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ฟังธรรม ตั้งใจนะ ฟังธรรม ธรรมะ ดูสิ ทางโลกเขา ดูโลกเขาน่าสงสารมาก เพราะตอนน้ี
ใครมาหาก็บอกว่าท าไมมนัทุกขข์นาดน้ี ความทุกขข์องเขา ท ามาหากินแสนทุกขแ์สนยาก แสน
ทุกขแ์สนยากเลย เพราะอะไร เพราะเร่ืองของเขา เร่ืองของทุกข ์เศรษฐกิจมนัแยม่าก เศรษฐกิจแย่
มากแลว้เขาก็ตอ้งหาอยูห่ากินของเขา เขาหาอยูห่ากินของเขา เขาก็ทุกขข์องเขา น่ีทุกขข์องโลก
มนัมหาศาลนะ ถา้ทุกขข์องโลกมหาศาลแลว้ เราหนีโลกมา ถา้เราหนีโลกมา พอใจมนัมาเคยชิน
กบัธรรม ธรรมและวินยั ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเรา แลว้เราไปคุน้ชิน ครูบาอาจารยท่์านถึง
ไม่ใหคุ้น้ชินไง เขยใหม่ ถา้เขยใหม่ ดูสิ เราบวชใหม่ๆ เราจะกลวัไปหมดเลย ไอน้ัน่ก็จะผดิ ไอน่ี้ก็
จะผดิ ผดิไปทั้งนั้นแหละ แต่พอมนัชินชาหนา้ดา้น มนัไปคุน้ชิน เห็นไหม 

โลกเขาก็ทุกข ์โลกเขาหาทางออกกนั แลว้เรามีศรัทธาความเช่ือ เขาหาทางออกอยูแ่ลว้ เรา
มาแลว้ เราอยูใ่นศาสนา เป็นสมมุติสงฆ ์ถา้สมมุติสงฆ ์เราตอ้งต่ืนตวัสิ ถา้เราต่ืนตวัข้ึนมา ชีวิตเรา
จะมีคุณค่านะ 

ของมนัเป็นของร้อนทั้งนั้นน่ะ ถา้ใครไปจบัของร้อน มนัมีแต่เจบ็ไขไ้ดป่้วย มือมนัตอ้ง
พอง แลว้ของเรามนัอยูก่บัธรรมวินยั ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกในธรรม ถา้
พวกเรา ส่ิงท่ีเราปฏิบติั อลชัชีเวลากินขา้วไปเหมือนกินถ่านแดงๆ เลย ถ่านแดงๆ ใส่เขา้ไปใน
ปาก แต่เราไม่เห็น อะไรถ่านแดงๆ อร่อย กบัขา้วอร่อย ส่ิงท่ีอยูใ่นบาตรน่ีของน่ากินทั้งนั้นน่ะ 
ของน่ากินมนัเป็นเพราะกิเลสมนัมองนะ 

แต่ถา้เป็นธรรมมนัมองส่ิงน้ี ดูสิ ทางการแพทยเ์ขายงัรู้เลย ผูท่ี้เป็นหมอ อะไรกินเขา้ไป
แลว้มนัเป็นผลร้ายกบัร่างกาย เขาจะเลือกของเขา แมแ้ต่เขาเรียนทางการแพทยเ์ขายงัรู้เลยว่าอะไร
ควรไม่ควร แลว้น่ีเราเรียนเร่ืองธรรมวินยั ส่ิงท่ีเป็นธรรมวินยั ถ่านแดงๆ เขา้ไปในปากเลย เพราะ
อะไร เพราะเวลามนัใหผ้ลแลว้ เวลากรรมมนัใหผ้ล เราทุกขย์ากมาก น่ีเวลากรรมใหผ้ล ทีน้ีกรรม
มนัยงัไม่ใหผ้ลสิ กรรมยงัไม่ใหผ้ลเพราะอะไร เพราะเราท าคุณงามความดีมา 
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เพราะเราไม่มีบุญกุศล เราไม่ไดเ้กิดเป็นพระ เราไม่ไดเ้กิดเป็นโยม ถา้ไม่ไดเ้กิดเป็นมนุษย ์
น่ีเราเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ยงัมีศรัทธาความเช่ือในศาสนา ศรัทธาความเช่ือในศาสนา ดูสิ เขา
เรียกร้องโอกาสกนั คนเขาเรียกร้องโอกาสกนั ขอใหเ้ขามีโอกาสไดแ้สดงความสามารถของเขา
บา้ง เขาไม่มีเวทีแสดงความสามารถของเขา ถา้เขามีเวทีแสดงความสามารถ เขาจะแสดง
ความสามารถของเขาว่าเขาก็เป็นมนุษยค์นหน่ึงท่ีมีความสามารถมาก ท าไมสังคมไม่ใหโ้อกาส
เขาเลย เห็นไหมเขาเรียกร้องโอกาสเขามาก น่ีเขาไม่มีโอกาสของเขา อนัน้ีมนัเร่ืองของกรรม 
เร่ืองของกรรม เพราะวาสนาของคนไม่เหมือนกนั คนเกิดมา เกิดมาจากพ่อแม่เหมือนกนั พ่อแม่
เดียวกนั โอกาสยงัไม่เหมือนกนัเลย แลว้เราเกิดมาเป็นมนุษย ์แลว้ยงัมีศรัทธาความเช่ือ ความเช่ือ
ในศาสนา ถา้ความเช่ือในศาสนา ในศาสนาพุทธดว้ย ดูสิ ในลทัธิอ่ืนๆ เขาว่าเป็นศาสนา
เหมือนกนั มนัเป็นลทัธิ ลทัธิอ่ืนๆ 

“สุภทัทะ เธออยา่ถามใหม้ากไปเลย ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 

แลว้ศาสนาพุทธของเรามนัมีมรรค มคัคา มรรคเคร่ืองด าเนิน มคัคามนัอยูท่ี่หวัใจ มคัคา 
เคร่ืองด าเนิน มคัคาอนัน้ีเราแสวงหาของเรา ถา้มคัคาอนัน้ีมนัเกิดข้ึนมา มนัตอ้งมีภาวะรองรับ 
ภาวะนะ ภาวะรองรับ จริตนิสัยของคน ดูสิ จริตนิสัยของคนท่ีมนัจะมีเชาวน์ปัญญาขนาดไหน 
มนัจะมีจุดยนืขนาดไหน มนัก็เป็นกิเลสของเขา กิเลสท่ีมนัละเอียดมนัหยาบต่างกนัในใจนั้น ถา้
มนัหยาบละเอียดต่างกนัในใจนั้น ถา้มคัคะมนัสมดุลกบัใจนั้น มนัก็แกกิ้เลสของใจนั้น 

ส่ิงท่ีมนัว่าเป็นธรรมๆ ท่ีมนัจะเกิดข้ึนมา มนัตอ้งมีภาวะของเรารองรับ ภาวะรองรับอนัน้ี 
เห็นไหม เราถึงตอ้งดูใจเราไง ส่ิงท่ีใจเรา ดคูวามเป็นอยูข่องเราสิ ท่ีเราเป็นอยูแ่บบพระป่า เราอยู่
บา้นนอกคอกนา บา้นนอกคอกนามนัเจาะจง บิณฑบาตมนัเจาะจง เจาะจงว่าบา้นนั้นๆ มนัมีไม่ก่ี
บา้นไง แลว้มนัเจาะจงไม่ก่ีบา้น มนัก็เป็นการวดัใจกนั วดัใจกนัเพราะอะไร เพราะเขาเป็นคนให้ 
เขาเป็นคนให ้เขาว่าเขาตอ้งมีคุณมากกว่าเรา เพราะเขาเป็นคนใหเ้รา 

แต่เขาไม่ไดเ้ขา้ใจเลยวา่เราเป็นคนให ้ เราเป็นคนใหธ้รรมเขา เราใหโ้อกาสเขา โอกาสเขา
ไดท้  าบุญกุศลของเขา ถา้ไม่มีพระ เขาจะท าบุญกบัใคร เขาไม่มีหรอก แต่ดว้ยความท่ีว่าเขาเป็น
คนทุกขค์นจน คนทุกขค์นจน ส่ิงท่ีเขาหามามนัมีคุณค่าทั้งนั้นน่ะ ขา้วเมลด็หน่ึงก็มีคุณค่านะ 

ยิง่ในปัจจุบนัน้ี ดูสิ เขาเอาไปท าพลงังานทดแทน ต่อไปอาหารจะแพงข้ึน โลกน้ีก าลงัจะ
ปรับตวั ทุกอยา่งมนัจะมีคุณค่าของมนัหมดเลย อาหารจะเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มาก เพราะอะไร 
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เพราะเราเป็นอู่ขา้วอู่น ้ า เราถึงว่าส่ิงน้ีเป็นเร่ืองปกติ ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว ไปท่ีไหนมนัก็มีกิน 
ไม่ทุกขไ์ม่จนหรอก แต่เราไปต่ืนเตน้กบัเร่ืองเทคโนโลยี เทคโนโลยมีนักินไม่ได ้พอมนักินไม่ได ้
พอมนัเส่ือมค่าไปๆ ต่อไปอาหารจะมีคุณค่ามาก อาหารมีคุณค่ามากเพราะมนัตอ้งกินทุกวนั แลว้
ถา้มีคุณค่า จะเกิดจลาจลก็เพราะเร่ืองอาหาร เร่ืองอาหาร ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยั ๔ มนัจะมี
คุณค่าข้ึนมาแลว้ เพราะอะไร เพราะจะมีราคาแพงข้ึนไปเร่ือยๆ น่ีส่ิงท่ีมีราคาแพงข้ึนไปเร่ือยๆ 

