอวัตรติดหวัมนัไป”  เหมือนเรานะ ถาเราไมเคยปฏบิัติ 
เราไมเคยทํา ไมสําคัญทั้งนั้นนะ ไมสําคัญ นั่นก็ไมสาํคัญ ไมสําคัญอะไรเลย 

ในปจจัยเครื่องอาศัยไมสําคัญ  เพราะอะไร  ที่ไหนสัง่ซื้อไดทัง้หมด  ที่ไหนก็มีให 
ทั้งนัน้นะ ก็สั่งซือ้ไง วินัยไปฝากคนอื่นไวไง ซือ้รถคันหนึง่แลวซอมอะไรไมเปนเลย ถึง 
เวลาก็สงเขาซอมๆ แลวเวลามนัไปเสียในปาใครจะซอมใหละ 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาสิ่งที่เราทําอยู  เราทําอะไรไมเปนเลย  เราทําอะไรไมไดเลย 
เพราะอะไร เพราะมันไมใสใจ ไมปะ ไมชุน ไมเก็บ มันไปโดนหนามเกี่ยวเขาหนอยเดยีว 
แคเม็ดถัว่เขียวผานได ถาแรมคนืมนักเ็ปนนิสสัคคิยปาจิตตียแลว 

แลวสิ่งทีเ่ราใชอยูนี้ถามนัขาด มันอะไร เพราะอะไร เพราะไมใหมนัขาดสติไง สิ่ง 
นี้ไมใหเราขาดสติ  ไมใหเราประมาท  ธรรมวินัยมีไวเพือ่จะใหเราเขมแข็ง  มีไวเพือ่จะให 
เราไมเปนคนจบัจด  ไมเปนคนมักงาย  ความมักงายความจับจดนัน่นะเปนเรือ่งของกิเลส 
มันกระซิบ ถากเิลสมันกระซิบที่หูนีน่ะ โอโฮ เช่ือหมดเลย โนนก็สบาย นั่นก็จัดการ นั่น 
ก็สุดยอด มนัเรือ่งกิเลสทั้งนั้นนะ 

แตถาเรื่องรักษานะ  เรื่องรักษาธรรมวนิัยมนัเปนการขัดเกลากิเลส  เพราะมนัไม 
มักงาย ถาอรุณขึน้เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย มันตองปะ ตองชุน แลวถามนัมเีข็ม ไมมดีาย นี่ 
บริหาร ๘ สิ่งนี้ติดตัวไปไหม 

แลวเวลาผาขาด ผาอะไร สมัยครูบาอาจารยเรานะ ทานสอยเปนดอกจนั สวยมาก 
ใชสติ เราเคยทําอยู พยายามทําแตทําไมได  เพราะผามันเปอย ผาเวลามันเปอยนะ แลวเรา 
จะสอยเปนดอกจัน  มันทําไดยากมากเลย  แลวมนัมไีมจักร  แลวเราก็ปะๆๆ  เอา  เอาผามา 
ปะแลวก็ชุนเอาเย็บเอา เพื่ออะไร เพื่อกันอาบัติ มันมกังายกันไดเรือ่ยๆ แลวก็หมดไปเหน็ 
ไหม 

แลวเราก็ไมเหน็เดอืดรอนเลย ของแคนี้เอามาคุยโมทําไม ก็สั่งซื้อเอาสิ ดู โอโฮ... 
ผาที่ตลาดนะทับตายยังตายเลย  เงนิก็มี สิ่งตางๆ ก็ม ีมี...เดี๋ยวนี้ในวัดทั่วๆ  ไปเขามีเครือ่ง
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ซักผา  เขาใชกดปุมนะ  เขาซักผากันเขาใชเทคโนโลยีกันหมดแลว  แลวเปนอยางไร  วัด 
เปนอยางไร 

หลวงตาทานเศราใจเหน็ไหม  คนในวัดก็หันหนาออกขางนอกวัด  คนอยูในวัดก็ 
จะใชเทคโนโลยี จะใชแบบคฤหัสถเขา ไอคนอยูนอกวัดมนัก็จะหันหนาเขาวัด ทุกขรอน 
มาก ความทุกขอยูมากเพราะอะไร เพราะอยูขางนอกมันทุกขมันรอน มนัมีแตไฟอยากจะ 
หันหนาเขาวัด ไอคนอยูในวัดแลวอยากจะใชเทคโนโลยี จะใชแบบโลกเขาไง มันตางกนั 
เห็นไหม  ไอคนอยูในวัดหันหนาออกไปเรื่องของขางนอกไง  แลวจะมาอยูแบบขอวัตร 
ปฏิบัติ แบบครูบาอาจารยที่ทรงไว มันเดือดรอน มนัยุงยาก มนัวุนวายไปหมดเลย 

