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วนัน้ีอุโบสถ คร่ึงทางนะ วนัคืนล่วงไปๆ วนัน้ีวนัอุโบสถ ปักษน้ี์เดือนคร่ึง อีกเดือนคร่ึง

ออกพรรษา ออกพรรษาแลว้พระออกวิเวก ออกไปหาความสงบสงดั แต่ในปัจจุบนัน้ีถา้เราคิดถึง

ออกพรรษา อีกหน่ึงเดือนคร่ึง อีกหน่ึงเดือนกว่า ชีวิตเราจะถึงออกพรรษาไหม หายใจเขา้แลว้ไม่

หายใจออก นอนไป ต่ืนมา ถา้ไม่ต่ืนก็ตาย ความตายมนัอยูเ่ป็นปกติเลย ถา้ความตาย ถา้เราคิดอยา่ง

น้ีแลว้เราจะไม่คิดฟุ้งซ่านไปอนาคต ถา้เราคิดฟุ้งซ่านไปอนาคต ในการประพฤติปฏิบติัในปัจจุบนั

สาํคญัท่ีสุด 

ก่อนเขา้พรรษา เราตั้งใจอธิษฐานพรรษากนั ในพรรษาน้ีเราจะเร่งความเพียร เราจะเร่ง

ความเพียร ความเพียรอุกฤษฏเ์ลย เวลาเราบวชใหม่ ทุกคนบวชใหม่ปรารถนาถึงส้ินกิเลส ถา้เรา

บวชไปแลว้เราจะตั้งใจภาวนา เราจะเขา้ป่าเขา้เขา เราจะเร่งความเพียรของเราดว้ยความอุกฤษฏ ์

ทุกคนจะคิดอยา่งน้ีหมดเลย แต่เวลาปฏิบติัไปแลว้ ครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านฉลาด ท่านจะไม่ให้

เราคุน้ชินกบัอารมณ์ความรู้สึกของเราเอง จะนัง่ท่ีไหน จะอยูท่ี่ไหน ใหม้นัต่ืนตวัตลอดเวลา เพราะ

การต่ืนตวั กิเลสมนัเกาะเราไม่ทนั ถา้กิเลสมนัเกาะเราทนั ความปรารถนา ความตั้งใจของเรา ถา้

บวชแลว้ตอ้งถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์

เราอยากจะถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวางศาสนาไว ้ เรา

เห็นตวัอยา่ง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นกษตัริย ์ละทิง้สมบติัทางโลกมาทั้งหมดเลย แลว้

ออกมาแสวงหา ไม่ใช่ออกมามีธรรมแลว้ แต่เราบวชมามนัมีธรรมแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้วางธรรมและวินยัไวแ้ลว้ มีเคร่ืองบอก มีเคร่ืองช้ีทางอยูแ่ลว้ เราออกมา เพียงแต่เราเร่ิม

ประพฤติปฏิบติัดว้ยความจริงจงั ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ถา้ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม อยา่งนอ้ย

ตอ้งเป็นพระอนาคามี ถา้เป็นพระอนาคามี จิตอยูใ่นเรือนว่าง เราอยูใ่นเรือนว่าง ว่างหมด แต่เรามี
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เราอยู ่ แต่ถึงท่ีสุดแลว้ก็จะพน้จากกิเลสไป แต่น่ีมนัเป็นความวิตกกงัวล เราจะทุกขจ์ะร้อนไป น่ี

ความทุกขใ์จ 

ความเป็นอยูข่องสงฆ์ เขาเห็นว่าความเป็นอยูข่องพระสะดวกสบาย ไม่ตอ้งปากกดัตีนถีบ

แบบโลกเขา โลกเขาปากกดัตีนถีบแลว้ยงัหาทางออก อยากจะพน้จากทุกขน์ะ แสวงหาปัจจยั

เคร่ืองอาศยั 

ของเราอยูใ่นสัจธรรม อยูใ่นประเพณีของชาวพุทธ เขาหาให ้ เขามาทาํบุญกุศลของเขา 

ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เพราะการแสดงออกของใจ การทาํบุญคือการแสดงออกของใจ ใจของเขา เขา

จะทาํบุญดว้ยอยา่งไร ก็ดว้ยหาปัจจยั ๔ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัใหก้บันกัรบ นกัรบคือภิกษุผูเ้ห็นภยัใน

วฏัสงสาร ภิกษุเห็นภยัในวฏัสงสาร ใชปั้จจยั ๔ แลว้ ตอ้งพยายามเร่งความเพียรของเรา เพราะ

หนา้ท่ีของเราไม่มี หนา้ท่ีการหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัไม่มี เป็นหนา้ท่ีของคฤหสัถเ์ขา หนา้ท่ีของโลก

เขา เขาแสวงบุญของเขา เขาตอ้งการบุญกุศลของเขา เขาหามาเพื่อตอ้งการทาํบุญของเขาเพื่อ

ประโยชน์ของเขา นัน่ประโยชน์ของเขา แลว้ประโยชน์ของเราล่ะ ประโยชน์ของเรา เราตอ้งหาดู

ใจของเรา เราตอ้งพยายามฟ้ืนฟูใจของเรา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ออกมาจากราชวงั ออกมาแลว้ไปถึงราชคฤห์ พระ

เจา้พิมพิสารคิดวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้โดนเขาปฏิวติัมา จะใหก้องทพัคร่ึงหน่ึงให้

กลบัไปเอาสมบติันั้นคืน 

เจา้ชายสิทธตัถะบอก “ไม่ใช่ ออกมาแสวงหาโมกขธรรมจริงๆ ออกมาดว้ยความปรารถนา 

ไม่ใช่มีใครขบัไสมาหรอก” ออกมาดว้ยอาํนาจวาสนา ออกมาดว้ยความตอ้งการ 

“ถา้อยา่งนั้น ถา้ประพฤติปฏิบติัมาแลว้ ไดธ้รรมมา ใหม้าสอนดว้ย” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้กลบัไปสอนพระเจา้พิมพิสาร จนพระ

เจา้พิมพิสารเป็นพระโสดาบนั 

ทางคฤหสัถเ์ขา เขาพยายามสร้างบุญกุศลของเขา เขาปรารถนาตรงน้ีไง ปรารถนาตรงท่ี

ภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสารไดป้ระพฤติปฏิบติัข้ึนมามีคุณธรรมในหวัใจ แลว้มาสั่งสอนกนับา้ง มา

บอกทางกนัไง แมแ้ต่ความเป็นอยู ่ การดาํรงชีวิต สอนโดยไม่ตอ้งสอน ชีวิตของเราสอนโดยไม่

ตอ้งสอน เราดาํรงชีวิตของเรา 
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ชีวิตของเรา เราไม่ต่ืนเตน้ไปกบัเขา เสา ๘ ศอก ปักอยูใ่นดิน ๔ ศอก อีก ๔ ศอก พน้จาก

ดินมา โดนลมพดั โดนพายกุระหนํ่าขนาดไหนมนัก็ไม่หวัน่ไหว จิตใจของผูท่ี้มีคุณธรรมมนัจะไม่

ไหวไปกบัโลก ดูสิ โลกถา้ร่มเยน็เป็นสุข ภิกษุเรา ในการประพฤติปฏิบติั สมณะชีพราหมณ์จะอยู่