ส่ิงท่ีมนัมีคุณค่า แลว้คนทุกขค์นจนเขาหาส่ิงน้ีมา แลว้เขาจะใหเ้รา เขาจะสละทาน คน
ทุกขค์นจน ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีหามาดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเขา แลว้เขาสละมา เขาตอ้งมีประโยชน์
กบัเรา แต่ถา้เรามีจุดยนืของเรา เราเป็นคนดีของเรา เขาจะใหห้รือไม่ให ้กาลเวลามนัพสูิจน์ ความ
ดีความชัว่มนัพิสูจน์กนัเอง แมแ้ต่ตามองตากนัมนัรู้นะ คนท าดีท าชัว่ในหวัใจมนัปิดไม่อยูห่รอก 
มนัอยูใ่นหวัใจของเราน่ีแหละ มนัแสดงออกมาจากใจน่ีแหละ เปิดอกเราเลย อกเรามีเท่าน้ี 

ถา้เรามีจุดยนืของเรา อ่ิมบา้งอดบา้งมนัเร่ืองธรรมดา ขณะท่ีเขาเขา้ใจผดิ เขาไม่เห็นดว้ย
กบัเรา นัน่มนัเร่ืองของเขา แต่ถา้เม่ือไหร่เขาเขา้ใจถูกของเขาข้ึนมา เขาจะเสียใจภายหลงั ส่ิงใดส่ิง
หน่ึงท าแลว้เสียใจภายหลงั ส่ิงนั้นไม่ดีเลย แต่ธรรมะ ธรรมะมนัอยูใ่นหวัใจของเรานะ ถา้เรา
ประพฤติปฏิบติั ดูสิ เรามีศรัทธาความเช่ือแบบเขา เราถึงไดอ้อกมาจากคฤหสัถ ์ มาเป็นบรรพชิต 
เป็นบรรพชิต เป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร 

เป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร ถา้เห็นภยัในวฏัสงสาร เรายนือยูน่ี่ เรามองออกไปท่ีโลกสิ ดู
เวลาเม่ือก่อน ความเป็นอยูเ่ขามีความสุขอุดมสมบรูณ์พอสมควร แลว้มนัอตัคดัขาดแคลนไปเร่ือย 
อตัคดัขาดแคลนนะ เราจะตอ้งเจือจานกนั ตอ้งหาแหล่งน ้า ตอ้งหาอาหาร ค านวณเลย ผูบ้ริหาร
เขาตอ้งหาอาหาร ตอ้งหาแหล่งน ้า ตอ้งมีพื้นท่ีเพาะปลูกข้ึนมาเพื่อจะมีอาหารเล้ียงประชากร 
ประชากรจะมีเท่านั้น ต่อไปในอนาคตมนัจะมีเพิ่มมากข้ึน จะตอ้งอยูต่อ้งกินขนาดไหน ตอ้งคิด
ค านวณกนัไปตลอดเวลา 

ส่ิงน้ี แลว้ส่ิงท่ีเขาหา มนัเป็นโอกาสของคนแต่ละคน โลกก็เดือดร้อน ในโลกเดือดร้อน
แลว้ เราหนีมาแลว้ เรามาเป็นพระแลว้ เราเป็นภิกษุแลว้ เราก็ไปเห็นภยัแลว้ มนัก็ยงัเป็นโลกอยู ่
เป็นโลกอยูเ่พราะใจเรายงัเป็นโลกอยู ่ ถา้ใจเราเป็นโลกอยู ่ เราตอ้งรักษาใจเรา อยา่ใหม้นัต่ืนเตน้
ไปกบัโลกเขา ถา้มนัต่ืนเตน้ไปกบัโลกเขา ในนวโกวาท ท่ีไหนมีเสียงดงั เราไปกบัเขา น่ีไม่มี
จุดยนืเลย ท่ีไหนมีการละเล่น มีเสียง มีฟ้อนร า ไปหมดเลย 
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น่ีก็เหมือนกนั จิตมนัอยูก่บัเรา เราเป็นพระภิกษุบวชมาอยูโ่คนไม ้รุกขฺมูลเสนาสนํ เพื่อจะ
หาตวัตนของเรา แต่มนัฟังแต่ข่าวเขานะ ท่ีนัน่มีงานนั้น ท่ีนัน่มีงานฉลองไอน้ัน่ ท่ีนัน่มีพดัยศ ท่ี
นัน่มีงาน อยากไป อยากยุง่ไปกบัเขาหมดเลย “อา้ว! ก็พระเหมือนกนั เขาท าได ้ท าไมเราท าไม่ได้
ล่ะ”...พระเหมือนกนั แต่ไม่เหมือนกนั 

ดูสิ ดูววัสิ ววัท่ีเขาใช ้ ววัเขาขุนเอาไวเ้พื่อจะเชือดเป็นอาหาร กบัววัท่ีเขาใชท้  างานไถนา 
เขามีคุณ เขามีคุณ คนท่ีเขาเห็นคุณ เห็นคุณของสัตว ์สัตวเ์ดรัจฉานมนัไถนา ใหม้นัท านามากบัเรา
ตั้งแต่มนัเกิดมา ตั้งแต่ไดม้นัมา จนมนัแก่เฒ่า เขาไม่เอาไปขาย เขาไม่ฆ่ากินนะ เขาเกบ็ไวจ้นมนั
ตายไปเอง แลว้เขายงัท าบุญกุศลใหม้นัอีกดว้ย น่ีสัตวมี์คุณ ถา้สัตวม์นัมีคุณ ววั เขาเล้ียงไวเ้ป็น
อาหารก็มี เขาเล้ียงเอาไวเ้พื่อเป็นประโยชน์การงานข้ึนมา แลว้เขาเห็นคุณของมนั 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเป็นโลกอยู ่ โลก แต่โลกเหมือนววั ววังานเวย้! มนัไม่ใช่ววัขุน ววั
ขุนมนัจะรอใหเ้ขากินเน้ือ มนัจะรอใหเ้ขาเอาไปเชือด เราเป็นววัขุนหรือววังาน ถา้เป็นววังาน เรา
ก็ตอ้งอยูใ่นโลก ก็ตอ้งพยายามหาทางออก ถา้หาทางออก มนัจะไม่ต่ืนเตน้ไปกบัเขา ไม่ต่ืนเตน้
ไปกบัโลก อยูก่บัโลก เราก็โลก ว่าไม่ใช่โลกๆ...ไม่ใช่โลกท่ีไหน ก็มนุษยเ์หมือนกนั 

พระก็เป็นคน พระก็เป็นคนคนหน่ึง แลว้พระเป็นคนคนหน่ึง แลว้พระจะไปต่ืนเตน้อะไร
กบัเขา ในเม่ือเราเห็นภยัใช่ไหม ดูสิ มองข้ึนมา มนัมองข้ึนมาใหเ้ป็นธรรม โลกมนัเป็นอยา่งนั้น 
โลกเขาเดือดร้อนกนั เดือดร้อนตอ้งแสวงหา ในเม่ือเราเกิดมา ชาติปิ ทุกขฺา มีชาติ ชาติการเกิดเป็น
ความทุกขอ์ยา่งยิง่ ในเม่ือชาติการเกิดเป็นความทุกขอ์ยา่งยิง่ เราจะลบภพลบชาติ เรามาลบภพลบ
ชาติ เราจะท าอยา่งไร 