แตถาลองทําสิ เราทําของเราไป มันจะเหน็คุณคานะ เห็นคุณคาอะไร ดูสิ คนทีเ่ขา 
มีอาชีพทําไรทําสวน  เขาตองหาที่ดินของเขาที่ดี  เขาตองหาแหลงน้ําของเขา  เพือ่อะไร 
เพื่อเอาเมล็ดพนัธุของเขาไปเพาะปลูกขึน้มา  เพื่อเอาสิ่งนั้นไปเปนอาหาร อาหารของโลก 
เขา  อาหารกับตัวเองดวย  แลวยังอาหารสําหรับชาวบานเขา  เปนเงินเปนทองขึ้นมาไดใช 
สอย 

นี่ก็เหมือนกัน เราจะประพฤติปฏบิัติขึ้นมา สิ่งใดๆ จะใหกิเลสมนัพอกหางหมนูะ 
ดินพอกหางหมู  กิเลสก็พอกหัวใจนะ  แลวกว็าจะประพฤติปฏบิัติ  แลวก็จะนั่งนะ  มันมี 
วิปสสนกึทั้งนั้นนะ  กิเลสมันนึกให  กิเลสมนัทําให  กิเลสมันเอาธรรมมาสวมหวัให  เปน 
ธรรมๆ  กิเลสมนัทํามาให  แลวมนัเปนธรรมจริงไหมละ  ถาเปนธรรมจรงิใจมันตองออน 
นอม ใจมนัออนโยน มนัจะเห็นคุณคานะ ดูสิเวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาบอก 

“กัสสปะเอย  เธอก็พระอรหนัตเหมอืนเรา  อายุกป็านกัน  ทําไมตองถอืธุดงควัตร 
อยูอยางนั้น” 

“เอาไวใหอนุชนรุนหลังมนัไดเปนคติแบบอยาง”  ทาํเพื่ออนุชนรุนหลังนะ  คนที่ 
ทําอยูนี้ คนที่ทรงธรรมทรงวินยัอยูนี้ พระอรหันตทั้งนะ 

แลวเราขี้หมูขี้หมา เราขี้ตีนอยางนี้ แลวเราทําอะไรกนั ถาเราอยากไดคุณธรรมเรา 
ก็ตองขวนขวายของเรา  ศีล  สมาธิ  ปญญานะ  ถามีศีล  ศีลบริสทุธิ์  ศีลสะอาดนะ  เปน 
สัมมาสมาธิ สมาธิเกิดขึ้น ปญญามันกจ็ะเกิดขึ้น ถาเปนมจิฉาสมาธิไง มันเปนมิจฉาสมาธิ
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ความเหน็ผิด แลวเปนสมาธิไหม? เปน โจรมนัปลนก็เปนสมาธิ มันวางแผนโกงชาติ มัน 
วางแผนทําสงครามโลก  ไมมีสมาธิมันเอาจะอะไรไปทําละ  แลวมันทุปญญา  ปญญาเปน 
ปญญา ทุศีล ทุปญญา ไมใชสุปญญา 

สุปฏิปนโน  ธรรมอันถูกตองดีงามชอบธรรมตามองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธ 
เจา ทุปญญา ปญญาของกิเลส ทุปญญา ปญญามันจะครองโลกกัน แลวมันครองไดไหม 
โลกนี้เปนอนิจจงั  มันจะครองสิ่งที่ไมมี  สิ่งที่เปนอนิจจังมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป 
ตลอดเวลา  มันจะครองโลก  แตไอโลกหวัใจมันไมสนใจ  ไอโลกทัศน  โลกหัวใจ  หัวใจ 
เปนธรรมอยูนีม้ันไมสนใจ  สิ่งที่จะครองไดมนัไมเอา  มันไปเอาสิ่งที่ครองไมไดไง  สิ่ง 
ขางนอกเห็นไหม 