อยา่งร่มเยน็เป็นสุข สมณะชีพราหมณ์จะไดมี้โอกาสไดป้ระพฤติปฏิบติั แลว้โลกในปัจจุบนัมนั

สงบสุขเพราะใคร สงบสุขเพราะเรามีผูน้าํท่ีดี เห็นไหม ราชาโน 

10ราชาโน10 เวลาในอุโบสถ ถา้เราสวดอุโบสถอยูน้ี่ ถา้กิจกรรมของสงฆไ์ม่สาํเร็จไป ภิกษุลุก

ออกจากสงฆน้ี์ไปเป็นอาบติัปาจิตตีย ์ เวน้ไวงู้เขา้มาในสถานท่ีน้ี เวน้ไวไ้ฟไหม ้ เวน้ไวแ้ต่กษตัริย์

เสดจ็มา ราชาโน10 เวลากษตัริยเ์สดจ็มา สงฆห์ยดุได ้สังฆกรรมน้ีใหพ้กั พกัเพื่อตอ้นรับกษตัริยก่์อน 

สังคมท่ีมนัร่มเยน็เป็นสุขเพราะอะไร เพราะผูน้าํท่ีดี สังคมท่ีดี สมณะชีพราหมณ์อยูด่ว้ย

ความร่มเยน็เป็นสุข ถา้สมณะชีพราหมณ์อยูด่ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข มนัจะนอนใจไหม 

ถา้เรานอนใจนะ วนัคืนล่วงไปๆ แลว้อนาคตเราจะคิดว่า สัปปายะ การประพฤติปฏิบติัจะ

เป็นจริงอยา่งนั้นไหม ถา้เกิดสงคราม เกิดส่ิงต่างๆ เกิดโรคภยัไขเ้จบ็ เกิดวาตภยั เกิดต่างๆ ข้ึนมา 

ภิกษุจะมานัง่ภาวนาอยูไ่ดอ้ยา่งไร ภิกษุจะมานัง่หลบัตาพุทโธๆ อยูห่รือ ภิกษุกต็อ้งออกไป

ช่วยเหลือสังคมใช่ไหม ส่ิงต่างๆ เกิดข้ึนมา 

ขณะท่ีสังคมมนัร่มเยน็เป็นสุข อยา่ลืมตวั ร่มเยน็เป็นสุขอยา่งนั้นเพราะเราเกิดในประเทศ

อนัสมควร สมควร ประเทศอนัสมควร ประเทศท่ีมีฤดูกาล ๓ ฤดูกาล ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดู

มนัเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเพื่ออะไร? เพื่อใหค้นมนัไดมี้การเปล่ียนแปลง มีวิวฒันาการของมนั 

ดูสิ พวกพนัธ์ุพืช เวลาฝนตกข้ึนมามนัจะแตกหน่อแตกพนัธ์ุของมนัออกมา สดช่ืนของมนัออกมา 

ใจของเราก็เหมือนกนั ฤดูกาลเปล่ียนแปลงไป เช่น เขา้พรรษา ออกพรรษา ฤดูกาล

เปล่ียนแปลง “ภกิษุทั้งหลาย เธอจงพจิารณาสังขารด้วยความไม่ประมาทเถดิ” น่ีเป็นปัจฉิมโอวาท

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “ภกิษุทั้งหลาย เธอจงพจิารณาสังขารด้วยความไม่ประมาท

เถดิ” 

แลว้เราไดพ้ิจารณาไหม เราไดท้าํหนา้ท่ีของเราไหม 

ถา้เราทาํหนา้ท่ีของเรา อุโบสถสังฆกรรม เรามากนัเพื่อมาตอกย ํ้า ตอกย ํ้าเร่ืองสังฆกรรม 

ตอกย ํ้าเร่ืองอุโบสถ เร่ืองความสะอาดบริสุทธ์ิของสังฆะ ถา้สังฆะสะอาดบริสุทธ์ิ สงฆม์นัเป็น
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ใหญ่ เหมือนร่างกายของมนุษย ์ ร่างกายของมนุษยต์รวจร่างกายประจาํเดือน ประจาํวนั ประจาํปี 

ตรวจร่างกายของเขา ร่างกายมีส่ิงใดขาดตกบกพร่องไหม 

ลงอุโบสถก็เหมือนกนั ตั้งแต่ปาราชิก ๔ สงัฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ ต่างๆ สวดอุโบสถกนั 

สงัฆกรรม มีใครทาํผดิบา้ง ใครทาํผดิส่ิงใดใหป้ลงอาบติั ใหเ้ขา้อยูก่รรม ออกไปจากอาบติัใหไ้ด ้

เพราะอาบติัทาํใหม้นัมีความเศร้าหมอง แลว้เศร้าหมองไหม สังฆกรรมนั้นเศร้าหมอง สังฆกรรม

นั้นเป็นสังฆะ สังฆกรรมนั้นเป็นโมฆียะ เป็นโมฆะ เป็นต่างๆ ไป 

แต่ถา้สังฆกรรมนั้นสะอาดบริสุทธ์ิล่ะ สังฆกรรมสะอาดบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ทุก

คนตอ้งการความดีใช่ไหม เราตอ้งการคุณงามความดีทั้งนั้นน่ะ เราตอ้งการใหทุ้กคนปรารถนาดี

กบัเขา แต่เราตอ้งการส่ิงนั้น เราก็ตอ้งทาํส่ิงนั้นเพื่อสังคมดว้ย เพื่อสังฆะดว้ย เราตอ้งการส่ิงใด 

ปรารถนาส่ิงใด เราตอ้งทาํส่ิงนั้นเพื่อสังคม เพื่อสังฆะ เพื่อตวัเรา ถา้เราไม่ทาํส่ิงนั้น เราปรารถนา

ส่ิงนั้น แต่เราไม่ทาํส่ิงนั้น 

น่ีก็เหมือนกนั ในการประพฤติปฏิบติั เราตอ้งการพน้จากกิเลส แต่วิธีการของเรา การ

กระทาํของเรา ชีวิตของเราสมกบัการจะพน้จากกิเลสไหม ถา้ไม่สมกบัการพน้จากกิเลส ทาํกนั

อยา่งน้ีหรือ ทาํกนัแบบเดก็เล่นขายของ ศาสนามนัไม่ใช่ของเล่น ศาสนาเป็นของจริง ดูสิ บวชก็

บวชจริงๆ เวลาบวชข้ึนมา ญตัติจตุตถกรรม ออกมาจากโบสถ ์ อุปัชฌายย์กเขา้หมู่ ทาํเล่นหรือทาํ

จริงล่ะ ถา้ทาํเล่นก็ของเล่น ทาํเล่นก็เป็นโมฆะเป็นโมฆียะ เป็นวิบติั ๔ พอส่ิงน้ีเป็นวิบติั มนัจะเป็น

ความจริงข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

สมมุติก็จริงตามสมมุติ ขณะท่ีเราจะบวชตอ้งจริงตามสมมุติ บวชมาจริงแลว้ทาํจริงข้ึนมา 

พอบวชข้ึนมาจริงแลว้ จากสมมุติเป็นบญัญติั เห็นไหม สมมุติ เราสมมุติกนั คุยกนัเป็นภาษาสมมุติ 