ถา้ท าอยา่งไร ชาติมีการเกิดอยา่งน้ี เราจะเกิดอีกไหม ถา้เกิดมา ในปัจจุบนัชีวิตเราทั้งชีวิต 
เราก็เห็นความเปล่ียนแปลงของโลกขนาดน้ีอยูแ่ลว้ แลว้ยงัคิดไปขา้งหนา้ แลว้เราเกิดมา ถา้เกิดมา
ใหม่อีกต่อไปมนัจะเป็นอยา่งไร ถา้มนัเป็นอยา่งไร แลว้มนัตอ้งเกิดอีกไหม ถา้เกิดอีกก็เกิด ถา้มนั
ไม่ถึงท่ีสุด อยูใ่นวฏัสงสารกใ็หบุ้ญพาเกิดเถิด ถา้การประพฤติปฏิบติั เราลงทุนลงแรงเตม็ท่ีแลว้ 
ดูสิ ดูววังานสิ ววังานน่ีววัไถ ไถดีก็มี ไถไม่ดีก็มี ววัท่ีมนัตั้งใจก็มี ววัท่ีมนัเกเรก็มี ขนาดววังาน
เหมือนกนัมนัก็ยงัมีเกเร มนัก็ยงัมีตั้งใจท างานของมนันะ มนัเป็นสภาวะแบบนั้น แต่ในดวงใจ 
ภาษาใจมนัส่ือกนัได ้ มนัมีสุขมีทุกขเ์หมือนกนั เราเป็นเจา้ของมนั เราก็เห็นเหมือนกนั บางที
อารมณ์เราก็โกรธข้ึนมาเหมือนกนั ไถไปแลว้มนัไปเจอรากไม ้ เจออะไรต่างๆ มนัก็ตอ้งสะดุด 
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มนัก็ตอ้งมีอุปสรรคอยูต่ลอดไป อุปสรรคของเราจะแกไ้ขกนัอยา่งไร ววัมนัจะพาหลบหรือเราจะ
พาหลบล่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั ในการประพฤติปฏิบติัข้ึนไป กว่ามนัจะท าสมาธิได ้ กว่าเราจะเห็น
คุณประโยชน์ของเรา กว่าเราจะเห็นนะ ทั้งๆ ท่ีมนัเป็นประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์นะ ชีวิตน้ี
เป็นประโยชน์มาก ชีวิตน้ีท  าใหเ้ราออกจากทุกขไ์ด ้ ชีวิตน้ียงัมีลมหายใจเขา้ลมหายใจออก อานา
ปานสติ คนไม่มีชีวิตจะไปภาวนาอะไร 

ถา้มาภาวนา ส่ิงท่ีภาวนาท าเป็นพิธีกรรม เราป้ันตุ๊กตาข้ึนมาคนหน่ึงก็ได ้ ป้ันตุ๊กตา ป้ัน
พระพุทธรูป เกจิอาจารย ์ เขาป้ันมามีช่ือเสียงโด่งดงั เขาป้ันกนัทั้งนั้นน่ะ เราก็ป้ันเราสักคนหน่ึง 
เราก็ป้ันเราสิ เกจิ เราก็เป็นเกจิ ป้ันรูปเราแลว้ตั้งไว ้มนัจะเป็นเอง น่ีววังานไง มนัเป็นพิธีเฉยๆ มนั
ก็เป็นแค่นั้นแหละ มนัไม่ไดอ้ะไรข้ึนมา ป้ันรูปเหมือนมาขนาดไหนมนัก็เหมือนแค่นั้นล่ะ แต่ถา้
มนัเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต มนัมีความรู้สึก ความรู้สึกอนัน้ีมนัเป็นประโยชน์กบัเรา 

รูปป้ันมนัก็เป็นรูปป้ัน รูปป้ันท่ีศกัด์ิสิทธ์ิจริงก็มี รูปป้ันเพราะป้ันกนัเองก็มี ป้ันข้ึนมาเพื่อ
หาเงินหาทองก็มี ป้ันข้ึนมาเพื่อหาผลประโยชน์ก็มี ส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองของโลกๆ เขา แต่โลกมนั
เป็นส่ิงท่ีมนัเป็นเร่ืองของหยาบๆ เร่ืองหยาบๆ เร่ืองมวลชนของเขา 

แต่ของเรา อยา่งไรก็แลว้แต่ ชีวิตเรามีคุณค่า เราจะเอาชีวิตท่ีมีคุณค่าของเราใหร้อดใหไ้ด ้
ถา้ชีวิตของเรามีคุณค่าได ้ชีวิตของเรา ชีวะ ชีวะคือชีวิต ชีวะคือผูรู้้ ผูรู้้คือเรา ถา้ผูรู้้คือเรา ส่ิงท่ีเกิด
ดบัๆ ความคิดเรามนัเป็นจริตนิสัย ส่ิงท่ีเป็นจริตนิสัย ขอนิสัย อยูก่บัครูบาอาจารย ์ ขอนิสัย ขอ
นิสัยก็ปรับนิสัยน้ีไง ปรับนิสัยใหเ้ขา้สู่ธรรม ถา้ปรับนิสัยเขา้สู่ธรรม เราปรับเราเขา้สู่ธรรมะ ถา้
ปรับเราเขา้สู่ธรรมะ มนัจะเอาอะไรปรับล่ะ 

ข้อวตัรปฏบิัติเป็นทีป่รับ ดดัแปลงตน ถ้าดดัแปลงตนขึน้มาได้มนักด็ดัแปลงใจ ถ้า
ดดัแปลงใจได้ ดดัแปลงใจได้มันเป็นผลประโยชน์ของใคร มนัเป็นผลประโยชน์ของครูบาอาจารย์
ไหม องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าต้องการส่ิงตอบแทนจากเราบ้างไหม ศาสดาของเรา
ต้องการส่ิงตอบแทนจากเราบ้างหรือเปล่า ครูบาอาจารย์ไม่ต้องการส่ิงตอบแทนจากเราเลย ใครทาํ
ใครได้ ใครทาํ ใครแสวงหา คนน้ันเป็นคนได้ 
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หายใจ ต่างคนต่างหายใจ หายใจออกมามนัก็เพื่อฟอกอากาศ ฟอกเมด็เลือดของเรา น่ีมนั
เป็นประโยชน์กบัเราทั้งนั้น ถา้เราหายใจแลว้มนัเป็นไปไม่ไดล่้ะ ปอดเราเสียหายล่ะ ปอดเสียหาย
มนัก็ตอ้งแกไ้ขไป ส่ิงใดเสียหาย เราก็บ  ารุงรักษา 

เสียอวยัวะเพือ่รักษาชีวติ สละชีวติเพือ่รักษาธรรม 

แลว้รักษาธรรม ธรรมมีในหวัใจใหเ้สียสละไหมล่ะ ถา้ธรรมไม่มีในหวัใจใหเ้สียสละ มนั
จะกลา้เสียสละไหม มนัก็ไม่เสียสละ มนัจะเสียสละชีวิตเอากิเลสต่างหากล่ะ เสียสละชีวิตเลย 
หลอกลวงเขาไป ท าเล่ห์เหล่ียมหลอกเขาไปเร่ือย ถา้เล่ห์เหล่ียมหลอกเขาไปเพื่ออะไร? เพื่อเอา
ผลประโยชน์ เอาโลกธรรม โลกธรรมใหโ้ลกสรรเสริญเยนิยอ สรรเสริญเยนิยอมนัมีประโยชน์
อะไร? มนัไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ เรารู้ทั้งนั้นน่ะ เรารู้อยูเ่ตม็หวัอก เราท างาน ทุกคนแบก
หามกนัออกแรงทั้งนั้นน่ะ ววังานมนัไถนา มนัลากแอกลากไถไป มนัหนกัไหม มนัหนกัทั้งนั้น
ล่ะ น่ีววังาน 

น่ีก็เหมือนกนั ทุกอยา่งท่ีท  าไปเป็นกิจของสงฆห์มดเลย กิจ ดูสิ ดูกิจ ขอ้วตัรปฏิบติัมนัก็
เป็นงานอยา่งหน่ึง ภตักิจ กินก็เป็นงานอยา่งหน่ึง น่ีก็เหมือนกนั งานอยา่งหน่ึง งาน ถา้การแสดง
ธรรมเป็นหนา้ท่ีนะ โธ่! การแสดงธรรมมนัแสดงออกมาจากหวัใจ มนัเป็นหนา้ท่ี มนัเป็นความ
เมตตาว่ามนัเป็นอยา่งน้ี มนัเห็นแลว้มนัสังเวช มนัสังเวชมาก สังเวชว่ากิเลสมนัข่ีหวัพวกมึงอยูน่ี่ 
แลว้มึงแสดงออกมากนัท าไม เอากิเลสแสดงออกมาท าไม กิเลสมนัมีประโยชน์อะไรถึงตอ้งเอา
มนัแสดงออกมา 

เอาธรรมแสดงออกมาสิ ธรรมะน่ีแสดงออกมา ถ้าเอาธรรมะแสดงออกมา ส่ิงทีธ่รรม
แสดงออกมาให้มนัขดัเกลา ให้มนัเห็นส่ิงทีม่นัเป็นกเิลสในใจเรา ขดัเกลามนั ต่อต้านมนั การ
ต่อต้านมนัเป็นประโยชน์กบัเรานะ เรายิง่แสดงออกไปขนาดไหน ครูบาอาจารยท่์านพดูประจ า 
“เปิดอกมาเลย ธรรมะฉนัมีแค่น้ี” ไปเปิดอกใหเ้ขาดูท  าไม เปิดอกใหเ้ขาเห็นเลยว่าอกเราเน่าๆ เขา
มีแต่ปิดไว ้

