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อีกปักษเ์ดียวเนาะ อีกอุโบสถเดียวก็เขา้พรรษา เขา้พรรษา-ออกพรรษาเป็นโลกสมมุติ เป็น

เร่ืองของสังคม แต่ถา้เป็นการประพฤติปฏิบติั มนัทุกวนันะ เพราะเขา้พรรษา-ออกพรรษา คนก็เกิด

คนก็ตาย เขา้พรรษา-ออกพรรษามนัก็ทุกขเ์หมือนกนั ความทุกขม์นัไม่รอเขา้พรรษา-ออกพรรษา 

แต่เวลาเขา้พรรษา-ออกพรรษาเป็นนกัขตัฤกษ ์ มนัเป็นฤดูกาล ฤดูฝนเขาทาํมาหากินกนั เขาทาํไร่

ไถนากนั เราไม่ควรไปเหยยีบย ํา่ของเขา น่ีในเร่ืองของสังคม 

แต่ถา้เร่ืองของเรา เร่ืองของเรามนัเป็นพุทธบญัญติั ส่ิงท่ีเป็นพุทธบญัญติั เราจะทาํพุทธ

บญัญติันั้น แลว้ในพุทธบญัญติันั้นสอนใหท้าํความดี ถา้ทาํความดี ความดีมนัอยูท่ี่เรา ถา้มีสติ หรือ

ว่ามีสติมีสัมปชญัญะ เราทาํไดข้องเราตลอดไป ถา้ไม่มีสติ มนัโลเลนะ ดูสิ ธุดงคก์นัไป เร่ร่อนกนั

ไป มนัพเนจรไป แต่ถา้มนัเป็นธุดงคข์องเรา มนัธุดงค ์ มนัไม่ใช่เดินธุดงคด์ั้นดน้ไปใหพ้น้ดงนั้น

ออกไป ไอด้งกิเลสในหวัใจเราไม่ไดดู้ แต่มนัอยู่ท่ีไหนมนัก็ทาํได ้ ถา้มนัทาํได ้ มนัมี

สติสัมปชญัญะทาํอะไรมนัจะเรียบร้อยนะ มีสติสัมปชญัญะ มีความระลึกรู้อยู ่ความระลึกรู้อยู ่ใคร

จะสร้างใหล่้ะ 

เวลาศึกษาข้ึนมาศึกษาเพื่อองคค์วามรู้ แต่ในการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะรู้ข้ึนมาจาก

เรา ถา้รู้ข้ึนมาจากเรา มนัต่ืนตวัไง คนต่ืนตวั คนมีสติทาํอะไรมนัไม่ผดิพลาด ถา้ทาํอะไรขาดสติ

ไปมนัก็ผดิพลาด แลว้ความระลึกรู้ น่ีความสาํนึก ถา้มีความสาํนึกอยู ่ มนัทาํอะไรมนัก็เป็น

ประโยชน์กบัเรา 

ความสาํนึกนะ สาํนึกว่าตอนน้ีเราเป็นอะไร ตอนน้ีเราเป็นพระใช่ไหม เป็นพระ พระควร

ทาํอยา่งไร พระมนัมีศีลธรรมมีคุณธรรม เป็นพระ เป็นพระเพราะสังคมเขาหวงักบัพระมาก พระน้ี

เป็นผูใ้ห ้ พระน้ีเป็นผูเ้สียสละ พระน้ีเป็นผูท่ี้มีศีลมีธรรม แลว้พระเรา เขายกมือไหวท้าํไม เขา
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ทาํบุญตกับาตรทาํไม เวลาทาํบุญตกับาตร เวลาพดูกบัโยมมนัก็ไปอีกอยา่งหน่ึง ถา้ไม่มีพระ เขาจะ

มีศรัทธาขนาดไหน เขาอยากจะทาํบุญขนาดไหน ถา้ไม่มีพระ บุญของเขาก็สาํเร็จไปไม่ได ้ เขาก็

ตอ้งอาศยัพระเป็นเน้ือนาบุญ 

แลว้พระท่ีเป็นเน้ือนาบุญ ส่ิงท่ีไดม้า เขาสละทานมาแลว้ เขาหวงับุญกุศลกบัเรา แลว้เรา

ถามสิว่ามนัมีบุญกุศลไหม ตวัเรามีบุญกศุลจะใหเ้ขาไดป้ระโยชน์ไหม ความทุกขใ์นหวัใจเรา 

ความอึดอดัขดัขอ้งในใจเรามนัเตม็หวัใจไหม มนัพร้อมท่ีจะมีบุญกุศลเผือ่แผค่นอ่ืนไหม ถา้บุญ

กุศลเผือ่แผเ่ราเองมนัยงัไม่มี แลว้มนัจะเอาอะไรไปเผือ่แผ่เขา มนัมีแต่กิเลสตณัหาความทะยาน

อยาก มีแต่กิเลส เอากิเลสไปเผือ่แผใ่คร เอาไฟไปเผาบา้นใคร บา้นเขาก็ไฟลุกไหมอ้ยูแ่ลว้ จะเอา

ไฟท่ีไหนไปลุกไหมเ้ขาอีก ไฟในหวัใจเราไดด้บัมนัไหม 

ถา้ไดด้บัมนั อตฺตา ห ิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน11 ถา้ตนรู้จกัการประพฤติปฏิบติั 

ตนเขา้ใจถึงขอ้วตัรปฏิบติั ถึงส่ิงท่ีดบัไฟ ถา้เราดบัไฟแลว้เราก็ไปสั่งสอนเขาได ้

ไอน่ี้ไฟในบา้นตวัไม่ไดด้บั ลุกโชติช่วงชชัวาลเลย แลว้จะไปดบัไฟบา้นคนอ่ืน “แหม! 

ทาํบุญแลว้ไดบุ้ญอยา่งนั้นนะ สละทานแลว้ไดบุ้ญอยา่งน้ีนะ” ไอต้วัเองมีบุญมาใหเ้ขาบา้งหรือ

เปล่าล่ะ เวลาขอศีลๆ ใหศี้ลเขา ตวัเองมีศีลสักขอ้ไหม ศีลตวัเองมีหรือเปล่า ถา้ศีลตวัเองมนัมีมนัก็

จะใหศี้ลเขาได ้

อาราธนาขอศีล ถา้เป็นสังคม อาราธนาขอศีลก็อยากจะใหศี้ลเขา อยากจะเทศนาว่าการ

สอนเขา...ทาํไมไม่สอนตวัเอง ตวัเองสอนบา้งหรือยงั ถา้ตวัเองมนัมี ตวัเองทาํความผดิพลาด

อะไรบา้ง ถา้ศีล ศีลเราบริสุทธ์ิหรือเปล่า อาราธนา เขาขอศีล เราเป็นพยานใหเ้ขาเฉยๆ จะเอาศีลท่ี

ไหนไปใหเ้ขา ตวัเองมีอาํนาจจะเอาศีลท่ีไหนไปใหเ้ขา จะบญัญติัศีลข้ึนมาไปแจกเขาหรือ 

ศีลมนัเกิดจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัเอาไวแ้ลว้ ศีลมนัเป็นวินยั เป็นวินยั

ขอ้บงัคบั ในเม่ือเขาขอศีล เขาประกาศตนกบัเราเท่านั้นเองว่าเขาจะถือศีล ๕ ถือศีล ๘ ถือศีล ๑๐ 

อนันั้นเขาประกาศตนของเขา เราเป็นพยานใหเ้ขาเท่านั้น แต่มนัเป็นพิธีกรรม เขาก็ขอศีลกนั เขาก็

ใหศี้ลกนัเป็นพิธีเท่านั้น เป็นพิธีเท่านั้นก็เป็นเร่ืองของโลกๆ แลว้เร่ืองของโลกๆ เราไปยุง่กบัเขา

ทาํไม หนา้ท่ีของตวัเองทาํไมไม่ทาํ 
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ส่ิงใดเป็นสมบติั ขอ้วตัรปฏิบติัมนัมีอยูแ่ลว้ในเสขิยวตัร ในเสขิยวตัร ในบุพพสิกขา หนา้ท่ี

ของสงฆ ์กิจ ๑๐ อยา่งของสงฆท์าํอะไรบา้ง กิจของสงฆท์าํหรือยงั กิจของสงฆ ์เป็นสงฆห์รือเปล่า 

เป็นสงฆข้ึ์นมา บิณฑบาต เอาสิทธิอะไรไปบิณฑบาตกบัเขา? ก็ถือสิทธิว่าเป็นพระ สิทธิเป็นพระ 

ภิกขาจาร เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ออกไปบิณฑบาตกบัเขา น่ีสิทธิของเรา 

แลว้หนา้ท่ีล่ะ หนา้ท่ี กิจของสงฆ ์หนา้ท่ีของสงฆไ์ดท้าํบา้งหรือยงั กิจของสงฆต์อ้งทาํ มา

ประชุมพร้อมกนัเนืองนิตย ์ เลิกประชุมพร้อมกนัเนืองนิตย ์ เวลาบุพพสิกขา เด๋ียวบอก สาธุ ภนัเต 

สาธุ ภนัเต ส่ิงท่ีบุพกิจ กิจของสงฆไ์ดท้าํหรือยงั กิจของสงฆ ์ กิจบนศาลาน้ีกิจของสงฆท์ั้งนั้นน่ะ 

