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เวลาบวชแลว้ไง เวลาออกจากคฤหสัถม์าบวชแลว้เหมือนกบันกมีปีกและมีหาง 
เวลาบวชขึ7นมาแลว้เป็นอิสระไหมล่ะ? มนัเป็นอิสระไปจากไหนในเมือมนัยงัโดนกิเลส
ครอบงาํนะ  

ถา้กิเลสมนัครอบงาํจิตใจเราไม่ไดน้ะ ทางโลกมนัเป็นอิสระสิ เห็นไหม อิสระ
เพราะอะไร อิสระเพราะวา่ร่างกายเห็นไหม วตัถุ ในเมือวตัถุมนัจบัตอ้งได ้ สอุปาทิเสสนิ
พพาน พระอรหนัตที์สิ7นกิเลสแลว้ไง มารตามรอยไปไม่ได ้ ถา้มารตามรอยไม่ได ้ มาร
ตามใจดวงนั7นไม่ได ้เป็นอิสระ 

สิงกระทบกระทังถา้มีกิเลสอยูน่ะ สิงนี7 เจบ็ปวดแสบร้อนมาก แต่ถา้ไม่มีกิเลสอยู่
นะ สิงใดถา้มนักระเทือน มนักระเทือนถึงใจ ถา้มนักระเทือนถึงใจ ใจมนัรับรู้ตลอดเวลา 

เวทนาของกายมี แต่มนัเขา้เวทนาของจิตไม่ได ้ เวทนาของจิตมนัเขา้ถึงไม่ไดเ้ลย 
เป็นอิสระอยา่งนี7  แต่พระโมคคลัลานะเป็นพระอรหนัต ์ทาํไมโดนโจรตีจนตายหมด  

ทนัเรืองของร่างกายเรืองของวตัถุแลว้ วตัถุของโลกมนัมีอยูท่ ัวไปดาษดืนเลย ถา้
เราไปยดึกบัมนัเห็นไหม เราเป็นเจา้ของมนั ยดึกบัมนักมี็การโตแ้ยง้ ถา้มีการโตแ้ยง้เรา
เป็นทาสเขาเอง เราไปยดึมันเขาเอง เราเป็นทาสเขาเอง มนัถึงไม่เป็นอิสระไง  

ถา้บวชแลว้เป็นอิสระ นีอิสระเห็นไหม ถา้เราจะเป็นอิสระกบัเรา เราตอ้งดูแลใจ
เรา เราตอ้งรักษาของเรา ถา้รักษาของเรา รักษามาจากไหน ใจมนัอยูที่ไหนล่ะ? ใจมนัอยู่
ทีวตัถุหรือ ใจมนัอยูที่ขา้วของหรือ 

ศาสนวตัถุ ศาสนพิธี ศาสนธรรมเห็นไหม มนัเป็นพิธี พิธีกรรมเห็นไหม 
พิธีกรรมกเ็พือเขา้มาหาใจ ถา้ใจมนัมีพิธีกรรมเขา้มาหานะ ขอ้วตัรปฏิบติัเห็นไหม ดูสิ
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เรืองของทาน เรืองของการเสียสละ เรืองของวตัถุโฆษณากนัเห็นไหม สร้างเจดีย ์ สร้าง
วหิาร สร้างแลว้จะไดว้มิานบนสวรรคช์ั7นนั7นๆ มนักเ็ป็นอยา่งนั7นจริงๆ ถา้ทาํโดยธรรม   

ทาํโดยธรรมหมายถึงวา่ เขาเสียสละดว้ยเจตนาของเขา มนัไม่มีอกศุล ไม่มีสิงใดๆ 
เขา้มาเคลือบแฝง บุญนั7นกบ็ริสุทธิA  เขากไ็ดข้องเขา นีไงวตัถุกไ็ดว้ตัถุไง กไ็ดว้มิาน วมิาน
บนสวรรค ์แลว้วมิานมีคนอยูไ่หมล่ะ สร้างวมิานแลว้เราตกนรก คนสร้างวมิาน วมิานอยู่
บนสวรรค ์แต่ไอเ้จา้ของวมิานตกนรกอเวจี 

เพราะวา่ขนาดสร้างวมิานมนัยงัมีบุญกศุล แลว้การดาํรงชีวติล่ะ เราไปทาํบาปทาํ
กรรม ไปทาํอกุศล ไปทาํต่างๆ จิตนี7มนักต็กนรกอเวจี ทาํบุญกุศลกส่็วนกศุลไป ทาํบาปก็
ส่วนบาปไป แลว้จิตมนัไปไหนล่ะ เจา้ของไม่มี เจา้ของไปอยูไ่หนกไ็ม่รู้ วมิานอยูบ่นฟ้า 
เจา้ของตกนรกอเวจีอยูน่ันนะ 

แต่ถา้เรารักษาหวัใจของเราล่ะ ศาสนพิธีไง มนัละเอียดเขา้มา ละเอียดเขา้มาเป็น
วตัถุ วตัถุตอ้งหาเงินหาทองมา ตอ้งแสวงหามาเพือบุญกุศล เพือผลของวฏัฏะ เพือเกิดดี 
ถา้ยงัมีการเกิดอยูก่เ็กิดดี  

แต่ถา้มนัไม่เกิดเลยล่ะ ไม่เกิดเลยนะมนัเป็นเครืองยนืยนั ทุกขไ์หม? ทุกข ์จบัตอ้ง
ไดไ้หม? จบัตอ้งได ้ถา้ทาํลายทีนีเห็นไหม ทาํลายทีทุกขนี์ ทาํลายสิงทีจบัตอ้งได ้ทาํลาย
ทีทุกข ์ 

ทุกขเ์กิดจากไหน ทุกขเ์กิดจากใจนะเห็นไหม ลมพดั แดดออก สิงต่างๆ พายเุกิด
ขึ7นมา วตัถุทีมนัโดนทาํลายไป มนัไม่บ่นวา่เจบ็ปวดแสบร้อนเลย สิงทีทาํลาย ทาํลาย
เมืองทั7งเมืองเลยเห็นไหม เฮอริเคนเขา้มาราบเป็นหนา้กองเลย พงัไปทั7งเมืองเลย วตัถุนั7น
มนัไม่เดือดร้อนเลย แต่รัฐบาล คนในประเทศชาตินั7นตอ้งช่วยเหลือเจือจานกนั เพราะ
มนุษยเ์ดือดร้อน คนไม่มีจะอยูกิ่น ขา้วของสิงเสียหายทีชาํรุดทรุดโทรมไปแลว้ มนัเสีย
หายไปแลว้ตอ้งมาฟื7 นฟู เพราะอะไร เพราะมนัเป็นปัจจยัเครืองอาศยั เพราะคนมนั
เดือดร้อน  

พอคนเดือดร้อน เขาตอ้งพฒันาเพือคน เขาตอ้งทาํมาเพือใหค้นอยูไ่ดไ้งเห็นไหม 
วตัถุมนัไม่เดือดร้อนหรอก ใจต่างหากเดือดร้อน ทุกขม์นัอยูที่ไหน? ทุกขม์นัเกิดจากใจ 
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สิงต่างๆ มนัเกิดจากธรรมชาติของมนั พฒันาขึ7นมาขนาดไหน จะสูงส่งขนาดไหน มนัก็
เป็นวตัถุ เราไปอาศยัมนั เราใชม้นั 