โลกธรรม ๘ ครองไดไหม? โลกธรรม ๘ ครองไมไดหรอก โลกธรรม ๘ โลกอยู 
ขางนอกจะไปครองอะไรมนั  เพราะมนัเปนโลกธรรม  ๘  ธรรมเกาแก  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจากอนจะเกิดมาก็มอียูแลว  นินทา  สรรเสริญ  เรื่องของโลกมอียูแลว  แลว 
จะไปครองมัน  จะไปครองไดอยางไร  แลวสงครามโลกจะครองโลกกัน  โลกมนั 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดูประวัติศาสตรสิเห็นไหม ยุคเมอืงขึน้ ยุคลา ยุคเรือปน มันเปน 
ยุค  ถึงยคุถึงคราวลากนัเหน็ไหม  พอถงึอีกยุคสมยัหนึ่งมนัเปนสิ่งที่นาอายตองคนืใหเขา 
ตองไปฟนฟูใหเขา 

สิ่งนี้มนัเปนยคุสมัย  เวลายุคสมัยมันเปนไป  มันเปนอนิจจัง  สิ่งทีไ่มมีจะไปครอง 
มัน แตไอเกิดไอตายนะ ไอความรูสึกนี้ ไอโลกภายใน ไอจิตตวันีม้ันมีอยูกับเรา ถามันอยู 
กับเรา สิ่งนีท้ี่จะเบิกไปหามัน มนัจะทําอยางไรละ 

เขาไปหามัน มันก็ตองศีล สมาธิ ปญญา ศีลก็ตองเปนสัมมาทิฏฐิความเหน็ถกูตอง 
ไมใชศีลของเราเหน็ไหม ศีลก็วาศีล ๕ ศีล ๕ ของลทัธิตางๆ ศีล ๕ ของเขาเหน็ไหม ฆา 
ไมเปนบาปนะ ฆาสัตวที่เปนอาหารไมเปนบาป 

ของเราไมได การฆาบาปหมด บาปมากบาปนอยตางกัน มีเจตนาไมมีเจตนา เรื่อง 
ของโลกมันเปนสภาวะแบบนัน้  ถือวาการกระทํามผีลทั้งหมด  แตในลัทธิอืน่เหน็ไหม 
ศาสดาที่ไมสิ้นกิเลส  ศาสดาที่นึกเอา  ถาสิ่งนี้เปนประโยชนกับเรา  ฆาเปนอาหารไมบาป 
นะ ไมผิดศีลนะ
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แตของเราศีล ๕  เปนไปไดไหม  ขนาดที่วายงัทําไมไดเลย  แลวพระจะทําไดไหม 
ทุศีลหรือสมัมาทิฏฐิความเหน็ถูกตอง  ศีลผิด  ศีลถูก  แลวเปนสมาธิเขามา  แลวปญญามัน 
เกิดเหน็ไหม สิง่นีม้ันเปนพืน้ฐานนะ ใช มนัจะทุกขมันจะยาก การเกิดก็ทกุขยาก การขับ 
การถาย การกินก็ทุกขยาก กิจไง ภัตกิจ กนิก็ทกุขนะ กินอยูนี้ตองหามากิน  เวลากินเวลา 
ถายทุกขทัง้นัน้ ถายเสรจ็แลวก็ตองไปลางมัน 

ขอวัตรเห็นไหม วัจกฎุีวัตรตองทําความสะอาด มันเรื่องอะไรๆ กม็ันเรื่องขับเรื่อง 
ถาย  เรื่องกินอยูนี้  แลวเวลาการกระทําขึน้มาจะอางวาสิ่งนี้เปนทกุข  สิ่งนี้เปนทุกข  แลว 
เวลาสิ่งที่มนัขัดแยงมันเปนทุกขไหมละ หวัใจไมพอใจ หัวใจมันขัดแยง เปนทกุขไหมละ 
มันกเ็ปนทุกข 