มนัเป็นหนา้ท่ีของใคร อาสนะน้ีใครเอามาปใูหน้ัง่ อาสนะ ใครเป็นคนปู แลว้เรามานัง่ของเขา 

สิทธิอะไรไปนัง่ของเขา ใครเป็นคนปู สิทธิน้ี 

มนัเป็นกิจของสงฆ์ มนัเป็นธุระของสงฆท์ั้งหมด สงฆเ์ป็นคนทาํ 

บุพกิจ เวลาบอกบุพกิจ เณรทาํให ้คฤหสัถท์าํให ้พระทาํให ้แลว้ทาํหรือยงั สาธุ ภนัเต สาธุ 

ภนัเต...สาธุนั้นโกหก มาถึงก็มานัง่เหม่อลอยกนั คุยกนัเป็นนกแกว้นกขุนทอง ใหค้นอีกคนหน่ึง

แบกรับภาระไว ้ถึงเวลากใ็ชสิ้ทธ์ิๆ หนา้ท่ีตวัเองไม่เคยดูแลเลย มนัตอ้งมีหนา้ท่ีของตวัสิ ทุกคนใช้

สิทธ์ิหมดเลย แลว้ทุกคนไม่ใชห้นา้ท่ีเลย แลว้สงฆอ์ยูก่นัอยา่งไร ทุกคนใชสิ้ทธ์ิหมด แต่หนา้ท่ี

ตวัเองไม่รู้จกัทาํ น่ีศาสนามนัจะมัน่คงหรือไม่มัน่คง 

เราจะใหศี้ลเขา เราจะบอกศีลเขา ศีลของเราตอ้งมี เราตอ้งรู้จกัหนา้ท่ีของเราดว้ย สิทธิ

หนา้ท่ีมนัมีทั้งนั้นน่ะ แลว้สิทธิหนา้ท่ีน้ีมนัเป็นบุพกิจ มนัเป็นวตัรในศาลา เห็นไหม บิณฑบาตเป็น

วตัร ไม่ใช่กมีูบาตรอยูใ่บหน่ึง ไปไหนกกู็เอาบาตรกไูปตั้ง เอาบาตรกไูปตั้ง ไม่เคยทาํอะไรเลย เอา

บาตรกไูปตั้ง เอาบาตรกไูปตั้ง กมีูบาตรใบเดียว กรัูกษาแต่ปากของกคูนเดียว กมีูปาก กมีูทอ้ง กจูะ

รักษาปากของก ูแลว้คนอ่ืน กไูม่เก่ียว แลว้สังฆะมนัจะอยูก่นัอยา่งไร 

สงัฆกรรม หนา้ท่ีของสงฆ์ หนา้ท่ีของสงฆ์มนัตอ้งเขา้ใจของสงฆ ์แลว้มา ใครไปอยูท่ี่ไหน

ก็แลว้แต่ มนัตอ้งหมัน่ศึกษา หูตามนัตอ้งมี การกระทาํมนัไม่ใช่ว่าทาํแต่ทิฏฐิของเรา มีความเห็น

อยา่งน้ี ตอ้งทาํอยา่งน้ี ทาํอยา่งนั้น...ไอท้าํอยา่งนั้นมนัเป็นทิฏฐิของตวั แลว้ทาํกบัตวัมนัตอ้งรู้สิว่า

มนัเป็นการฝึกสติ มนัเป็นการกระทาํ 
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น่ีฝึกสติ ฝึกสติ ขอ้วตัรปฏิบติัมนัมีของเขาอยูแ่ลว้ แต่เราไปทาํขวางเขา ทพัพีขวางหมอ้ ไอ้

น่ีเอาทิฏฐิมานะไปขวางเขา กรูู้ กแูน่ กรูู้ กแูน่ กทูาํของกไูด.้..กิเลสทั้งนั้นน่ะ กิเลสทั้งนั้นน่ะ 

ทาํไม่ได ้ จะทาํมนัตอ้งสังเกตก่อนว่าเขาทาํอยา่งไร เขาปทูางซา้ย เราไปปทูางขวา เขาปู

ทางขวา เราจะไปปดูา้นหลงั ปเูหมือนกนั ปเูส่ือเหมือนกนั ทาํอะไรเหมือนกนั มนัเหมือนกนั แต่

ไม่เหมือนกนั กินเหมือนกนัก็ไม่เหมือนกนั ดูสิ คฤหสัถญ์าติโยมเขาก็กินขา้วเหมือนกนั แต่เราฉนั

อาหาร ปฏสิงฺขา โยฯ11 หรือยงั ฉนัเขา้ไปน้ีฉนัถ่านเพลิง ถา้ทุศีลอยู ่ส่ิงท่ีไดม้า ฉนัเขา้ไป ถ่านแดงๆ 

ผา่นเขา้ไปในปาก ตอนกินอยูก่็อร่อยเป็นขา้วทั้งนั้นน่ะ แต่ตายไปเป็นกรรม เป็นววัเป็นควายไปไถ

นาใชเ้ขา เวลาตายไป ไปเป็นววัควาย ววัควายมีแต่สีเหลืองทั้งนั้นน่ะ สีเหลือง สีขาว เพราะอะไร 

เพราะกินแลว้ไม่ทาํขอ้วตัร กินแลว้ไม่รู้จกั น่ียงัดีนะ กินแลว้ไปเป็นววัเป็นควาย ตายไป ไปเกิด

เป็นววัเป็นควาย ไม่ตายไปตกนรกอเวจีนู่นน่ะ 

บุญกุศลเราอยูท่ี่ไหน เราทาํอะไรสมควรเป็นหนา้ท่ีกบัเราหรือยงั หนา้ท่ีของเราสมควร

กระทาํไหม ไอน่ี้เปลือกๆ เลย หนา้ท่ีพื้นฐานของพระเท่านั้นเอง ยงัไม่มีสติสัมปชญัญะเขา้ไป

ภาวนาไปชาํระกิเลสเลย ชาํระกิเลสมนัอยูข่า้งในนะ ถา้ขา้งนอกมนัยงัหยาบขนาดน้ี ขา้งนอกมนั

ยงันอนจมขนาดน้ี 

11วดัเป็นส้วมเป็นถาน ภกิษุเป็นมูตรเป็นคูถ 

ถือสิทธิว่าเป็นพระตอ้งมีคนอุปัฏฐาก ร้อยสันพนัคมเลย วดัทัว่ไป โยมน่ีลอ้มหนา้ลอ้ม

หลงัเลย พระเป็นเทวดา...มนัเป็นเทวดาอยา่งไร มนัเป็นเปรตต่างหากล่ะ เปรตทั้งนั้น ถา้เป็นเทวดา 

ถา้เป็นพระ เป็นพระอยู่ท่ีไหนก็อยูไ่ด ้ อยูโ่คนไม ้ อยูค่นเดียวนัน่แหละ แต่อยูค่นเดียว ธุดงคไ์ป 

ขนาดรอบบริเวณท่ีอยูจ่ะสะอาดไปหมด เสือเขา้มา สัตวเ์ขา้มาจะเห็นรอยเทา้หมดเลย เพราะเรามี

ขอ้วตัรของเรา เราตอ้งตีตาด เราตอ้งรักษาท่ีอยูอ่าศยัของเรา ไม่ตอ้งจํ้าจ้ีจ ํ้าไช 

เราควรจะรู้นะ เราควรจะรู้ว่าส่ิงอยา่งน้ีมนัศึกษากนัได ้ ถา้มนัศึกษากนัได ้ ทุกคนบวชมาน่ี

เพื่ออะไร บวชข้ึนมาหวงัพน้ทุกขท์ั้งนั้นน่ะ อยากจะส้ินสุดจากทุกข ์ แลว้ส้ินสุดจากทุกข ์ เร่ิมตน้

จากท่ีไหน แลว้เร่ิมตน้ข้ึนมาก็จะไปสอยดาวใช่ไหม บวชแลว้จะเอาดาวเอาเดือน แลว้ดาวเดือน 

เอาอะไรไปสอยมนั? ดาวเดือนมนัตอ้งนัง่ห้างข้ึนไปสอยดาวสอยเดือนสิ 
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น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีจะเขา้ไปสอยดาวสอยเดือน ท่ีว่ามรรคผลนิพพาน มนัอยูจ่ากขอ้วตัร

ปฏิบติัน้ีข้ึนไป มนัอยูจ่ากสติสัมปชญัญะน้ีข้ึนไป จะไปสอยเอาดาวเอาเดือน แต่ตวัเองเลวอยา่งกบั

หมา จะสอยเอาดาวเอาเดือน เราตอ้งเป็นคนดีก่อน เราตอ้งสร้างฐานของเราข้ึนมาก่อน ถา้เราสร้าง

ฐานข้ึนมา เราจะเอาดาวเอาเดือนไดเ้ลย มรรคผลนิพพานอยูท่ี่กลางหวัใจน้ี มรรคผลนิพพานมนัจะ

ไปเอาดาวเดือนท่ีไหน ดาวเดือนนั้นเป็นสมมุติ มรรคผลนิพพาน สุขทุกขม์นัอยูท่ี่ใจ ส่ิงท่ีจะเขา้ไป