สมมุติก็โลกเขาคุยกนั บญัญติัน่ีบาลีไง บญัญติั ธาตุ ๔ ปรมตัถธรรม ปรมตัถธรรมมนัเป็นบาลี มนั

เป็นคาํสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เป็นคาํสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้แลว้เราเป็นจริงไหม 

คาํสอนของพ่อแม่ พ่อแม่สอนลูกดีทุกอยา่ง แต่ลูกก็เบ่ือหน่าย ลูกก็ไม่ฟังสกัอยา่ง พอโต

ข้ึนมา ลูกท่ีโตข้ึนมาเป็นพ่อแม่คนมนัก็รู้ว่าตอ้งเป็นอยา่งนั้นเหมือนกนั โลกตอ้งเป็นอยา่งนั้น 

ความเป็นจริงมนัเป็นอยา่งนั้น น่ีก็เหมือนกนั คาํสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็น
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สัจจะความจริง แต่เราลงัเลสงสัย เราเช่ือไม่ได ้ เราเช่ือไม่ได ้ เราทาํไม่ได ้ ถา้เราเช่ือได ้ มนัซ้ึงใจ

มากนะ มนัซ้ึงใจ 

คนท่ีเห็นคุณคน เราออกบิณฑบาตตอนเชา้ แมแ้ต่ออกบิณฑบาต การเหยยีดคูข้องเรา ส่ิงน้ี

ชาวบา้นชาวช่องเขาก็รู้ ถือเอกา พระเขาถือเอกา เขาฉนัม้ือเดียว เขาถือเอกา เป็นประเพณีของภาค

กลาง แต่ถา้เป็นประเพณีของอีสาน เป็นอีสานก็ธุดงควตัร ถือธุดงค ์ พระธุดงคเ์ขาจะเขา้ใจว่าพระ

ป่า พระป่าทาํตวัอยา่งไร เขาเขา้ใจของเขา 

แมแ้ต่พระเรา บวชเป็นพระ นุ่งห่มธงชยัพระอรหนัต์ เขาเห็นผา้เหลือง เขาเกรงใจผา้เหลือง 

เขาไม่กลา้ว่ากลา้ติกลา้เตียน เขาไม่กลา้ติกลา้เตียน ทั้งๆ ท่ีติเตียนได ้ คาํว่า “ติเตียน” เขาไม่ไดติ้

เตียน ติเตียนน้ีเป็นคาํติเตียนท่ีเป็นบาป เป็นส่ิงท่ีไม่ดี แต่ถา้เป็นการเตือนล่ะ เป็นการบอกกล่าวล่ะ 

เป็นการเตือน เป็นการบอกกล่าว เพราะอะไร 

เพราะเราเป็นเจา้ของศาสนาใช่ไหม ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา “มารเอย เม่ือใดภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรายงัไม่สามารถกล่าวแกก้ารจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได.้..” ของลทัธิ 

ของหมู่คณะ ของสังคมอ่ืนท่ีเขาจาบจว้ง เขาติเตียน “...ถา้ยงัไม่สามารถกล่าวแกล้ทัธิต่างๆ ได ้ เรา

จะไม่ปรินิพพาน” 

จนถึงวนัมาฆบชูา พอถึงวนัมาฆบชูา มารดลใจมาตลอด “มารเอย อีก ๓ เดือนขา้งหนา้ วิ

สาขบชูา เราจะปรินิพพาน บดัน้ีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาสามารถกล่าวแกค้าํจาบจว้งของ

ลทัธิต่างๆ ได”้ 

ศาสนามัน่คง มัน่คงเพราะอะไร เพราะการเผยแผธ่รรม เผยแผธ่รรมท่ีไหน ดูสิ องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะเผยแผเ่ขา้ไปในหวัใจของสัตวโ์ลก ดูสิ เวลา

พระเจา้อโศกมหาราชเผยแผธ่รรม ทาํสังคายนา เพราะอะไร เพราะพระติสสะน้ีเป็นอาจารยข์อง

พระเจา้อโศก น่ีเป็นพระอรหนัต์ เป็นผูรู้้จริง เป็นพระอรหนัตแ์ลว้มีบารมี มีบารมีเพราะอะไร คาํ

ว่า “มีบารมี” เพราะภิกษุยอมรับ การจะเป็นหวัหนา้ภิกษุ หวัหนา้นกัปราชญ ์ ถา้ไม่มีความรู้ไม่มี

ความเขา้ใจ เขาไม่ใหเ้ป็นหวัหนา้หรอก เป็นหวัหนา้ เป็นหวัหนา้เพราะอะไร เป็นหวัหนา้เพราะมี

เหตุมีผล มีเหตุมีผลในการช้ีนาํ ในการต่างๆ เพราะหวัหนา้ช้ีนาํ พระเจา้อโศกทาํสังคายนา แลว้ก็

ส่งพระต่างๆ ออกมาเป็น ๙ สาย ๙ สายออกมาเพื่อศาสนา เพื่อใหศ้าสนามัน่คง 
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“มารเอย เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาสามารถแกค้าํจาบจว้ง...” แลว้เราอยูใ่น

สังคมของสงฆ ์เวลาออกบิณฑบาต สงัคมคฤหสัถ ์อุบาสก อุบาสิกา เขาเห็นเขาก็ช่ืนใจของเขา เขา

เห็น เขาดูแลของเขา เขาเห็นของเขา น่ีมนัเป็นเร่ืองหวัใจทั้งหมด แลว้เราล่ะ ถา้เราสงบ เราอยูใ่น

ศีลในธรรม เรามีศีล สมาธิ ปัญญา เรามีหลกัมีเกณฑข์องเราข้ึนมา มนัต่างคนต่างไดป้ระโยชน์ 

ศาสนามนัก็มัน่คง เขาก็ไดป้ระโยชน์ของเขา เขาไดท้าํบุญกุศลของเขา เขาลงใจของเขา ทาํแลว้เขา

ช่ืนใจของเขา 

แต่ถา้ภิกษุท่ีเป็นอลชัชี เขาทาํไปแลว้เขากไ็ม่สะดวกใจของเขา แต่ในเม่ือเป็นเร่ืองศาสนา 

เขาก็ตอ้งดูแลรักษา เขาก็ทาํของเขาไป มนัก็แกนๆ สักแต่วา่ทาํ สักแต่ว่า เร่ิมตน้ตั้งใจเป็นสักแต่ว่า 

ผลก็เป็นสักแต่ว่า ถา้สักแต่วา่จากขา้งนอก แต่ส่ิงน้ีมนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัใช่ไหม แต่ถา้เป็น

สัจจะความจริงข้ึนมา เราต้องไม่หลอกตัวเราก่อน อย่าโลเล สัจจะความจริงต้องทาํ ทาํอะไรทาํให้

มนัจริงๆ ลงมอืจริงๆ10 ไอน่ี้มนัโลเลท่ีใจใช่ไหม “โน่นเขาก็ทาํแลว้ น่ีเขาก็ทาํแลว้ ส่ิงน้ีเขาทาํแลว้ 

เราไม่ตอ้งทาํ เพราะส่ิงน้ีมีคนทาํแลว้ มนัเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย เลก็เพราะของเลก็นอ้ย” 

ดูสิ เข่ือนมนัแตกเพราะตามด เพราะเห็นว่าเป็นของเลก็นอ้ย “น่ีก็เลก็นอ้ย” กลายเป็นคน