ทุกขเกิดจากอะไร ทุกขเกิดจากตัณหา ตัณหาเกิดจากอะไร สมุทัย สมุทยัอยูไหน 
แลวสมุทยัเขาไปดบัมนัที่ไหนละ  ถามนัสาวไปหาเหตุเห็นไหม  เย  ธัมมา  เหตุปปะภะวา 
ที่วาพระอัสสชิบอกพระสารีบุตร  “ธรรมทัง้หลายมาแตเหตุ”  ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ 
เห็นไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  ในเมื่อมันขัดแยง  มีความไมพอใจ  แลวมนัทําไมไมสาวไปหาเหตุ 
แลวเหตุอยูที่ไหน  เหตุมันอยูที่ไหนเหน็ไหม ถามนัสาวไปหามัน  ไปแกทีม่ัน  ถาไปแกที่ 
มัน มนัก็จะเปนผลที่มนั 

นี่จะครองโลก โลกเกิดโลกตาย โลกของเรานะ โลกภายใน โลกนอกโลกในเหน็ 
ไหม  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจารูแจงโลกภายนอกโลกภายใน  โลกนอกเหน็ไหม 
พยากรณไดหมดเลย โลกนอกเห็นไหม ศาสนาอีก ๕,๐๐๐ ป เรารูวาศาสนาอยู ๕,๐๐๐ ป 
เราก็ไมตองทําอะไรเลย ปลอยใหมันอยู ๕,๐๐๐ ปเหรอ ๕,๐๐๐ ปมึงเกิดตายกี่รอบ 

ศาสนา  ๕,๐๐๐ป  แตไอทุกขไอยากมนัอยูที่ใจ  ไอปจจุบนัธรรมที่แกกเิลสไดมัน 
เปนปจจุบนันีม้ันไมเกี่ยวกับ ๕,๐๐๐ ปหรอก ๕,๐๐๐ ปมันเปนโอกาสของคน แลวเวลา 
ศาสนาบอกเห็นไหม กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง มันเจริญอยูที่ใคร ดูสิ ครูบา 
อาจารยเราฟนฟมูาขนาดนี้นะ กอนหนาครูบาอาจารยประวัติศาสตรมันศึกษาได สิ่งนีม้ัน 
ศึกษาได วิชาการมันมีอยูแลว มนัมีหลักฐานอางอิง แลวยอนกลบัไปไดหมดเลย



เทศนพระ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๐ ๑๐ 

กอนหนาหลวงปูมัน่ หลวงปูเสาร ใครปฏบิัติกันมาบาง เจาคุณอุบาลีทานก็ปฏิบัติ 
อยู  ปฏิบัติแลวทานก็ปรารถนาพุทธภูมเิหมือนกนั  ทานก็สรางทางปริยัติ  วางรากฐาน 
ปริยัติดวย ปฏิบัติดวย มันกเ็ปนแบบวาอยากจะปรารถนาไปเปนพทุธภูมิ 

แตหลวงปูมั่น หลวงปูเสาร พลิกกลับมาเห็นไหม พลิกกลบัมามนัก็ไปเขากับองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  กึ่งพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง  มันเจริญทีไ่หน 
ศาสนามันเจริญที่ไหน ศาสนานี่ ศาสนาเจริญที่สิง่กอสรางเหรอ ศาสนาเจริญที่โลก โลก 
มันเจริญเหรอ  ใจผูรูตางหากละ  ใจของผูรู  ผูที่เขาไปรู  ใจของหลวงปูมัน่นีรู่ขึ้นมา  รูแจง 
โลกเหน็ไหม ไมมคีวามลังเลสงสัย 

กอนหนานั้นเวลาออกจากถ้ําสาริกาไป คิดถึงหมูคณะไป เวลาไปสอน ไปรือ้สัตว 
ขนสัตว  รื้อสัตวขนสัตวก็สั่งสอนลูกศิษย  พอสั่งสอนลูกศิษยนี่กําลังยังไมพอ  กําลังยังไม 
พอเหน็ไหม ยงัไมสิน้สุด มันยังมีความกังวล มนัมีอวิชชาอยูในหัวใจ 

ในเมือ่เรารูไมแจง  เราจะสอนเขาไป  เราจะพาเขาเดนิไป  แตปลายทางเรายังมอง 
ไมเหน็นะ ตนทางเราเขาถูก ปากซอยเราพาเขาไดเลย แตปลายซอยที่จะเขาบานอยูที่ไหน 
ยังไมเห็น  กําลงัยังไมพอ  ถึงวางนะ  วางหมูคณะหมดเห็นไหม  ขึน้ไปเชียงใหม  แลวไป 
สําเร็จทีน่ั่น แลวกลับมาพอหรอืไมพอ ใครมีปญหาอะไรวามา ใครมีปญหาถามมาเลย 