คน้หาความสุขความทุกข ์พื้นฐานมนัตอ้งมีก่อน 

“มรรคผลนิพพานๆ” ปากเปียกปากแฉะ สุมหวักนัอยา่งกบัซ่องโจร มนัสุมหวักนัได้

อยา่งไร อยูด่ว้ยกนั มนัแยกออกไป มนัตอ้งมีความสงดั มนัวิเวก มนัจะไม่คลุกเคลา้กนั อยูด่ว้ย

ความไม่คลุกเคลา้กนั แยกตวัออกไป ถา้แยกตวัออกไปนะ เวลาเขา้มาในหมู่คณะ หนา้ท่ีการงานก็

คุยกนัแต่พอประมาณ 

หลวงตาท่านพดูประจาํ เวลาพระคุยสัลเลข สลัเลขคือการมกันอ้ยสันโดษ พดูถึงมรรคผล

นิพพาน พดูถึงขอ้วตัรปฏิบติั การประพฤติปฏิบติั แลว้ขอ้วตัรปฏิบติัควรปฏิบติัอยา่งไร แลว้ถา้

ใครขาดตกบกพร่อง ใครไม่อยู ่ มนัตอ้งทดแทนกนัได ้ มนัตอ้งมีการทดแทนกนั มนัตอ้งรู้ เขา้ใจ

กนัว่าคนน้ีทาํอยา่งน้ี สังเกตดูว่าทาํอยา่งไร เขาทาํอยา่งน้ี ไม่ใช่ เด๋ียวกจูะทาํอีกอยา่งหน่ึง เด๋ียว

ขวางไปหมดเลย กจูะเป็นทพัพีขวางหมอ้ มนัเป็นไอเ้ขข้วางคลอง ขวางไปหมด อวดรู้อวดเห็น 

อวดรู้อวดเห็นมนัมาจากไหน เอาความเห็นมาจากไหน 

แมแ้ต่พระอินทร์ยงัไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลย ส่ิงท่ีพวกเทวดาเขาเป็น

เทวดา เขาเป็นเทวดาอยา่งไร 

“เทวดาก็ทาํสาธารณประโยชน์ ส่ิงท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ศาลาโรงธรรมต่างๆ แมแ้ต่

เหตุจะเป็นเทวดายงัรู้เลย อยา่ว่าแต่รู้ว่าเทวดามีหรือไม่มี” 

น่ีก็เหมือนกนั เราเอาความเห็นความรู้ของเรา เอาอะไรมาทาํ เอาความรู้ความเห็นของเรา

มาขวางไว ้“ทาํอยา่งนั้น ทาํอยา่งน้ี” ขวางเขาไปหมดเลย เขาทาํแลว้เป็นส่ิงท่ีดี เราควรช่วยกนัผอ่น

แรงผอ่นภาระกนั เพราะอะไร เพราะมนัก็กินอยูเ่หมือนกนั 

ความกินอยู ่ดูสิ สังคม ขอทาน เงินทองตกใส่กะลาเขา เขาเอาไปเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัของ

เขา คนทาํมาหากินก็เป็นเร่ืองของเขา เราเป็นภิกษุ ทุกคนเกิดมามีชีวิต มนัตอ้งอยูต่อ้งกิน
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เหมือนกนัทั้งนั้นน่ะ แต่การอยูก่ารกินของใคร การอยูก่ารกินของขอทาน การอยูก่ารกินของ

คฤหสัถเ์ขา การอยูกิ่น รับประทาน เสวย ของเรามนัฉนั การกินการอยูม่นัเป็นเร่ืองการกินการอยูน่ี่

แหละ แต่ทาํไม่เหมือนกนั อยูเ่หมือนกนั แต่ทาํไม่เหมือนกนั ชีวิตเราต่างจากคฤหสัถแ์ลว้ตั้งแต่วนั

บวช อุปัชฌายบ์อกเลย ชีวิตของภิกษุต่างจากคฤหสัถแ์ลว้ ไม่ใช่ดาํรงชีวิตแบบคฤหสัถเ์ขา เขาก็กิน

อยูอ่าศยัเหมือนกนั เราก็กินอยูอ่าศยั แต่กินอยูอ่าศยัแบบผูเ้ห็นภยั กินอยูอ่าศยัแบบผูมี้

สติสัมปชญัญะ ไม่ไดกิ้นอยูอ่าศยัแบบโลกเขา น่ีเขากิน เราก็กิน อา้ว! เขากินดว้ย กกู็กิน เขานอน 

กกู็นอน แลว้ชีวิตเราต่างจากคฤหสัถต์รงไหน ชีวิตเรามนัต่างจากคฤหสัถต์รงไหน 

ชีวิตมนัต่างจากคฤหสัถเ์พราะวา่มนัมีสาํนึก มีสาํนึกว่ากินอยูเ่หมือนกนัน่ีแหละ แต่กินอยู่

ไม่เหมือนกนั กินอยูแ่บบพระ กินอยูแ่บบคฤหสัถเ์ขา กินอยูก่บัสังคมของเขา ทีน้ีกินอยูแ่บบพระ

กินอยา่งไร ดูสิ เชา้ข้ึนมา บิณฑบาตมา เราจะกินอยา่งไร เราจะอาศยัอยา่งไร แลว้ดูสิ ไม่ใช่เอา

นิสัยของโลกๆ มา เขาก็กินได ้ เด๋ียวน้ีเขากินเป็นโต๊ะจีน เขากินหูฉลาม เขากินในเหลากนั ไอพ้ระ

ก็จะลากเขา้ไปกินในโรงแรมกนัโน่นน่ะ จะไปกินอยา่งนั้นหรือ เพราะอะไร เพราะไม่มีสาํนึก ไม่

มีสาํนึกไงว่าชีวิตแตกต่างจากคฤหสัถแ์ลว้ 

ในเม่ือสังคมเขาเป็นอยา่งนั้น สังคมเขาเป็นไป เขาอยากทาํของเขาไป นัน่มนัเร่ืองสังคม

ของเขา ถา้พระเขาจะไปทางนั้น พระโลกๆ ก็เร่ืองของเขา เขาเป็นผูไ้ม่เห็นภยัในวฏัสงสาร ในเม่ือ

เราเป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร เราจะทาํตวัอยา่งนั้นไม่ได ้ในเม่ือทาํตวัอยา่งนั้นไม่ได ้เราสาํนึกไหม 

เราสาํนึกวา่ชีวิตเราต่างจากคฤหสัถห์รือยงั ถา้ชีวิตเราไม่ต่างจากนั้น ผมอยูบ่นหวั โกนทาํไม ทาํไม

ไม่ไวผ้ม ไม่นุ่งกางเกงแบบเขาล่ะ 

น่ีเราไม่นุ่งกางเกงแลว้นะ เราละมาแลว้ ผมบนหวัเราก็โกนทิง้หมดแลว้ เราไม่นุ่งกางเกง

แลว้ ชีวิตแบบนั้น ความคิดแบบนั้น เขาเรียกว่านิสัยคฤหสัถ ์ ท่ีขอนิสัย ๕ ปี เขาทาํตรงน้ีไง ขอ

นิสัย ๕ ปี เพื่อใหพ้ระบวชเขา้มาแลว้ใหใ้ชชี้วิตแบบพระ ชีวิตคฤหสัถ ์๕ ปี ขอนิสัยๆ เพราะมนัติด

นิสัยนั้นมา พอติดนิสัยนั้นมา บวชเขา้มาในพระแลว้ นิสัยอยา่งนั้นเอาเขา้มาใชใ้นน้ีไม่ได ้

ทีน้ีพอใชใ้นน้ีไม่ได ้ ก็ตอ้งสังเกตว่าเขาดาํรงชีวิตกนัอยา่งไร เขาดาํรงชีวิตอยา่งไร เรา

พยายามเตือนสติว่า เด๋ียวน้ีเราเป็นพระ เป็นพระมนัมีธรรมวินยับงัคบั ถา้มีธรรมวินยับงัคบั เรา

บงัคบัอยา่งนั้นว่าชีวิตน้ีมนัจะเขา้มาเป็นพระ ถา้เขา้มาเป็นพระ น่ีเป็นพระจากขา้งนอก ถา้มนัเป็น

พระจากขา้งนอก มนัมีศีลมีธรรมของมนัข้ึนมา 
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แลว้การประพฤติปฏิบติัอ่อนแอมาก เร่ืองขอ้วตัรน้ีอ่อนมากเลย เพราะอะไร มนัไม่ไดจ้ี้ 

มนัไม่ไดจ้ี้เพราะอะไร เพราะมนัปล่อยตามสบาย ปล่อยตามสบาย ไอท่ี้เขา้มาใหม่กด้ื็อดา้น ด้ือ

ดา้นเขา้มา พอด้ือดา้นเขา้มาก็เอาแต่ชีวิต เอาแต่ความคิดเห็นของคฤหสัถเ์ขา้มาว่ากแูน่ๆ ทาํอะไรกู

ทาํไดห้มดเลย ทาํแบบชีวิต ทาํอยา่งนั้นเลย 

แลว้ไอท่ี้พระเขาทาํกนัอยูน่ี่ พระก็คิด “ก็เหมือนกนั ก็ปเูส่ือปูอาสนะเหมือนกนั”...