เฉ่ือยชา กลายเป็นคนไม่มีจุดยนื กลายเป็นคนไม่มีความรู้สึก เหมือนหุ่นยนต ์ เหมือนซากศพ เดิน

ไปเดินมาเหมือนซากศพ แต่กิเลสมนัเกาะหวัใจอยู ่มนับอกว่ามนัเป็นผูท่ี้มีคุณประโยชน์ เป็นคนท่ี

เขาเคารพนบนอบ มีคนคอยอุปัฏฐากอุปถมัภ.์..อุปัฏฐากส่ิงใด ส่ิงใดของเขา ใครทาํใครไดเ้ป็น

สมบติัของเขา ใครเป็นคนกินเป็นคนอ่ิม จิตใครเป็นคนทาํใช่ไหม หวัใจเขาพฒันาแลว้ 

ดูสิ อยา่ดูถูกความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ พระอริยเจา้น่ิงอยูเ่พราะอะไร เพราะรู้เท่าความคิด

ตวั คิดออกไป พดูออกไป มนัจะเป็นประโยชน์กบัใครไหม พดูออกไปมนักระทบกระเทือนใคร 

กระทบกระเทือนเขาไปหมดใช่ไหม เราไม่ใหก้ระทบกระเทือนใคร เรามีสติของเรา น่ีความน่ิงอยู ่

น่ิงอยูเ่พราะรู้เท่า รู้เท่าความคิด รู้เท่าว่าเราพดูออกไปแลว้มนัจะมีเหตุกบัผล 

ดูสิ คนเกิดมาเอาขวานมาคนละเล่ม คือปากไง ถากกนัดว้ยขวาน ถากกนัดว้ยคาํพดู ดว้ย

การติฉินนินทา ความติฉินนินทา ติฉินนินทาเร่ืองของเขา เราไม่พอใจส่ิงใดเขา เขากไ็ม่พอใจใน

ส่ิงนั้น ถา้เราไม่พอใจส่ิงใด เราก็ไม่ทาํส่ิงนั้นเหมือนกนั ส่ิงท่ีไม่พอใจ แลว้ส่ิงท่ีเวลาปฏิบติัข้ึนมา

มนัเป็นเร่ืองของใคร มนัเร่ืองหวัใจของเรานะ ถา้ใจของเราดี หมู่คณะเป็นสัปปายะ ถา้หมู่คณะ
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เป็นสัปปายะ การปฏิบติัของเรา เราจะปฏิบติัดว้ยความสะดวกสบายใจ เพราะอะไร เพราะมนัไม่

ตอ้งหวัน่ไหว ไม่ตอ้งวิตกกงัวลว่ามนัจะมีอะไรกระทบกระเทือน 

แต่ถา้มนัเป็นส่ิงใด หมู่คณะท่ีเขาไม่ไดป้ฏิบติั หมู่คณะท่ีเขาไม่เห็นดว้ย เราจะทาํส่ิงใดมนั

กระทบกระเทือนกนั เราก็ตอ้งระวงั เราก็ตอ้งรักษา น่ีไง สัปปายะ หมู่คณะเป็นสัปปายะ ถา้หมู่

คณะเป็นสัปปายะ ศาสนามนัเจริญ เจริญตรงน้ีไง สัปปายะ ๔ มนัสมควรไปหมดเลย ถา้สมควรไป

หมดมนัก็ดีกบัเรา แลว้ส่ิงขา้งนอกมนัสมควรแลว้ แลว้เราสมควรไหม เราตั้งใจทาํจริงของเราไหม 

ถา้เราตั้งใจทาํจริงของเรา 

ส่ิงท่ีเราทาํข้ึนมามนัไม่เป็นประโยชน์เพราะอะไร เพราะใจมนัโลเลไง ใจมนัจบัจด ถา้ใจ

จบัจด สุกเอาเผากิน ทาํก็สักแต่วา่ทาํ เรียกร้องแต่จะเอาผล ฟังธรรมทุกวนัๆ ฟังจนชินหู พดูจนชิน

ปาก หวัใจมนัดา้น หวัใจมนัดา้น มนัด้ือ ไม่เป็นตามความจริง เพราะธรรมท่ีเราฟังอยูน่ี่มนัธรรม

ของใคร? ธรรมของครูบาอาจารยใ์ช่ไหม ศีล สมาธิ ปัญญามนัเกิดมาจากใคร? มนัก็เกิดมาจากการ

ปฏิบติัของเรา มนัเกิดมาจากหวัใจของเรา มนัจะเกิดจากการฟังนั้นไหม 

การฟังในภาคปฏิบติั การฟังน้ีสาํคญัท่ีสุด การฟังเพราะอะไร เพราะฟังสัจจะความจริงท่ี

มนัออกมาจากใจ แลว้มนักระเทือนหวัใจของเรา การฟังมนัท่ิมเขา้มาท่ีใจ ท่ิมเขา้มาท่ีใจ เวลา

ปฏิบติั เราก็ทาํของเราใหจ้ริงจงัข้ึนมาสิ ไอน่ี้เวลาฟังข้ึนมามนัก็ท่ิมหวัใจ แต่พอมนัลงจากศาลาไป

กุฏิแลว้มนัก็ไปหมอบกบักิเลสไง ใหกิ้เลสมนัข่ีหวั “เอาไวก่้อน มนัช่ืนใจอยู ่มนัมีเหตุมีผลอยู”่ 

“แต่ถา้พกัก่อน เด๋ียวต่ืนข้ึนมาแลว้จะทาํ” 

“แต่ไวพ้รุ่งน้ีก่อน” 

“แต่ไวอ้อกพรรษาก่อน สถานท่ีมนัไม่สงดั ออกพรรษาแลว้เราจะไปท่ีป่าท่ีเขา เราจะไปท่ี

สงบสงดั ท่ีเราจะเร่งความเพียรของเรา” 

เห็นไหม กิเลสมนัผลกัไปออกพรรษาโน่นค่อยภาวนาไง มนัไม่ไดม้าภาวนาเด๋ียวน้ี น่ี

หวัใจมนัโลเล ถา้หวัใจมนัโลเล มนัจะเอาจุดยนืมาจากไหน 

หวัใจตอ้งไม่โลเลนะ หวัใจของเรามนัจะตอ้งไม่โลเล ปักลงไปเด๋ียวน้ี ปักลงไปเด๋ียวน้ี ลม

หายใจเขา้และลมหายใจออก ความตายมนัจะถึงเม่ือไหร่ ใครจะไปรู้ว่าความตายมนัจะมาถึงเรา
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เม่ือไหร่ เราอยา่นอนใจ ผดัวนัประกนัพรุ่ง “มัน่คงมาก ชีวิตมัน่คงมาก ยงัไม่ตายหรอก อีก ๕๐๐ 

ชาติถึงจะตาย” 

ไม่มีใครอยูค่ ํ้าฟ้าหรอก ความตายประมาทกนัไม่ได ้ มนัมาถึงเม่ือไหร่ก็ไม่รู้ ถา้มาถึง

เม่ือไหร่ น่ีมรณานุสติ 

พุทธานุสติ ธมัมานุสติ สงัฆานุสติ มรณานุสติ เทวดานุสติ ส่ิงต่างๆ เป็นสติ เป็นอนุสติให้