ดูสิ ดูพวกท่ีข่ีหลงัเสืออยูน่ี่ ท่ีมนัไม่ยอมแสดงธรรม “ครูบาอาจารยย์งัอยู”่ ท่ีมนัไม่พดู
เพราะมนักลวัเปิดอกเน่าออกมาไง ถา้มนัเปิดออกมา อกมนัจะเน่า มนัถึงตอ้งปิดไว ้ อา้ง! อา้ง! 
“ครูบาอาจารยย์งัอยู ่แสดงไม่ได”้ เพราะคิดว่าถา้ครูบาอาจารยท่์านล่วงไปแลว้จะไม่มีใครรู้ไง ถา้
เน่า ถา้คนไม่เห็นเขานึกว่าดี น่ีมนัเหมน็ ของเน่ามนัเหมน็ ไม่มีใครตอ้งการหรอก 
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ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัอา้งกนัไป อา้งเล่ห์ อา้งเล่ห์หาทางออกกนั แต่ของเราไม่ใช่อา้งเล่ห์ นึกว่า
พดูแลว้ไม่มีใครรู้เท่าเรา ไม่รู้เท่าเราไดอ้ยา่งไร ของมนัรู้ทั้งนั้นล่ะ มนัเป็นไป แมแ้ต่ธรรมะ แสดง
ธรรมอยูน่ี่ ผูท่ี้เขา้ไม่ถึงธรรมเขาก็ไม่เขา้ใจ เขาไม่เขา้ใจถึงธรรมของเขา เขาไม่เขา้ใจก็ว่าส่ิงน้ี
เป็นไปไม่ได ้ ส่ิงน้ีไม่มี เขาไม่เขา้ใจว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมไง ถา้ความไม่เขา้ใจ ใจเขาต ่าอยา่งนั้น เขา
ไม่เขา้ใจอยา่งนั้น มนัก็เร่ืองใจของเขา มนัเร่ืองใจของเขา 

เพราะใจเราสูงกว่า ดึงส่ิงท่ีต ่ากว่าข้ึนมา พระโสดาบนัแกปุ้ถุชน พระสกิทาคามีแก้
โสดาบนั พระอนาคามีแกส้กิทาคามี พระอรหนัตแ์กอ้นาคามี แกคื้อการบอกกล่าว บอกกล่าวว่า
ส่ิงนั้นผดิถูก ผดิถูก บอกดว้ยเทคนิค บอกดว้ยอุบายวิธีการใหผ้า่นพน้ขั้นตอนนั้นเขา้มา ใหผ้า่น
พน้ หาทางหลุดพน้ออกไปจากส่ิงท่ีใจมนัติด 

สวะ สวะมนัติดส่ิงใดมนัไปไม่ไดห้รอก มนัติดอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้เราจะท าอยา่งไรให้
สวะมนัหลุดออกไป ก็เอาไมเ้ข่ียแลว้มนัก็หลุด ถา้มนัเป็นสวะ มนัไม่มีชีวิต แต่กิเลสมนัมีมากกวา่
นั้นอีก กิเลสมนับอก “ฉนัถูกตอ้ง ฉนัมีความรู้ ส่ิงท่ีจะมาแกฉ้นันั้น ไอส่ิ้งนั้นมนัต ่าตอ้ย มนัไม่มี
ประโยชน์อะไรหรอก ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์คือการเยนิยอกนัอยูน่ี่ไง คือการสรรเสริญเยนิยอกนัอยู่
น่ี น่ีคือธรรม” 

แต่ส่ิงนั้นมนัไม่เป็นธรรม เพราะอะไร เพราะมนัเห่ียวแหง้ มนัไม่มีคุณค่าอะไรเลย 

มนัจืดชืด จืดชืดน่ีเป็นธรรม ส่ิงท่ีอยูก่นัโคนไม ้ อยูก่นัโดยท่ีไม่มีใครมาสรรเสริญเยนิยอ 
อยา่งนั้นมนัเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร...เป็นธรรมสิ เป็นธรรมดว้ยความจริง มนัเป็นความจริงของผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแต่ละบุคคล 

พระสีวลีมีลาภมหาศาลเพราะอะไร เพราะเขาสร้างของเขามา ถา้เราสร้างของเรามา มนั
เป็นโดยธรรมชาติ มนัเป็นโดยสัจจะความจริง ปิดไวข้นาดไหนเขาก็มา ส่ิงต่างๆ เขามาของเขา
เอง เพราะอะไร เพราะเขาตอ้งการ เขาแสวงหาของเขา แต่ไออ้ยา่งน้ีมนัไม่ใช่ อยา่งน้ีมนัไม่ใช่
เพราะอะไร เพราะเราตอ้งการ เราตอ้งการมนัก็เป็นกิเลสเราทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีเป็นกิเลส มนัไม่ควร
แสดงออกไป ถา้ไม่แสดงออกไป มนัไม่แสดงออกไปมนัก็ไม่เปิดส่ิงเน่าเหมน็ออกไปภายนอก 
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ส่ิงท่ีเน่าเหมน็อยู่ภายใน เราก็แกไ้ขของเรา เพราะส่ิงท่ีเน่าเหมน็อยูภ่ายใน ดูสิ เช้ือโรคอยู่
กบัเรามนัก็อึดอดั อึดอดันะ ส่ิงท่ีอึดอดัมนัก็จะผอ่นคลายออกไป พอผอ่นคลายออกไป เราตั้งสติ
ไว ้ตอ้งต่อสู้ ตอ้งท าลาย ถา้ต่อสู้ ท าลาย น่ีเป็นหนา้ท่ีการงานของเรา 

ววังานเขาไถคราดไถแปลงของเขาเพื่อจะหว่านขา้ว เพื่อผลประโยชน์ของเขา ไอว้วังาน
ของเรา เราก็ตอ้งดูจิตของเรา ไถดว้ยสติสัมปชญัญะ มีสติตั้งไวเ้ป็นฐาน ปัญญาเกิดข้ึนมาไหม มนั
จะไถลงไปท่ีจิตเราไดไ้หม ถา้มนัไถลงไปท่ีจิตเราได ้เราก็หวา่นไถของเราเหมือนกนั ถา้หว่านไถ 
ธรรมะมนัจะเกิด หน่อของธรรมมนัจะผดุออกมาจากหวัใจของเรา ถา้หน่อในหวัใจผดุข้ึนมา น่ี
มนัเป็นอยา่งน้ี มนัท ามากบัมือ มนัเห็นมากบัมือ ถา้เห็นกบัมือแลว้มนัลงทุนลงแรงขนาดไหน 

เวลาชาวไร่ชาวนาเขาท าทั้งวนั แดดเปร้ียงๆ ดูสิ เขาท างานของเขาตลอดเวลา แลว้ของเรา 
เราจะท าอะไรของเรา น่ีขนาดงานในอาชีพของเขา เขายงัลงทุนลงแรงขนาดนั้น แลว้งานของเรา 
งานเอาชนะเรา เราจะอ่อนแอไดอ้ยา่งไร มนัว่าส่ิงน้ีเป็นอตัตกิลมถานุโยค การประพฤติปฏิบติัมนั
ตอ้งมีความสุข 

สุขมาก สุขมากต่อเม่ือเป็นผล แต่ถา้ยงัไม่เป็นผลน่ีมนัทุกข ์ ทุกขเ์พราะอะไร ทุกขเ์พราะ
ลงทุนลงแรง ท าการคา้ธุรกิจแลว้มนัขาดทุน มีใครพอใจบา้ง แต่ท าการคา้ธุรกิจของมนั ถา้มนัมี
ประสบการณ์ มีอ  านาจวาสนา มนัเป็นไปได ้เป็นไปได ้น่ีเร่ืองการท าธุรกิจนะ มนัตอ้งมีตลาด มนั
มีตน้ทุนทุกอยา่ง 

ไอข้องเรามนัมีแต่ความรู้สึกทั้งนั้นเลย สติอยูท่ี่ไหน สมาธิอยูท่ี่ไหน ความรู้สึกอยูท่ี่ไหน 
ความรู้สึกมนัอยูใ่นหวัใจของเราทั้งนั้นเลย ปลาอยูใ่นสุ่ม ร่างกายน้ีเป็นสุ่มครอบมนัไว ้ ครอบ
ความรู้สึกน้ีไว ้แต่ถา้เป็นงานของเรา ตลาดมนัอยูท่ี่น่ี ทุกอยา่ง มรรคของมนัอยูท่ี่น่ีหมดเลย แลว้
อยูท่ี่น่ีหมดเลย ครูบาอาจารยข์องเราเป็นคนช้ีน า 

เราเป็นท่ีปรึกษา บริษทัท่ีปรึกษา จะท าอะไรบอกมาสิ ปรึกษาตรงน้ีเลย ควรจะท าอยา่งไร 
ลงทุนอยา่งไร รักษาอยา่งไร น่ีก็เหมือนกนั ครูบาอาจารยท่์านก็เป็นท่ีปรึกษา เป็นท่ีคอยช้ีน า ช้ีน า
ใหเ้ราประพฤติปฏิบติั แลว้เราท าของเราข้ึนมา ถา้ท าของเราข้ึนมา ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมา ผล
ตอบรับมนัอยูท่ี่ใจ ผลตอบรับ ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีว่าไปปรึกษา ไป
ปรึกษาบริษทัท่ีเขาไม่ถนดั เขาไม่เคยท ากิจการอยา่งนั้น เขาก็ปรึกษาเราไม่ได ้ น่ีก็เหมือนกนั ถา้
จริตนิสัยมนัไม่ตรงกนั ปรึกษาอยา่งไร “มนัจะใช่หรือ มนัจะเป็นไปหรือ” ส่ิงน้ีมนัก็กรรมของ
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สัตว ์ กรรมของสัตวน์ะ กรรมของสัตวเ์พราะสัตตะเป็นสัตวผ์ูข้อ้ง เขาขอ้งของเขามาอยา่งนั้นก็
เร่ืองของเขา ในเม่ือเขาขอ้งมา เราช้ีน าแลว้ เราช้ีบอกไป เขาไม่เช่ือ ไม่เช่ือก็ตอ้งไม่เช่ือ มนัเป็น
อะไรไป มนัไม่มีความหมายหรอก ไม่เช่ือก็คือไม่เช่ือ ไม่มีคุณค่าส่ิงต่างๆ เลย 