ถา้เป็นคนทีมีความสุขกใ็ชใ้หม้นัเป็นประโยชน ์ ถา้คนไม่มีความสุข มนัจะทุกข์
อยูน่ันนะ ขนาดโดดจากตึกสูงฆ่าตวัตาย เพราะอะไร เพราะมนัไม่มีความสุขกบัสิงทีมนั
เป็นเจา้ของนีไง ถา้เราไปมองตรงนั7นวา่เป็นสิงทีมีความสุขไดจ้ริง  

แต่เวลาคนทุกขค์นยากมนักม็องอยา่งนั7น มองวา่คนมังคนมีจะมีความสุขไง คน
มังคนมี เพราะมนัมังมนัมีมนัตอ้งรักษามาก ไอเ้ราอยูโ่คนไมก้นันะ ยิงเป็นภิกษุเป็น
นกับวชเห็นไหม ชีวติเป็นอิสระ เป็นอิสระจริงๆ นะ  

ถา้เป็นพระผูน้อ้ยเป็นผูอิ้สระ ถา้เป็นพระผูใ้หญ่เป็นผูป้กครอง ตอ้งแบกรับภาระ 
แต่ถา้เป็นครูบาอาจารย ์หลวงปู่มันท่านสังเห็นไหม ดูสิ เจา้คุณอุบาลีตั7งใหเ้ป็นเจา้อาวาส 
เป็นอุปัชฌายด์ว้ย “พระครูเอย้ เอง็อยูใ่นโบสถนี์นะ ขา้จะไปแลว้ล่ะ ขา้ไม่สนใจเอง็
หรอก”  

นีเห็นไหมถา้เป็นผูใ้หญ่ผูป้กครอง ถา้ผูป้กครองโดยการปกครองทางโลก มนั
เป็นกฎหมาย เป็น พ.ร.บ. สงฆ ์การปกครองเป็นเรืองของเขา เป็นภาระรับผดิชอบ คนดีก็
มี คนเห็นแก่ตวักมี็  

แต่ถา้พดูถึงเราปกครองตวัเราเองล่ะ เราปกครองตวัเอง เราเขา้ป่าเขา้เขาเห็นไหม 
เขา้ป่าเขา้เขานะ เวลาประพฤติปฏิบติักนั เวลาไดผ้ลขึ7นมาทุกคนอยากมี อยากเป็น อยาก
เขา้ใจ แต่เวลาออกประพฤติปฏิบติั เวลาออกไปหาเหตุ เหตุมนัไม่สมควรแก่ธรรม ถา้เหตุ
ไม่สมควรแก่ธรรม มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไรล่ะ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาวา่การ ภิกษุบวชเมือแก่จะเขา้ป่า 
“ขอใหบ้อกคาํบริกรรมมา บอกเหตุบอกวธีิการมา” บวชเมือแก่อยากจะเขา้ประพฤติ
ปฏิบติั ไม่มาเรียนปริยติัอยู ่ ไม่มาเรียนทรงจาํธรรมวนิยัอยู ่ จะเขา้ประพฤติปฏิบติั เขา้ป่า
เขา้เขานะ นีมีมาก เวลาเขา้ไปในป่าในเขา เวลาเขา้ไปถา้เจอเหตุการณ์วกิฤต เจอ
เหตุการณ์ต่างๆ มนักสู็้ ถา้สู้ขึ7นมามีโอกาสเห็นไหม ถา้เกิดเหตุการณ์วิกฤต ไปเจอ
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ผหีลอก ไปเจอต่างๆ วิงกลบัมาหาพระพุทธเจา้มากเลย พระพุทธเจา้บอกกลบัไปใหม่ 
กลบัไปใหม่ เพราะวธีิการทาํไม่ถูกไง 

มนัไปสาํคญัตนก่อน สาํคญัตนทีวา่เรายิงใหญ่ไง กิเลสมนัร้ายกาจนกั เป็น
คฤหสัถเ์ห็นไหม เราเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา อุบาสกตอ้งดูแลตอ้งอุปัฏฐากครู
บาอาจารย ์

เวลาบวชแลว้เป็นพระเป็นเจา้ มนัยิงใหญ่ ถา้กิเลสมนัยิงใหญ่ขึ7นมาแลว้ ทาํอะไร
มนักย็ิงใหญ่ ยิงใหญ่มนักท็าํผดิเห็นไหม มนัจะยิงใหญ่มาจากไหน เพราะอะไร เพราะ
บวชมาแลว้ มนักบ็วชมาเพือเป็นนกัรบ รบกบักิเลส 

ถา้รบกบักิเลสมนัยิงต ําตอ้ยนะ ตําตอ้ยเพืออะไร ตําตอ้ยเพือไม่ใหกิ้เลสมนัพอง
ตวัไง เราทาํตวัเราเอง ถา้เราไปทาํตามกิเลสมนัจะยิงใหญ่ ถา้ยิงใหญ่ขึ7นมานะ สิงนี7มนัจะ
เป็นความเป็นธรรมไหม? มนัจะเป็นสมาธิไดไ้หม? มนัเป็นทพัพีขวางหมอ้ ถา้ทพัพีขวาง
หมอ้มนัไม่รู้รสชาติอะไรเลย มนัเป็นทพัพี เขาจะตกักต็กัไม่ไดเ้พราะทพัพีมนัขวางอยู ่
ความยิงใหญ่ของเรามนัขวางใจเราเอง แลว้มนัยิงใหญ่ไปไหน กค็นเหมือนกนัเพียงแต่
เป็นนกับวช 

บวชขึ7นมาแลว้เพือชาํระกิเลส ชาํระกิเลส ชาํระกิเลสทีไหน กิเลสมนัอยูที่ใจ มนัก็
ไม่มีความอหงัการ เพราะเราอหงัการตวัเราเอง เราอหงัการ เราคิดว่าสิงนี7มนัเป็น
คุณประโยชนก์บัเรา 

แต่สิงทีมนัเกิดขึ7นมาจากใจมนัเป็นนามธรรมนะ ถา้เป็นนามธรรมสิงทีเป็น
นามธรรมมนักท็าํลายใจเรา มนัทาํลายใจเรานะ เพราะมนับงัไวห้มดเลย มนับงัเห็นไหม 
ดูสิ สอุปาทิเสสนิพพาน สิงนี7มนัมีอยูใ่นใจ มนัมีอยูใ่นใจ ความสุขมนัมีอยูใ่นใจ  

สิงต่างๆ มนัเป็นวตัถุ วตัถุกคื็อวตัถุ วตัถุเครืองดาํเนินอยูนี่7  วตัถุเครืองดาํเนินเห็น
ไหม ปัจจยัเครืองอาศยัสิงนี7ดาํเนินอยูนี่7  เราใชห้มดกไ็ดชี้วตินี7  ใชห้มดคนอืนใชต่้อไป 

แต่หวัใจนีประเสริฐมาก หวัใจมนัปล่อยวางมาหมด มนัปล่อยวางมาหมด มนัมี
ความร่มเยน็ของใจ สโมสรสันนิบาตของผูที้มีธรรมในหวัใจ นีคุยธรรมะกนันะ วหิาร
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ธรรม สิงนี7 มีความสุขในหวัใจเห็นไหม ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํถา้พดูธรรมะกนั
มนัรืนเริงมนัเขา้กนัโดยธรรม  

แต่ถา้มนัพดูเรืองอธรรมมนัขดัขวางกนั ทพัพีมนักข็วางหมอ้ในหวัใจเราอยูแ่ลว้ 
แลว้สิงนี7 ทิฏฐิอนันี7จะใหค้นอืนเชือ ทุกคนตอ้งฟังเรา ทุกคนตอ้งเชือเรา ใครมนัจะไปเชือ
ล่ะ เพราะมนัมีทพัพี ทพัพมีนักช็นกนันะสิ 