จิตมนัไดเ้กาะไว ้ใหม้นัคิดไว ้ใหม้นัเตือนใจไม่ใหม้นัฟุ้งซ่านออกไป 

น่ีก็คิดไปแต่ขา้งนอก “แลว้เราจะทาํไอน้ัน่ เราจะบริหารจดัการไอน้ัน่” 

10เขาให้เอง็บริหารหรือ ชีวติเอง็ทาํไมไม่บริหาร หัวใจนีท้าํไมไม่บริหาร กเิลสในหัวใจทาํไม

ไม่เหยยีบยํา่มนัลงไป เหยยีบมนัลงไป อย่าให้มนัครอบงาํ อย่าให้มนัเหยยีบยํา่ใจเรานะ ถ้ามนั

เหยยีบยํา่ใจเรา นักรบมนัไม่สมกบัเป็นนักรบเลย นักรบมแีต่เส้ือเกราะ ไม่มดีาบ ไม่มอีาวุธ ไม่มส่ิีง

ใดๆ เลย นักรบไม่มสีต ินักรบไม่มสีติสัมปชัญญะ 

ความเป็นอยูข่า้งนอก วดัวาอาราม ส่ิงท่ีอยู่อาศยั ไม่ตอ้งไปวิตกกงัวลเลย ดูสิ องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ ไม่มีโบสถว์ิหารแมแ้ต่หลงัเดียว ไม่มีส่ิงใดๆ เป็น

เคร่ืองยนืยนั เป็นเคร่ืองแสดงออกของศาสนาพุทธเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้

ข้ึนมา ไม่มีส่ิงใดๆ เป็นเคร่ืองประกอบเลย 

ของเราอยูก่นั วิหาร ตึกรามบา้นช่อง ทุกอยา่งอยูสุ่ขสบาย แลว้ตรัสรู้ข้ึนมา ถา้มนับรรลุ

ธรรมข้ึนมา มนัยงัมีเหตุมีผล มีเหตุมีผลเพราะอะไร เราไม่ไปต่ืนเตน้กบัส่ิงนั้น มนัเป็นปัจจยัเคร่ือง

อาศยันะ ส่ิงท่ีก่อสร้างท่ีสร้างกนัมา สร้างเพื่อใคร นกมีรวงมีรัง แต่มนัก็มีความพอดีของมนั น่ีก็

เหมือนกนั เราสร้าง เราดูแลของเรา มนัมีความพอดีของมนั แลว้เราสะดวกสบายของเรา 

ทุกคนคิดส่งออก “ถา้เรามีกุฏิอยา่งนั้น เรามีศาลาอยา่งนั้น เรามีอะไรอยา่งนั้น มนัจะมี

ความสะดวกสบาย” แลว้มนัจริงไหม? มนัเป็นข้ีขา้ มนัมีไวบ้าํรุงรักษานะ แต่ในเม่ือเราตอ้งบริหาร

จดัการ ในเม่ือสังคมมนัเป็นอยา่งน้ี สังคมมนัก็มีท่ีซุกหวันอน ท่ีหลบ พอแลว้ ท่ีซุกหวันอนนะ 

แลว้หนา้ท่ีของเรา การกระทาํของเราใหม้นัเป็นขอ้เทจ็จริง เราปฏิบติักนัจริงๆ 
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ส่ิงท่ีเราปฏิบติั พอปฏิบติั ถึงท่ีปฏิบติัแลว้มนัหดหู่ มนัเศร้าสร้อย มนัหงอยเหงา เวลาจิตใจ

มนัตก จิตตกนะ จิตตก เวลาจิตเส่ือมจะแกอ้ยา่งไร จิตตกจะแกอ้ยา่งไร น่ีไง จิตตกก็ฟังเทศน์อยูน่ี่

ไง เทศน์มนัจะท่ิมเขา้ไปในหวัใจไง จิตมนัตก จิตมนัหมกัหมม จิตมนัเอากิเลสข่ีหวั แลว้ข่ีหวั

ข้ึนมามนัจะมองไปท่ีไหนล่ะ สุดทา้ย “ออกไปขา้งนอกดีกว่า อยูก่บัโลกดีกวา่ อยูแ่ค่ทาํบุญดีกว่า” 

ดีกว่า แลว้โลกเขาอยูก่นัอยา่งไร โลกเขาร้อนไหม? โลกเขาเร่าร้อนนะ โลกน้ี ในสโมสร

สันนิบาตทุกดวงใจวา้เหว่ ขณะท่ีเขามีสโมสรกนัอยู ่ เขามีกิจกรรมกนัอยู ่มนัยงัวา้เหว ่ เพราะจิตใจ

มนัไม่รู้ว่าตน้ปลายมนัจะไปทางไหน อยูก่นัไปอยา่งนั้นน่ะ อยูก่นัไปเพราะอะไร อยูก่นัไปเพราะ

เกิดมาเป็นวิบากกรรม เกิดมาเพราะมีชีวิต ส่ิงท่ีมีชีวิต ชีวิตน้ีก็ตอ้งรักษากนัไป รักษาชีวิตน้ีไป ถา้

รักษาชีวิตน้ีไป มนัก็เหมือนกบัววัเทียมเกวียน ตอ้งลากแอกน้ีไป ชีวิตมีเท่านั้นล่ะ ตอ้งลากแอกน้ี

ไป แอกคืออะไร? จิตมนัลากร่างกายน้ีไปไง หวัใจมนัอยูใ่นร่างกายน้ี แลว้มนัก็ตอ้งลากกนัไป แต่

เราก็ไม่รู้เลยว่ามนัจะไปส้ินสุดกนัท่ีไหน 

10ชีวตินีม้ีการพลดัพรากเป็นทีสุ่ด ชีวตินีม้กีารพลดัพรากเป็นทีสุ่ด10 เหมือนลากแอก ลาก

ร่างกายน้ีไป แลว้มนัก็ยงัอุ่นใจ “ยงัไม่ตายนะ มนัยงัอยูค่ ํ้าฟ้า” 

แต่ถา้มนัเห็นมรณานุสติ เห็นการตาย ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก มนัตอ้งตายแน่นอน 

ถา้ตายข้ึนมามนัมีอะไรติดไมติ้ดมือไป เราคิดว่าเราตายเด๋ียวน้ี ส่ิงท่ีเก็บไวใ้นกุฏิ ส่ิงท่ีเก็บไว ้ ทุก

คนเก็บไวเ้ป็นความลบั...ไม่มีความลบัหรอก ตายป๊ับ เขาร้ือทิง้หมด เพราะว่าอะไร เวลาพระตาย

ข้ึนมาแต่ละองค ์ บริขาร ๘ เป็นสมบติัของสงฆถ์า้ไม่มีผูอุ้ปัฏฐาก ถา้มีผูอุ้ปัฏฐาก สมบติัของพระ

ทั้งหมดจะตกเป็นของผูอุ้ปัฏฐาก ผูอุ้ปัฏฐากนั้นจะแจกสงฆห์รือเอาไวใ้ชส่้วนตวัก็ได ้ แต่ตอ้งแจก

สงฆอ์อกไป แต่ถา้พระตายข้ึนมา สมบติันั้นเป็นของสงฆ ์ เป็นของสงฆท์ั้งหมดเลย ถา้ตายในผา้