เหมือนกนัท่ีไหน ปไูปปมูามนัจะปลูงไปทะเลนู่นน่ะ เพราะเขามีขอ้วตัรของเขา เขามีขอ้วตัร

บงัคบัว่าอะไรเป็นอาบติั อะไรไม่เป็นอาบติั เพราะมนัอยูใ่นบุพพสิกขา ส่ิงใดควรไม่ควร มนัมี

อาบติับงัคบัอยู่ เหมือนนกักฎหมายทาํผดิหรือไม่ผดิ เขารู้ของเขานะ น่ีเห็นเขาทาํ กกู็ทาํ กกู็เก่ง กกู็

แน่...มนัใชไ้ม่ได ้

11สังเกตเขาสิ สังเกต ทาํเหมอืนกนั แต่ไม่เหมอืนกนั พอทาํไม่เหมอืนกนั ต้องหมัน่สังเกตว่า

มนัได้หรือไม่ได้ ทาํหรือไม่ทาํ ถ้าทาํอย่างน้ันขึน้มาแล้วมนักจ็ะเห็น 

เวลาไปวดั เราไปวดัครูบาอาจารยสิ์ วดัไหนครูบาอาจารยท่ี์อยูใ่นศีลในธรรม เขา้ไปสิ ใน

วดัร่มเยน็ มนัน่าช่ืนใจ ไปวดัไหน พอเขา้วดัไป โอโ้ฮ! สกปรก ขนหมาเตม็ศาลา นัน่น่ะ มนัทิง้

หมดเลย ไอน่ี้มนัก็ศาลาวดั ศาลาวดัมนัก็เหมือนศาลาริมทาง มนัเป็นท่ีสาธารณะ ไม่มีใครดูแล

รักษา ก็เป็นของสาธารณะใช่ไหม ไอเ้ราเป็นบุคคลใช่ไหม ทิง้กนัไปหมดเลย 

น่ีก็เหมือนกนั แต่ของของเรา ของก ูกเูอาหมดเลย เวลาเป็นของส่วนรวม เป็นวดัเป็นวา ไม่

มีใครสนใจเลย น่ีกิจของสงฆไ์ง จิตใจมนัไม่เป็นจิตใจสาธารณะ จิตใจมนัยงัเห็นแก่ตวัอยู ่ จิตใจ

มนัยงัมีกิเลสอยู ่ ส่ิงน้ีมนัตอ้งคิด ถา้ส่ิงน้ีมนัคิดข้ึนมามนัจะรู้เลย รู้ว่าส่ิงใดเป็นกิจของสงฆ ์ ส่ิงใด

เป็นสามญัสาํนึกของเรา 

สามญัสาํนึกของเรา ทาํไป ใชชี้วิต ของอยา่งน้ีมนัสอนกนัไม่ได ้ แลว้สอนข้ึนไป พอจะ

สอนอยา่งน้ีก็เอาทิฏฐิเขา้มา ทิฏฐิว่ากแูน่ กรูู้ กแูน่ทั้งนั้นล่ะ กมูาจากโลก กมีูสถานะมา เอาทิฏฐิเขา้

มา 

แต่พอมนัมีประสบการณ์ผา่นไปสักปีสองปี จนถึง ๕ ปี ๑๐ ปี พระมนัถึงจะไดนิ้สัยข้ึนมา

ว่ามนัดาํรงชีวิตอยา่งไร แลว้มองกนัออก ดูสิ ดูทางวิชาชีพ ใครอยูท่างวิชาชีพไหนก็แลว้แต่ เขา

แสดงออกมาในวิชาชีพ เขาจะมองออกทนัทีเลยว่าคนน้ีทาํถูกหรือว่าทาํไม่ถกู พระก็เหมือนกนั แค่
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เห็นกิริยาก็รู้เลยว่าพระองคน้ี์ทาํตวัอยา่งไร พระองคน้ี์ทาํไมด้ือดา้นขนาดน้ี มนัด้ือดา้นจนเป็นนิสัย 

ด้ือดา้นจนเป็นสภาวะแบบนั้น ด้ือดา้นจนไม่รู้จกัเลย ด้ือดา้นว่ากเูป็นอยา่งน้ีตลอดไป 

แต่ถา้มนัเขา้มา มนักล่อมเกลา มนัขดัเกลาของมนัข้ึนมา มนัจะเร่ิมรับผดิชอบ ส่ิงใดๆ มนั

เป็นของของเราทั้งนั้น ดูสิ เวลาพระธุดงคไ์ป ไปท่ีเรือนว่าง เขามีเตียงตัง่ท่ีวางอยู่ มีมุง้หมอนท่ีผกู

ไว ้แลว้เอามาใช ้ ภิกษุจากไป ไม่เก็บ เป็นอาบติัปาจิตตีย ์ตอ้งเก็บเหมือนเก่า เตียงตัง่ตอ้งยกข้ึนมา

ตั้งไว ้ เพราะอะไร เพราะปลวกมนัจะข้ึน ตอ้งมีส่ิงใดรองไว ้ เอามาป ู เตียงตัง่เอามากาง แลว้กาง

กลด แลว้เวลาไปตอ้งเก็บ ส่ิงนั้นตอ้งยกข้ึนไปเก็บไว ้ แลว้ตอ้งเก็บไวใ้หเ้รียบร้อย ใหพ้น้ไปจาก

ปลวก แลว้ถา้มีกิจจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งไป ตอ้งบอกใครไว ้

ภิกษุ ไม่เก็บเองก็ดี ไม่บอกใหผู้อ่ื้นเก็บก็ดี จากท่ีนั้นไปเป็นอาบติัปาจิตตีย ์ ของใช ้ เส่ือ

หมอนท่ีเอาไปใชแ้ลว้ไม่เก็บ เป็นปาจิตตียห์มดเลย มนัเป็นของของสงฆ ์ของนั้นมนักองอยู่ท่ีไหน 

ท่ีวางท่ีเป็นส่วนรวมข้ึนมา แลว้เอาไปใช ้ ใชเ้สร็จแลว้ก็โยนทิง้ ไม่รู้จกัเอาไปเก็บใหเ้ป็นท่ี เป็น

อาบติัทั้งนั้นเลย 

แต่พอประสาเรา “โอ๋ย! ก็หมอนลูกไม่ก่ีสตางค ์ซ้ือใหส้ักหม่ืนลูกก็ได”้ 

ไอซ้ื้อกบัอาบติัมนัคนละตวัเวย้! มึงจะซ้ือมาลา้นลกูก็ไม่สาํคญั แต่มึงทาํผดิ อาบติัแลว้ มนั

ไปเห็นของไม่มีค่า เห็นทิฏฐิมานะ เห็นกิเลสมนัตวัเท่าฟ้า แต่เห็นส่ิงท่ีกทูาํน้ีเป็นของเลก็นอ้ย 

กิเลสมนัใหญ่กว่ามึง มนัครอบหวัไวอ้ยา่งน้ี แลว้บอกจะมาฆ่ากิเลสกนั 

11จะมมีากมน้ีอยไม่สําคญั สําคญัว่าทาํถูกต้องไหม ทาํถูกต้องไหมน่ันล่ะคอืธรรม เราทาํ

ถูกต้องตามวนัิย ถ้าทาํถูกต้องตามวนัิยแล้วส่ิงน้ันเป็นธรรม11 แลว้ส่ิงน้ีคนอ่ืนทาํหรือไม่ทาํ แลว้ถา้

ทาํหรือไม่ทาํ ถา้มีโอกาส บอกหวัหนา้ หวัหนา้ผูท่ี้รักษา ถา้ส่ิงนั้นเขาจะเขา้มาขวาง เขาทาํให้

สังคมเรามีปัญหา น้ิวไหนร้ายตอ้งตดัน้ิวนั้นทิง้ก่อน ถา้ไม่ตดัน้ิวนั้นทิง้ มือมนัจะเน่าหมด น้ิวไหน

ร้ายตอ้งตดัน้ิวนั้นทิง้เลย ฉะนั้น ถา้มีปัญหาข้ึนมา เพราะมนัเป็นเร่ืองของสันดานสันดอน มนัขุด

กนัไม่ได ้เร่ืองของทิฏฐิมานะในใจมนัฝังใจมา ฉะนั้น ถา้น้ิวไหนร้ายตอ้งตดัน้ิวนั้นทิ้ง 

ภิกษุไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ไปจดัท่ีนอนกนัอยู่ ส่งเสียงดงัมาก ตอน

นั้นพระอานนทเ์ป็นผูอุ้ปัฏฐากอยู่ 

“อานนท ์นัน่ใครเขา้มาทาํเสียงดงัในนั้น” 

©2015 www.sa-ngob.com 



เทศน์พระ เร่ือง ขอ้วตัร ๙ 

 

“ลูกศิษยข์องพระสารีบุตรจะมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระบวชใหม่หมด

เลย พระเพิ่งบวชยงัไม่รู้จกัธรรมวินยั” 

“อานนท ์ไล่ออกไป ไล่ออกไปใหห้มดเลย ดัง่ชาวประมงเขาหาปลากนั” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไล่พระออกจากวดัเลย ส่งเสียงดงั ไล่ออกๆๆ เลย แต่เรา