สิงนี7 เวลาสนทนาธรรมมนัไม่เป็นธรรม ถา้มนัเป็นมงคลมนัเป็นธรรมขึ7นมา เป็น
ธรรมฟังแลว้มนัรืนเริงนะ เพราะอะไร เพราะกิเลสมนักลวัธรรม กิเลสนีมนักลวัธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ถา้เราพดูครูบาอาจารยที์มีธรรมในหวัใจ มนัออกมาจากใจ ออกมาจากสัจจะ
ความจริง ออกมาจากธรรมมนัรืนเริง มนัน่าฟัง แลว้กิเลสมนักลวัดว้ย แต่ถา้มนัเป็นกิเลส
นะ เวลาพดูออกมามนัไม่รืนเริง มนัไม่รืนเริงเพราะอะไร เพราะมนัมีกิเลสแฝงออกมา
ดว้ย สิงทีเป็นกิเลสแฝงออกมา 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สะอาดบริสุทธิA มาก สิงนี7 มีคุณค่ามาก
เห็นไหม ปรมตัถธรรม กราบธรรมๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรม องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมจริงๆ  

แต่เรากราบกิเลส เพราะกิเลสมนัอา้งธรรม มนัอา้งวา่ธรรม มนักราบ มนักราบ
กิเลสดว้ย พอกราบกิเลสไปกิเลสมนักย็อ้นกลบัมาทาํลายเรา เพราะมนัขวางอยูใ่นหวัใจ
เราอยูแ่ลว้ แลว้สิงทีพอใจกบัมนั พอใจกบัมนัคือสิงทีมนัขดัขวางในใจ แลว้พอใจกบัมนั 
มนักฟ็ูนะสิ กิเลสมนักต็วัใหญ่ขึ7นมา แลว้กระทาํมนักา้วเดินไม่ไดเ้ลยนะ เราอ่อนแอ 
ทุกขย์ากเห็นไหม  

เวลาบวชแลว้ทาํไมทุกขย์าก เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกสิงนี7
ประเสริฐทีสุด การบวชเป็นภิกษุประเสริฐทีสุด เพราะอะไร เพราะเวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการคฤหสัถ ์เทศนอ์นุปุพพิกถา เทศนเ์รืองของทาน ถา้เขารู้จกั
การเสียสละ เขามีการใหท้าน เขารู้จกัเสียสละ เรืองของทาน เรืองของสวรรค ์ เรืองของ
เนกขมัมะ เทศนเ์รืองของการเสียสละขึ7นมาก่อน ถา้เสียสละแลว้ถึงไดเ้นกขมัมะถึงออก
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บวช คฤหสัถอ์อกบวช ออกบวชมาเพืออะไร ออกบวชมาเพือตอ้งการเวลานะ เวลาที
กวา้งขวางนะ 

ภิกษุ นกัรบ มีหนทางกวา้งขวาง คฤหสัถเ์ป็นผูมี้ทางคบัแคบ หนา้ทีการงานของ
เรา เราเป็นคฤหสัถน์ะ หนา้ทีการงานของเขา เขาตอ้งทาํมาหากิน เขาตอ้งรับผดิชอบเห็น
ไหม เรืองครอบครัว เรืองสังคม เรืองต่างๆ ตอ้งรับผดิชอบหมดเลย เวลาออกมาเป็นภิกษุ
ภิกษุนกัรบในศาสนาพุทธเห็นไหม ยกเวน้ใหภิ้กษุ ทุกอยา่งยกเวน้ใหห้มดเลย แลว้เวลา
ออกประพฤติปฏิบติั ๒๔ ชัวโมงนะ เวน้แต่วา่เรารับผดิชอบ เราเขา้เวร เราช่วยกนัดูแล 
เรากส็ละเวลาออกมาเพือสังคม เพือหมู่คณะ 

ดูสิ เวลาเราไปบิณฑบาต เทา้เดินไปกา้วยา่งไป เทา้มนัเกียงมือไหมล่ะ? เทา้มนั
เกียงปากไหม? ปากเวลากลบัมาแลว้ฉนัอาหาร ปากไดแ้ต่เคี7ยวแต่กิน มนัไม่เดินไปบา้ง
เลยเห็นไหม มือทาํงานเป็นระวงิเลยนะ แลว้มนัหวัไม่ทาํมังล่ะ สังคมพระเรากเ็หมือนกนั 
ในวดัๆ หนึง พระทีเสียสละมาเป็นเทา้ เสียสละมาเป็นมือ เสียสละมาเป็นศีรษะ เสียสละ
เป็นหูเป็นตา ช่วยเหลือกนัเจือจานกนั สังคมมนักไ็ปได ้สังคมกเ็ป็นความดี  

ถา้ความดีเกิดขึ7นมาทาํขึ7นมาแลว้ มนัเป็นเพือใครล่ะ? เพือคนคนนั7นนะ เพราะ
การกระทาํทุกอยา่งไม่มีของฟรี เพราะเราทาํขึ7นมา ดูครูบาอาจารยท่์านวา่สิ มีขอ้วตัร
ปฏิบติั ขอ้วตัรปฏิบติัมนัมีกบัหวัใจของเราไป 

ถา้เรามีขอ้วตัรปฏิบติัเราจะไม่เกอ้เขินกบัสิงใดๆ เลย เราไม่เคยทาํงานในตาํแหน่ง
หนา้ทีใด พอไปทาํมนัผดิพลาดไปหมด แต่ถา้คนทาํเคยทาํอยูแ่ลว้ มนัจะต่างคนต่างทาํ 
มนักเ็หมือนร่างกาย สังคมกเ็หมือนร่างกาย เหมือนกบัเราอยูใ่นเรือ เราตอ้งอาศยัเรือเขา้
ฝัง 

นีมนัสังคมของสงฆ ์ สังฆะ สังฆะคือหมู่สงฆ ์ หมู่สงฆห์มู่ทีจะประพฤติปฏิบติั 
การสอนอนัประเสริฐคือการสอนโดยไม่ตอ้งสอน การดาํรงชีวติของเราชาวบา้นเขา
มองดูกนัอยูน่ะ 

เวลาใครจะบวชกแ็ลว้แต่ เรืองของกิเลสนะ บวชออกไปเป็นพระจะไปอยูอ่ยา่งไร 
แก่เฒ่าขึ7นมาใครจะดูแลรักษา มนัวติกวจิารไปหมดเลย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
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พุทธเจา้ “ถา้ใครอยากอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใหอุ้ปัฏฐากภิกษุไข้
เถิด” 

แลว้เวลาภิกษุไข ้ เวลาคนเจบ็ไขไ้ดป่้วยในวดัดูแลกนัไหม ถา้มีขอ้วตัรปฏิบติั มี
คุณธรรมมนักดู็แลรักษา ดูแลรักษาเพือใคร รักษาเพือเราไง เพราะวา่องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวแ้ลว้ ใหอุ้ปัฏฐาก ใหดู้แล  

มนัเป็นการจรรโลงศาสนา มนัเป็นการจรรโลงหมู่สงฆ ์ มนัเป็นการจรรโลงเห็น
ไหม เอื7อเฟื7 อในธรรมและวนิยั มนัมีความเอื7อเฟื7 อ มีความเผือแผ ่มีความเป็นไป สิงนี7มนั
มีอยูแ่ลว้ไม่ขาดไม่แคลนหรอก เราไม่ตอ้งไปละโมบโลภมาก เราไม่ตอ้งไปกกัตุนสิง
ต่างๆ ไม่ตอ้งหรอก มนัขาดใหม้นัขาดดว้ยกนั หวัหนา้กต็อ้งตายไปก่อน หวัหนา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบ ถา้หวัหนา้ทีไหนมีหวัหนา้ตายไปก่อนเลย ถา้หวัหนา้อิมหมีพลีมนัแลว้
ลูกนอ้งตายก่อนนะ สงฆส์ังฆะนั7นอยูไ่ม่ไดห้รอก 