ของพระ 

แต่เด๋ียวน้ีเป็นเร่ืองโลกๆ นะ พอตายตอ้งมีพินยักรรม จะตอ้งเขียนยกใหใ้คร...มนัตอ้งเขียน

ยกใหใ้คร ธรรมวินยับญัญติัไวแ้ลว้ เราเป็นพระ ตายในเพศของพระ ของของสงฆ ์สงฆก์็ตอ้งแจก

กนัเองในสงฆสิ์ อยูใ่นป่าในเขา ดูสิ เราอยูใ่นป่าในเขา เวลาตาย เอาออกหมดน่ะ จีวงจีวร ธมกรก 

ส่ิงต่างๆ เอาออกหมด ชกัออกหมด แลว้เผาไปแต่ศพเฉยๆ 

กรรมฐาน กรรมฐานพวกเราทาํกนัจริง ส่ิงท่ีทาํกนัจริงมนัถึงไดเ้ป็นความจริงข้ึนมา ทาํให้

จริง ส่ิงต่างๆ ทาํใหจ้ริง แลว้ถา้มนัจริงข้ึนมา ไม่ตอ้งไปวิตกกงัวล มนัไม่รู้ใครหรอก แต่เราไปคิด
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กนัเองว่าคนเราตอ้งอาย ุ๘๐ ๙๐ แลว้มนัจะตาย เม่ือนั้นมนัจะตาย เม่ือน้ีมนัจะตาย มนัจะอยูอี่กสัก

ร้อยกว่าปีก็ไดถ้า้รักษาร่างกายดีๆ แต่อยูก่นัเพื่ออะไรล่ะ อยูเ่พราะแก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยู่

นานใช่ไหม พรรษาจะมากข้ึนมา เขาตอ้งเคารพบชูาท่ีพรรษา 

๑๐๐ พรรษา ถา้พดูถึงทาํผดิก็คือผดิ สามเณรมนัทาํถูกยงัตอ้งเคารพในคุณธรรมของ

สามเณรเลย น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราทาํคุณงามความดี พรรษา ถา้เป็นคนดี พรรษาคือกฎหมาย พรรษา 

อาวุโส-ภนัเตเป็นกฎหมายท่ีเรายอมรับกนั เหมือนกบัคนมีอายมุาก-คนมีอายนุอ้ย คนมีอายมุาก

เป็นคนดีก็มี คนมีอายมุากเป็นคนเกเรก็มี คนมีอายนุอ้ยเกเรก็มี คนมีอายนุอ้ยเป็นคนดีก็มี อายุ

พรรษาก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ 

อายพุรรษามนัเป็นสิทธิตามกฎหมาย ถา้สิทธิตามกฎหมายมนัก็เป็นกฎหมาย แต่หวัใจมนั

ลงไหมล่ะ แต่ถา้มีคุณธรรมนะ หวัใจมนัลง ถา้หวัใจมนัลงข้ึนมา เราไม่ตอ้งไปถืออายพุรรษาจาก

ขา้งนอก สัจจะความจริง พรรษาเยอะพรรษานอ้ยไม่สาํคญั สาํคญัว่าความจริง ความดี คุณงาม

ความดี ถา้คุณงามความดี เราลงกนัท่ีคุณงามความดี คนมนัมีตา ตาน้ีมนัจะพิสูจน์เองว่าส่ิงใดเป็น

คุณความดีแลว้มนัจะลงตรงนั้น ถา้ลงตรงนั้น สังคมมนัก็ร่มเยน็เป็นสุข สังคมร่มเยน็เป็นสุข มนั

ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 

ในการประพฤติปฏิบติั เขาเรียกว่ามนัเป็นวิสาสะ ถา้คุน้เคยกนั วิสาสะ วินยัน้ียกเวน้

เยอะแยะเลย เพราะอะไร หยบิเอาถือเอาดว้ยการวสิาสะถือว่าเป็นเพื่อนรัก เพื่อนรู้จกักนั น่ีวิสาสะ 

แต่ถา้ไม่มีวสิาสะ หยบิเอา หยบิ ปาราชิก ปรับปาราชิก ปรับปาราชิกหมดเลย แต่ถา้วิสาสะ เรา

แลกเปล่ียนกนั เราถือวิสาสะกนั เราคุน้เคยกนั มนัคุน้เคยกนัมนัจะเกิดมาจากไหน 

ดูสิ ความคุน้เคยกนั ทาํไมครูบาอาจารยท่ี์คุน้เคยกนัมา เขาสร้างบุญกุศลกนัมามนัถึงคุน้เคย

กนั ใครอยูดี่ๆ จะมาคุน้เคยกนั มนัคุน้เคยมาจากไหน ขนาดกิเลสกบัเรามนัยงัไม่คุน้เคยเลย มนัยงั

เหยยีบหวัใจเราเลย เราเอง เราคนเดียวน่ีแหละ เด๋ียวก็อารมณ์ดี เด๋ียวก็อารมณ์ร้าย เด๋ียวก็คิดดี เด๋ียว

ก็คิดชัว่ มนัยงัไม่คุน้เคยกบัเราเลย แลว้ท่ีไปคุน้เคยกบัคนอ่ืนมนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร แต่มนัเป็น

เพราะสายบุญสายกรรม มนัสร้างบุญสร้างกรรมกนัมา มนัมีความเห็นเหมือนกนั มีความชอบ

เหมือนกนั ธุดงคด์ว้ยกนั ไปไหนมาดว้ยกนั เป็นความคุน้เคยกนั ส่ิงท่ีคุน้เคย วิสาสะ วิสาสะก็เป็น

เร่ืองหน่ึง ส่ิงท่ีเป็นความเคารพคุณธรรมก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 
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เราถึงตอ้งหาของเรานะ เราตอ้งหาของเรา เราตอ้งมีท่ีพึ่งของเรา ถา้เราไม่มีท่ีพึ่งของเรา เรา

จะร้อน เราจะหวงัพึ่งใคร ทีน้ีหวงัพึ่งครูบาอาจารย ์ ๑๕ วนัก็มาลงอุโบสถหนหน่ึง ถา้มีเวลาก็ไป

เยีย่มเยยีนกนั พอไปเยีย่มเยยีนกนั แลว้เราเอง เราทาํไมไม่ยนืตวัเราข้ึนมาใหไ้ด ้ ถา้เรายนืตวัข้ึนมา

ได ้ เห็นไหม ต่ืนตวั ตอ้งต่ืนตวั แลว้อยา่ใหใ้จมนัดา้น ใจอยา่ไปนอนคลุกอยูก่บักิเลส ใจตอ้ง

พยายามสร้างธรรมข้ึนมา สร้างธรรมข้ึนมาคือสติปัญญา มนัจะมีสติ พอเรามีสติข้ึนมา การทาํ

สมาธิ การทาํส่ิงต่างๆ มนัก็เป็นประโยชน์กบัเรา 

ร้อน มนัร้อนไหม อยูท่ี่ไหนก็ร้อน ดูสิ ออกไปตากแดดมนัจะร้อนไหม แลว้เราอยูท่ี่วดั 

ร้อนทั้งนั้นน่ะ มนัจะร้อนจะเยน็เราก็หาท่ีหลบเอาสิ มนัตอ้งรู้จกันะ ฉนัเสร็จแลว้อยา่เขา้ไปกุฏิ ฉนั

