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อาวุโส 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
เทศน์พระ วนัที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ 

ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

วนัน้ีวนัอุโบสถ พดูถึงสังคายนาธรรมวินยั ธรรมวินยัสมยัพุทธกาลนะ เวลาลงอุโบสถ ผดิ
ถูกสะกิดกนัไว ้ เพราะมนัเป็นภาษาพื้นบา้น ภาษามคธ ภาษาสมยันั้นเขาใชภ้าษามคธ คุยกนัภาษา
มคธ พดูกนัภาษามคธ เขาจะเขา้ใจกนัหมด ใครผดิอะไรก็จะปลงอาบติั จะแกไ้ข น่ีธรรมวินยัเพื่อ
ความอยูส่งบสุข ทิฏฐิเสมอกนัในหมู่สงฆไ์ง ธรรมและวินยั วินยัเป็นกฎหมาย อาวุโส-ภนัเต 

บอกว่าไม่รับอาวุโส มนัไม่รับอาวุโสไดอ้ยา่งไร 

ขณะท่ีว่าเราท าดีในกฎหมาย กฎหมายมนัเขา้ไปถึงไม่ได ้ อาวุโส-ภนัเตมนัเหมือนกฎ
จราจร คนดีหรือคนไม่ดีก็แลว้แต่ ออกไปใชก้ฎจราจร เขาตอ้งไปตามกฎจราจรนั้น ไม่อยา่งนั้น
จราจรมนัเคล่ือนไหวไปไม่ได ้

อาวุโส-ภนัเตน่ีธรรมวินยันะ อาวุโส ผูท่ี้เป็นอาวุโสกว่า การเขา้ไป เราจะเขา้ไปใกลท่้าน
ภายใน ๖ ศอก ถา้ท่านไม่ใส่รองเทา้ เราใส่รองเทา้เขา้ไป เป็นอาบติัทุกกฏ ในการนัง่ในตัง่อนั
เดียวกนั อาวุโสต่างกนัเกิน ๓ พรรษา หา้มนัง่ดว้ยกนั ถา้อาวุโสนัง่อยูสู่งกว่า เราตอ้งนัง่ต  ่ากว่า 
เพราะเคยมีพระนัง่บนตัง่นั้น ๔ องคข้ึ์นไปจนตัง่นั้นหกั ฉะนั้น อาวุโสถึงมีสิทธ์ินัง่ ภนัเตไม่มีสิทธ์ิ
นัง่ ภนัเตตอ้งนัง่ขา้งล่างมา 

ในการฉนัอาหาร เราตอ้งนบัอาวุโส-ภนัเต ถา้ภนัเตนัง่หนา้อาวุโส ภนัเตเป็นอาบติัทุกกฏ
โดยอตัโนมติัเลย แต่ถา้เร่ิมมีการฉนัไปแลว้ จะ ๑๐๐ พรรษา ๒๐๐ พรรษามา ก็จะมาใหลุ้กไม่ได ้
เพราะมนัไปขดักบัธุดงควตัร ธุดงควตัรคืออาสนะเดียว ลุกจากอาสนะนั้นแลว้ฉนัไม่ได ้ เห็นไหม 
แมแ้ต่อาวุโส ก่อนฉนัอาวุโสมา มีสิทธิ เราตอ้งเล่ือนใหอ้าวุโสนัง่หนา้ น่ีอาวุโส มนัเป็นวินยั วินยั
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มนัเหมือนกฎหมาย ตอ้งเดด็ขาด ตอ้งชดัเจน ความชดัเจนในอาวุโส-ภนัเต ชดัเจนในกฎหมาย เรา
ยอมรับในกฎหมาย 

แต่ในธรรม อาวุโสตอ้งเป็นผูน้ า อาวุโส เราเป็นอาวุโส พ่อแม่ครูจารย์ เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ ทั้ง
ครูบาอาจารย ์ อาวุโสจะดูแลภนัเต ภนัเตผดิพลาดไป ภนัเตมีปัญหาข้ึนมา อาวุโสจะ
ประคบัประคองไว ้ ภนัเตบวชเขา้มา เราบวชเขา้มา ไดจ้ากอุปัชฌายม์า นิสสัย ๔ เราไดจ้าก
อุปัชฌายม์าทั้งหมด ผูท่ี้บวชไดนิ้สสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ นิสสัย ๔ การด ารงชีวิต เล้ียงชีพดว้ยปลี
แขง้ ส่ิงต่างๆ อกรณียกิจ ส่ิงท่ีท  าไม่ได ้๔ อยา่ง การฆ่าคน การลกัทรัพยม์นัขาดจากพระทนัทีเลย 
แต่ผูท่ี้บวชออกมาใหม่ๆ จะเขา้ใจเร่ืองน้ีไหม แต่การบวชมาก็ตอ้งว่านิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ ส่ิงน้ี
มนัเป็นหวัใจเลย อาวุโสจะคอยดูแล ดูแลส่ิงท่ีท  าไดห้รือท าไม่ได ้ถึงตอ้งขอนิสัยไง 

ถา้อยูก่บัอุปัชฌาย ์ อุปัชฌายต์อ้งดูแล ๕ ปี ถา้อยูก่บัอาจารย ์ อาจารยจ์ะดูแล แลว้ถา้เป็น
อาวุโส อาวุโสก็ดูแลภนัเตไง ความดูแลอยา่งน้ีมนัเป็นความดูแลจากวินยั การดูแล มนัเกิดการขอ
นิสัย ยอมรับนิสัย อาวุโส-ภนัเตเป็นอยา่งน้ี 

ยอมรับอาวุโส ท าไมจะไม่ยอมรับ ส่ิงท่ียอมรับอาวุโส ทุกคนบวชมา คนตาบอดท าไมไม่
ยอมรับคนตาดี คนตาดีจะเป็นคนพาคนตาบอดใหพ้น้จากส่ิงกีดขวาง พน้จากส่ิงท่ีเป็นภยั น่ี
อาวุโส-ภนัเตจากความเป็นโดยธรรม 

แต่ถา้อาวุโส กาในฝูงหงส์ ถา้กาในฝงูหงส์ เราเป็นกา เพราะเราบวชใหม่ เราไม่รู้จกั เรา
เป็นกาในฝงูหงส์ ถา้อยูใ่นฝงูหงส์นั้น เราก็ยงัพยายามท าตวัของเราใหเ้ป็นหงส์ 

หงส์ในฝูงกา ถา้หงส์ในฝงูกา เราเป็นหงส์ เราอยูใ่นธรรมอยูใ่นวินยั แลว้ในฝงูกามนัเป็น
อลชัชีทั้งหมด อาวุโสอยา่งน้ีรับไม่ได ้

ทีไ่ม่รับอาวุโส ไม่ใช่ไม่รับอาวุโส-ภนัเตโดยธรรมวนัิย ธรรมวินัย อาวุโสนีรั้บแน่นอน เรา
ต้องรับอาวุโส-ภนัเต เพราะ “ธรรมวนัิยเป็นศาสดาของเธอ” 

พระอานนทถ์ามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ “องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ปรินิพพานไปแลว้ พระสงฆจ์ะพึ่งใคร” 
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“อานนท ์ เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบั
ไปเป็นธรรมดา แมต้ถาคตก็ตอ้งปรินิพพานเป็นธรรมดา แต่เราเคยแสดงเอาไวแ้ลว้ ธรรมและวินยั
น้ีจะเป็นศาสดาของเธอตลอดไป” 

จะเป็นศาสดานะ ค าสอนไง ค าสอนค าสัง่ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นวินยั 
ค าสอน ส่ิงท่ีเป็นอริยสัจ ส่ิงท่ีเป็นความจริง ส่ิงท่ีใหเ้ราร้ือคน้น่ะ ส่ิงน้ีเป็นธรรม เห็นไหม “ธรรม
และวนัิยจะเป็นศาสดาของเธอ” 