สิ่งนี้มนัเกิดขึ้นมา  ธรรมมันเกิดทีน่ี่  ธรรมมนัเกิดทีน่ี่  เราทํากนัเพือ่องคกรศาสนา 
นะ  ถาเปนองคกร  เปนการจัดตั้งโลกทั้งนั้นเลย  แตเราทํากันเพื่อเรา  เพื่อพวกเรา  ศาสน 
ทายาท  เปนศาสนทายาทนะ  ไมใชธรรมทายาท  ศาสนทายาทคือภิกษุเรานี้  ศาสนะเปน 
ศากยบุตร เปนศาสนทายาทกอน แคเรามีความจงใจ มีความตัง้ใจ เราจะเปนธรรมทายาท 

ถาเราเปนธรรมทายาทนะ  เราเห็นธรรม  เรารูธรรมขึน้มานะ  เราจะเชิดชูเห็นไหม 
เวลาเรากราบถงึพระพทุธ  พระธรรม  พระสงฆ  มนักราบจากใจนะ  การเกิดของเรา  การ 
เกิดของพอแม  บุญคุณของพอแม  พอแมนี่สูงสง  ทุกคนคิดถึงพอคิดถึงแม  รูเลยวาพอแม 
เราคือใคร เราเกิดมาจากใคร เราจะคิดถงึคุณของพอแมเรา 

แตถาเราเกิดในธรรมนะ  โอโฮ...กราบไปแลวนะ  “ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็น 
ตถาคต”  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเวลากราบเห็นไหม  พระอานนทถามนะ  องค
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สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนพระพุทธเจา  เปนเจาของธรรมะ  รื้อคนธรรมะขึ้นมา 
เห็นธรรมขึ้นมาเอง  แลวกราบธรรม  พระอานนทถามวา  “พระพุทธเจากราบอะไร” 
“กราบธรรมๆ”  ธรรมที่องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูนี่แหละ  กราบธรรมนะ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็ยงักราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

แลวเราเปนศากยบุตร  เปนศาสนทายาท  เรากําลังเปนศาสนทายาทกนัอยู  เรายัง 
พยายามดิ้นรนขวนขวายอยู เราพยายามจะหาชองหายใจอยู เราตองรักษาหัวใจของเราให 
ไดอยูเหน็ไหม ถาเรารักษาชองของเรา เราหายใจของเราขึ้นมา 

สิ่งใดมันเปนบาทเปนฐาน  ธรรมและวนิัย  วนิัยเปนบาทเปนฐาน  ในอุโบสถศีล 
เรามาลงอุโบสถกนัเพือ่สมานกัน  สิ่งที่สมานกนั  ครบูาอาจารยสมัยหลวงปูมัน่นะ  รักกนั 
มาก ในหมูสงฆจะรูจักกนัหมด แลวผูใดทกุขยากเจบ็ไขไดปวยจะดูแลอาศัยกัน 

ผูใดจิตเสื่อมนะ  หลวงปูฝนบอกวา  พระทางนครพนมจิตเสื่อม  แลวไปสงออก 
หลวงปูมั่นใหหลวงปูฝนไปแกนะ  ไปแกแมชี  แมชีอางตัววาสําเร็จ  แลวกเ็ทศนาวาการ 
พระเช่ือกนัไปเห็นไหม 

ในหมูในคณะจะชวยเหลือกนั  จะเจือจานกนั  ศาสนทายาท  เราเปนศาสนทายาท 
เราเปนสังฆะ  เราเปนสงฆ  เราถึงพยายามจะวางรปูแบบอยางนี้ให  ถาไมไกลกันเกนิไป 
นักใหลงอุโบสถรวมกัน ใหมาปรับสารทุกขสุขดิบตอกัน 

สิ่งใดเจบ็ไขไดปวย  จิตใจถามนัออกจากหมูคณะไป  มันไมอยากเขาหมูคณะเห็น 
ไหม  คนเรามีความคิดแตกแยก  มันไมอยากเขาสงัคม  ถาคนเรามีความคิดเหมือนกนั 
สมานสามัคคเีหมือนกนั ความเหน็เหมือนกัน มาถงึมาปรับทกุขปรบัยากกนั มันเปนทีพ่ึ่ง 
อาศัยกัน ความสมานสามัคคีแมแตไมมีธรรมนี่แหละ 