ไปอ่านพระไตรปิฎกกนันะ โอโ้ฮ! พระพุทธเจา้เมตตามาก โอ๋ย! จะร้องเพลงตีลงักาอยา่งไร 

พระพุทธเจา้ก็จะเมตตา 

ไอค้าํว่า “เมตตา” เมตตาโดยธรรมนะ ถา้เราจะปฏิบติัดี ทาํดี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้จะเมตตามากเลย แต่ถา้ทาํผดิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลย เหมือนกบัองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นช่างหมอ้ จะป้ันหมอ้ข้ึนมา ดินจะนวดอยา่งดี ไม่ปราณีหรอก จะ

ส่งเสริม จะฝึกพระ จะนวดอยา่งดีเลย จะอดัอยา่งเดียว เมตตาน่ีไล่ออกๆ ไล่สึกเลย ไล่ออก 

แต่พวกเราคาดการณ์กนัดว้ยทิฏฐิมานะว่าพระพุทธเจา้จะเมตตามาก โอโ้ฮ! จะอุม้จะโอ๋

เป็นทารกเลย บวชไปแลว้เป็นทารก อยูใ่นอู่ จะอุม้ จะเอาไปไหนดว้ย...ไม่มีทาง ความเห็นของเรา

นะ เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีทาํใหพ้ระโลเล ทาํใหพ้ระเสียหาย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

เป็นศาสดา เป็นผูช้กันาํ จะไม่ทาํอยา่งน้ีเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไล่ออกเลยนะ เพราะ

ตอนนั้นพระอานนทเ์ป็นผูอุ้ปัฏฐากอยู่ “อานนท ์ไล่ออกไปๆ” พอไล่ออกไป พระพวกนั้นตอ้งเก็บ

ของออกไปหมดเลย มาเป็นร้อยๆ เก็บของออกไป 

เทวดามาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลยว่า “ผูท่ี้บวชใหม่เขาไม่รู้ก็ยงัมี” สุดทา้ย

แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหค้นไปตามกลบัมาแลว้เทศน์สอนข้ึนมา 

11คนเรามนัไม่ใช่อยู่ทีท่ฏิฐิมานะ มนัต้องแก้ไข มนัต้องรู้จักว่าอะไรเป็นอะไร ถ้ารู้จกัว่าอะไร

เป็นอะไร ถ้ารู้จกั สังเกตสิ เขาทาํ ควรทาํให้เหมอืนเขา ส่ิงทีค่นอืน่เขาทาํ ทาํอย่างไร11 ไม่ใช่เห็นเขา

ทาํ สักแต่ว่าทาํ สักแต่ว่าทาํมนัขวางเขาไปหมด เหมือนกบัชาวบา้นเลย เขาจา้งคนใชม้า พอคนใช้

ทาํเสร็จแลว้ตอ้งทาํอีกรอบหน่ึง เพราะคนใชท้าํไวเ้ขลอะหมดเลย “กทูาํได้ๆ ” ขวางไปหมดเลย 

อยา่งนั้นจา้งมาทาํไม น่ีก็เหมือนกนั “โอโ้ฮ! คนโนน้เก่ง คนโนน้ทาํ” แลว้ตอ้งไปทาํอีกรอบหน่ึง 

สังเกตสิ ทาํอยา่งน้ีใชไ้ดไ้หม ทาํอยา่งน้ีถูกตอ้งไหม สังเกตสิ เราไปอยูก่บัหลวงตานะ ท่าน

บอกเลย หูตาน้ีใหส้ังเกต เขาทาํแลว้เราทาํไดเ้หมือนไหม ถา้ไม่เหมือน พลาดนิดหน่อย ท่านเอา
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ตายห่าเลย เพราะอะไร ขนาดมีตวัอยา่งนะ มีตวัอยา่งทาํใหเ้ห็นแลว้เราทาํไม่ได ้ เรายงั เออ๊ะๆ 

โอะ๊ๆ เงอะๆ งะๆ แลว้สติมนัมาจากไหน หมัน่สังเกตสิ สังเกตว่าเขาทาํอยา่งไร คาํนวณว่าวาง

ตรงไหน แลว้เราทาํใหไ้ดอ้ยา่งนั้น ไอน่ี้ไม่ใช่อยา่งนั้น มาถึงแลว้ร้ือมนัทิง้หมดเลย เอาใหม่ 

มีนะ ครูบาอาจารยท่์านเล่าใหฟั้ง บางวดัเขาเป็นป่าอยูแ่ลว้ ไปถึง โค่นตน้ไมเ้ขาหมดเลย 

โค่นตน้ไมเ้ขาเสร็จแลว้ไปปลูกตึกปลูกอะไรข้ึนมา โอโ้ฮ! มนัทุเรศมาก ตน้ไมก้ว่าจะปลูกไดเ้ป็น

ร้อยๆ ปี มาถึงน่ีแน่มาก เก่งมาก โค่นหมดเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ขอ้วตัรปฏิบติั ส่ิงท่ีดีๆ ในวดัโค่นมนัหมดเลย กเูก่ง กแูน่...มึงแน่มาจากไหน 

มึงรู้อะไรมา ถา้รู้มา ทาํไมไม่ชนะกิเลสมา กิเลสในใจทาํไมไม่เอาชนะมนัมา ทาํไมกิเลสมนัเหยยีบ

ย ํา่มา ไอท่ี้แน่ๆ กิเลสมนัข่ีหวัมาตลอดนะ แลว้พอจะมาแกไ้ข จะมาต่อสู้กบัมนั ของแค่น้ีก็ว่า

ลาํบาก ก็ว่าทาํไม่ได ้ ก็ว่าไม่สู้แลว้ แลว้เวลาคุยกนันะ จะสอยดาวสอยเดือนเชียว “มรรคผล

นิพพาน” ไม่รู้พานของใครน่ะ มรรคผลนิพพานของกิเลสไง ใหกิ้เลสมนัเหยยีบย ํา่ไง 

ถา้มรรคผลนิพพานของเรา ของเรามนัตอ้งเกิดจากเรา ศีล สมาธิ ปัญญา11 น่ีทางโลกเขา 

ทาน ศีล ภาวนา11 ของเรา ศีล สมาธิ ปัญญา11 ตอ้งมีศีลเป็นพื้นฐาน ดูสิ ถา้มีศีลเป็นพื้นฐาน ส่ิงท่ีพดู

มาน้ีจะเขา้ใจหมดเลย เพราะเราทาํอยูแ่ลว้ ของท่ีทาํอยูก่บัมือ แลว้ครูบาอาจารยเ์ราพดูนะ เหมือน

เราเป็นช่างอยู่ เราทาํส่ิงใดก็แลว้แต่ แลว้เราไปทางวิชาการ ส่ิงท่ีเราทาํอยูแ่ลว้มนัเขา้กนัไดห้มดเลย 

แลว้คิดดูสิ เราจะไปต่ืนเตน้กบัอะไร เพราะเรารู้ๆ อยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีแสดงอยูน่ี่ ธรรมะ ๒,๕๐๐ ปี 

พระพุทธเจา้บญัญติัไวแ้ลว้ ของเก่าๆ ทั้งนั้นน่ะ ถา้พดูตามขอ้วตัรปฏิบติัแลว้มนัจะอนัเดียวกนั

ทั้งนั้น ไม่แยกออกจากทางน้ีไปเลย แลว้เราอยูใ่นทางอนันั้น แลว้คิดดูสิว่าสังคมของสงฆม์นัไปใน

แนวทางเดียวกนั แลว้สังคมของสงฆม์นัยนืยงขนาดไหน แลว้สงฆม์นัจะเขม้แขง็ขนาดไหน ถา้

สงฆม์นัเขม้แขง็ขนาดไหน เราจะไปต่ืนเตน้อะไร น่ีไง ถา้มีศีล มนัองอาจกลา้หาญ เขา้ไดทุ้กสังคม

เลย สังคมไหนก็เขา้ได ้

มีสมาธิข้ึนมา ครูบาอาจารยท่์านพดูกบัเราเร่ืองสมาธิ โอ!้ สมาธิอยา่งน้ีเราก็เป็นแลว้ สมาธิ 

ทาํอยา่งน้ีเป็นสมาธิ ถา้เป็นสมาธิข้ึนมา น่ี ศีล สมาธิ ปัญญา11 เกิดสมาธิข้ึนมามนัก็มีความสุขของ

มนัข้ึนมา แลว้เกิดปัญญาข้ึนมา อ๋อ! องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาโลกุตตรปัญญา 

ปัญญาอยา่งน้ีเอง ปัญญาท่ีจะฆ่ากิเลส 
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ไม่ใช่ทิฏฐิมานะท่ีเราว่าเป็นปัญญาท่ีเรารู้ นัน่มนัโลกียปัญญา ไอน้ัน่ปัญญาของกิเลส กิเลส

มนัฟาดฟันเรา มนัเหยยีบย ํา่เราอยูใ่ตอ้าณติัของมนั ยงัไม่รู้ว่าอนัน้ีเป็นกิเลส ยงัเขา้ใจวา่เป็นปัญญา

อยูน่ะ เพราะอะไร เพราะมนัไม่มีศีล มนัไม่มีสมาธิ ถา้มีสมาธิข้ึนมา มนัจะเขา้ใจว่า ออ้! สมาธิเป็น