ฉะนั้น เราเป็นภิกษุ เราเป็นสมมุติสงฆ ์ จิตใจเรากระดา้ง ปุถุชนคนหนาดว้ยกิเลส กลัยาณ
ปุถุชน โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี ความเขา้ถึงธรรม ถา้ใจมนัเขา้ถึงธรรม เขา้ถึงธรรมไดม้าก
ขนาดไหน เป็นพระโสดาบนัไม่สีลพัพตปรามาส ไม่ลูบคล าในศีล ในศีลพรต ในศีลคืออะไร? คือ
ธรรมและวินยั “ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเธอ” 

หลวงตาท่านบอกเลย “พวกท่ีมีกิเลสหยาบในหวัใจ มนัเหยยีบหวัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ไป” คือมนัเหยยีบธรรมวินยัไป ถา้ธรรมวินยัน้ีบญัญติัไวแ้ลว้ ถา้เรามีคุณธรรมในหวัใจ 
เราจะเหยยีบย  า่ธรรมวินยัไปไดอ้ยา่งไร อาวุโส-ภนัเตมนัเป็นโดยอตัโนมติัเลย ส่ิงท่ีอตัโนมติั
เพราะใจมนัเป็นธรรม มนัเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใช่ไหม เราไม่ไดเ้คารพอลชัชี
องคน์ั้น อลชัชีองคน์ั้นมนัเป็นอลชัชี มนัไม่มีความละอาย มนัมีแต่กิเลสตณัหาความทะยานอยาก
ในหวัใจของมนั แต่เราไม่ไดเ้คารพมนั เราเคารพองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าต่างหากล่ะ เรา
กราบธรรมวนัิย เราเคารพธรรมวนัิย เรากราบธรรมวนัิย ไม่ได้กราบอลชัชีองค์น้ัน ท าไมจะกราบ
ไม่ได้ มนักราบได้ใช่ไหม เรากราบธรรมวินัยต่างหาก เราไม่เหยยีบหัวองค์สมเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจ้าไป เราไม่ล่วงข้ามธรรมวนัิยอนันีไ้ป 

ในเม่ือเขาเป็นอลชัชี เขาจะมี ๕๐๐ พรรษา ก่ีร้อยพรรษาก็แลว้แต่ เราเขา้ไปถึงเราก็เขา้ไป
กราบเขาเหมือนกนั กราบธรรมวินยั ไม่ไดก้ราบบุคคลคนนั้น ท าไมจะกราบไม่ได ้ มนักราบได ้
มนักราบธรรมวินยั ไม่ไดก้ราบบุคคลคนนั้น ไม่ไดก้ราบอลชัชีคนนั้น 

แต่ในเม่ืออลชัชีเขาไม่มีความละอายต่อบาป เขาอยูใ่นสังฆะใช่ไหม แต่เราเป็นผูท่ี้มีความ
ละอาย เราไม่ใช่อลชัชี เราไม่ใช่คนหนา้ดา้น สังคมเราถึงหลีกเล่ียงไง เราหลีกเล่ียงไม่เขา้ไปใน
สังคมนั้น สังคมไหนท่ีมีอลชัชีอยู่ เราก็หลบไปหลีกมา แต่ในเม่ือมีครูบาอาจารยข์องเราอยูด่ว้ย ใน
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เม่ือมีครูบาอาจารยข์องเราอยูใ่นสังคมนั้น เราก็จะไปในสังคมนั้นเพื่อครูบาอาจารยข์องเรา แต่เรา
ไม่ยอมรับอลชัชีนั้น เราไม่ยอมเขา้ไปอยูใ่นสังคมอลชัชีนั้น เราถึงหลบๆ หลีกๆ 

การหลบๆ หลีกๆ น้ีไม่ยอมรับอาวุโส-ภนัเตท่ีไหน ยอมรับในหวัใจ หวัใจยอมรับมาก 
ยอมรับในอาวุโส-ภนัเต แต่ยอมรับในความเป็นธรรม อาวุโสตอ้งเป็นธรรมดว้ย อาวุโสตอ้งมี
คุณธรรมในหวัใจ ไม่ใช่อาวุโสนั้นมีแต่ความอาฆาตมาดร้าย มีแต่การท าลาย การท าลายอยา่งนั้น
มนัเป็นเร่ืองของกิเลสตณัหา เห็นไหม 

ธรรมและวนัิย วินยัเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราเคารพธรรมวินยัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้เราเอาธรรมวินยัมาแกไ้ขเรา แต่ในเม่ืออลชัชีมนัมาอยา่งนั้น มนั
ไม่เป็นอาวุโสหรอก จะก่ีร้อยพรรษาก่ีพนัพรรษากไ็ม่มีความหมาย 

แต่ถา้พรรษาเขาอ่อนกว่า สามเณรนอ้ยท าคุณงามความดี สามเณรถา้ใจเป็นธรรม สามเณร
นอ้ยอายุ ๗ ขวบท าไมเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาได ้ การเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมามนัจะไปด้ือกระดา้ง
กบัธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไดไ้หม เพราะส่ิงท่ีไดม้า เห็นไหม “ผู้ใดเห็น
ธรรม ผู้น้ันเห็นตถาคต” เห็นธรรมวินยัโดยหวัใจ แลว้ใจท่ีมนัเป็นธรรมมนัจะไปกระดา้ง? 

ส่ิงน้ีน ้ ากบัน ้ามนัมนัเขา้กนัไม่ได ้ธรรมกบักิเลสเขา้กนัไม่ได ้หวัใจเป็นธรรมแลว้มนัจะเขา้
กบักิเลสไม่ได ้ แลว้ส่ิงท่ีเขาท ามนัเป็นกิเลสทั้งนั้น แลว้อา้งอาวุโสไดอ้ยา่งไร ทีน้ีอา้งอาวุโส อา้ง
ธรรมวินยัมาเพื่อผลประโยชน์ของตวั 

ถา้อา้งธรรมวินยัเพื่อประโยชน์ของตวั ส่ิงท่ีอา้งมาเพื่อประโยชน์ มนัไม่ใช่เพื่อตวัเอง ใน
ธรรมวินยั “พรหมจรรยน้ี์เธอปฏิบติัเพื่ออะไร” พรหมจรรยน้ี์เราปฏิบติัเพื่อเราใช่ไหม ไม่ไดป้ฏิบติั
เพื่อศาสดาของใคร ไม่ไดป้ฏิบติัเพื่อแกล้ทัธิต่างๆ ไม่ไดป้ฏิบติัเพื่อคนอ่ืนทั้งหมดเลย 

ธรรมวนัิยนีป้ฏบิัติเพือ่พรหมจรรย์ของเรา เพือ่ความสงบสุขของเรา เพือ่หัวใจของเรา 
แลว้มนัเพื่อใคร แลว้ตอ้งท าใหใ้ครมาเคารพนบนอบเรา มนัไม่ตอ้งมีใครมาเคารพนบนอบเรา
หรอก ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้งเพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีเคารพนบนอบมนัเป็นภาระหนา้ท่ีทั้งนั้นน่ะ มนัเป็น
ภาระ มนัเป็นการแบกหาม มนัเป็นโลกธรรม ๘ สรรเสริญนินทามนัคู่กนัมาแลว้ แลว้ท าไมตอ้งให้
ใครมาเคารพนบนอบ ไม่ตอ้งการทั้งส้ิน 
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แต่ในเม่ือมนัเป็นธรรม ส่ิงท่ีใจเป็นธรรม ถา้เขาตอ้งการ เขาเช่ือฟัง เขาอยากไดค้  าแนะน า
สั่งสอน นัน่มนัเป็นส่ิงท่ีเขาลงใจ ถา้เขาลงใจแลว้ไม่ตอ้งไปบงัคบัใครเลย ส่ิงน้ีมนัเป็นไปโดย
อตัโนมติั ความเป็นไปโดยอตัโนมติั ถา้มนัเป็นธรรม ทุกคนแสวงหานะ เราอยูใ่นท่ีเร่าร้อนมาก 
เราอยูใ่นท่ีกนัดาร ทุกคนตอ้งการแหล่งน ้า ทุกคนตอ้งการสุขสบาย ทุกคนตอ้งการความชุ่มช่ืนใน
หวัใจ ในเม่ือหวัใจมนัทุกขย์าก ในการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ดูสิ เราท าการเกษตรกนั ถา้เราหวา่น
ไถมาขนาดไหน มนัไม่มีน ้าข้ึนมา ฝนไม่ตก ดินมนัแหง้แลง้ เราท าขนาดไหนมนัจะไดผ้ลข้ึนมา
ไหม มนัท าข้ึนมาไม่ไดผ้ล แลว้เราทุกขไ์หม เรามีอะไรด ารงชีวิตไดไ้หม? เราไม่มีเลย 

ในการประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั เราบากบัน่เขา้ไปขนาดไหนแลว้มนัไม่ไดด้ัง่ใจเรา มนั
ไม่มีวนัเป็นไป แลว้เราท าของเราอยูอ่ยา่งนั้น ไม่มีคนช้ีน า เราจะท าไดอ้ยา่งไร ถา้มีคนช้ีน าข้ึนมา 
ท าไมไม่ไขน ้าเขา้นา ในเม่ือท่ีมนัแหง้แลง้อยา่งนั้นมนัจะไถหว่านไดอ้ยา่งไร ท าไมไม่เอาน ้าเขา้มา 

น่ีก็เหมือนกนั ท าไมเราไม่ตั้งสติเราข้ึนมา ท าไมเราไม่ตั้งสติไม่ตั้งปัญญาเราข้ึนมา ท าไม
เราไม่ดูศีลธรรมของเรา ศีลของเราเป็นปกติหรือไม่เป็นปกติ ศีลของเราดีหรือไม่ดี พื้นของเราดี
หรือไม่ดี ถา้พื้นเราดี เราตอ้งกลบัมาดูท่ีน่ี ถา้มนักลบัมา กลบัมาเตรียมความพร้อมของดิน ของน ้า
ต่างๆ ข้ึนมา การเกษตรนั้นมนัก็จะมีประโยชน์ข้ึนมา แต่เราไม่เคยคิดเลย เห็นว่าท านาๆ เราก็ท  านา
กนัไป จะไถจะหว่านอยา่งเดียว ถา้จะไถจะหว่านอยา่งเดียวมนัจะเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

ครูบาอาจารยจ์ะช้ีมาตรงน้ี เพราะอะไร เพราะเราไม่มีความรอบคอบ เราไม่มีความสนใจ 
เราไม่มีความช านาญของเรา เราไม่เคยมีประสบการณ์ น่ีครูบาอาจารยส์ าคญัอยา่งนั้น ถา้ครูบา
อาจารยส์ าคญัอยา่งนั้น ใจเราจะลงไหม 

ถา้เราไม่เคยทุกขเ์คยยาก เราไม่เคยแสวงหา เราไม่ตอ้งการความถกูตอ้ง เราก็จะว่าส่ิงนั้น
ไม่มีความจ าเป็นเลย แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัไป โธ่! มนัสุดวิสัยนะ มนัเหมือนกบัสุดวิสัยเลย 
เหมือนไม่รู้อะไรเลย แลว้มนัท าไปอยา่งไร เพราะอะไร เพราะท าดว้ยอวิชชา ท าไปดว้ยตณัหา
ความทะยานอยากของเราเอง ทั้งๆ ท่ีว่า มรรค ความอยากโดยสัมมาทิฏฐิมนัเป็นมรรค การกระท า
ของเราเป็นมรรค ความเพียรเราเร่งเขา้ไปๆ เด๋ียวมนัตอ้งมีถูกมีผดิข้ึนมา มนัก็ยงัเขา้ไปเผชิญกบัส่ิง
ท่ีว่าสุดวิสัย น่ีค  าว่า “เหมือนกบัสุดวิสัย” 
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แต่ถา้มีครูบาอาจารยข้ึ์นมา ท่านจะใหอุ้บาย ถา้บอกตรงๆ มนัไม่เช่ือหรอก กิเลสมนัไม่เช่ือ
ใคร “ท าขนาดน้ีแลว้ เดินจงกรมทั้งวนัทั้งคืน อดนอนผ่อนอาหารมา ๑๐ วนั ๒๐ วนัแลว้ มนัไม่
เห็นไดผ้ลอะไรข้ึนมาเลย แลว้จะใหไ้ปท าอยา่งอ่ืน มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ขนาดท ามาขนาดน้ี
แลว้” น่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัไม่ฟังใคร แลว้มนัจะด้ือดึงมาก แลว้มนัจะด้ือร้ันมาก 
แลว้มนัจะอวดเก่งมาก แลว้มนัจะว่าตวัมนัถูกตอ้งตลอดไป ฉะนั้น ครูบาอาจารยต์อ้งมีอุบาย
วิธีการอยา่งไรใหม้นัทวนกระแสกลบัมา ใหจิ้ต พลงังานท่ียอ้นกลบั ส่ิงท่ีพลงังานยอ้นกลบัน้ี
ส าคญัมากเลย พลงังานยอ้นกลบัเขา้มาท่ีหวัใจไดอ้ยา่งไร 

พลงังานท่ียอ้นกลบัเขา้มา พลงังานยอ้นกลบัมนัเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ แต่มนัเป็นใจของใคร
ของมนั เป็นใจของใจดวงใดดวงนั้นนะ ใจดวงนั้นมนัมีอ  านาจวาสนา มนัมีการกระท าของมนั 
กิจจญาณเกิดจากหวัใจ มนัจะยอ้นกลบัเขา้มา ถา้ยอ้นกลบัเขา้มา มนัเป็นประสบการณ์ของใจดวง
นั้น น่ีสันทิฏฐิโก จิตมนัรู้เองเห็นเอง แต่กว่าจะรู้เองเห็นเอง มนัจะรู้เองเห็นเองอยา่งไร มนัมี
พลงังานท่ีไหนมนัยอ้นกลบั มนัมีน ้าท่ีไหนไหลข้ึนท่ีสูง มีแต่เขาทดข้ึนไปต่างๆ เขาตอ้งมีพลงังาน
ดึงมนัข้ึนไป น ้าถึงจะข้ึนไป เพราะน ้าเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิต 

แต่ธาตุรู้มนัมีชีวิตนะ ธาตุรู้มีชีวิตแลว้มนัมีกิเลสครอบง ามนัอยู ่ มนัจะไหลไปตาม
ธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งนั้นล่ะ ไหลไปตามธรรมชาติของมนั กระแสของโลกเป็นอย่างน้ี วฏัวน
เป็นอยา่งน้ี ผลของวฏัฏะท่ีมาเกิดมานัง่กนัอยูน่ี่ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาเพราะความเผลอไผล ความไม่รู้จกั
ธรรม ความไม่เขา้ใจของมนั ถึงยงัจะตอ้งเกิดตอ้งตายต่อไป การเกิดการตาย เกิดมาแลว้ก็เกิดซ ้ า 
เกิดซ ้ าข้ึนมา เกิดมาเป็นคฤหสัถ ์ยงัเกิดอีกเป็นภิกษุ สมมุติสงฆ ์ เกิดมาเป็นสมมุติสงฆ ์แลว้สมมุติ
สงฆ ์พอบวชข้ึนมาแลว้ อาวุโส-ภนัเต นัน่บวชก่อน “แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน” อยูแ่ลว้
เป็นอาวุโส มีสิทธิตามธรรมวินยั 