ถา้เขาเช่ือ เขาเช่ือก็มีคุณค่า เขาเช่ือก็เร่ืองของเขา เพราะเขาเช่ือก็เป็นประโยชน์ของเขา เขา
ไม่เช่ือก็ไม่เป็นประโยชน์ของเขา ผูท่ี้สั่งสอนก็คือผูท่ี้สั่งสอน มนัก็เท่านั้นน่ะ แต่มนัเป็นหนา้ท่ี 
เพื่ออะไร? เพื่อศาสนาไง ดูสิ พระกสัสปะอายเุท่ากบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ “กสัสปะ
เอย เธอก็เป็นพระอรหนัตเ์หมือนเรา ท าไมเธอถึงถือธุดงควตัร” 

“ขา้พระพุทธเจา้ถือไวเ้พื่ออนุชนรุ่นหลงัไดเ้ป็นคติแบบอยา่ง” 

คติแบบอยา่ง น่ีธุดงควตัร ถา้ใครยงัไม่ศึกษาธรรมวินยั ยงัไม่เขา้ใจ เราบวชใหม่ๆ ธุดงคน้ี์
อ่าน ๑๓ ขอ้ ยงัตีความไม่ถกูเลย ถือธุดงค ์แลว้เวลาถือธุดงคไ์ปตลอดเลย เนสัชชิกไป เวลามีพระ
ธุดงคม์าเขาบอกว่านัน่ก็ผดิ น่ีก็ผดิ ก็งงไปกบัเขานะ เดินไปตามบา้น เดินไปลดัขนัขา้ว เดินไป 
เทคนิคต่างๆ ก็ว่ากนัไปแลว้แต่ความชอบของใคร แต่จริงๆ แลว้มนัก็เจตนา มนัก็ถูกของมนันัน่
แหละ แต่มุมมองต่างๆ มนัก็ว่ากนัไปตามประสาของมุมมองนั้น 

พระกสัสปะท าไวเ้ป็นตวัอยา่งนะ เป็นตวัอยา่ง ทั้งๆ ท่ีเป็นพระอรหนัต์ เป็นพระอรหนัต์
แลว้ ท าแลว้ท่านจะไดป้ระโยชน์อะไรกบัเรา แต่เพื่ออนุชนรุ่นหลงั ความเมตตาไง ความเมตตา 
ปลงธรรมสังเวช สังเวชในสัตตะ สัตตะผูข้อ้ง ขนาดอยูชิ่ดองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพาน พระผูเ้ฒ่าบอกว่า “ดีแลว้ ตาย อยูแ่ลว้คอยติคอยว่า 
น่าเบ่ือมากเลย เออ! องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพานแลว้ สบาย ตอนน้ีสบาย” 

พระกสัสปะเป็นอาจารยข์องพระผูเ้ฒ่า ไดย้นิไดฟั้งแลว้สลดหวัใจมาก เพราะอะไร เพราะ
คนเรา เวลาเราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราจะหาหมอ เราจะหายา เราจะหาคนท่ีเมตตาอาทรกบัเราเพื่อช้ีน า
ทางเรา แต่มีพระผูเ้ฒ่าบอกว่าตายไปเถอะ ใหห้มอนั้นตายไปเถอะ ดี ยาเยอก็ไม่ตอ้งรักษา อยูก่นั
สุขสบาย...สุขสบายของเขาคือการกินการอยูอ่ยา่งนั้นหรือ 

สุขสบายของจติมนัต้องปล่อยวาง มนัต้องละกเิลสสิ ความสุขความสบายของใจมนัต้องมี
กรรมวธีิของเขา มกีจิจญาณ มนัถงึจะสุขสบายจริง 
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น่ีมนัไม่สุขสบายจริง มนัถึงว่า “ตายเสียเถอะ ดี จะไดอ้ยูสุ่ขสบาย” มนัเหมือนกบัววัไม่มี
เจา้ของนะ ววัมีเจา้ของ เขาหาหญา้หาน ้าใหกิ้น เขาดูแลรักษา มนัปกป้องภยั ววั ถา้เจา้ของตายไป 
ววันั้นเดินไปไหน ไปกินพืชไร่เขา เด๋ียวเขาก็ฆ่าทิง้ 

น่ีก็เหมือนกนั “องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นิพพานไปแลว้ จะไดอ้ยูสุ่ขสบาย” 
ความคิดของกิเลสมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ มนัตามืดบอด มนัจะตายอยูแ่ลว้มนัยงัไม่รู้เลย มนัว่ามนั
ฉลาด 

พระกสัสปะสังเวชมาก สังเวช ถึงว่าเป็นผูท้  าสังคายนา ท าสังคายนามาเลย ส่ิงท่ีสังคายนา
มา แลว้ลงมติกนั สงฆ ์๕๐๐ รูป ท่ีท  าสังคายนา เป็นเถรวาท เถระ พระเถระ ๕๐๐ องค์ ลงมติกนั
ว่า ต่อไปน้ีธรรมวินยัจะไม่แกไ้ข ไม่แกไ้ขเพราะเหตุผล เหตุผลคือถา้เราแกไ้ขไป ในสมยันั้น 
สมยัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มีศาสดาต่างๆ ตายไป แลว้พอตายไป ศาสนาเขาแตกกระ
สานซ่านเซ็น 

พระกสัสปะลงมติกนัว่า ดูสิ ในลทัธิต่างๆ พออาจารยเ์ขาเสียไปก็มีปัญหา เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ ถา้เราท าสังคายนาแลว้ แลว้ถา้ใหมี้การแกไ้ข เขา
จะติเตียนว่า แมแ้ต่พระพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ แค่ชีวิตของพระพุทธเจา้ ธรรมวินยัน้ีก็ทรงอยู่
ไวไ้ม่ได ้เลยลงมติกนัไวว้่าเราจะไม่แกไ้ข เราจะไม่แกไ้ข เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
บอกพระอานนทไ์ว ้“ส่ิงใดแมเ้ลก็นอ้ย อนาคต ในการปฏิรูป ในประเทศอนัสมควร จะแกไ้ขบา้ง
ก็ได ้จะแกไ้ขบา้งก็ได”้ ความถือ ความเห็นต่างๆ ลทัธิต่างๆ ในศาสนามนัถึงไดต่้างๆ กนัไป 

แต่เถรวาทเราถือตรงกนัมา ถือตรงกนัมาโดยทฤษฎี แต่ในการปฏิบติัมนัเป็นไปไหมล่ะ 
ในภาคปฏิบติัมนัเป็นไปไหม มนัไม่เป็นไปเพราะมนัตีความกนัเอง ถึงว่าเช่ือ ค าว่า “เช่ือ” เช่ือคือ
ถือตามๆ กนัมา ถือตามๆ กนัมา แต่ครูบาอาจารยข์องเราร้ือฟ้ืนข้ึนมา ร้ือฟ้ืนข้ึนมาในภาคปฏิบติั 
ในภาคปฏิบติัเขา้ไปรู้จริง ไม่ใช่ถือตามๆ กนัมา ถือแต่พิธีกรรมตามๆ กนัมา แลว้ปฏิบติัเป็นพิธี 