อยา่งน้ี โลกุตตรปัญญาเป็นอยา่งน้ี 

ถา้เรามีธรรม เราปฏิบติัธรรม ธรรมอนัน้ีมนัจะเขา้มาถึงเรา ถา้เขา้มาถึงเรา ศีลธรรม

คุณธรรมมนัเกิดข้ึนมา ถา้เกิดข้ึนมา มนัไปไหน น่ีมนัถึงองอาจกลา้หาญ ศาสนาเจริญ เจริญท่ีน่ี ถา้

เจริญท่ีน่ี เราควรรักษาของเราท่ีน่ี ถา้รักษาของเรา เราทาํของเรา 

แลว้คิดดูสิ เหมือนนายช่าง นายช่างท่ีมนัทาํทุกๆ อยา่งเป็นแลว้ มนัจะกลวัส่ิงใดท่ีมีการ

กระทาํของงานอนันั้น น่ีก็เหมือนกนั ต่อไปเราจะเป็นพระผูใ้หญ่ไปขา้งหนา้นะ โดยธรรมชาติ

ของมนั พรรษาจะแก่ไปขา้งหนา้ แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน จะเอาอะไรไปสอนเขา เวลา

ลูกศิษยเ์ขา้มาถามเร่ืองสมาธิ เร่ืองปัญญา ไม่มีทางไปต่อลอ้ต่อเถียงกบัเขา ไม่มีทางเป็นไปไปกบั

เขา แลว้เราจะไปสอนเขาอยา่งไรล่ะ 

แต่ถา้เรารู้ของเรา เราสอนเขาตั้งแต่เขายงัไม่ไดถ้ามเราเลย ยงัไม่ไดถ้ามเรา เราปทูางใหแ้ลว้

นะ ควรทาํอยา่งน้ี ควรทาํใจอยา่งน้ี ควรจะมีขอ้วตัรอยา่งน้ี จิตใจตอ้งมีสภาวะแบบน้ี ถา้มีสภาวะ

แบบน้ี มนัจะเขา้มาหาความจริงอยา่งน้ี ถา้หาความจริงอยา่งน้ี ธรรมะจะไม่ขดัแยง้กนัเลย ธรรมะ

จะไหลไปแนวทางเดียวกนั ธรรมะมนัจะไปแนวทางเดียวกนันะ ศีล สมาธิ ปัญญา11 มนัตอ้งไป

แนวทางเดียวกนั มนัไม่มีขดัแยง้กนัหรอก ถา้ขดัแยง้กนัอยู ่ มนัผดิอยูแ่ลว้ แลว้ถา้ไม่มีการขดัแยง้

กนั แลว้เราทาํส่ิงน้ี มนัจะเกิดข้ึนมาอยา่งไร ถา้มนัเกิดข้ึนมา เราวางแนวทางของเรา แลว้มนัจะเขา้

ไปตามแนวทางนั้น น่ีถา้แนวทางนั้น 

ศากยบุตรพุทธชิโนรส เราเป็นสมณทายาท เราเป็นทายาทขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้ เราทาํข้ึนมาจนใจเราเป็นทายาท เพราะเรารู้จริงข้ึนมา อตฺตา ห ิอตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่

แห่งตน11 ตน ในเม่ือมีหลกัเกณฑข์องเรา ตน ในเม่ือมีความรู้อยา่งน้ีข้ึนมาแลว้ ส่ิงท่ีเราทาํข้ึนมาแลว้

เราจะสอนคนอ่ืนไม่ได ้เป็นไปไดไ้หม 

เรารู้จริงข้ึนมา เราไดแ้กไ้ขกิเลสของเราแลว้ จากใจดวงหน่ึงใหใ้จดวงหน่ึง ใจของเราได้

พฒันาข้ึนมาแลว้ แลว้วิธีการพฒันาข้ึนมา เราเป็นคนทาํของเราข้ึนมา ถา้เราเป็นคนทาํของเรา

ข้ึนมา เราจะบอกคนอ่ืนไดไ้หม มนัจะบอกคนอ่ืนไม่ได ้ มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัตอ้งบอกคน
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อ่ืนไดสิ้ การบอกคนอ่ืนมนัเกิดข้ึนมาจากเรา ถา้เกิดข้ึนมาจากเรา เราทาํไดห้มดเลย ส่ิงท่ีเราทาํได ้

น่ีเป็นความจริงของเรา ถา้ความจริงของเรา ส่ิงใดเป็นความจริงข้ึนมา น่ีเป็นเหตุ 

ผลจะเกิดข้ึนมากบัเรา ผลคือความสุขของเรา จิตมนัจะมีความสุข จิตจะมีความพอใจของ

มนั จิตมีความสุข จิตมีความเขา้ใจ ถา้มีความเขา้ใจแลว้เรารู้ของเราเอง ถา้รู้ของเราเอง จุดยนืของ

เราจะมัน่คงมาก เราจะไม่โลเลไปกบัเขา จะไม่โลเลไปกบัส่ิงนั้นเลย เพราะส่ิงนั้น ดูสิ คนท่ีเป็น

โรคเป็นภยั หายจากเป็นโรคเป็นภยัแลว้มนัจะไปกินของแสลงไหม ของแสลงนั้นทาํใหเ้ราเจบ็ไข้

ไดป่้วยใช่ไหม 

น่ีก็เหมือนกนั เร่ืองของโลกกิเลส โลกในหวัใจของเรา มนัมีของมนัโดยธรรมชาติของมนั

อยูแ่ลว้ ถา้เราแกไ้ขมนัแลว้ เราจะกลบัไปกินมนัอีกไหม เราจะกลบัไปกินของแสลงอีกไหม กิเลส

มนัเป็นอยา่งนั้น มนัทาํใหเ้ราเสียหายไปอยา่งนั้น แลว้เราจะไปกบัมนัอีกทาํไม ถา้เราไปกบัมนั 

แลว้วิธีท่ีไม่ไป เราตอ้งเห็นวิธีการไม่ไป เราตอ้งมีวิธีการเอาชนะมนัไดด้ว้ย วิธีการน้ีฝืนมนัไว ้ ฝืน

ใหเ้ราไม่ไปกบัมนั ฝืนใหเ้ราต่อตา้นมนั ฝืนใหเ้ราต่อสู้กบัมนัจนเราเป็นอิสระข้ึนมา 

น่ีอิสระข้ึนมา มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ปัญญาในการใคร่ครวญนะ ถา้เรามีปัญญาข้ึนมาแลว้

เราจะรักความสงบสงดัมาก เราจะรักธรรมวินยัมาก ส่ิงท่ีเป็นธรรมเป็นวินยัท่ีเราจะรักษา เราจะ

สงวนเราจะรักษาของเรา ถา้สงวนรักษาของเราข้ึนมาใหเ้ป็นประโยชน์กบัเรา เราจะเขม้แขง็ของ

เราข้ึนมา มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา ถึงทาํเพื่อเรา ทาํแลว้มนัตอ้งเป็นสมาธิชอบ งานชอบ เพียร

ชอบ ปัญญาชอบ ส่ิงท่ีเป็นความชอบข้ึนมามนัจะเขา้มาหาเรา 

พื้นฐาน ก่อนท่ีจะเป็นสมาธิชอบ เป็นความเพียรชอบ เป็นปัญญาชอบ มนัจะตอ้งมี

ฐานรองรับ ถา้ไม่มีฐานรองรับ เราโลเล เราจะเอาอะไรรองรับ จิตใจเราไม่มีส่ิงใดรองรับ เราจะเอา

อะไรไปต่อสู้กบัมนั เราจะต่อสู้กบัมนัไม่ไดห้รอก รอวนัลม้ละลายเท่านั้นน่ะ ประพฤติปฏิบติัไป

เพราะมนัเป็นมิจฉา มนัเป็นความเห็นของกิเลส กิเลสมนัหลอกลวงเรา ถา้กิเลสมนัหลอกลวงเรา 

ขณะท่ีมนัยงัอยูใ่นสังคม อยูใ่นครูบาอาจารยท่ี์ยงัดูแลเราอยู ่ มนัก็ซ่อนคมซ่อนเลบ็มนัไว ้ พอซ่อน

คมซ่อนเลบ็มนัไว ้ มนัก็ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม เวลามนัออกไปจากครูบาอาจารย ์ มนัจะแสดงฤทธ์ิเดช

ของมนั แสดงฤทธ์ิเดชของมนัคือมนัเอาส่ิงท่ีตวัรู้ตวัเห็นออกไปหากิน หากินเป็นผลประโยชน์ ถา้

หากินเป็นผลประโยชน์ น่ีมนัทุจริต พอทุจริตข้ึนไปแลว้มนัจะเป็นอะไรไป อกุศล-กุศล มนั

ต่างกนัตรงน้ีไง 
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ถา้กุศลข้ึนมามนัชาํระกิเลส มนัต่อสู้กบัเรา มนัทาํลายเรา มนัทาํลายเรามนัไม่เป็นอกุศล 

มนัจะเอาอะไรไปหากินล่ะ เพราะอะไร เพราะความเป็นอยูข่องเรา มนัเห็นอยูแ่ลว้ การบิณฑบาต

มา อาหารตกบาตรข้ึนมา เราฉนัเขา้ไปในทอ้ง แค่ปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัอยูไ่ดแ้ลว้ ชีวิตมีเท่าน้ีเอง 