เสร็จแลว้นะ ดูสิ ในปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน ฉนัเสร็จแลว้ บาตรใหว้างไว ้แลว้ผา้จีวรใหผ้ึ่ง ผึ่ง

แลว้เขา้ทางจงกรมเลย เขา้ทางจงกรมเลย อยา่ข้ึนไปบนกุฏิ มนัจะนอน เขา้ทางจงกรม เดินจงกรม

ก่อน นัง่สมาธิก่อน ๑๑ โมง ๑๒ โมงโน่นน่ะ เด๋ียวบ่ายโมงจะฉนันํ้าร้อนใช่ไหม เออ! สักชัว่โมง

หน่ึงน่ะเห็นดว้ย เพราะจากบ่ายโมงไปแลว้ ทาํขอ้วตัรเสร็จแลว้ ทางจงกรมก็มี 

ถา้มนัยงัข้ีเกียจ ไม่อยากทาํ ดูประวติัครูบาอาจารย ์ หนงัสือครูบาอาจารยเ์อาออกมาด ู น่ี

ธรรมของพระพุทธเจ้า ธรรมของครูบาอาจารย์ ท่านพดูอย่างนี ้ น่ีพระอรหันต์ หลวงตา ครูบา

อาจารย์ทีเ่ป็นพระอรหันต์ท่านเทศนาว่าการอย่างนี ้ พระอรหันต์พดูอย่างนี ้ พระอรหันต์มี

ความเห็น มมุีมมองอย่างนี้ แล้วไอ้กเิลสของเรา ไอ้ประพฤติปฏบิัติเรามมุีมมองอย่างไร ตรวจสอบ

ไง ตรวจสอบแนวความคดิ ตรวจสอบทศันคติของพระอรหันต์ กบัตรวจสอบนักรบทีเ่ราอยากจะ

มคุีณธรรม ปรับมุมมอง ปรับความรู้สึก ปรับความคดิ ความคดินีป้รับปรุงขึน้มาให้มนัเสมอ

เหมอืน ให้มนัเข้ามาเป็นทศันคติเหมอืนกนัได้ไหม 

ถา้มนัอ่านแลว้มนัเขา้ใจ น่ีไง น่ีไง มนัปรับมุมมองไง เพราะเราอ่าน เราเขา้ใจ ทศันคติ 

มุมมองว่าหลกัของสมาธิ หลกัของปัญญา หลกัของการกระทาํของการกา้วเดินของจิตมนัเป็น

อยา่งไร แลว้เราทาํอยูน่ี่มนัเป็นอยา่งไร ถา้เรายงัไม่นัง่สมาธิภาวนา เราก็ดูคาํเทศน์ ดูหนงัสือของ

ครูบาอาจารย ์ดูหนงัสือของครูบาอาจารยท่ี์หมู่คณะ ท่ีสังคมยอมรับว่าเป็นความจริง 

อยา่ไปดูหนงัสือประโลมโลก หนงัสือประโลมโลกมนัทาํใหเ้กิดอารมณ์ความรู้สึกไง 

เมตตาสงสาร เห็นเขาไดก้นัเขาเสียกนัแลว้ก็ไปโอโ้ลมปฏิโลมกบัเขา มนัไม่เป็นประโยชน์หรอก 

มนัไม่เป็นประโยชน์ เพราะอะไร เพราะเราหนีโลกมา เราพยายามหนีโลกมา เราจะพน้จากโลก ถา้
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เราจะพน้จากโลก เราตอ้งเป็นธรรม ถา้เป็นธรรม เราตอ้งดูแลใจของเรา เราตอ้งประพฤติปฏิบติั

ของเรา 

อยา่ใหกิ้เลสมนัเป็นดินพอกหางหมู กิเลสเป็นดินพอกหางหม ูวนัคืนล่วงไปๆ พรรษาหน่ึง 

สองพรรษา “อืม! อยา่งน้ีเราเป็นคฤหสัถเ์ราก็ทาํบุญได”้ ถึงท่ีสุดแลว้มนัออกไปตรงนั้นน่ะ เพราะ

อะไร เพราะเพศของพรหมจรรยก์ว่าจะไดบ้วชมา กว่าจะไดเ้พศของพรหมจรรยม์า พ่อแม่ไม่

อนุญาต บวชไม่ไดน้ะ พ่อแม่ไม่อนุญาต บวชไม่ได ้ ถา้เป็นหน้ีเป็นสิน หนีภยัมา เขาไม่ใหบ้วช 

บวชไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะมนัมีอยูใ่นพิธีกรรมการบวช แต่โลกเขาบวชกนันั้นเร่ืองของเขา เรา

กว่าจะไดเ้พศน้ีมา ไดเ้พศของนกัรบมา แลว้ไดเ้พศนกัรบมา ไดม้าแลว้เราอยูใ่นสังคม อยูใ่นบริษทั 

๔ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัมีพร้อม 

เราไป สมยัธุดงคมี์ผา้ยางผนืเดียวเท่านั้นน่ะ ผา้ร่มผนืเดียว ไปไหนก็ปู กางกลด ร่มไม้

ชายคาอยูไ่ดท้ ั้งนั้นน่ะ เวน้ไวแ้ต่หนา้ฝน เวลาหนา้ฝนก็ตอ้งหาท่ีหลบเอา ชีวิตเหมือนนก กินเสร็จก็

บินไป ไม่ติดในท่ีอยู ่ ไม่ติดในส่ิงใดทั้งส้ิน ไม่ติดในโลก ไม่อยากอยูก่บัโลก อยากจะพน้ไปจาก

โลก แต่เพราะเป็นมนุษย ์ เป็นพระสงฆ์ เป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั มนัตอ้งอาศยัปัจจยั มนัตอ้งอาศยั

อาหาร อาศยัปัจจยัเคร่ืองดาํรงชีวิต มนัถึงอาศยัโลกเขาอยูไ่ง อยูก่บัโลกเขาโดยไม่ติดโลก ถา้อยูก่บั

โลกเขาโดยไม่ติดโลก ในการภาวนาเรามนัก็ไม่เป็นความกงัวล 

ถา้อยูก่บัโลกไปติดโลก ทาํอะไรก็เกรงใจเขา เขาจะพอใจไม่พอใจ พดูไปแลว้สะเทือนเขา

ไม่สะเทือนเขา เลยยอมจาํนนเขาหมดเลย เลยกลายเป็นหมาใหเ้ขาคอยเคาะกะลา กระดิกหางไป

หาเขาตลอดเวลา...ไม่ตอ้ง ไม่ใช่หมา เราเป็นภิกษุ เราเป็นนกัรบ ไม่ตอ้งไปกระดิกหางใหใ้คร

ทั้งส้ิน อยูใ่นธรรมวินยั ใครจะเช่ือไม่เช่ือเร่ืองของเขา เพราะธรรมวินยัมนัเป็นกฎของสากลใช่

ไหม ธรรมและวินยั พุทธพจน์ พุทธพจน์ท่ีวางไว ้ ใครจะศึกษาอยา่งไร มุมมองของเขา ทศันคติ

ของเขา เร่ืองของเขา เราทาํของเรา 

วุฒิภาวะมนัหยาบมนัละเอียด มนัต่างๆ กนัไป วุฒิภาวะ ดูสิ แก่นของไม ้ ท่ีเราประพฤติ

ปฏิบติัข้ึนไป ถา้จิตเราละเอียดเขา้ไป มนัไม่อยากพดูกบัใครนะ มนัไม่อยากพดูกบัใคร มนัอยากอยู่