สังฆะมนัอยูไ่ด ้ ถา้มนัขาดเหลืออะไร หวัหนา้ตอ้งรับผดิชอบสิ หวัหนา้ตอ้ง
รับผดิชอบเห็นไหม ผูน้าํไง การจะเป็นผูน้าํมนัหาไดย้ากนะ ถา้หาไดย้ากเห็นไหม ขณะที
เราเจอผูน้าํ เราควรจะประพฤติปฏิบติัไหม เราเป็นคนไขน้ะ เราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาเราเจอ
หมอเจอยา เราควรจะรักษาโรคภยัไขเ้จบ็เราไหม ถา้เราจะรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ของเรา เรา
ตอ้งรีบขวนขวาย ถา้ไม่รีบขวนขวายนะ เวลาเขาไปโรงพยาบาลกนัเห็นไหม เวลาเขาจะ
ผา่ตดั เขาตอ้งเตรียมร่างกาย เขาตอ้งทาํความสะอาด เขาถึงไดผ้า่ตดัเพือไขน้ั7นนะ  

นีกเ็หมือนกนั เราจะแกกิ้เลสของเรา เราทาํความสงบของใจไดไ้หม เราจะแกไ้ข
เราไหม เราจะมีความเอื7อเฟื7 อในตวัเราเองไหม เอื7อเฟื7 อในตวัเราเองนะ ไม่ตอ้งเอื7อเฟื7 อ
ใครเลย เอื7อเฟื7 อตวัเราเอง มนัจะมีโอกาสประพฤติปฏิบติัไง มนัจะมีโอกาสเขา้มานะ 

สิงนี7มนักไ็ม่เกิดความอหงัการ ธรรมมนัเกิดทีนีนะ ผูใ้ดมีธรรมเห็นไหม สูงสุดสู่
สามญั มนัไม่มีอตัตาในหวัใจ สิงทีการกระทาํไปมนัเป็นหนา้ทีรับผดิชอบ มนัเป็นเรือง
ภาระ ภารา หเว ปQฺจกฺขนฺธา แมแ้ต่ขนัธ์ เวลาตอ้งรับผดิชอบมนัไป ขนัธ์นีนะ ร่างกายนี7   
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แต่ทางโลก ร่างกายเห็นไหมตอ้งอิมหมีพลีมนั ตอ้งขดัผวิกนั ตอ้งดูแลกนั ตอ้งให้
มนัสวยๆ งามๆ แลว้ประสาธรรมของเรา มนัเป็นสิงทีเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นอนิจจงั สิงใด
เป็นอนิจจงัสิงนั7นเป็นทุกข ์สิงใดเป็นทุกขสิ์งนั7นเป็นอนตัตา 

สิงทีเป็นอนตัตามนัหมุนเวยีนในวฏัจกัรของมนัเป็นสภาวะแบบนั7น วฏัจกัรของ
มนั ถา้มีธรรมในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงเห็นวฏัจกัรของมนั แต่
หวัใจของเรา เราไม่เห็นวฏัจกัรของมนั แต่เพราะมนัมีกิเลส กิเลสมนัขวางใจอยู ่พอกิเลส
มนัขวางใจเราอยู ่ มนักพ็อใจตามเรืองของโลกเขา มนักเ็ป็นสุภะ มนักเ็ป็นเรืองของโลก
รืนเริงกนั  

แต่ถา้เป็นธรรมเห็นไหม เป็นธรรมมนัเป็นอสุภะ สิงทีเป็นอสุภะ อสุภะจะเกิดได้
อยา่งไร? อสุภะนีกเ็ป็นอสุภะ พดูกนัปากเปียกปากแฉะนะ เป็นอสุภะ พกหนงัสืออสุภะ
กนันะ สิงทีเป็นอสุภะมนัเกิดขึ7นมาจากหวัใจ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แก้
กิเลสไปไดเ้ห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปเทียวสวน เห็นคนเกิด คน
แก่ คนเจบ็ คนตาย มนัสะเทือนใจมาก 

มนัสะเทือนใจคนทีมีคุณธรรม แลว้เวลามนัจะเกิดอสุภะ มนักต็อ้งหวัใจทีมี
คุณธรรม หวัใจทีมีคุณธรรมมนัมีความอ่อนโยนของมนั ถา้หวัใจทีไม่มีความอ่อนโยน
มนัทาํงานไม่ไดห้รอก 

ดูสิ เขาปั7 นหมอ้ปั7 นไห ดินมนัตอ้งนิมนวลควรเหนือยการงาน เขาตอ้งทาํดินนั7น
ใหนิ้มนวล ควรจะปั7 นดินปั7 นไหขึ7นมา หวัใจมนัแขง็กระดา้ง หวัใจมนัอีโกเ้ตม็ตวัอยา่ง
นั7น มนัจะไปทาํงานอะไร มนัทาํงานไม่ได ้มนักเ็ป็นวปัิสสนึก มนักเ็อาหวัโขนมาสวมใส่
หวัมนั มนัยิงออกเป็นมิจฉาไปใหญ่เลย มิจฉาเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัเป็นใหญ่ใน
หวัใจเห็นไหม 

วปัิสสนาโดยกิเลส มนักเ็ป็นกิเลสทั7งนั7นนะ แต่อา้งธรรมวา่เป็นความปล่อยวาง 
เป็นความวา่ง ความวา่งของกิเลสไง มนัไปสุดเขตสุดแดนของมนั มนัแสดงตวัเตม็ทีของ
มนัแลว้มนักป็ล่อย มนัเหมือนกบัการขบัเคลือนของจรวด มนัขบัเคลือนไปจนหมดกาํลงั
ของมนัแลว้ จนหมดเชื7อเพลิงแลว้มนักป็ล่อย แลว้มนักต็กไป จรวดยงิขึ7นไปพอหมดแลว้
เครืองมนักต็ก 
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ความคิดมนักคิ็ดไปถึงทีสุดแลว้ มนักสุ็ดสิ7นของมนัแลว้มนักต็ก พอตกมนักเ็ป็น
ความวา่ง ความวา่งนี7 เป็นความวา่งของใคร? ความวา่งมนักเ็ป็นความอหงัการในหวัใจ 
แต่ถา้มนัเป็นธรรมขึ7นมา มนัมีอหงัการมาจากไหน? มีแต่ความรืนเริง มนัมีความองอาจ
กลา้หาญ องอาจกลา้หาญมนัเป็นกลางนะ องอาจกลา้หาญในความถูกตอ้ง องอาจกลา้
หาญโดยกิเลส องอาจกลา้หาญในกิเลสเห็นไหม มนักข็วางเขาไปหมด 

ถา้องอาจกลา้หาญโดยธรรม โดยธรรม ฟังสิ โดยธรรม มนัจะเอื7อเฟื7 อเผือแผ ่มนั
เจือจานแมแ้ต่หวัจรดหาง มนัเป็นคุณธรรมไปทั7งนั7นนะ มนัเป็นความรืนเริง มนัเป็น
ความสุข มนัไม่ขดัแยง้กบัหมู่คณะ มนัไม่ขดัแยง้กบัสิงใด 