ในเม่ือศาสนาเราเป็นศาสนาพุทธ ประเทศชาตินบัถือศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธ บริษทั ๔ 
เขาศรัทธาของเขา เขาก็เคารพนบนอบ แลว้เราบวชเป็นพระ เป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
ส่ิงต่างๆ น้ี เราคิดว่าส่ิงน้ีมนัเป็นโอกาส เป็นโอกาสคือเป็นการพลั้งเผลอ พลั้งเผลอ ส่ิงใดเป็น
ประโยชน์ ส่ิงใดเป็นความคิด มนัเป็นความคิดทั้งนั้นน่ะ 
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แต่ถา้เราท าของเราโดยสัจจะความจริง สัจจะความจริง เพราะเราเกิดมาดว้ยมนุษยส์มบติั 
บวชมาเป็นสมมุติสงฆ ์แลว้อยูใ่นศาสนาเป็นศากยบุตร ศากยบุตรโดยสมมุติ ถา้เราพสูิจน์ของเรา
ข้ึนมา พยายามปฏิบติัของเราข้ึนมา มนัจะเป็นความจริงของเราข้ึนมา ถา้เป็นความจริงของเรา
ข้ึนมา มนัจะซ้ึงในธรรมมาก เพราะอะไร มนัจะต่างไปไหน ไอน้ัน่มนัเป็นทฤษฎี ความจริงมนัอยู่
ในหวัใจของเรา ถา้หวัใจของเราอยูใ่นความจริงข้ึนมา ส่ิงน้ีท  าไมเราจะบอกใครไม่ได ้ บอกเขาก็
บอกเขาดว้ยความเป็นจริง บอกเขาต่อเม่ือเขาตอ้งการ เขาไม่ตอ้งการใหบ้อกเขา ยิง่ไม่มีค่าใหญ่ 
เขายิง่ดูถูกเหยยีดหยาม ส่ิงท่ีเขาดูถูกเหยยีดหยามมนัมีประโยชน์อะไรข้ึนมา มนัเป็นกรรมของเขา 
มนัเป็นส่ิงต่างๆ ในหวัใจของเขา แลว้เราไปท าส่ิงนั้นข้ึนมาท าไม ส่ิงท่ีเป็นความอ่อนควรแก่การ
งาน หวัใจอ่อนควรแก่การงาน มนัถึงจะประพฤติปฏิบติัธรรม แลว้เราไปท าใหม้นักระดา้ง ไปท า
ใหเ้ขาไม่มัน่ใจในศาสนา 

ดูสิ เวลาเราประพฤติปฏิบติักนั มรรคผลมีไหม สมาธิเป็นอยา่งไร มนัจะมีจริงหรือไม่มี
จริง เราก็ลงัเลสงสัย แต่ครูบาอาจารยข์องเราท่านผา่นมา ท่านยนืยนักบัเราได ้ ยนืยนัในวิธีการ 
บอกไดด้ว้ยว่าท าอยา่งไร ดูสิ เทวดาถามพระพุทธเจา้ “พระอินทร์มีหรือเปล่า สวรรคมี์หรือเปล่า” 

“เธออยา่ถามเลยวา่มีหรือไม่มี วิธีการท าใหเ้ป็น ยงัรู้เลย ท าสาธารณประโยชน์ ท าแหล่ง
น ้า ท าท่ีพกัอาศยัต่างๆ” น่ีพระอินทร์ เพราะอะไร เพราะสัตวโ์ลกมนัอาศยั เวลาเขาไดบุ้ญ ได้
ความสุขของเขา เวลาเขาไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็ไปเป็นบริษทับริวารของพระอินทร์ เราท าความท่ี
เขาไดพ้ึ่งพาอาศยั เราจะไดต่้อเม่ือมนัเป็นสัจจะความจริง เพราะเขาไดมี้การพึ่งพาอาศยักนั 

น่ีก็เหมือนกนั ในการประพฤติปฏิบติั ถา้เรามีความจริงของเราข้ึนมา เราจะเห็นของเรา
เป็นสัจจะความจริง แลว้ความจริงท าไมมนัจะพดูไม่ได ้ ความจริงมนัพดูได ้ แต่พดูกบัพวกคนท่ี
เขาสนใจสิ ส่ิงท่ีเขาสนใจ เขาสนใจ แลว้ของอยา่งน้ีมนัดูกนัง่ายๆ ว่าเขาเช่ือหรือไม่เช่ือ ไม่เช่ือ ก็
ไม่ตอ้งไปสนใจเขา ในเม่ือไม่เช่ือ ไม่เช่ือก็คือไม่เช่ือ ไม่เช่ือมนัจะเป็นอะไรไป เพราะมนัเป็น
กรรม กรรมของสัตว ์ เขาไม่เช่ือก็ไปบีบบงัคบัใหเ้ขาเช่ือ มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไรล่ะ “ฉนัพดูสัจ
ธรรมนะ” 

อยา่งวิทยเุขาก็เช่ือ ธานินทร์ เปิดเป็นร้อยๆ เคร่ืองเลย เขากราบธานินทร์หรือ เขาไม่ได้
กราบธานินทร์นะ เขากราบธรรมของหลวงตา เสียงธรรมเพื่อประชาชน เขาเคารพธรรมเสียง
ธรรมของหลวงตา แต่เขาฟังผา่นธานินทร์ 
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น่ีก็เหมือนกนั จะใหเ้ขาเช่ือเราไดอ้ยา่งไร เราเป็นธานินทร์หรือ เราจ าธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มา มนัจะเป็นอะไรล่ะ เราไม่ใช่วิทย ุ เราไม่ใช่กระจายเสียงเฉยๆ เรา
มีชีวิตนะ เรามีคุณค่ากว่าวิทยธุานินทร์ วิทยน้ีุมนัเป็นวิทยท่ีุมนัมีคุณค่า วิทยน้ีุถา้เราฟังธรรมเป็น
ธรรม เราฟังเป็นธรรมเพื่อเตือนหวัใจของเรา แต่เราไม่ท าตวัเป็นธานินทร์ เราไม่ท าตวัถ่ายทอด 
เราไม่ไดท้  าตวัใหเ้สียงเป็นสภาวะแบบนั้น 

หนา้ท่ีของเราคือรักษาใจของเรา รักษาใจของเราใหม้นัเป็นธรรมข้ึนมา ถา้เป็นธรรมข้ึน
มาแลว้ เขาศรัทธา เขาเช่ือมัน่เราเอง ถา้เขาเช่ือมัน่ข้ึนมา มนัเป็นประโยชน์กบัทั้งเขาทั้งเรานะ 
เพราะอะไร เพราะศาสนามัน่คง ในสังคมสงฆ ์ถา้ทิฏฐิเสมอกนั จริตเสมอกนั มุมมองเสมอกนั มี
ความสุขนะ มีความสุขมาก 

กิเลสมนัอยากจะอยูบ่นหวัคน มนัมีทิฏฐิมานะอยากจะนัง่บนหวัคน อยากใหค้นเคารพ
นบนอบ มนัจะเป็นประโยชน์อะไร มนัเป็นกิเลส กิเลสเป็นอยา่งนั้นจริงๆ ถา้ใครมีกิเลสอยู ่มนัมี
อารมณ์ความรู้สึกอยา่งนั้นตลอดไป 

แต่ถา้มนัเป็นสัจธรรมข้ึนมา มนัสังเวช มนัสังเวชเพราะถา้เราไม่พน้จากกิเลสมา เราจะไม่
รู้จกักิเลสว่ามนัเป็นอยา่งไร แลว้เราก็เป็นส่วนหน่ึงของกิเลสร่วมไปกบักิเลส มนัก็มีมุมมองไป
เป็นแบบกิเลส แต่ถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมานะ โลกธรรม ๘ แลว้โลกเป็นอยา่งน้ี โลกเป็นอยา่งน้ี 
แลว้ส่ิงน้ีมนัเกิดมาจากไหน ไม่มีใครท าใหเ้ขาเลย เพราะตณัหาความทะยานอยากในหวัใจมนัท า
ข้ึนมา ถา้ตณัหาความทะยานอยากท า มนัเหมือนใส่แว่น แว่นนั้นสีอะไร เราก็เช่ือภาพท่ีเห็นเป็นสี
นั้น จริตนิสัยของคนเป็นอยา่งไร มนัมีมุมมองออกมาอยา่งไร มนัก็ว่าของมนัถูกตอ้งเป็นของเขา
แบบนั้น 

แลว้เราไม่ไดใ้ส่แว่น เรารู้เลย ท่ีเขามองผา่นแว่น มองผา่นแว่นคือมองผา่นอวิชชา มอง
ผา่นแว่นคือมองผา่นความรู้สึกของเขา มองผา่นแว่นคือมองตามจริตนิสัยของเขา ในเม่ือจริตนิสัย
เขามองผา่นแว่นอยา่งนั้นออกมา มนัมีมุมมองอยา่งน้ี ถา้มุมมองอยา่งน้ี มุมมองมนัเร่ืองสิทธิ
ส่วนตวั สิทธิของเขา สิทธิของเขาก็เร่ืองสิทธิของเขา แต่เราอยูร่่วมกนั เรามีขอ้วตัรปฏิบติั เรามีท่ี
ท่ีเป็นสาธารณะ ส่ิงท่ีเป็นสาธารณะตอ้งท าเหมือนกนั ท าร่วมกนั ถา้ท าร่วมกนั ท าเหมือนกนั ส่ิง
ท่ีเป็นขอ้วตัรปฏิบติัเราท าร่วมกนั บิณฑบาตร่วมกนั ขอ้วตัรปฏิบติัท าเหมือนกนั สิทธิเสมอกนั 
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อาวุโส-ภนัเตอยา่งน้ี น่ีคือธรรมะสาธารณะ ส่ิงท่ีเป็นสาธารณะท าร่วมกนั มนัก็อยูก่นัสุขสบาย 
แต่ทิฏฐิอยา่ไปแก ้ทิฏฐิใครทิฏฐิมนั 

หลวงปู่ มัน่ ขณะท่ีอยูห่นองผือ เวลาแจกอาหาร หลวงปู่ ต้ือ ขณะแจกอาหารอยู ่หลวงปู่ ต้ือ
ท่านฉนัอาหารเลย พอฉนัอาหาร หลวงปู่ มัน่หนัมา “ต้ือ ท าอะไรน่ะ” 