แตสมานสามัคคีกนั  เรามีพรรคมีพวก  เรามเีพื่อนฝูง  เรามีสิ่งที่อบอุนใจ กับเราอยู 
ของเราเอกเทศ  มันจะมคีวามอบอุนใจไหม  ศาสนาจะมัน่คงไหม  ในธรรมทายาทถาเปน 
ธรรมขึ้นมาเห็นไหม 

ในวนัมาฆบูชา  พระอรหันต  ๑,๒๕๐  องค  เปนเอหิภิกขุดวย  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาบวชใหโดยเอหิภกิขุ  บวชโดยองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาดวย
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แลวเปนธรรมทายาทดวย  เพราะเปนพระอรหนัตทัง้หมดดวย  ยังจาตุรงคสันนิบาตเหน็ 
ไหม มาจาก ๔ ทิศ ไปเฝาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาโดยไมไดนัดหมายกันเลย 

ทําไมคิดถงึองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาละ  ทําไมไมอยูเอกเทศ พระอรหนัต 
ดวย!  ทําไมไมอยูเอกเทศละ  แลวเราเปนอะไรกัน  กิเลสเต็มหัวใจ  แลวเรามาเพื่อสมาน 
สามัคคีกัน มาเพือ่ความสมานฉันทในศาสนานี้  สิง่นี้มนัเปนสิ่งทีไ่มควรกระทําเหรอ มนั 
ควรกระทํา  มันควรกระทําใหเปนแบบอยาง  ใหเปนสิ่งที่วาเหน็ไหม  ในองคกรอืน่เขายัง 
รักใครสามคัคีกนั  ในหมูคณะ  ในผูที่ประพฤติปฏิบตัิ  ผูที่ชําระกิเลสดวยกนั  ทําไมมนัไม 
ไปลงอุโบสถรวมกนั ทําไมไมทําเพือ่เราขึน้มาเหน็ไหม วางไวเปนหลักการอยางนี้ 

ถามันทกุขมนัยาก  มันกท็ุกขยากทั้งนั้นละ  แตการกระทําอยางนี้ทําเพือ่ใคร  ก็ทํา 
เพื่อเรากอนหนึง่  เพราะอะไร  เพื่อทําใหหัวใจมนัเปดกวาง  ใหหัวใจมันยอมรับรูสิ่งตางๆ 
อยางไอผิดถกูมนัเหมือนโคเหมือนควายเลย  มันไมไปกจ็ูงมันไป  มันไมไปกเ็ชือกสน 
ตะพายมัน จงูมนัไป 

นี่ก็เหมือนกัน  จิตมันขัดแยง  มนัโตตอบ  แยงมนัไมยอมรับ  แตทําไป..ทําไปนะ.. 
ครูบาอาจารยทานพูดบอย  “ถาตอไปถึงบัน้ปลายของชีวิตนะ  ใครทําไปแลวจะเห็น 
ประโยชนของมนั  แลวจะเห็นคุณของการกระทําสิง่นี้”  แตคุณกระทําสิ่งนีม้ันจะเหน็ก็ 
ตอเมือ่..  นักการเมอืงเหน็ไหม  มนัเหน็แตคะแนนเสียงของเขา  แตรัฐบุรุษนะเขาเหน็ 
อนาคตของชาติ รัฐบุรุษเห็นอนาคตของชาติ ขณะยังมีชีวิตอยูผลยังไมออกหรอก ตายไป 
แลวเขาถงึทําอนุสาวรียไวใหนะ นี่รัฐบุรุษ 