ร่างกายเราไม่เกิดพิการ มนัไม่เคยเจบ็ไขไ้ดป่้วยในร่างกาย เราจะเป็นความทุกข์
อยา่งไร แมแ้ต่หนามตาํเทา้ เดินบิณฑบาตเดินไปเหยยีบเศษแกว้ เดินมามนัยงัโขยกเขยก
เลย แลว้นีสิงใดๆ ทีเกิดในหมู่สงฆ ์ เกิดในหมู่ของเรา ในหมู่สงฆ ์ จากหมู่สงฆข์า้งนอก 
สังฆะ อริยทรัพยจ์ากภายใน สังฆะเกิดจากภายใน สังฆะมนัเกิดจากภายใน ถา้สังฆะเกิด
จาภายในเห็นไหม ดูสิ นางวสิาขาไม่ไดบ้วชกเ็ป็นพระโสดาบนั นีมนัเป็นสังฆะจาก
ภายใน  

ถา้สังฆะจากภายใน เป็นอริยสงฆจ์ากภายใน สงฆอ์นัแทจ้ริงเกิดจากทีนีเห็นไหม 
ถา้สงฆแ์ทเ้กิดจากทีนี จะทาํอยา่งไรใหเ้กิดทีนีล่ะ มนัตอ้งรักษาพื7นฐาน ตอ้งรักษาใจก่อน 
ใจมนัควรจะเปิด ควรจะเผือแผใ่หก้นั 

การเผือแผม่นัเผือแผขึ่7นมาแลว้ มนัเผือแผก่ลบัมาใจเรานะ การเผือแผค่นอืน
เพราะอะไร เพราะมนัเป็นคุณธรรม มนัเป็นความเผือแผจ่ากหวัใจ มนัเป็นการให ้ เป็น
การเสียสละ พอเสียสละมนักเ็ปิดพื7นทีในใจ  

แต่ถา้มนัเป็นการเอารัดเอาเปรียบ มนัปิดหมดเลยปิดกั7นเลย ทาํลายป่าแต่ป่ายงัอยู ่
มนัไม่เห็นป่า ไม่เห็นอะไรเลย เห็นแต่การเอารัดเอาเปรียบ มนัเป็นอาการของใจ มนัเป็น
อกศุล อกศุลมนักเ็หยยีบย ําเขาไป พอเหยยีบย ําเขาไปมนักปิ็ดใจตวัมนัเอง 

ถา้มนัมีการเผือแผ ่ มีการคิดถึงสังคมคิดถึงโลก มนัจะเปิดใจของเราเอง การ
เสียสละ คนทีเสียสละเป็นผูไ้ด ้ ถา้ผูไ้ดขึ้7นมาพระโสดาบนัจะเกิดตรงนั7น เกิดตรงทีสถิต
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ของพระโสดาบนัไง พระโสดาบนัมีโอกาสใหโ้สดาบนัเขา้มาสถิตในหวัใจของเราได ้แต่
ถา้เราไม่เปิดโอกาสใหที้ตั7งทีสถิตของโสดาบนัขึ7นมาเลย แลว้มนัจะวปัิสสนากนั
อยา่งไร? มนัจะเอาผลงานมาจากไหน? แลว้ใครเป็นผูรั้บผลประโยชนเ์ห็นไหม 

เวลาบอกเวทนาทางสุข ทุกขสุ์ขทางโลกเป็นเวทนา ความสุข ความทุกข ์ทางโลก 
เขารู้จากกนัเห็นไหม แลว้ถา้วมุิตติสุขมนัสุขไดอ้ยา่งไร มนัไม่สุขในเวทนาๆ มนัเกิด
ความสุขมาจากไหน เวลาถามถามกนัมากเหลือเกินนะ นีวมุิตติสุขๆ สุขอืนใดเท่าความ
สงบไม่มี แลว้มนัสุขอยา่งไรน่ะ สุขเท่ากบัความสงบไม่มี 

เวลามนัเกิดความอหงัการของใจ อนันั7นเป็นความสุขหรือ ความวา่งนั7นเป็น
ความสุขหรือ เพราะความสุขอยา่งนี7มนัไม่คงที ความสุขอยา่งนี7มนัเป็นอนิจจงั เพราะมนั
เกิดดบัเกิดดบัในหวัใจของเรา มนัจะเป็นความสุขมาจากไหน? แลว้เราไปติดความสุข
อยา่งนี7มนัจะเป็นความสุขไดอ้ยา่งไร? มนักสุ็ขเวทนา มนักเ็กิดดบั มนัไม่เป็นความจริง  

แต่ถา้มนัเป็นสัจจะความจริงขึ7นมาเห็นไหม สัจจะความจริงมาจากไหน? สัจจะ
ความจริงมนัเปิดพื7นที มนัมีการเสียสละ มีความเอื7อเฟื7 อ มนัเปิดพื7นทีใหม้นัก่อน ไม่เปิด
พื7นทีขึ7นมาใหม้นัรับผล มนัจะเอาอะไรไปรับผล ผลการกระทาํ ผลทีตั7งภวาสวะ ตวัภพ 
ตวัใจ ใจอยูไ่หนๆ ใจเวลาประพฤติปฏิบติัใจอยูไ่หน 

วนันี7วนัมาฆบูชานะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาวา่การพระสงฆ ์
๑,๒๕๐ องค ์ มีใครคา้นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้คา้นภิกษุใน ๑,๒๕๐ องคน์ั7นไหม  

ในคราวลงอุโบสถคราวหนึง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูแ้สดง
อุโบสถ ตั7งแต่ปฐมยาม มชัฌิมายาม จนถึงยามสุดทา้ย จนพระอานนทนิ์มนตแ์ลว้นิมนต์
อีกนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท ์ 

“เราจะไม่แสดงปาติโมกข ์ ถา้แสดงปาติโมกขภิ์กษุ ๒ คนนั7นจะตกนรก หวัจะ
แตกเป็น ๘ เสียง” หวัจะแตกเป็น ๘ เสียง หวันีจะแตกเลย 

เพราะอะไร เพราะเป็นพระไม่บริสุทธิA อยูใ่นสังคม พระไม่บริสุทธิA คือมนัผดิศีล 
ไม่ใช่บริสุทธิA พระอรหนัตห์รอก เป็นผูผ้ดิศีล จนพระอนุรุทธะกาํหนดจิตดู พระอนุรุทธะ
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นีรู้วาระจิต มีฤทธิA เลิศทางรู้วาระจิต เห็นแลว้ลุกไปจูงมือพระ ๒ องคน์ั7นออกจากสังฆะ
นั7นเลย แลว้พระอานนทก์นิ็มนตอ์งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงปาติโมกขไ์ง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สลดใจมาก “ต่อไปเราจะไม่แสดงปาติโมกข์
แลว้ จะใหพ้วกเธอภิกษุของเรานีแสดงกนัเอง” เห็นไหม ทาํการแทนองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ 

ในหมู่สงฆที์ไม่บริสุทธิA ! องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่แสดงธรรม 
ยงัใหอ้อกไป แลว้ในวนัมาฆบูชา สงฆ ์ ๑,๒๕๐ องค ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
แสดงโอวาทปาติโมกข ์ โอวาทปาติโมกขเ์กิดจากใคร พระภิกษุทีเป็นพระอรหนัตย์งั
จะตอ้งแสดงปาติโมกขอี์กหรือ สิงทีแสดงปาติโมกขเ์ราจะแสดงปาติโมกขก์นั ปาติโมกข์
เห็นไหม ศีล ๒๒๗ ขอ้ มนัเป็นการแสดงเพือความบริสุทธิA ของสงฆ ์ 