สิทธิทางวนัิยนี้ องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าบอกว่าให้เพือ่ประโยชน์กบัสงฆ์ ธรรม
วนัิยนีเ้พือ่บังคบัคนทีเ่ก้อเขนิ คนทีห่ยาบช้า ธรรมวนัิยนีเ้พือ่ให้สงฆ์อยู่สุขอยู่สบาย ธรรมวนัิยนี้
บังคบัไอ้คนเก้อเขิน คนเอารัดเอาเปรียบ กดขีบ่ังคบัมนัไว้ อย่าให้มนัโผล่ออกมา 

แต่คนทีเ่ป็นธรรม ธรรมวนัิยนีไ้ม่ไปบังคบัหรอก มนัจะส่งเสริมด้วย คนทีอ่ยู่สุขสบายแล้ว
ให้อยู่สุขสบาย คนทีม่เีจตนาดเีพือ่ส่งเสริมพระพทุธศาสนา เพือ่ให้ท าตามศาสนา 
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แต่ทิฏฐิไง ทิฏฐิความเห็นของคนมนัสูงมนัต ่า คนมนัสูงมนัต ่า บวชแลว้ คนปรารถนาเพื่อ
เล้ียงชีพ อยา่งน้ีอาวุโส ตอ้งท าตามอาวุโส อาวุโสจะพาท าอยา่งไร จะเร่ียไร จะหาเงินหาทอง
อยา่งไรก็ใหท้  าตาม แต่เราบวชเขา้มาแลว้ในสังคมอยา่งนั้น เราเห็นแลว้เรารับไม่ได ้ เรารับไม่ไดก้็
ตอ้งออกจากสังคมนั้น ดูสิ สังฆะ สังคมสงฆ ์ อุโบสถสังฆกรรม น่ีเราแยกของเราไป ถา้สังคมมนั
เป็นสภาวะแบบนั้น น่ียคุสมยั 

บุญซ้อนบุญ เราเกิดมาเป็นคฤหสัถ ์ เกิดอีกหนหน่ึง เกิดมาเป็นภิกษุสงฆ ์ ภิกษุสมมุติสงฆ์
ในสังคม สังคมของชาวพุทธ เกิดเป็นภิกษุ ภาษีก็ไม่ตอ้งเสีย รายไดต่้างๆ ยกเวน้ใหห้มด ไม่ตอ้ง
ไปท างานอยา่งฆราวาสเขา ทุกอยา่งไม่ตอ้งท าอะไรเลย ใหพ้ยายามแสวงหา ถา้การแสวงหา 
แสวงหาเพื่อใคร แสวงหาท่ีไหน 

เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ อุปัชฌายส์อนมาแลว้ ตอ้งเรียนปริยติั อุปัชฌายใ์หเ้รียนอยูแ่ลว้ 
ถา้ไม่มีเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ เป็นสงฆม์าไม่ได ้เป็นสงฆม์าไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะส่ิงน้ีคน
มนัติดอยู ่ติดอยูน่ี่มนับงัเงาอยู่ กิเลสมนัอาศยัส่ิงน้ีอยู่ แลว้อาศยัเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจออกหา
เหยือ่ ออกหาผลประโยชน์ หากนัไป อาวุโสอยา่งน้ีหรือ 

อาวุโสเขาต้องคายเหยือ่ คายมนัออกไป คายทฏิฐิมานะ คายความเห็นออกไป แล้ววธีิคาย 
คายอย่างไร ถ้าจะคายมนัต้องคายให้ถูกต้องสิ ในเมือ่อยากเป็นอาวุโส มนักต้็องมีคุณธรรมใน
อาวุโสน้ัน อาวุโสน้ันต้องเป็นผู้ปกป้อง ต้องเป็นผู้ช้ีน า ต้องเป็นคนบอกความผดิความถูกกบัภนัเต 

เราเป็นภนัเต สัทธิวิหาริก เราบวชมาใหม่ ทุกคนบวชมาใหม่ทั้งนั้นน่ะ คนเร่ิมบวชข้ึนมา 
ไม่มีพรรษาเลยนะ แลว้จะเอาท่ีพึ่งกบัใคร แลว้มองไปท่ีไหนมนัมีท่ีพึ่งไหม พึ่งท่ีไหนก็ไม่ได ้
แหล่งน ้าท่ีไหนมนัก็มีแต่แหล่งท่ีเน่าเสีย แหล่งน ้าเน่าเสียแลว้มนัด ารงชีวิตกนัอยา่งไร แลว้จะยอม
ใหต้วัเองเน่าเสีย? 

ส่ิงท่ีเป็นอาวุโส ในเม่ือมนัเป็นน ้าเน่าเสียอยา่งนั้น เราก็กลัน่ตวัเองออกมาใหเ้ป็นน ้าเสีย มี
แต่น ้าปัสสาวะ น ้าอุจจาระออกมา แลว้มนัเป็นอาวุโสๆ อาวุโสอยา่งนั้น น ้านั้นมนักินไม่ได ้น ้าจะ
กินได ้น ้าตอ้งสะอาดบริสุทธ์ิสิ น ้าสะอาดบริสุทธ์ิ น ้าบริสุทธ์ิมาจากไหนล่ะ 
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อาวุโสตอ้งกลัน่ออกมาใหน้ ้ าสะอาดบริสุทธ์ิข้ึนมา แลว้จะใหส้ัทธิวิหาริกไดด่ื้มกินน ้านั้น 
ไดอ้าศยัน ้านั้นด ารงชีวิตไง ถา้อยา่งน้ีเป็นอาวุโส ยอมรับ ยอมรับอาวุโสโดยธรรมวนัิย ไม่ได้
ยอมรับอาวุโสด้วยกเิลสตัณหาความทะยานอยาก 

ในเม่ือความเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ความมีทิฏฐิมานะ ใครบวชในศาสนาน้ี ถา้
อายพุรรษาต ่ากว่าตอ้งเป็นภนัเต ตอ้งมาหนุนความคิด ตอ้งมาหนุนทิฏฐิมานะอยา่งนั้น เป็นไป
ไม่ได ้เป็นไปไม่ได ้พระพุทธเจา้ไม่ไดพ้ดูอยา่งนั้นเลย 

พระพุทธเจา้บอกไวใ้นธรรมวินยั ถา้ในสังคมสงฆไ์หนมนัเป็นอลชัชี เราบงัเอิญธุดงคไ์ป 
แลว้ผา่นไปในสังคมนั้น ถา้เขาท าสังฆกรรมกนั เขาลงอุโบสถกนั ท าส่ิงต่างๆ ท่ีมนัทุศีล เราจะไม่
ยอมมีกรรมกบัเขาดว้ย ใหค้า้นไวใ้นหวัใจ ทั้งๆ ท่ีอยูใ่นสังฆกรรมนั้นนะ แต่เราไม่ยอมรับสังฆ
กรรมนั้น ใหค้า้นในหวัใจ จะไดไ้ม่ตอ้งมีกรรมร่วมไปกบัเขา การร่วมไปกบัเขา มีกรรมร่วมไปนะ 
สภาคกรรม 