แตของเราตอนนี้ ถาทําอยูนีม้ันยังไมเหน็ผลหรอก แตถาเราทําของเราไป สิ่งนี้จะ 
เปนประโยชนไมเปนประโยชน  กาลเวลาจะพิสูจนกันนะ  สิง่นี้พิสจูนมาเพื่อใคร  ก็เพื่อ 
เรานี่แหละ  เพราะสวนหนึง่เราเปนสมาชิกในองคกรหนึ่ง เราเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น 
แลวสังคมนีม้ันจะวางไว  แลวตอไปเขาจะเอาสังคมนี้เปนแบบอยาง  เปนทีอ่างองิวาทํา 
อยางนี้แลวมนัจะไดประโยชนอยางนัน้ๆ แตตอนทีม่ันทําอยางนี้ มันทุกขรอนอยางนี้ มนั 
ขัดของ มนัเปนไปไมได มันเดอืดรอน มนัวุนวาย ตอนกระทําอยูเปนอยางนี้ไง 

ในปจจุบันใครๆ  กอ็ยากเหน็หลวงปูมั่น  หลวงปูมัน่มีช่ือเสียงมาก  เกียรติศักดิ์ 
เกียรติคุณมหาศาลเลย  แตสมยัหลวงปูมัน่  ใครไปอยูกับหลวงปูกลวัหลวงปูมั่นมากเลย
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หลวงปูมั่นดมุาก  หลวงปูมัน่เอ็ดอยางเดียว  หลวงปูมั่นจีอ้ยางเดียว  แตถึงเวลามนัผานไป 
เห็นคุณประโยชนไหม  คุณประโยชนสรางหลักฐานของศาสนาได  จนการประพฤติ 
ปฏิบัติกลบัมาเชิดชูศาสนาอีกหนหนึ่ง ปฏิบัตจิริงเหน็จรงิ จนสรางธรรมทายาทขึน้มา 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาปรนิิพพานไปแลว  เผาไปเปนพระธาตุ  ครูบา 
อาจารยที่องคหลวงปูมั่นสรางไวเปนพระอรหนัตหมดเลย  แลวพระอรหนัตกับพระ 
อรหันตคยุกันมันจะขัดแยงกันไปไหน  พระอรหันตขัดแยงกันไมไดหรอก!  เพราะมัน 
เปนสจัจะความจริง 

อริยสัจอันเดียวกัน  แตนิสยัความเห็นตางๆ  กนั  นสิัยความเหน็มนัเรื่องปลีกยอย 
มันเรื่องภายนอกไง เหมือนรสอาหารนี้ ใครชอบอาหารตางๆ กันไมเห็นเปนอะไรเลย แต 
กินอาหารแลวอิ่มเหมอืนกัน  สิ่งนีม้ันจะไปขัดแยงกนัยังไง  วาอาหารกิน  ตองกินอาหาร 
เห็นไหม 

หลวงปูมั่น  ทีว่ัดหนองผือ  เวลาหลวงปูตือ้ไปเยี่ยมหลวงปูมั่น  เวลาแจกอาหารอยู 
หลวงปูตือ้ฉันเลย หลวงปูมั่นถาม 

“ตื้อ ฉันอาหารทําไม ยังแจกอาหารอยู ฉันทําไม” 

“อาว ก็ผมหิว” 

นี่พระอรหนัตกับพระอรหันตเหน็ไหม  หลวงปูมัน่เปนพระอรหันตนะ  ถอืเปน 
แบบอยาง  ถือเปนกติกามาก  แตหลวงปูตื้อกเ็ปนพระอรหันตเหมือนกนั  แตเวลาแจก 
อาหารอยูฉันเลย  แลวขัดแยงกันไหมละ  หลวงปูมัน่เวลาทานเทศนนะ  “ใครอยาเอาแบบ 
หลวงปูตือ้นะ หลวงปูตื้อนิสยัเปนอยางนี”้ เห็นไหม 

หลวงปูมั่นทานไมไดตินะ  ทานเพียงแตวาไมใหเอาแบบอยาง  เวลาครูบาอาจารย 
เรา  หลวงตาทานพยายามจะไปหาพระที่เปนหลกัเปนเกณฑใหอยูจําพรรษา  อยาไป 
ตามแตความพอใจ 

บอกกไ็ด  หลวงปูชอบ  เพราะหลวงปูชอบทานจําพรรษาเปนที่  หลวงปูชอบบอก 
วา  “อาว  ก็เราไมไดบวชมาเอาพรรษานี่หวา”  นี่ผูมีธรรมเห็นไหม  แตบอก  ใช  ครบูา
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อาจารยนะเปน ถาเปนธรรมทายาทแลวมันไมมีอาบตัิหรอก แตมันจะเปนตัวอยางใหไอขี้ 
กลากมนัจะเอาอยาง ไอพวกขี้กลากมันจะเอาอยาง 