เพราะว่าชีวิตมีเท่าน้ีเอง มนัไม่ต่ืนเตน้ไปกบัลาภสักการะ ไม่ต่ืนเตน้ไปกบัส่ิงใดๆ เลย ส่ิงท่ีต่ืนเตน้

ไปกบัเราน้ีเป็นเร่ืองของกิเลสทั้งนั้น กิเลสเอาส่ิงน้ีเป็นพื้นฐาน แลว้ออกไปหาลาภสกัการะ มนั

ไม่ไดเ้ห็นคุณธรรม 

แต่ถา้เป็นพระข้ึนมา คุณธรรมในหวัใจมนัเตม็อยูแ่ลว้ เร่ืองลาภสักการะมนัเป็นภาระ ส่ิงท่ี

เป็นภาระ ภาระรับผดิชอบ มนัเป็นภาระของเรามา ถา้มนัเกิดข้ึนมา มนัเป็นอาํนาจวาสนาของแต่

ละบุคคลท่ีไม่เหมือนกนั ถา้มนัเกิดข้ึนมาโดยธรรมใช่ไหม มนัเป็นความชอบธรรมทั้งหมด เพราะ

อะไร เพราะส่ิงน้ีเป็นอาํนาจวาสนาท่ีไดส้ร้างสมมา ไดส้ร้างสมมา เราก็บริหารจดัการมนัโดย

ความเป็นธรรม คือเจือจานกนัไป แจกทานกนัไป เพื่อเป็นสังคมโลก โลกอาศยัปัจจยัเคร่ืองอาศยั 

ปัจจยัเคร่ืองอาศยั มนัมีเคร่ืองอาศยัของโลกของเขา แต่สมณะเราอาศยั ศีล สมาธิ ปัญญา11 

ถา้มีฐานเป็นศีล สมาธิ ปัญญา น่ีมีคุณค่ามาก เพราะอะไร เพราะเราเสียสละส่ิงต่างๆ เป็นสมบติั

ของเรามา เพราะเราแสวงหาศีล สมาธิ ปัญญา แลว้ศีล สมาธิ ปัญญา เกิดข้ึนมากบัเรา ศีล สมาธิ 

ปัญญา เกิดข้ึนมา จนเราใชส่ิ้งน้ีเป็นปัญญาข้ึนมา ใชใ้คร่ครวญชาํระกิเลสของเราข้ึนมา จนใจเรา

พน้จากกิเลสมา พอใจเราเขม้แขง็ข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา ในเม่ือใจเราเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา 

เราอาศยัศีล สมาธิ ปัญญาเป็นอาหาร เป็นสัมมาอาชีวะ เป็นการเล้ียงชีพ เป็นคุณธรรมชาํระกิเลส

ข้ึนมา ส่ิงน้ีมนัมีคุณค่า ส่ิงท่ีมีคุณค่าในหวัใจเรามนัมีคุณค่าอยูแ่ลว้ เราจะไปเอาคุณค่าจากภายนอก

ไปทาํไม 

แต่ส่ิงท่ีเป็นคุณค่าภายนอก คาํว่า “อาํนาจวาสนา” ท่ีสร้างสมมาแลว้มนัมีมาโดยธรรมชาติ 

มนัมีมาโดยธรรม อยา่งพระสีวลีท่านมีมาโดยธรรมชาติ ทุกคนก็ตอ้งการทาํบุญกบัพระสีวลี ลาภ

สักการะมนัเป็นธรรมชาติของพระสีวลีท่าน พระสีวลีท่านสร้างมา 

11การสร้างมา ดูสิ ดูพระเราทีป่ระพฤติปฏบิัติมาเพือ่พ้นจากทุกข์ คุณค่าของเราคอืใจที่พ้น

จากทุกข์เท่าน้ัน ไอ้น่ีมนัเป็นเปลอืก เป็นส่ิงทีเ่ราสร้างฐานเป็นบารมมีา ส่ิงทีเ่ป็นบารมมีา การ

ปฏบิัติยาก การรู้ยาก ปฏบิัติง่ายรู้ง่าย ส่ิงต่างๆ เป็นการสร้างบารมมีา แต่ถงึทีสุ่ดแล้วปฏบิัติขึน้มา
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เอาแก่นสารของมนั เอาแก่นสารคอืเอามรรคญาณทีชํ่าระกเิลสนี้ เอาแก่นสารของอนันี ้ ถ้าเรามี

แก่นสารอนันี ้เอาแก่นสารอนันี้มาฆ่ากเิลส 

11แต่แก่นสารอนันีม้นัตั้งอยู่บนอะไร ในเมือ่เรายงัไม่รู้จักวิธีการของเรา แก่นสารของเราต้อง

ตั้งอยู่บนข้อวตัรปฏบิัติก่อน ข้อวตัรปฏบิัติมนัต้องเป็นฐานรองรับส่ิงนีข้ึน้มา มนัถงึจะมแีก่นสาร

อนันีเ้กดิขึน้ 

แต่เราไปเห็นว่ามีแก่นสารอนัน้ี เราจะไปแสวงหาแก่นสารอนัน้ีโดยท่ีเราปฏิเสธพื้นฐาน 

แลว้มนัจะมีแก่นสารมาจากไหนล่ะ 

แก่นสารมนัก็เหมือนการแสดงออก การแสดงออกว่าถา้คนมีแก่นสาร การแสดงออก

พื้นฐานมนัก็เป็นส่ิงท่ีน่าเคารพบชูา ส่ิงท่ีเคารพบชูา ทั้งๆ ท่ีแก่นสารอนัน้ี การเคารพบชูา เราก็ตอ้ง

เอาตวัน้ีเป็นตวัหลกัก่อน เอาตรงน้ีเป็นพื้นฐาน เป็นตวัหลกั เป็นการดูกนัว่าคนมีหลกัมีเกณฑ ์คนมี

คุณธรรม การแสดงออกพื้นฐานมนัตอ้งเป็นคุณธรรมอนัน้ีก่อน เราถึงตอ้งรักษาขอ้วตัรอนัน้ีไวไ้ง 

รักษาไว ้

ดูสิ พระกสัสปะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “กสัสปะ เธอก็อายปุานเรา ๘๐ 

เหมือนกนั พระอรหนัตเ์หมือนกนั ถือธุดงคท์าํไม” 

พระอรหนัตต์อ้งถือธุดงคท์าํไม พระอรหนัตต์อ้งอยูใ่นกรอบกติกาทาํไม 

“เพื่อเป็นคติกบัอนุชนรุ่นหลงั” เป็นคติเป็นแบบอยา่งของเรา อยูท่ี่แบบอยา่งของเรา แต่ครู

บาอาจารยท่ี์ท่านส้ินไปแลว้ท่านอยูสุ่ขสบายของท่าน ดูสิ พระอญัญาโกณฑญัญะสอนหลานองค์

เดียว พระปุณณมนัตานีบุตร หลานของพระอญัญาโกณฑญัญะ สอนองคเ์ดียว น่ีอาํนาจวาสนาของ

ท่าน ท่านก็อยูใ่นป่าในเขาตลอดมา 

พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะปรารถนาเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวา ก็สร้างบุญ

กุศล เป็นพยาน เป็นผูเ้ผยแผธ่รรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ น่ีท่านสร้างของท่านมา 

บารมีมนัเป็นอยา่งนั้น เหมือนกบัเบนซิน โซลา นํ้ามนัก๊าด นํ้ามนัเตา นํ้ ามนัคนละชนิดมนัก็คนละ

ชนิด แต่พลงังานท่ีเอามาใชป้ระโยชน์กบัพลงังานใชป้ระโยชน์ใหแ้สงสว่างต่างๆ พลงังานมนัจะ

ใชป้ระโยชน์ไดก้็คือใชป้ระโยชน์ 
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11จริตนิสัยแต่ละองค์ไม่เหมอืนกนั แต่พลงังานอนัน้ัน ประโยชน์น้ัน คอืว่าถ้าส้ินกเิลสได้อนั

น้ันคือสุดยอด คอืส่ิงทีเ่ป็นพลงังานทีใ่ช้ประโยชน์ได้ ใช้ประโยชน์ได้สมประโยชน์ทั้งหมดกเ็ป็น

พระอรหันต์ขึน้มา 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ใหม้นัสมประโยชน์กบัเรา ใหม้นัมีประโยชน์

กบัเรา มนัเป็นมรรคญาณข้ึนมา มนัชาํระกิเลสของเราข้ึนมา อนัน้ีสาํคญัมาก หลกัสาํคญัคือการ

ประพฤติปฏิบติั การเขา้มาชาํระกิเลส แต่มนัก็ตอ้งมีพื้นฐานรองรับ ถา้รองรับข้ึนมา ถา้มนัจิตเส่ือม

ลงมามนัก็มีพื้นฐานรองรับ 

ถา้มีสมาธิ ปัญญามนัเส่ือมมาก็มีสมาธิรองรับ มนัก็ยงัไม่ถอยกรูดๆ 

มีศีลรองรับ ถา้สมาธิเส่ือมก็มีศีลรองรับ ก็พยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 

เจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ มนัเป็นเร่ืองธรรมดาระหว่างการเดินทาง ในการประพฤติ

ปฏิบติัมนัจะมีเจริญแลว้เส่ือม ปัญญาหมุนออกไปแลว้ก็เส่ือม ความเส่ือม เวลามนัเส่ือมข้ึนมา คน