ดูคนเกิดมาในสังคมสิ สังคมไหนมีความสุขความทุกข ์ ความสุขความทุกขม์นัเกิดมาจาก
ไหน ท าไมเราตอ้งมาเจอร่วมกนั น่ีสภาคกรรม ในเม่ือเขาท าทุจริตกนั เขาท าส่ิงท่ีเป็นโมฆะ-
โมฆียะในศาสนา แลว้เราอยูใ่นสังคมนั้น แลว้สังคมนั้นเราไปคา้นเขาก็ไม่ได ้ถา้เราไปคา้นเขา มนั
ก็เป็นทิฏฐิมานะ มนัตอ้งมีปัญหากนั เราก็คา้นไวใ้นหวัใจ เราไม่ยอมรับก็ได ้ ในเม่ือมนัเป็นแหล่ง
น ้าท่ีเสียหาย เป็นแหล่งน ้าท่ีไม่มีประโยชน์ ไปรดพืชผกั พืชผกัมนัก็ตายหมด เราไม่ใชส้งัคมอยา่ง
นั้น ส่ิงท่ีเป็นอยา่งน้ีมนัจะเป็นอาวุโสท าไม อาวุโสท ามาเพื่อใหม้นัร่วงโรยไป ใหศ้าสนามนัเศร้า
หมอง ใหม้นัเป็นอะไรไป แลว้ยงัมาทิฏฐิว่าไม่ยอมรับอาวุโส 

ท าไมจะไม่ยอมรับอาวุโส เพราะอาวุโส-ภนัเตเป็นธรรมวินยั เห็นไหม ธรรมวินยั ครูบา
อาจารยท่์านบอกว่าเชิดชูไวบ้นศีรษะเลยนะ ธรรมวินยั “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นตถาคต” แลว้เรา
ปฏิบติัเพื่อธรรมวินยั ปฏิบติัเพื่อตถาคต แลว้ไม่ยอมรับตถาคตเสียเอง มนัจะเป็นธรรมวินยัข้ึนมา
ไดอ้ยา่งไร ใจมนัจะเป็นธรรมวินยัข้ึนมาไม่ได ้ ใจมนัจะเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร ถา้ใจมนัเป็นธรรม 
มนัจะไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอมรับธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้ธรรมของ
มนัในหวัใจกบัธรรมของพระพุทธเจา้มนัเป็นอนัเดียวกนัไดอ้ยา่งไร 
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ในเม่ือ “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” น่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใช่
ไหม แลว้ธรรมวินยัล่ะ ในเม่ือหวัใจเป็นธรรมแลว้มนัคดัคา้นกบัธรรมวินยัไดอ้ยา่งไร เวน้ไวแ้ต่
มนัเป็นอลชัชี! มนัเป็นอลชัชี มนัไม่ยอมรับ 

ปากว่ายอมรับครูบาอาจารย ์ ว่าส่ิงนั้นเป็นครูบาอาจารยข์องเรา ธรรมวินยั ตอ้งยอมรับ
อาวุโส-ภนัเต แต่เวลาการประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารยต์อ้งการส่ิงใด ครูบาอาจารยต์อ้งท า
อยา่งไร ดูสิ ในวตัรปฏิบติั อาจริยวตัร อุปัชฌายวตัร สัทธิวิหาริก ถา้อุปัชฌายก์ระสันอยากสึก เรา
จะตอ้งมีวิธีการ ตอ้งมีอุบาย เราตอ้งซกัผา้ เราจะท าขอ้วตัร ถา้สัทธิวิหาริก ผูท่ี้อุปัฏฐากเป็นผูป่้วย
ข้ึนมา อุปัชฌายอ์าจารยจ์ะตอ้งซกัผา้ให้ จะตอ้งเอาอาหารมาให ้ ตอ้งดูแล น่ีขอ้วตัรมนัมีนะ 
อาจริยวตัร อาคนัตุกวตัร วตัรมีทุกอยา่งหมดเลย 

แลว้ครูบาอาจารยข์องเรา ปฏิญาณตนกนันะว่าเป็นลูกศิษย ์ทุกคนก็ว่าเป็นลูกศิษย ์ ทุกคนก็
รักครูบาอาจารยท์ั้งหมดเลย แต่เวลาครูบาอาจารยท่์านท าหนา้ท่ีการงาน ท่านก็ตอ้งการปรารถนา 
ตอ้งการอุม้โลก ท่านตอ้งการช่วยเหลือสังคม ท าไมมนัคดัคา้นกนั ท าไมมนัคดัคา้นกนั เวลามนั
คดัคา้น ต่อหนา้ก็ว่าเป็นลูกศิษย ์ ลบัหลงั พฤติกรรมน่ะ มนัคดัคา้นดว้ยพฤติกรรม! ปากพดูดี
ทั้งหมดเลย พฤติกรรมอยา่งน้ีมนัคดัคา้น มนัท าลายกนั อยา่งน้ีเป็นอาวุโสหรือ 

เวลาคนอ่ืนเขาท าไปตามธรรมวินยั ครูบาอาจารยต์อ้งการส่ิงใด มีความปรารถนาส่ิงใด เรา
ท าวตัรปฏิบติั เราร่วมมือไป น่ีต่างหากถึงว่ายอมรับอาวุโส-ภนัเต การยอมรับอาวุโส-ภนัเต คือ
ความเห็นตรงกนั การร่วมกระท ามนัตรงกนั มนัท าอะไรร่วมกนั ส่ิงนั้น น่ีเคารพอาวุโส-ภนัเต 

แต่มนัอา้งถึงว่าอาวุโส แต่ครูบาอาจารยท่์านด าเนินการอะไรก็แลว้แต่ ขดัขวางตลอด 
ขดัขวาง โตแ้ยง้ตลอด การขดัขวางโตแ้ยง้อนันั้น น่ีไม่เคารพในอาวุโส-ภนัเต ความไม่เคารพ
อาวุโส-ภนัเตคือความคดัคา้นในใจของเขา ในการโตแ้ยง้ของเขา แลว้ก็ไปท ากนัใตดิ้น ไปต่อตา้น 
ไปหาทางคดัคา้นเอา อยา่งน้ีเป็นอาวุโสไหม 

ในเม่ือถา้เป็นความจริง ท าไมไม่กลา้ท าต่อหนา้ ท าไมไม่ท าบนดิน ท าไมไม่ท าในท่ีเปิดเผย 
ในท่ีเปิดเผยนะ อา้งอิงกนั อา้งอิงว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีเราเป็นลูกศิษยล์ูกหา เราเป็นท่ีโปรด เรา
เป็นผูท้  าการแทน เราเป็นหวัหนา้ เราเป็นต่างๆ น่ีในส่ิงท่ีเปิดเผย แต่ในทางลบั ในทางลบัไม่เคยให้
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การส่งเสริม ไม่เคยใหค้วามร่วมมือ ไม่เคยท าส่ิงใดๆ เลย อยา่งน้ีหรือเรียกอาวุโส อาวุโส-ภนัเตมนั
อยูต่รงน้ีหรือ 

อาวุโส-ภนัเตมนัยอมรับกนัตั้งแต่ในหัวใจ เพราะอะไร เพราะการประพฤติปฏบิัตินะ 

ดูนกัวิชาการ ดูสิ เราเป็นนกัวิชาการ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ถา้นกัวิทยาศาสตร์
เขาทดสอบทดลองมาแลว้ เราทดลองอยา่งไรมนัก็ตอ้งออกค่ามาเหมือนกนัในทางวิทยาศาสตร์นั้น 
ถา้จิตวิปัสสนาข้ึนมา มนัเป็นธรรมข้ึนมาในหวัใจ ครูบาอาจารยท่์านท าของท่านข้ึนมา มนัเป็น
ธรรมข้ึนมา ถา้ในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ถา้มนัออกค่ามาไม่เหมือนกนั มนัจะเป็นสูตร
วิทยาศาสตร์อยา่งนั้นไดอ้ยา่งไร 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือครูบาอาจารยข์องเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้การประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมา เราเช่ือมัน่ว่าท่านมีคุณธรรมในหวัใจ ถา้ท่านมีคุณธรรมในหวัใจ ในการประพฤติปฏิบติั
ของเราข้ึนมา ถา้ปฏิบติัไปแลว้ ในเม่ือการกระท านั้นออกมา คุณค่ามนัตอ้งออกมาเหมือนกนัสิ ถา้
มนัออกมาเหมือนกนั มนัก็เป็นธรรมเหมือนกนั ถา้ธรรมเหมือนกนั ในการคิดของท่าน ในการ
กระท าของท่าน มนัจะมีกิเลสเขา้มาเจือปนไดอ้ยา่งไร ถา้มนัไม่มีกิเลสเขา้มาเจือปนในส่ิงนั้น ส่ิง
นั้นมนัก็เป็นธรรม แลว้เราคดัคา้นไปน่ีมนัเป็นอะไร มนัเป็นอะไร? มนัก็เป็นกิเลสไง มนัก็
เป็นทิฏฐิมานะไง มนัก็เป็นอลชัชีไง มนัเป็นอลชัชีอยา่งน้ี แลว้มนับอกว่าเป็นส่ิงท่ีเช่ือถือกนัมา 
มนัเป็นเร่ืองโลกๆ นะ มนัเป็นเร่ืองการใส่หนา้กาก ส่ิงท่ีเป็นการใส่หนา้กากเขา้หากนั 