แตตัวครูบาอาจารยไมเปน  ไมเปน  ใช  พระอรหันตไมขัดแยงกันเลย  ไอพวกขี้ 
กลากมนัเหน็อยางนั้น “หลวงปูตือ้ทําอยางนั้นได ทําอยางนี้ได” 

เวลาหลวงปูตือ้นัง่ ๗ วัน ๗ คืน มันไมเอาตามละ เวลานั่งสมาธิ ๗ วัน ๗ คืน มึง 
เอามั่งสิ  แตเวลาถาถกูกิเลสมนัเอา  แตเวลาทานทาํความเพียรไมเคยเอามาอางอิงเลยวา 
ทานทําอยางนี้เพราะเหตุใด?  ก็ทานเอาตัวรอดของทานไดแลว  แลวเราเอาตัวรอดไดหรอื 
ยัง?  เอาตัวเองไมรอด  แลวสิ่งตางๆ  ทีเ่ปนเครือ่งมอืเครือ่งไม  จะลงเรือมันก็ตองมีพายสิ 
จะลงเรอืมนัก็ตองมเีรือมีพาย พายเรอืไป ไอนี่นัง่กระดิกตีนเลย จะใหถงึฝง ใหถึงฝง อีกกี่ 
ชาติมันจะถงึฝงละ 

ถึงเกบ็หอมรอมรบิ  ทุกขกท็นเอา  แลวจะเห็นประโยชนไปขางหนานะ  ในการ 
ประพฤตปิฏิบัติ  อโุบสถศีล  ถึงบอกวา  การลงอโุบสถอยากจะทําใหองคกรมันเขมแข็ง 
ใหความเปนไปของหมูคณะมันเปนหลักขึน้มา ใหเปนหลักขึ้นมา 

สิ่งที่เปนหลักขึ้นมาเห็นไหม  จรงิอยู  มันสิน้เปลืองเห็นไหม  ถาอยูวัดทําทีว่ัดมนั 
ตองสิ้นเปลอืง  เสียคาน้ํามัน  เสียอะไร?  มนัสิ้นเปลืองไหม  ทําไมตองเดอืดรอนขึ้นมา 
อยางนัน้ นี่ถาคิดแบบโลกๆ ไง 

แตคิดถึงคาน้ําใจสิ คิดถงึความเปนไป เปนประโยชน  เปนคติ  เปนแบบอยางทีจ่ะ 
ใหพระใหเณรเขาเหน็วา  สิ่งที่เปนแบบอยางเปนคต ิ คุณคามันมากกวาสิ่งที่เราเสียไปอีก 
มหาศาลเลย  ใหมองตางมมุ  ใหมีมมุมองอีกมุมมองหนึ่ง  อยามุมมองแตเรื่องเศรษฐกจิ 
มุมมองแตวา  “ฉันไมอยากจะขยับ  ฉนัมคีวามเดือดรอน  ฉนัมคีวามทกุข”  นี่มนักิเลส 
ทั้งนัน้นะ 

ความทุกขสวนความทกุขสิ ถาความทกุขขึ้นมาก็อยากินสิ ไมตองกินเลย อยูอยาง 
นี้นั่งอยางนี้จนตายไปเลย  สบายดวยไมตองไปหากิน  ทําไมตองกินละ?  นีก่็เหมอืนกัน 
มันมีการกระทํา มันมีความเปนไปเหน็ไหม ยังตองหายใจอยู ยังตองการออกซิเจนอยู
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นี่ก็เหมือนกัน มีการหมนุเวียนเพือ่สังฆะ เพือ่หมูสงฆ เพื่อความเปนไป พระพทุธ 
พระธรรม  พระสงฆ  ทําไวใหดูเปนตวัอยาง  แลวทําไวถาจะมีความขัดแยงในหัวใจ  จะมี 
สิ่งใดที่มนัโตแยงนะ  ใหกาลเวลาพิสูจนกัน  “ระยะทางพิสูจนมา  กาลเวลาพิสูจนคน” 
แลวดูสิ่งที่พิสจูนสิง่ที่ทําอยูนีว้า มันจะเปนผลดีหรือผลเลวกับอนาคตของศาสนา เอวัง 
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