ประพฤติปฏิบติัแลว้จะใหม้นัรุ่งเรืองตลอดไป มนัเป็นไปไดย้าก คนเราระหว่างการประพฤติ

ปฏิบติัมนัมีเจริญแลว้เส่ือมตลอดเวลา มนัถึงตอ้งมีพื้นฐานรองรับเพื่อไม่ใหเ้ราไหลลงไป จนถึง

ท่ีสุด ไหลลงไปจนตกทะเลไปเลย 

มนัถึงตอ้งมีการแสดงออก กิริยาแสดงออกของสมณะ เรามีชีวิตต่างจากคฤหสัถแ์ลว้ ถา้มี

ชีวติเหมือนคฤหสัถ ์ดูสิ ดูท่ีเขาอยูก่นั “พระเราในเม่ือตอ้งกินตอ้งใชก้็ทาํไร่ไถนา ตอ้งหาท่ีปลูกทาํ

ไร่ไถนาเหมือนเขา”...นัน่มนัชีวิตคฤหสัถน์ะน่ะ แลว้ถอยกรูดๆ ไป ต่อไปเขาไม่เคารพพระเลย เขา

ไม่ตอ้งไหวพ้ระเลย เพราะพระดาํรงชีวิตเหมือนกนั พระก็ทาํไร่ไถนา พระก็ทาํธุรกิจ พระคา้ขาย

เหมือนกนั แลว้พระกบัโยมต่างกนัตรงไหน ก็ไม่เห็นต่างกนัเลย 

ก็เหมือนกบัเราท่ีคิดน่ีไง คิดว่า “เออ้! เราก็มีปัญญา” น่ีปัญญาของโลก ปัญญาของโลก อยา่

เอาเขา้มาใชใ้นชีวิตสมณะเรา เราไม่ใช ้ดูสิ ในการกระทาํ ในเร่ืองของการพรากของเขียว เวลาพดู

ไป ภิกษุพรากของเขียวเองก็ดี สั่งใหค้นอ่ืนทาํก็ดี ฉะนั้น เวลาภิกษุ ใหพ้ิจารณา ครูบาอาจารยบ์อก

ใหพ้ิจารณาตรงน้ีใหห้น่อยหน่ึง น่ีใชอุ้บาย เราจะใชชี้วิตอยา่งเขาไม่ได ้ เราจะบอกใหเ้ขาถากถาง

ไม่ได ้ เห็นไหม ใชอุ้บายวิธีการบอกอยา่งน้ี “ทาํตรงน้ีใหที้ ทาํตรงน้ีใหที้” ช้ีใหเ้ขารับรู้กนัโดย

อุบายไง น่ีทาํเองก็ดี ใชผู้อ่ื้นก็ดี น่ีชีวิตของสมณะ ถา้มนัสะอาดบริสุทธ์ิ 
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แต่ทีน้ีโลกมนัโง่ จบัหวัมนัท่ิมเขา้ไปเลย บอกใหถ้ากหญา้มนัยงัไม่รู้เร่ืองเลย เพราะอะไร 

เพราะเราไม่ไดฝึ้กไว ้ทุกอยา่งมนัตอ้งฝึกไวห้มดนะ ผูอุ้ปัฏฐากพระก็ตอ้งฝึกไว ้อุปัฏฐากพระจะทาํ

อยา่งไรใหเ้ขา้ใจพระ พระท่ีจะใชเ้ขา พระมีคุณธรรมอยา่งไร ถา้มนัมีการฝึกฝนมา ครูบาอาจารย ์

หลวงปู่ มัน่ท่านวางรากฐานมา แต่เด๋ียวน้ีศาสนาเส่ือม ทุกอยา่งเส่ือม ไม่มีใครดูแล ไม่มีใครเอ้ือ

อาทรกบัศาสนา ไม่มีใครเอ้ืออาทรกบัธรรมวินยั เราไม่เอ้ืออาทรกบัธรรมวินยั ทิฏฐิมานะ อวดรู้

อวดใหญ่ ไร้สาระมากเลย กิเลสทั้งนั้นเลย 

คนมีคุณธรรมอ่อนนอ้มถ่อมตนทั้งนั้นน่ะ อ่อนนอ้มถ่อมตนกบัธรรมวินยั ลงในธรรมลง

ในวินยั ไม่เหยยีบหวัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไป จะลงธรรมลงวินยั ลงวินยัองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ยอมรับแลว้ทาํตามนั้น ขณะจิตมนัพน้ไปแลว้ ส่ิงต่างๆ จิตมนัพน้ออกไป 

ธรรมและวินยัเป็นสมมุติ สมมุติทั้งนั้น ส่ิงน้ีเป็นสมมุติ สมมุติบญัญติัข้ึนมา จิตมนัขา้มพน้จาก

สมมุติบญัญติั จะอยูเ่สวยสุขขนาดไหนมนัก็ทาํได ้ แต่ท่านไม่ทาํของท่าน เพราะท่านเห็นคุณค่า

ของมนั เห็นคุณค่าของศาสนา เห็นคุณค่าท่ีพึ่งของชาวพุทธ ถึงรักษาส่ิงน้ีไวน้ะ 

11เราเป็นพระ ชีวติเราต้องให้เป็นพระจริงๆ เป็นพระขึน้มาให้เป็นสังคมแบบอย่างของเรา 

เราจะต่อสู้กบัเรา จะชําระกเิลสนะ มนัจะตืน่ตัว มนัตื่นตัวขึน้มา ไม่ให้ชีวติน้ันเสียเปล่าไป มนัจะ

เป็นประโยชน์กบัเรา11 ไม่ใช่เราไหลไปตามกิเลสแลว้คิดว่ามนัเป็นธรรม คิดว่ามนัเป็นความโกเ้ก๋ 

อวดรู้อวดฉลาดกบัคนอ่ืน นึกว่าเก่ง ทั้งๆ ท่ีนัน่ล่ะกิเลสท่วมหวั กิเลสเหยยีบเราไปจมดินเลย แต่

เราคิดว่าเรารู้ 

11แต่ถ้าเป็นคุณธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน ส่ิงทีอ่่อนน้อมถ่อมตน ยิง่รู้ขนาดไหนมนัยิง่ชําระ

กเิลส มนัดดัแปลงกเิลสไปตลอด นีค้อืคุณธรรม เราต้องรักษาส่ิงนีไ้ว้ แล้วเราทาํส่ิงนีข้ึน้มา มนัจะ

เป็นประโยชน์กบัเรา 

วนัน้ีวนัอุโบสถนะ ตั้งใจ ตั้งใจ เวลาอุโบสถแลว้ ฟังส่ิงใด มนัเหมือนศีล ๒๒๗ ถา้ในสมยั

พุทธกาลมนัเป็นภาษาบาลี เขาเขา้ใจกนัหมด เขาจะคอยสะกิดว่าใครผดิใครถกู แต่น่ีเพราะเราไม่

เขา้ใจ แต่ถา้คนท่องปาฏิโมกขไ์ดจ้ะเขา้ใจ ส่ิงน้ีเขา้ใจ ศากยบุตรพุทธชิโนรส ศากยบุตรไง ส่ิงน้ีมนั

สะเทือนใจถา้มนัเขา้ใจสภาวะแบบน้ี 

ภิกษุ ๕ พรรษาข้ึนเป็นผูฉ้ลาด ผูฉ้ลาดคือท่องปาฏิโมกขไ์ด ้พน้จากนิสัย ถา้ยงัไม่พน้นิสยั 

ตอ้งขอนิสัยไปเร่ือยๆ ถา้ไม่ขอนิสัยไป ศากยบุตรมนัจะเรียวแหลม เพราะมนัไม่มีใครอยูใ่นกรอบ 
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ผูท่ี้สืบทอดมาเหมือนกบัวตัถุดิบ เหมือนกบันํ้ามนั ไม่มีนํ้ ามนัดิบมนัจะไปมีนํ้ามนัเบนซินได้

อยา่งไร น่ีก็เหมือนกนั ไม่มีผูบ้วชใหม่เขา้มาเป็นศากยบุตร แลว้นิสัยมนัจะหล่อหลอม หล่อหลอม

จากนํ้ามนัดิบใหเ้ป็นนํ้ามนัสาํเร็จรูป แลว้การประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั มนัถึงจะตอ้งสืบต่อกนั

ตอ้งดูแลกนั 

แลว้ผูท่ี้เขา้มาแลว้ก็ตอ้งพยายามเห็นโทษของมนั เห็นโทษของความคิด เห็นโทษในการ

เหยยีบหนามน้ีไปเหยยีบย ํา่ธรรมวินยั เหยยีบหนาม เหยยีบขวากหนามไป ขวากหนามเอาไว้

ป้องกนัไม่ใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน เราจะเดินหลบหลีกขวากหนาม ธรรมวินยับงัคบัไว ้ เราตอ้ง

หลบหลีกไปตามธรรมวินยัน้ี อยูก่บัธรรมวินยัน้ีดว้ยความเคารพศรัทธา แลว้เราจะถึงท่ีสุดไดแ้ห่ง

การประพฤติปฏิบติั เราถึงตั้งใจทาํ น่ีเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรสท่ีเคารพธรรมวินยัตามความเป็น

จริง เอวงั  
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