อาวุโส-ภนัเต ในเม่ือครูบาอาจารยข์องเราเป็นธรรมอยูแ่ลว้ หลวงตาเป็นธรรม ครูบา
อาจารยข์องเราท่ีอุม้โลกอยูน่ี่เป็นธรรม แต่ในการขบัเคล่ือนไป ไอก้ารท่ีโตแ้ยง้คดัคา้น อนัน้ีเป็น
ธรรมไหม? ไม่เป็นธรรม แลว้เวลาออกมาในหมู่คณะจะอา้งอาวุโส-ภนัเต ส่ิงน้ีอา้งอาวุโส-ภนัเต 

อาวุโส-ภนัเต มนัต้องอาวุโส-ภนัเตมาจากคุณธรรมสิ อาวุโส-ภนัเตไม่ตอ้งมีใครบอกนะ 
ถา้ส่ิงท่ีเป็นธรรมอยูท่ี่ไหน เทวดาฟ้าดินยงัมาฟังเทศน์เลย เทวดามาฟังเทศน์นะ ส่ิงต่างๆ มาฟัง
เทศน์ ยงัมาปรึกษาขอ้ธรรม แลว้ของเรามนัตอ้งไปเรียกร้องใคร ในเม่ือเทวดา ในเม่ือพรหมอยูบ่น
ฟ้าบนสวรรคเ์ขายงัรู้วา่อะไรดี อะไรผดิอะไรถูกเลย เขายงัมาเคารพนบนอบ ส่ิงน้ีตอ้งเรียกร้อง
ไหม? มนัไม่ตอ้งเรียกร้อง มนัเป็นสัจธรรมความจริง 
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แลว้เราไปเรียกร้องอยูน่ี่ ส่ิงท่ีเรียกร้อง เรียกร้องอาวุโส-ภนัเต อนัน้ีมนัเป็นทิฏฐิมานะ อา้ง! 
อา้ง! อา้ง! อา้งธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อา้งวินยั อา้งธรรมไง อา้งว่าเป็น
ธรรมวินยั ธรรมวินยัเป็นอาวุโส-ภนัเต 

“แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน” ถา้อยูโ่ดยซ่ือสัตย ์ อยูโ่ดยคุณภาพ ส่ิงท่ีเราประพฤติ
ปฏิบติัมนัอยูท่ี่วาสนา วาสนาวา่เราปฏิบติัธรรม เราอยูข้ึ่นมา เราบวชข้ึนมา พรรษามากข้ึนมาขนาด
ไหนก็แลว้แต่ แต่ในเม่ือประพฤติปฏิบติัสุดความสามารถของเราแลว้ จิตใจเราซ่ือตรงกบัธรรม
วินยั ถา้มนัยงัไม่ไดผ้ลข้ึนมา อินทรีย ์พละ ความเป็นไปของใจ ใจมนัรับสภาวธรรม 

ดูสิ ดูพระโสดาบนั พระสกิทาคามี พระอนาคามี มนัมีคุณค่าขนาดไหน อริยทรัพย ์ ถา้ใจ
ของเรามนัมีคุณค่า หรือว่าสถานะมนัจะยงัรับสภาวะแบบน้ีไม่ได ้ เราก็ใชปั้ญญาของเราไป เรา
วิปัสสนาของเราไป เราใคร่ครวญของเราไป ส่ิงท่ีเราใคร่ครวญ เราท าของเรา ส่ิงน้ีก็เป็นประโยชน์
กบัเรา ถึงมนัจะไม่เขา้ถึงคุณค่าอนันั้น ถึงมนัจะไม่เขา้ถึงธรรมวินยั ถึงไม่เขา้ถึงธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราก็รักษาของเราไป มนัซ่ือสัตย ์ ถา้อาวุโส-ภนัเตอยา่งน้ี เคารพนะ 
เคารพดว้ย เห็นใจดว้ย เพราะการประพฤติปฏิบติัมนัธรรมเหนือโลกไง 

เราเกิดมาในโลก เกิดมาเป็นคฤหสัถ ์ แลว้เกิดซอ้นมาในภิกษุสงฆ ์ ในสมมุติสงฆ ์ แลว้ถา้
เกิดมาในอริยทรัพยจ์ากภายใน เป็นอริยสงฆใ์นหวัใจ มนัอยูใ่นหวัใจนะ ถา้เป็นอริยสงฆใ์นหวัใจ
ข้ึนมา อนัน้ีเป็นสมบติัของเรา แลว้พระโสดาบนัไม่สีลพัพตปรามาส ลบหลู่ครูบาอาจารยไ์ม่ได ้
ลบหลู่ภิกษุท่ีสูงกว่าไม่ได ้

ภิกษุท่ีสูงกว่า ภิกษุท่ีมีอาวุโสสูงกวา่มนัจะลบหลู่ไดอ้ยา่งไร มนัไม่ลบหลู่หรอก ธรรมวินยั
ไม่ลบหลู่ แต่มนัลบหลู่ไอกิ้เลสน่ะ มนัลบหลู่ไอส่ิ้งท่ีแทงอยูข่า้งหลงัน่ะ ไอท่ี้ท าลายกนั ไออ้ยา่ง
นั้นลบหลู่ มนัเห็นการกระท าของกิเลส อนัน้ีมนัรับสภาวะอยา่งน้ีไม่ได ้สภาวะอยา่งน้ีมนัเป็นเร่ือง
ของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แลว้เอามาซ่อนเร้นกนั เอามาซ่อนเร้นอยูใ่นหวัใจ แลว้เอา
ออกมาท าลายกนั ออกมากระมิดกระเม้ียนท าลายกนั แต่ผูมี้ตาเขารู้ เขารู้ ผูท่ี้มีตา ผูท่ี้เขามีความรู้
เขารู้เขาเห็น ถา้เขารู้เขาเห็น เขาขยะแขยง เขารับส่ิงน้ีไม่ได ้ เขารับส่ิงท่ีเป็นความขยะแขยงใน
หวัใจอนันั้นไม่ได ้ถา้รับส่ิงท่ีขยะแขยงไม่ได ้นัน่เป็นสิทธิของท่าน อากาศในโลกน้ี อากาศหายใจ
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ตอ้งขออนุญาตใคร ความรู้สึกของใจ ในเม่ือมนัมีความเห็นอยา่งน้ี มนัตอ้งขออนุญาตใคร? มนัขอ
อนุญาตเหตุผลเวย้! เหตุผลที่เราเห็น ส่ิงท่ีตามนัเห็น มนัเห็นแลว้มนัรับไม่ได ้

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ืออากาศหายใจ เรามีสิทธิ ทุกคนมีสิทธิหายใจเหมือนกนัหมด เราเกิด
มาเรากมี็อากาศหายใจ ทุกคนมีอากาศหายใจ โพรงจมูกใครก็โพรงจมกูมนั หายใจกนัไปสิ อากาศ
ของใคร อากาศเป็นของสาธารณะ ทุกคนก็หายใจได ้