สงฆคื์อสมมุติสงฆเ์รา เราตอ้งแสดงปาติโมกขก์นั แสดงปาติโมกขเ์พือใหเ้รารืน
เริงอาจหาญในกฎ ในธรรมเนียม ในธรรมเนียมปฏิบติัของพระ ถา้พระยงัมีศีลบริสุทธิA อยู่
อยา่งนี7  โอกาสทีเราจะมีศีล สมาธิ ปัญญา มนัจะเกิดโอกาสเขา้มาจากในหวัใจ 

เปิดพื7นที เปิดพื7นทีใหก้บัโสดาบนั เปิดพื7นทีใหส้กิทาคามี เปิดพื7นทีใหก้บั
อนาคามี แต่ต่างคนต่างไม่ทาํ ต่างคนต่างไม่เอื7อเฟื7 อในวนิยั เป็นอาบติัปาจิตตียต์ั7งแต่
เริมตน้ เริมตน้ถึงคราวทาํอุโบสถไม่ทาํอุโบสถเห็นไหม 

ในวดัวดัหนึงถา้ครบสงฆ ์แลว้สงฆไ์ม่มีใครสวดปาติโมกขไ์ดป้รับอาบติัปาจิตตีย์
ทั7งหมดเลย ถึงไดส่้งสงฆอ์งคใ์ดองคห์นึงไปศึกษา เพราะสมยัพุทธกาลไม่มีหนงัสือ ไป
ศึกษาปากเปล่าจากสาํนกัอืนมา อนุญาตใหไ้ปไดต้อ้งศึกษากลบัมา กลบัมาเพือแกอ้าบติั
ไง เพือปลดอาบติัของหมู่คณะไง สิงนี7 เพือใหรื้นเริงอาจหาญ ใหอ้ยูใ่นขอ้ปฏิบติัเดียวกนั 
ใหย้อ้นกลบัมาในหวัใจ ขอ้วตัรปฏิบติัจากภายนอก ขอ้วตัรปฏิบติัจากภายใน  

ขอ้วตัรปฏิบติัจากภายในนะ เวลาผูที้บริหารเขาใชบ้ริหาร เขาใชปั้ญญาของเขา 
ผูบ้ริหารคิดการบริหารจดัการจนเครียดมาก นันเป็นการบริหารจดัการในเรืองของวตัถุ 
แต่เวลากิจจญาณมนัเกิดเห็นไหม ขอ้วตัรภายใน มรรคญาณมนัเกิดเห็นไหม มรรคญาณ
มนัเกิดขึ7นมา กงจกัรเกิดกบัธรรมจกัรเกิดในหวัใจ มนัต่างกนัอยา่งไร?  
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เวลากงจกัรเกิด กงจกัรมนัหมุนเขา้ไป มนัทาํลายกิเลสทั7งหมด กงจกัรมนัทาํลาย
กิเลสนะ กงจกัรมนัทาํลายเรา เรากว็า่สิงนี7 เป็นธรรม สิงนี7 เป็นธรรมไง แต่มนัเป็นกิเลส
เขา้ไปทาํลายเรา เรากว็า่สิงนี7ยงัเป็นมรรค เป็นมรรคอยู ่ นีไงเราไม่เปิดพื7นที มนัมืดแปด
ดา้น มรรค ๘ มืดแปดดา้น มนัเขา้ไปทาํลายกิเลสไม่ได ้มนักเ็ป็นกงจกัรนะสิ  

ถา้เป็นธรรมจกัรล่ะ มนัสวา่งขึ7นมา มนัรู้เขา้จากภายในขึ7นมา ภายในมนัจะรู้เขา้
จากภายใน ภายในมนัยอ้นกลบัเขา้ไปธรรมเห็นไหม ถา้ธรรมจกัรมนัเกิด สิงนี7มนัเกิด
อยา่งนี7  เกิดอยา่งไร นีขอ้วตัรภายใน  

ถา้มีขอ้วตัรภายใน มนัมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา มนัรู้จกัถนอมรักษานะ คนเราเมือ
รู้จกัถนอมรักษา ปลูกตน้ไม ้ ปักมนัเอาตั7งแต่ปลายลงเลย แลว้กเ็อานํ7ารดๆ จะใหม้นั
ขึ7นมามนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร เขาตอ้งเอาโคนลง เอาโคนลงเขายงัตอ้งมีการบาํรุงรักษาโคน
ตน้ เขายงัตอ้งมีรักษาใหน้ํ7าใหปุ๋้ย เพืออะไร กเ็พือรักษาใหม้นังอกงามขึ7นมา ใหม้นัแตก
ขึ7นมา  

นีพุทธะ หน่อของพุทธะมนัจะแตกขึ7นมา หน่อของพุทธะนะ หน่อของหวัใจมนั
เจริญงอกงามขึ7นมา ถา้งอกงามขึ7นมาเห็นไหม ดูสิ ในมุตโตทยั เห็นไหม ธรรมสถิตใน
หวัใจของใคร ธรรมสถิตในใจของพระอรหนัต ์ สะอาดบริสุทธิA ทั7งหมด ธรรมสถิตอยูใ่น
ใจของพระอนาคามีเห็นไหม มีความสะอาดส่วนหนึง มีความสกปรกส่วนหนึง พระ
สกิทาคามี พระโสดาบนัเห็นไหม มีความสะอาด..  

แลว้ธรรมทีสถิตอยูใ่นหวัใจทีสกปรกล่ะ มนัจะเอาธรรมมาจากไหน ธรรมมาจาก
ไหนกธ็รรมมาจากความจาํ ความจาํกพ็ดู เวลาไม่มีอกศุล ไม่มีสิงใดกระทบ มนักพ็ดูโดย
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เมือใดมนัมีลาภสักการะ มีสิงใดทีมนัเป็น
เครืองล่อ มนัจะกล่าวถึงตู่พุทธพจน ์มนัจะอา้งอิง อา้งอิงไปหมดเลย เพือเราๆๆ เห็นไหม 
เพือใคร กเ็พือลาภ เพือสิงต่างๆ  

ธรรมสถิตในหวัใจของใคร ธรรมสถิตในหวัใจของครูบาอาจารยเ์ราทีสะอาด
บริสุทธิA  มนัจะเป็นธรรมทีสะอาดบริสุทธิA  ธรรมสะอาดบริสุทธิA เพือใคร เพือหวัใจของครู
บาอาจารยเ์ราหรือ? ในเมือมนัเป็นธรรมแลว้ มนัตอ้งเอาสิงใดไปเติมอีกเห็นไหม ไม่
ตอ้งการสิงใดๆ อีกแลว้ เพราะจิตมนัเป็นธรรม เติมไม่ได ้ นํ7ามนัลน้แกว้ มนัเพือใคร ก็
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เพือสังฆะ กเ็พือสังคม เพือธรรม เพือรัตนตรัย เพือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เพือ
ศาสนา เพือความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาไง เพือสิงนั7นถึงแบกรับภาระไงเห็นไหม  

ดูวา่พฤติกรรม พฤติกรรม เวลาการแสดงออกทาํไมมนัฉุนเฉียวขนาดนั7น มนัเป็น
อาการของธรรมทีมนัแสดงออกมาจากใจทีมนัเป็นธรรมนะ นํ7าสะอาดทีมนัชาํระสิง
สกปรก มนักต็อ้งมีอาการของมนั แต่เรากไ็ปเลือกกนั เราไปคดัแยกกนั ไม่ได้ๆ  สิงนี7 เป็น
กิเลส ถา้สิงนี7 เป็นกิเลสหมด กิเลสในหวัใจกเ็ป็นกิเลสหมด เราเกิดมา เกิดมาโดยกิเลส
ทั7งนั7นนะ คนทีเกิดมาทุกคนมีกิเลส แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดมาเป็น
เจา้ชายสิทธตัถะกมี็กิเลส  