“อา้ว! ผมกินขา้ว” 

“อา้ว! กินท าไมล่ะ” 

“ก็ผมหิวน่ะ” 

น่ีสิทธิของหลวงปู่ ต้ือ ท่านท าของท่านมา “เพราะว่าผมหิวน่ะ” 

แลว้หลวงปู่ มัน่ท่านพดูกบัพระนะ “หมู่คณะจ าไวน้ะ ใครอยา่ท าแบบน้ีนะ น้ีเพราะเป็น
ของหลวงปู่ ต้ือท่าน” 

หลวงปู่ มัน่ท่านยงัยอมรับเลย ยอมรับว่าใหห้ลวงปู่ ต้ือท าของท่านได ้ เพราะท่านเป็นพระ
อรหนัตเ์หมือนกนั หลวงปู่ ต้ือเป็นพระอรหันตน์ะ ในเม่ือจริตนิสัยเป็นอยา่งนั้น จริตนิสัยคือเร่ือง
สิทธิส่วนตวั นัน่เร่ืองของเขา เราไม่ไปกา้วล่วงในสิทธิส่วนตวัของเขา แต่ส่ิงท่ีเป็นสาธารณะ ส่ิง
ท่ีมนัเป็นขอ้วตัรปฏิบติัมนัตอ้งเสมอกนั เราตอ้งท าร่วมกนั ถา้ท าร่วมกนั ทิฏฐิเสมอกนั ความเห็น
เสมอกนั อยูก่นัสุขสบาย แต่จริตนิสัยจะปรับใหเ้หมือนกนั เป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไป
ไม่ได ้

หลวงปู่ มัน่ท่านจะรู้เร่ืองอยา่งน้ีดีมาก ขณะท่ีอยูห่นองผือ ในการประพฤติปฏิบติั ถา้องค์
ไหนปฏิบติัแลว้เป็นสมาธิ จิตเป็นอยา่งไร สมาธิดีข้ึนไหม ถา้องคไ์หนอยูใ่นขั้นของปัญญา 
ปัญญาตอ้งกา้วเดินไปขนาดไหน เวลาเขา้มาท าขอ้วตัรนะ “ปัญญาเป็นอยา่งไรแลว้ พิจารณากายก่ี
รอบแลว้ พิจารณากายแลว้ปล่อยไหม ปล่อยแลว้มนัเป็นอยา่งไร” มนัจะมีวุฒิภาวะของมนันะ 
มรรคผลนิพพาน มนัมีมรรคหยาบมรรคละเอียด ขั้นตอนของจิต จิตมีขั้นตอน มนัพฒันาของมนั
ข้ึนไป น่ีอริยสัจมนัตรวจสอบได ้ ครูบาอาจารยท่ี์ผา่นอริยสัจมา ท่านจะคอยช้ีน า ท่านจะคอย
ประคองข้ึนไป ถา้มนัประคองข้ึนมาอยา่งน้ีมนัเป็นประโยชน์ไหม มนัเป็นประโยชน์ของเรา 
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สิทธิของเราเป็นสิทธิของเรา ชีวิตเป็นสิทธิของเรา อ านาจวาสนาก็สิทธิของเรา ปัญญาก็
สิทธิของเรา แลว้เราอยากไดไ้หม อยากไดม้รรคผลไหม อยากกระท าไหม 

ครูบาอาจารยท่์านจะสอนเรา ท่านจะสอนเราใหเ้รากา้วเดินตามสิทธิหนา้ท่ี สิทธิ สิทธิ
เพราะมนัเป็นจริตความเช่ือ จริตความเช่ือมนัตรงกบักิเลส มนัเขา้กบัความพอใจของตวั สิทธิ 
สิทธิมนัยอ้นกลบั มรรคญาณก็ยอ้นกลบัเขา้ไป ครูบาอาจารยท่์านมีจริตนิสัย ท่านตอ้งเป็นอยา่งน้ี 

กลว้ยไข่ก็เป็นกลว้ยไข่ กลว้ยหอมก็เป็นกลว้ยหอม กลว้ยน ้าวา้ก็เป็นกลว้ยน ้าวา้ กลว้ย
เหมือนกนัมนัยงัไม่เหมือนกนัเลย แลว้เราจะใหค้นเหมือนกนั มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร คนมนั
เหมือนกนั เป็นไปไม่ไดน้ะ แต่ครูบาอาจารยท่์านมีจริตนิสัย ท่านเคยผา่นประสบการณ์มา กลว้ย
น ้าวา้ก็คือกลว้ยน ้าวา้ กลว้ยน ้าวา้ควรท าอาหารประเภทใด กลว้ยไข่ควรท าอาหารประเภทใด 
กลว้ยหอมควรท าอาหารประเภทใด อาหารท่ีมาท า กลว้ยแต่ละชนิด อาหารท่ีออกมามนัยงัมี
รสชาติไม่เหมือนกนัเลย แลว้เราจะใหค้นเหมือนกนั มนัเป็นไปไม่ไดน้ะ ถา้เรายงัไม่เขา้ใจเร่ือง
จริตนิสัย ไม่เขา้ใจเร่ืองธรรมะ เราจะเอาคนทุกคนมาตีกรอบใหเ้หมือนกนั เราน่ีบา้ 

เอาปมูาเดิน แลว้เราไปพยายามใหป้มูนัเดินใหต้รง เหมือนคนสูงต ่าไม่เท่ากนั แลว้จบัให้
มนันอน หวัใหเ้สมอกนั เทา้ใหเ้สมอกนั มึงดึงไปเถอะ ดึงไปทั้งชาติ เพราะคนสูงต ่าไม่เท่ากนั 
แลว้หวักบัเทา้มนัจะเท่ากนัไดอ้ยา่งไรเวลานอน ถา้หวัเท่ากนัแลว้ หรือเทา้เท่ากนั ส่ิงใดอนัหน่ึง 
แลว้ท่ีมนัสูงต ่า มนัจะต่างกนั มนัก็เร่ืองของเขา 

มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้เราจะไปตีเส้น แลว้จะใหค้นอ่ืนเป็นเหมือนเรา เพียงแต่ว่าเวลาครูบา
อาจารยท่์านเทศนาว่าการ ธรรมก็คือธรรม กิเลสก็คือกิเลส ถา้ธรรมคือธรรม ธรรมควรจะท า
อยา่งไรใหม้นัเป็นธรรม ถา้ธรรมควรจะเป็นธรรม ท าเขา้มาเถิด สมาธิเป็นสมาธิ ดูสิ สมาธิอบรม
ปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิ เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ทางกา้วเดิน มนัไปนิพพานมนัยงัไปตามจริต
นิสัยเลย แลว้จริตนิสัยของใคร ใครท าเพื่อใคร ใครท า ท าแลว้ตรงหรือไม่ตรง ตรงเขา้มากบัเรา
ไหม น่ีครูบาอาจารยจ์ะท าอยา่งน้ี เพื่อศากยบุตรพุทธชิโนรส 

เพราะเราเป็นหมู่พระสงฆด์ว้ยกนั เรามาลงอุโบสถร่วมกนั เราจะร่วมกนัใหเ้ป็นสังฆะ ให้
ก าลงัของสงฆเ์ขม้แขง็ ถา้ก าลงัของสงฆเ์ขม้แขง็ สังฆะ พระพุทธเจา้ฝากศาสนาไวน้ะ ศาสนาจะ
เส่ือมเพราะพระสงฆ ์ พระเป็นผูท่ี้ท  าใหศ้าสนาเจริญและท าใหศ้าสนาเส่ือม วงนอกท าไม่ได้
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หรอก ยิง่ลทัธิต่างๆ นอกศาสนาท าลายศาสนาไม่ได ้ท าลายศาสนาก็มีบริษทั ๔ ท่ีท  าลายศาสนา 
แลว้เรา ถา้เราท าใจเราเป็นธรรมข้ึนมา ตวัศาสนามนัอยูท่ี่ใจ 

ดูอยา่งหลวงตาท่านพดูสิ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมอยู่ทีใ่จ เป็นหน่ึงเดยีว เอโก 
ธมฺโม ธรรมเป็นเอก ธรรมเป็นหน่ึง ธรรมธาตุ แล้วมันอยู่ทีใ่จ ถา้มนัอยูท่ี่ใจ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ธรรมะ พระธรรม ธรรมคือศาสนธรรมค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
แลว้มารวมลงอยูท่ี่ใจเราหมดเลย ถา้รวมอยูท่ี่ใจเรา คิดดูสิ พระไตรปิฎกทั้งตู ้ดูสิ ฎีกา อรรถกถา
เขาแต่งกนัออกมา ธรรมบท อูฮู้! แต่งฎีกากนัไปไม่รู้จกัจบจกัส้ิน มนัส่งออกไปหมดเลย แต่ของ
เรา จุดศูนยก์ลางของมนั พระพุทธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูท่ี่ใจ แลว้มนัอยูท่ี่ใจของเรา แลว้เราเป็น
ผูบ้ริหารเอง เราจะต่ืนเตน้กบัโลกเขาไหม เราจะเป็นศาสนทายาทไหม เราจะเป็นศากยบุตรไหม 
เราจะเป็นผูท่ี้สั่งสอนสังคมไหม น่ีดวงตาของโลก ดวงตาของโลกเพื่อใคร 