อนัน้ีก็เหมือนกนั สิทธิความเป็นอยูข่องสงฆ ์ ในเม่ือเราเป็นสงฆ ์ เราเป็นพระ เรามีสิทธิ 
เพราะเราบวชมาโดยจตุตถกรรม เรามีสิทธิเหมือนกนัในหมู่สงฆ ์ เราก็อยูข่องเรา เราก็อยูสิ่ทธิของ
เราสิ ในเม่ือการเคารพหรือไม่เคารพมนับงัคบัใจกนัไม่ได ้ความเคารพในสัจธรรมมนับงัคบัใจกนั
ไม่ได ้แต่อาวุโส-ภนัเต ในเม่ือเราไปอยูใ่นสังคม เราออกไปในกฎจราจร แลว้ออกไปในสังคม ถา้
อาวุโส-ภนัเต อนันั้นก็ตอ้งเป็นไปตามอาวุโส-ภนัเต มนัธรรมดา มนัเป็นเร่ืองธรรมดา เป็นเร่ือง
ของหยาบๆ เป็นเร่ืองของสังคม เร่ืองของความเป็นอยู่ แต่มนัไม่ใช่เร่ืองของธรรม 

เร่ืองของธรรมเป็นเร่ืองของความเห็นจากภายใน ความเห็นจากหวัใจท่ีมนัเป็นไปตาม
ความเป็นจริง ถา้หวัใจมนัเป็นความเป็นจริง ส่ิงท่ีเป็นความจริงแลว้มนัเป็นอยา่งอ่ืนไม่ได ้มนัเป็น
อยา่งอ่ืนไปไม่ได ้มนัเป็นอกุปปธรรม อกุปปธรรม มนัเป็นอฐานะท่ีมนัจะท าความชัว่ 

ความชัว่ ความต่างๆ มนัเป็นเร่ืองของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัเป็นกุปปธรรม 
ธรรมเจริญ ท าสมาธิเจริญ ปัญญาเจริญ ว่าง ปล่อยวางกนัหมด ส่ิงต่างๆ เป็นความเจริญหมด เด๋ียว
มนัก็เส่ือม กุปปธรรมมนัเป็นอนิจจงั มนัแปรปรวน มนัไม่แน่นอน ส่ิงน้ีมนัตลบหลงัได ้ มนัคืน 
คือกิเลสมนัฟ้ืนตวัได ้มนัต่างๆ ได ้น่ีกุปปธรรม 

อกปุปธรรม อกุปปธรรม กิเลสมนัตายไปจากหวัใจ ฟ้ืนไม่ได ้ ไม่มีเช้ือ ไม่มีส่ิงใดใหม้นั
ฟ้ืน ไม่มี ไม่มีการสืบต่อ ไม่มีส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน มนัเป็นธรรมลว้นๆ ธรรมลว้นๆ มนัเป็นธรรมอนั
เดียวกบัธรรมวินยั ธรรมวินยัเป็นธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีออกมาจากใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นกิริยาของธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็น
พระอรหนัต์ เป็นศาสดา แลว้วางธรรมวนิยัไว ้ แลว้เรากา้วเดินตามนั้นมา เราจะมีความกตญัญู
กตเวทีกบัธรรมวินยันั้นขนาดไหน น่ีเราไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา เราไดจ้ากพ่อจากแม่ พ่อแม่มี
คุณประโยชน์กบัเราไหม 
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พ่อแม่ดีก็เป็นพระอรหนัตข์องลูก พ่อแม่ไม่ดีก็เป็นพระอรหนัตข์องลูก ถา้พ่อแม่ไม่ดี ค าว่า 
“ไม่ดี” ไม่ดีทางสังคมโลกนะ ไม่ดีในความเห็นของเขา ในความเห็นของโลก จริตนิสยัของคนไม่
เหมือนกนั แต่ดีไม่ดีก็แลว้แต่ก็คือพ่อแม่ของเรา ถา้พ่อแม่ของเราเป็นพระอรหนัตข์องลูก 

น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดมาจากธรรมวินยั โดยธรรมวินยั พ่อแม่ของเราดีอยูแ่ลว้ดว้ย เพราะ
เป็นศาสดา ไม่มีอะไรในหวัใจ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยอดเยีย่มอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ 
แลว้เราจะไม่ยอมรับ เป็นไปไม่ได ้ เราไม่ยอมรับส่ิงท่ีดี เป็นไปไม่ได ้ ยิง่ใจมนัเป็นสภาวะเป็น
ความจริงอยูแ่ลว้ มนัเห็นของมนัจริง มนัรู้ของมนัจริง มนัจะปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นความจริง เป็นไป
ไม่ไดเ้ลย ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นอฐานะ มนัเป็นอกุปปธรรม มนัเป็นธรรมในหวัใจ ฉะนั้น 
เร่ืองท่ีว่าไม่เคารพอาวุโส-ภนัเต มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย ส่ิงน้ีเป็นไปไม่ได ้ เร่ืองของความท่ีไม่เคารพ
อาวุโส-ภนัเต 

แต่ผูว้ิจารณ์ ผูเ้ห็น มนัเป็นกิเลสตณัหา มนัเอากฎหมายมาบงัคบัว่า ส่ิงน้ี ในเม่ืออาวุโส-ภนั
เต ทุกคนตอ้งเห็น ถา้อาวุโส-ภนัเต ส่ิงท่ีมนัเห็นอาวุโส-ภนัเต ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองกรอบไง แต่ในเม่ือ
ความเป็นไป ในเม่ือหวัใจมนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นการกดข่ี มนัเป็น
การกดข่ีนะ 

เราน่ีข้ีทั้งตวัเลย เหมน็ไปทัว่โลก แลว้จะใหค้นบอกว่าน่ีเป็นน ้าหอม ส่ิงน้ีหอมมาก เป็น
อาจารยข์องเรา ลอยมาจากสวรรค ์ตวัเขียวๆ เลย เป็นไปไม่ได ้ น่ีมนัเป็นอกุศล ส่ิงท่ีเป็นอกุศลใน
หวัใจ ส่ิงท่ีเป็นกิเลสตณัหาในหวัใจ มนัปกปิดมนัไว ้ ทั้งๆ ท่ีชา้งตายทั้งตวั เอาใบบวัมาปิดไว ้
ความชัว่ทั้งตวั ความอกุศลในหวัใจทั้งหวัใจเลย เอาธรรมวินยัปิดไวว้่าเป็นอาวุโส จะตอ้งใหใ้คร
ยอมรับ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ น่ีชา้งตายทั้งตวั เหมน็ไปทัว่เลย 
ความเห็นการกระท าของเราน่ีเหมน็ เหมน็เดด็ขาด จะปกปิดขนาดไหนก็เหมน็ 

กล่ินของมนุษยน่ี์กล่ินคาว เทวดาไดก้ล่ินคาวยงัไม่อยากเขา้ใกลเ้ลย น่ีกล่ินของอกุศล กล่ิน
ของกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ ทั้งๆ ท่ีว่าเป็นสงฆน่ี์แหละ เป็นพระน่ีแหละ แลว้เป็นอาวุโสดว้ย เป็น
พระท่ีมีศกัยภาพดว้ย แต่ในหวัใจมนัเป็นบาปอกุศลทั้งหมดเลย มนัจะออกมา กล่ินของมนัเหมน็ 
ในเม่ือกล่ินของมนัเหมน็ คนเขาไดก้ล่ินนะ 
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อยา่เอาส่ิงน้ีมากดข่ีกนั อยา่เอาส่ิงน้ีมาแอบอา้ง ไม่ตอ้งมาแอบอา้ง ความเป็นจริงตอ้งเป็น
ความเป็นจริง ถา้มนัจริง มนัจริงของมนัอยู่แลว้ ไม่ตอ้งเรียกร้องใหใ้ครมาหรอก ไม่ใช่กลองจญัไร 
ไม่ไดตี้เลย มนัดงัของมนัเอง กลองมนัตอ้งมีคนเขาตีสิ กลอง ระฆงั ถา้มีคนตี มนัจะมีเสียงกงัวาน
ของมนั 