แต่กิเลสสิงนี7 เกิดขึ7นมาเพราะมนัยงัมีสิงอยูเ่หมือนกบั สอุปาทิเสสนิพพาน พระ
อรหนัตที์ยงัมีร่างกายอยู ่ เพราะการเกิดมา เกิดโดยกิเลส แต่ทาํความสะอาดของใจแลว้ 
มนัยงัมีร่างกายอยู ่ เพราะมนัยงัไม่ถึงวาระของการดบั ถา้ถึงวาระของการดบัแลว้กเ็ป็น
อนุปาทิเสสนิพพานคือสิ7นชีวติไป เป็นความสะอาดบริสุทธิA  มนัสะอาดตั7งแต่ในหวัใจอยู่
แลว้ กิเลสมนัตายตั7งแต่ขนาดทีวา่สมุจเฉทปหาน ตั7งแต่มรรคญาณเกิดขึ7นขนาดนั7น กิเลส
มนัตายอยูแ่ลว้ ใจดวงนี7มนัไม่มีทีตั7ง มนัไม่มีสิงใดๆ เลย แต่ในเมือมนัเป็นบุญวาสนาทีวา่
มนัยงัสถิตอยูใ่นร่างกายทียงัมีชีวติอยูนี่ไง 

พระอรหนัตที์ยงัมีชีวติ พระอรหนัตนี์7ตายแลว้เห็นไหม มนัถึงเป็นความสะอาด
บริสุทธิA  แลว้สิงทีเป็นสะอาดบริสุทธิA อยา่งนี7มนัแสดงออกมามนัเหมือนกบัฝนตก ฝนตก
ฟ้าร้อง ถา้ฝนกระหนําลงมาเรามีความร่มเยน็เป็นสุขของเรา 

ครูบาอาจารยที์มีคุณธรรม แสดงธรรมนะเหมือนฝนตกฟ้าร้องเลย ฟังขนาดไหน
มนักมี็ความร่มเยน็เป็นสุข แต่ถา้มนัเป็นฝนกรดล่ะ มนัเป็นฝนพิษ มนัตกลงมาแลว้ใช้
ประโยชนอ์ะไรไม่ไดเ้ลย ทาํใหต้น้ไมต้ายดว้ย ใชป้ระโยชนอ์ะไรกไ็ม่ได ้เพราะมนัแสดง
ออกมาจากใจทีสกปรก 

ถา้ใจสกปรกมนัแสดงออกมากเ็พือประโยชนข์องมนั สิงนี7มนัแสดงออกมาแลว้
มนัเพือศาสนาไหม ถา้เพือศาสนามนัตอ้งเจริญรุ่งเรืองสิ แสดงธรรมขึ7นมาแลว้ มีแต่
ความร่มเยน็เป็นสุขสิ 
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เวลาฝนตกขึ7นมาแลว้ตน้ไมต่้างๆ มีแต่ความเจริญงอกงาม มีความชุ่มชืน มีความ
ร่มเยน็เป็นสุขสิ แต่ถา้เป็นฝนพิษขึ7นมานะ เขาตอ้งตั7งงบประมาณมาชาํระลา้งมนัอีกนะ 
ตอ้งตั7งงบประมาณเพือมาฟื7 นฟูๆ สิงทีฟื7 นฟขึู7นมาฟื7 นฟูกเ็พือมนุษยอี์กล่ะ มนุษยข์องโลก
นี7นะ สิงนี7มนัมีกบัเรานะ เราเป็นนกัรบ สิงต่างๆ เราตอ้งมีจุดยนื เราตอ้งมีกาํลงัของเรา 
เราตอ้งตั7งใจของเรานะ 

เพราะอะไร เพราะดูสิ วนันี7วนัสาํคญัทางศาสนา แมแ้ต่ทางคฤหสัถเ์ขายงัใส่ใจ 
เขายงัคน้ควา้ เขายงัตอ้งการของเขา เราเป็นนกัรบนะ เราเป็นตวัแทน ตวัแทนเห็นไหม 
สังฆะ สมมุติสงฆ ์สมมุติสงฆถ์า้เราสร้างขึ7นมา มนักเ็ป็นอริยสงฆจ์ากภายใน ถา้อริยสงฆ์
จากภายใน มนัองอาจกลา้หาญนะ 

คนเราทาํงานได ้ ทาํงานเป็น สิงใดมนักท็าํไดน้ะ ทาํงานไม่ได ้ ทาํงานไม่เป็น 
อาศยัเขานะ ทุกขน์ะ ถา้ทาํไดท้าํเป็น เราจะไม่ทุกข ์เราจะองอาจกลา้หาญในสังคม แมแ้ต่
ศีล ถา้ศีลเราบริสุทธิA  จะสังคมไหนเรากเ็ขา้ได ้ยิงธรรมะมาไดเ้ลย 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราทีเป็นธรรมเห็นไหม ขอใหถ้ามมา ขอใหถ้ามมาเลย แต่
ถา้แสดงออกไป แสดงออกไปอยา่งไร เพราะอะไร เพราะนํ7าพริกถว้ยเดียวกบันํ7าทะเล 
มนัแข่งกนัไม่ไดห้รอก หวัใจดวงหนึง จุดหนึงของวฏัฏะ แลว้สิงทีสกปรกเป็น
ลา้นๆๆๆๆ นบัไม่ไดเ้ลย แลว้มนัจะเทียบไดอ้ยา่งไร แลว้เวลาแสดงออกมา ถา้ใหแ้สดง
ออกมาจะแสดงออกมาไดอ้ยา่งไร 

ถึงเวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก 
จากใจดวงนั7น ใจดวงนั7นเป็นเอง สิงต่างๆ เป็นเองอยา่งนั7น แต่เวลาแสดงออกมา ถามมา
กเ็พือใจดวงนั7น การถามมาคือสิงต่างๆ ทีลงัเลสงสัยมนัเป็นประโยชนไ์ง เป็นประโยชน์
กบับุคคลคนนั7น เป็นประโยชนก์บัขณะปัจจุบนันั7น 

สิงทีปัจจุบนันั7นเพือประโยชน ์ แลว้น่าสลดสังเวชมาก ถา้ครูบาอาจารยข์องเรา
ล่วงไปๆ แลว้มนัจะมีใครเป็นผูบ้อกกล่าวล่ะ มนัจะมีอะไรอีกทีจะเป็นประโยชนก์บัเรา
ล่ะ สังคมมนัจะเรียวแหลม ศาสนาจะเสือม เสือมมาจากไหน  
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวแ้ลว้ ศาสนาจะเสือมกเ็สือมจากภิกษุ 
จากนกัรบ จากเจา้ของบริษทัเรา จะไม่เสือมมาจากนอกบริษทั ในศาสนาพุทธนี7  แลว้นีสิง
นี7 เราจะขวนขวายไหม เราจะจาํนนไหม เราจะเขม้แขง็ไหม ถา้เราเขม้แขง็นะ เรามองไป
ทีโลก ทาํไมเขาขวนขวายกนัขนาดนั7น ทาํไมเขาแสวงหากนัขนาดนั7น เราเป็นนกัรบแท้ๆ  
ทาํไมเราไม่แสวงหาของเรา ทาํไมเราไม่ทาํงานของเรา  