โลกทศัน์ ตอนน้ีเรายงัเป็นโลกอยู ่ววังาน งานของโลกเขาก็ทุกขข์องเขา งานของเรา เราก็
เป็นโลกอยูน่ะ แต่ถา้เม่ือใดจิตเราเขา้ถึง มนัเป็นอกุปปธรรม มนัเหนือโลก ส่ิงท่ีเหนือโลก ธรรมะ
เหนือโลกอยูใ่นหวัใจของเรานะ อยูใ่นหวัใจของเรา ส่ิงท่ีอยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก ส่ิงต่างๆ อยูใ่น
ต ารับต ารา ต ารับต าราเขาบอกตอ้งท าไวเ้พื่อจะไดค้น้ควา้กนั ศึกษากนั ศึกษานะ ศึกษาด้วยตํารา
มนักย็งัหมุนอยู่ในหัวเป็นทฤษฎเีท่าน้ันล่ะ แต่ถ้าเขาจะรู้จริงขึน้มาเขาต้องออกประพฤติปฏบิัติ
นะ 

แลว้ในการประพฤติปฏิบติั ต่อไปมนัก็จะสร้างกนั เพราะเขา้กนัไม่ถึง น่ีจิตคนหยาบ 
หยาบดว้ยปัญญาโลกียปัญญา ปัญญาอยา่งโลก ปัญญาอยา่งโลกสร้างภาพหมด สร้างสภาวธรรม
ข้ึนมาในหวัใจทั้งหมดเลย 

แต่ถา้เป็นความจริงมนัทิง้หมดนะ ยิง่ทิ้ง ปัญญายิง่กวา้ง ทิง้หมดเลย ทิง้ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็น
ทั้งหมด ถา้ไม่ทิง้ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็น เพราะส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นนัน่ใจมนัรู้ คือภพ คือความรู้สึก คือม่านกั้น กั้น
ความรู้ไดแ้ค่น้ี มนัทะลุเขา้ไปถึงสัจธรรมไม่ได ้

แต่ถา้เราทิง้ทั้งหมดเลย ทิง้ทั้งหมด พอทิง้ทั้งหมดมนัก็รวมตวัเป็นสัจธรรม มนัจะพุ่งเขา้
ไปในม่านกั้น ม่านกั้นคือตณัหา คือสมุทยั ม่านกั้นนะ ม่านกั้นระหว่างโลกกบัธรรม ถา้เราทะลุ
ทะลวงส่ิงท่ีมนัเป็นม่านกั้น ม่านกั้นคือส่ิงท่ีมนัเป็นม่านกั้นในหวัใจ เหมือนท่ีว่าแว่นตาท่ีเราใส่
แว่น ส่ิงท่ีมนัอยูใ่นตามนัจะทะลุทะลวงส่ิงท่ีเป็นนามธรรมท่ีมนักั้นหวัใจเขา้ไปท่ีสัจจะความจริง 
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ทะลุทะลวงส่ิงนั้นเขา้ไป ปล่อยวางเท่าไรยิง่ทะลุทะลวงไป ทิง้ใหห้มด แลว้ใชปั้ญญาไป ทิง้ให้
หมด แลว้ใชปั้ญญาไป 

แต่ถา้เรายดึปัญญาไว ้ ปัญญานั้นมนัจะตีกลบั ปัญญานั้นมนัจะท าใหเ้ราผา่นม่านส่ิงน้ี
ไม่ได ้ เพราะตวัม่านคือตวัอวิชชา ตวัม่านคือความไม่รู้จริง รู้ในส่ิงท่ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สัจธรรมรู้ในจินตมยปัญญา เพราะจิตมนัเป็นธาตุท่ีมีชีวิต ธาตุท่ีมี
ความรู้สึกมนัเป็นสันตติ แลว้มนัเกิดดบัๆ แลว้มนัสร้างสภาวะอยา่งนั้น แต่ถา้มนัทิง้ๆๆ ทิง้ทั้งนั้น 
รู้แลว้ทิง้ ปัญญาหมุนแลว้ทิง้ สัจธรรม มรรคญาณ หมุนแลว้ทิง้ หมุนแลว้ทิง้ หมุนแลว้ทิง้ มนัจะ
หมุนของมนัไป ยิง่ทิง้มนัยิง่เกิด 

ดูสิ ดูเห็ด เขาเก็บเห็ด เห็ดท่ีเขาเก็บแลว้ ถา้มนัมีเช้ืออยูม่นัก็เกิดอีก ปีหนา้มนัก็เกิดอีกๆๆ 
น่ีก็เหมือนกนั ยิง่ทิง้ ปัญญามนัเกิดอีก ปัญญามนัเกิดอีกมนัก็ลึกเขา้ไปอีก มนัก็หมุนเขา้ไปอีก ส่ิง
ท่ีเป็นสภาวะอยา่งน้ีมนัจะเกิดกบัใคร เกิดกบัใคร มนัจะเกิดกบัใจเราไหม ส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนมากบั
เรา ส่ิงท่ีเกิดสัจธรรมอยา่งน้ีมนัเกิดข้ึนมา ใหม้นัเป็นสัจจะความจริงข้ึนมาสิ มนัถึงเป็นสมบติัของ
เรานะ 

ถึงไม่ตอ้งไปห่วงส่ิงใดเลย เพราะเราศึกษากนัมาแลว้กลวัไม่รู้ กลวัไม่เขา้ใจ สัญญาทั้งนั้น 
เรากลวัไม่รู้ไม่เขา้ใจแลว้ไปยดึมนั แต่ถา้ทิง้มนั ทิง้ส่ิงท่ีมนัเป็นอดีตอนาคต มนัเป็นปัจจุบนั แลว้
ถา้เป็นปัจจุบนั ดูสิ พระอรหนัตลื์มในอะไร ลืมในสมมุติบญัญติั พระอรหนัตไ์ม่ลืมในอริยสัจ 
พระอรหนัตไ์ม่ลืมในสัจจะความจริง รู้น้ีรู้ตลอด 

ส่ิงทีเ่ป็นขนัธ์ ส่ิงทีเ่ป็นความรู้สึกจากข้างนอกมนัลมืได้ แต่ตัวมนัเอง ตัวสัจธรรม ตัว
ธรรมะ ตัวธาตุ ธรรมธาตุมนัรู้ตลอดเวลา ส่ิงนีต่้างหาก มนัจะไม่มส่ิีงใดไปเกาะเกีย่วส่ิงต่างๆ ไป
ยุ่งกบัส่ิงนีไ้ด้เลย แล้วมนัจะลมืได้อย่างไร มันลมืไม่ได้หรอก น่ีธรรมอย่างนี้ 

เรามีโอกาสนะ โลกเขาสละงานของเขามา เขาพยายามท าของเขามา เขาอยูก่บัโลกมา เขา
อยูก่บัโลก เขาเห็นโลกมนัน่าเบ่ือ เราเกิดมา เราเสียสละตั้งแต่คฤหสัถ ์ เสียสละตั้งแต่ฆราวาส 
บวชเป็นสงฆแ์ลว้นะ ถา้เราบวชเป็นสงฆเ์ป็นพระ ดูสิ เขากราบไหวบ้ชูา เวลาใส่บาตร ยกบชูานบ
นอบ แลว้เราฉนัของเขา แลว้เดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนาใหม้นัเกิดสัจจะความจริงข้ึนมา ถา้เกิด
สัจจะความจริงข้ึนมา สมบติัของเขาท่ีเสียสละ เขาก็ไดบุ้ญมหาศาลเลย 
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เราด ารงชีวิตอยูใ่นวฏัฏะดว้ยธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เล้ียงชีพดว้ยปลี
แขง้ แลว้พยายามเล้ียงหวัใจข้ึนมา ใหเ้กิดสัจธรรมข้ึนมา แลว้ธรรมะมีชีวิต ธรรมะไม่ใช่ธรรมะ
ตายๆ ธรรมะท่ีมีชีวิตสามารถแกไ้ขเจือจานต่างๆ ได ้ไม่ใช่ธรรมะท่ีมนัตายแลว้ ธรรมะท่ีตายแลว้
เราตอ้งไปร้ือคน้ข้ึนมา แลว้ตีความของเรา เอากิเลสไปตีความ แลว้ก็ยุง่ไปตามกิเลส กิเลสมนัท า
ใหเ้ป็นปมดา้ย งงไปหมดเลย ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สะอาดบริสุทธ์ิ แต่กิเลส
พางง ถา้ใจเราเป็นธรรม เราจะไม่งงกบักิเลสของเรา เราจะเขา้ใจสัจธรรมขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีอยูก่บัเรานะ เราเป็นสงฆ ์ สมมุติสงฆ ์ ประพฤติปฏิบติัแลว้เราจะเป็นสงฆ์
จริงๆ ในหวัใจของเรา เอวงั 