น่ีก็เหมือนกนั เขาไดถ้ามหรือเปล่า เขาไดข้อนิสัยตวัหรือเปล่า เขาไดมี้ความจ านนหรือ
เปล่า ถา้มีความดี เขาเขา้มาตี เขาเขา้มาเคารพนบนอบ อยา่งนั้นค่อยดงั ถา้มนัดงั กลองเขาตีแลว้
ค่อยดงั ไม่ใช่กลองจญัไร กลองจญัไร เสียงมนัดงักระห่ึมไป มนัตอ้งการใหค้นกลวั มีแต่คนวิ่ง
แตกต่ืนหนี มีแต่คนแตกต่ืนหนีมนั เพราะว่าเขาตกใจว่าไม่ไดตี้ มนัดงัไดอ้ยา่งไร ส่ิงน้ีไม่เป็น
ประโยชน์หรอก 

ถา้เป็นประโยชน์นะ ใหมี้สติสัมปชญัญะ ใหย้อมรับความเป็นจริง ยอมรับความเป็นจริง 
ส่ิงท่ีมีว่ามี ส่ิงท่ีไม่มีว่าไม่มี ไม่มี ถา้ในหวัใจเราไม่มี เราก็อยูเ่ป็นพระเหมือนกนั น่าสลดนะ น่า
สลดสังเวชมาก ถา้ใจไม่มีคุณธรรมในหวัใจก็ตอ้งยอมรับเสีย ยอมรับ แลว้อยา่ใหกิ้เลสมนัข่ีหวั 

น่ีไม่มีคุณธรรมในหวัใจ แต่กิเลสมนัข่ีหวั อยากดงัอยากใหญ่ อยากข่ีเสือ อยากนัง่หลงัเสือ 
มนัตะปบตายนะ 

ถา้มนัมีความจริงข้ึนมา มนัไม่ใช่ข่ีหลงัเสือ มนัเป็นธรรมในหวัใจ มนัเป็นความจริงของ
มนัอยา่งนั้น อยา่ใหกิ้เลสมนัแซงหนา้สิ อยา่ใหกิ้เลสมนัออกหนา้นะ ธรรมขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจ้าบอกให้ดูหัวใจของเรา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน 

ไม่จ าเป็นเลย ครูบาอาจารยเ์ราอยากอยูเ่ฉยๆ อยากอยูใ่นป่า อยากอยูค่นเดียว สุขสงบ มนั
สงบในหวัใจ คนเขา้มาวุ่นวายเดือดร้อน มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นภาระไปทั้งหมดเลย ถึงว่าไม่ตอ้งการให้
ใครมานบัหนา้ถือตาหรอก การนบัหนา้ถือตา โลกธรรม ธรรมเก่าแก่ ถา้คนไม่มีสติสัมปชญัญะ 
ไปกินเหยือ่ ไปกินเหยือ่กบัส่ิงท่ีเป็นลาภสักการะ แลว้โมฆบุรุษตายเพราะลาภ โมฆบุรุษตายเพราะ
ตอ้งการใหเ้ขามายอมรับ ถึงว่าเป็นอาวุโส ตอ้งเป็นคนอ่ืนมายอมรับ มายอมจ านน 

อยา่! ไม่จริงหรอก ถา้เราดีจริงนะ หลวงปู่ มัน่ท่านเคยออกสังคมไหม หลวงปู่ มัน่ ครูบา
อาจารยจ์ะเขา้ไปหาท่าน ตอ้งเดินเขา้ไป คฤหสัถอ์ยากไปท าบุญกบัหลวงปู่ มัน่ ตอ้งซ้ือทาง ซ้ือ
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แปลงนาของเขาเลย เพราะผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เดินไม่ไหว นัง่เกวียนไป จะตอ้งซ้ือทางผา่นนาเขาไป ดั้นดน้
เขา้ไปเพื่อจะไปกราบเคารพครูบาอาจารยข์องเรา น่ีท่านออกมายุง่ไหม 

ความเป็นจริงมนัเป็นจริงของมนัอยา่งนั้นนะ มนัไม่ดิ้นรน ไม่หิวไม่กระหาย ความไม่หิว
ไม่กระหาย ไม่ตอ้งไปกงัวลว่าพระท่ีไหนเขาจะไม่เคารพบชูาเรา จะไม่มีใครเคารพนบนอบเรา ไม่
มีถืออาวุโส-ภนัเต 

อาวุโส-ภนัเต ขอใหเ้จอหนา้กนัสิ ถา้พรรษามากกว่าหรือบวชวนัเดียวกนั แต่เวลาต่างกนั 
จะกราบใหด้ ูกราบเลย ไม่ไดก้ราบอลชัชี กราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กราบธรรมวินยั 
จะกราบธรรมวินยันะ เคารพธรรมวินยัมาก แต่ไอเ้ปรต ไม่เคารพ เปรตคือเปรต ธรรมวินยัเป็น
ธรรมวินยั เราตอ้งแยกออก ๒ ส่วน แลว้เราจะอยูด่ว้ยความไม่เศร้าหมอง ชีวิตเราจะไม่เศร้าหมอง
นะ ชีวิตเราจะอาจหาญ ชีวิตจะร่ืนเริง กราบก็กราบธรรม กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆร์วมเป็นหน่ึงเดียวอยูใ่นหวัใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัอยูแ่ลว้ ในหวัใจ
เราเป็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์

ในเมือ่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สูตรทฤษฎทีั้งหมดอยู่ในหัวใจเรา การเปลีย่นแปลง 
การเคลือ่นไหวของโลก เราเข้าใจหมด แล้วมนัจะไปตื่นเต้นกบัอะไร หัวใจดวงนี้จะตื่นเต้นกบัใคร 
หัวใจดวงนีจ้ะไปหวัน่ไหวกบัส่ิงใด จะไม่หวัน่ไหวกบัส่ิงใดๆ เลย ไม่ต้องไปหวัน่ไหวกบัใครทั้งส้ิน 
ขอให้ประพฤติปฏบิัติไป เขาจะพดู เขาจะติเตียน เขาจะนินทาขนาดไหน มนัปากสกปรกจากข้าง
นอก ไกลแสนไกล หัวใจของเราอยู่กบัเรา อายตนะ ตา หู จมูก ลิน้ กายของเราอยู่กบัเรา เราจะต้อง
ตื่นเต้นไปกบัใคร 

น่ีไม่ไดต่ื้นเตน้ไปกบัใครเลย แต่ท่ีวิสัชนามาน้ีก็เพราะว่ามนัเป็นมารยาสาไถย มนัเป็นมายา 
มายาเพื่อบอกว่าไม่เคารพในอาวุโส จะใหเ้ราไปเคารพนบนอบเขา จะใหก้ม้หวัไปหาเขาน่ะ มนั
เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้

ถา้มนัเป็นความดี อยูท่ี่ไหนเราก็เคารพ ไม่ตอ้งมากดหวั! มากดหวัไม่ได!้ ถา้เป็นธรรม ไม่
มีการกดหวั ไม่ใช่โมฆบุรุษ มนัเป็นส่ิงท่ีเห็นจริงๆ เราเห็นจริงๆ ของเราอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งมีใครมากด 
ไม่ตอ้งมีใครมาข่มข่ี ถา้เป็นจริง จะวิ่งไปกราบเอง จะวิ่งไปสาธุเอง จะวิ่งไปยอมรับเอง เอวงั 