กิจจากภายนอกเห็นไหม ธุรกิจภายนอก ธุรกิจจากภายใน กิจจญาณ สัจจญาณ ใน
ธรรมจกัรเห็นไหม ถา้ไม่มีกิจจญาณ สัจจญาณ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่
ปฏิญาณตนเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ปัญจวคัคียเ์ธอไดย้นิไหม “เราพดูคาํนี7 เธอไดย้นิไหม เคยบอกไหมวา่เราเป็นพระ
อรหนัต ์ เคยบอกไหม” เพราะเป็นสุภาพบุรุษ สิงใดทีไม่เป็นจริงไม่กลา้พดูหรอก เพราะ
สุภาพบุรุษ อกศุลสิงทีเป็นความหลอกลวงพดูไม่ได ้พดูไม่ไดห้รอก มนัพดูออกมาจากใจ
ไม่ได ้เพราะถา้ใจไม่พดู มนัจะพดูออกมาจากปากไดไ้ง มนัเป็นไปไม่ได ้ 

แต่นีเราบอกเห็นไหม เพราะมนัมีกิจจญาณ สัจจญาณ เราถึงปฏิญาณตนว่าเป็น
พระอรหนัต ์ ใหเ้งียหูลงฟัง ทเวเม  ภิกฺขเว  สิงทีปัญจวคัคียทิ์7งมากเ็พราะเหตุนี7ไง เหตุนี7
เริมตน้ตั7งแต่อดอาหาร แลว้ออกไปฉนัอาหารของนางสุชาดา ทเวเม  ภิกฺขเว  ทางสอง
ส่วนเลย  

การอตัตกิลมถานุโยคกผ็ิด กามสุขลัลิกานุโยคกผ็ดิ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้สิงทีเกิดขึ7นมา ทีปัญจวคัคียน์ั7นเห็นนีผดิหมดเลย มชัฌิมาปฏิปทาอยูที่ไหน องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้คน้ควา้ขึ7นมาเอง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้
ขึ7นมาเอง เงียหูลงฟังเทศนธ์รรมจกัรเห็นไหม ญาณงั อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วชิชา อุ
ทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ, ความสวา่งของปัญญามนัจะเกิดอยา่งนี7  เกิดอยา่งนี7  เกิดอยา่ง
นี7  พระอญัญาโกณฑญัญะใชปั้ญญาตาม ฟังนะ! ใชปั้ญญาตามนะ เพราะวา่ปัญญามนัเกิด 
เพราะใชปั้ญญาตาม 

พอใชปั้ญญาตามไป เหมือนกบัผูใ้หญ่จูงเดก็เห็นไหม เดินตามมา จูงมือเดิน
ตามมาเลย พระอญัญาโกณฑญัญะ “สิงใดสิงหนึงมีการเกิดขึ7นเป็นธรรมดา” อาการของ
ใจทีเกิดขึ7น เกิดดบัเกิดดบัมนัเป็นเรืองของมนั  
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จิตทีจิตอวชิชา ทีมนัไปเกาะเกียวกบัสิงนั7นเห็นไหม มนัเกิดมนัตอบสนองกนั สิง
ใดสิงหนึงเกิดขึ7นเป็นธรรมดา สิงนั7นตอ้งดบัเป็นธรรมดา มนัดบัธรรมดาเป็นธรรมชาติ
ของมนั แต่นีมนัดบัธรรมดาโดยปัญญาของพระอญัญาโกณฑญัญะ โดยปัญญาญาณที
เห็นจากภายใน 

สิงใดสิงหนึงมนัเกิดขึ7นเป็นธรรมดา แลว้สิงทีเขา้ไปดบั สิงทีเขา้ไปทาํลาย ถา้ไม่
มีสิงทีเขา้ไปทาํลายมนัจะมีกิจจญาณ สัจจญาณ ทีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เทศนาวา่การอยูไ่ดอ้ยา่งไร 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาวา่การอยูเ่ห็นไหม ถา้ไม่มีกิจจญาณ สัจจ
ญาณ เราจะไม่ปฏิญาณตน แลว้นีพระอญัญาโกณฑญัญะเดินตามมา กิจจญาณ สัจจญาณ
ทีเห็นในปัญญาของพระอญัญาโกณฑญัญะเห็นตามเห็นไหม 

แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “อญัญาโกณฑญัญะ รู้แลว้หนอๆ” เป็นสัจ
ธรรมความจริงเหมือนกนั สิงนี7กเ็หมือนกนัเห็นไหม นีเป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก สงฆ์
องคแ์รกของโลก เห็นไหม สงฆอ์งคแ์รกของโลกตั7งแต่พระโสดาบนัขึ7นไป  

แลว้นีวนันี7วนัสาํคญั ผลของวนัมาฆบูชา สงฆ ์ ๑,๒๕๐ องค ์ ผลงานขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เอหิภิกขบุวชใหเ้อง แลว้เป็นพระอรหนัตท์ั7งหมด แลว้
มรดกตกทอดมาถึงเรา แลว้เรากเ็ป็นนกัรบ เรากเ็ป็นภิกษุ เราไม่ใช่เอหิภิกข ุ เราจตุตถ
กรรม เราญตัติขึ7นมาในสงฆ ์สงฆญ์ตัติมาถูกตอ้ง เราเป็นนกัรบโดยสมบูรณ์ เราตอ้งตั7งใจ 
เราตอ้งมีความอุตสาหะ แลว้เราจะตอ้งทาํเอหิภิกขใุนหวัใจของเรา 

เราจะบวชใจเรา เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา เราจะแกไ้ขกิเลสของเรา สิงใดที
มนัขดัแยง้ มนัเป็นกิเลสเครืองขวางใจ เราพยายามปัดออก ครูบาอาจารยเ์ทศนข์นาดไหน 
นีนะ มนักเ็ป็นธรรมของครูบาอาจารยข์องเรา แต่ถา้มนัเป็นการกระทาํ กิจจญาณ เราปัด
สิงทีมนัเป็นความชัวชา้ สิงทีขวางใจ เราตอ้งใชส้ติ เราตอ้งใชปั้ญญาของเราปัดออก  

ถา้เราปัดออก เราแกไ้ขออกเห็นไหม โอกาสเรามี โอกาสนะ โอกาสเฉยๆ โอกาส
มนัยงัไม่เป็นความจริง ถา้เป็นความจริงมนัจะเป็นกิจจญาณ มนัจะเป็นการกระทาํทีมนั
เป็นมรรคญาณ แลว้มนัทาํลายอยูใ่นหวัใจ แลว้จะซึ7 งในธรรมขององคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้จะไม่มีอกศุลในหวัใจ จะไม่กา้วล่วงในธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

สิงนี7มนัเป็นหนทาง มนัเป็นสิงทีเราจะจรรโลงไวใ้หก้บัศากยบุตร ใหอ้นุชนรุ่น
หลงัไดก้า้วเดินตาม สิงทีกา้วเดินตามเพือจรรโลงศาสนา จรรโลงศาสนาในหวัใจของ
ภิกษุ ถา้ในใจของภิกษุมีธรรมในหวัใจ มนัจะเป็นเครืองดาํเนิน มนัจะเป็นแสงสวา่ง
ใหก้บัสังคม มนัจะเป็นสิงต่างๆ จรรโลงสังคมใหร่้มเยน็เป็นสุข ไม่ใหมี้ความทุกข์
เบียดเบียนกนัจนเป็นความทุกขอ์ยูเ่หมือนกนัขนาดนี7  เอวงั 
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