คนเดียว มนัอยากจะรีบเร่งภาวนาของมนั ถา้มนัไม่อยากไปพดูกบัใคร ไม่อยากตอ้งไปยุง่กบัใคร 

แลว้เขาจะหาวา่พระองคน้ี์หยิง่จองหอง พระองคน้ี์ไม่ยอมไปปฏิสันถารเขา ไม่คอยไปดูแลเขา 
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เห็นไหม วุฒิภาวะของใจมนัพฒันาคนละชั้นคนละตอนกนั ไม่ตอ้งไปเดือดร้อน ไม่ตอ้งไป

เดือดร้อน ไม่ตอ้งไปกงัวลว่าเขาจะเป็นอยา่งไร ถา้จิตใจเราพฒันา เพราะอะไร 

เพราะอริยทรัพย ์ ตั้งแต่โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี มนัเป็นสมบติัของเราท่ีเราอยาก

ไขว่ควา้มากกวา่ ถา้สมบติัภายในของเรา ขณะท่ีเราวิปัสสนาอยู ่ ใจเราจะพฒันาข้ึนไป เราจะไป

ห่วงอะไรกบัความเคารพนบนอบของสังคมล่ะ เวลาเราจะเป็นจะตาย เขาช่วยเหลือเจือจานเราได้

ขนาดไหน เขาจะส่งเสริมใหจิ้ตใจเราเป็นอริยภมิูไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัเป็นการ

กระทาํของเรา มนัเป็นอริยสัจ มนัเป็นสัจจะความจริงจากภายในของเราท่ีมนัจะเกิดข้ึนมา แลว้ถา้

มนัเกิดข้ึนมามนัก็เกิดข้ึนแสนยาก มนัอาศยัสติปัญญา อาศยัการบาํรุงรักษา อาศยัการแสวงหา 

อาศยัความหมัน่เพียร ความวริิยอุตสาหะ มนัเกิดข้ึนมาจากการกระทาํทั้งนั้นน่ะ ไม่มีใครมา

ส่งเสริมใหห้รอก 

ถา้ยิง่ส่งเสริมข้ึนมายิง่เกรงอกเกรงใจ ยิง่มีการเกรงอกเกรงใจกนั มีการคอยดูแลรักษากนั 

มนัเป็นนิวรณธรรม มนัเป็นเคร่ืองกั้น ส่ิงท่ีจะทาํใหม้นัเป็นประโยชน์ข้ึนมา มนัเป็นเคร่ืองกั้นให้

มนัเน่ินชา้ ใหม้นัเป็นไป มนัถึงไม่ตอ้งไปวิตกกงัวล ยิง่เราเป็นลูกศิษยล์ูกหา สบายมากเลย เพราะ

อะไร เพราะมนัมีหวัหนา้ชนไวใ้ห ้มีหวัหนา้ปะทะไวใ้หเ้ลยนะ 

โลกกบัธรรมไง อยูด่ว้ยกนั แต่ไม่เหมือนกนั โลกกบัธรรม โลกก็คือโลกไง โลกก็คือ

วิทยาศาสตร์ไง ตอ้งพิสูจน์กนั แต่ธรรมะ มองตาก็รู้ใจ คนน้ีคิดปรารถนาอะไร คนน้ีปรารถนา

อะไร คนน้ีจะหวงัอะไร คนน้ีจะทาํไดข้นาดไหน 

เพราะยิง่อยูด่ว้ยกนั ศีล ศีลรู้ไดต่้อเม่ืออยูด่ว้ยกนันะ น่ีมีศีลมีธรรม มีศีลของเขา พดูธรรมะ

ออกมา อืม! มนัเถียงไม่ข้ึนน่ะ ธรรมะเวลาออกมาจากใจครูบาอาจารยน์ะ ไม่มีช่องไม่มีประตูให้

เราโตแ้ยง้เลย มนัลงกนัท่ีน่ี ลงกนัท่ีใจ เรายอมรับความเป็นจริง ถา้ลงกนัท่ีน่ี แลว้มนัจะมีอะไรจะ

ไปฝ่าฝืน มนัจะฝ่าฝืนส่ิงนั้นไม่ได ้

มนัจะฝ่าฝืนเพราะกิเลสไง กิเลสมนัเก่ง กิเลสมนัจะแถ กิเลสมนัหาทางออก “ท่านไม่ไดว้่า

เรา ท่านว่าคนอ่ืน ถา้ท่านจะว่าเรา ก็ท่านเขา้ใจผดิ ท่านไม่เห็นความจริง เราขยนัหมัน่เพียร เราเป็น

คนดี เราเป็นคนแสนดี เปรตมนัยงัชมว่าดีเลย ท่านจะมาว่าเราไดอ้ยา่งไร” 
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เปรตมนัชม ผมีนัชม ผมีนัยอมรับ แต่ครูบาอาจารยไ์ม่ยอมรับ น่ีถา้กิเลสมนัตวัใหญ่มนัเป็น

อยา่งน้ี มนัตะแบงของมนัไป มนัไม่ยอมรับอะไรเลย มนัเก่งของมนัอยูค่นเดียว เก่งอยูค่นเดียว 

แลว้มนัตะแบงของมนัไป แลว้เป็นความจริงไหม 

ถา้เป็นความจริง เวลานัง่สมาธิภาวนา จิตเราแค่สงบ เทวดา อินทร์ พรหมเขาอนุโมทนา ยิง่

เวลามรรคญาณมนัหมุนเขา้ไปในหวัใจ มรรคมนัเดินตวัข้ึนมา มนัสมุจเฉทปหานข้ึนมา มนัไป

ทาํลายโลกธาตุหวัน่ไหวในหวัใจ น่ีขา้งนอกเขาจะช่ืนชม เทวดา อินทร์ พรหมเขาส่งข่าวเป็นชั้นๆ 

ข้ึนไป เขามาทาํอะไรเรา เขาช่ืนชมอยูแ่ลว้ เขาตอ้งการอยูแ่ลว้ เทวดา อินทร์ พรหมเขาอนุโมทนา

กบัเรา แลว้คุม้ครอง 

เวลาหลวงปู่ มัน่ไปอยูท่ี่ถ ํ้าสาริกา ดูสิ เขาเป็นรุกขเทวดา เวลาเขาไม่เห็นดว้ย เขามารุกราน 

เขามาทาํใหเ้จบ็ไขไ้ดป่้วย หลวงปู่ มัน่บอก ส่ิงท่ีเขาเป็นอยู่ เขาเก่งขนาดไหนเขาก็ตอ้งตาย ทุกคนก็

ตอ้งตาย ส่ิงท่ีเขาทาํข้ึนมา เขาทาํกบัภิกษุ ทาํกบัพระอริยเจา้ กรรมเขายิง่มหาศาล เขาทาํไม่ลง

หรอก โดยสัจธรรม โดยหวัใจ เขาก็เกรงกลวัอยูแ่ลว้ แต่โดยกิเลส ดว้ยความอยากใหญ่ เคยใหญ่

เคยโต เคยมีคนนบนอบ ทาํไมคนท่ีมีคุณธรรมเขาไม่มองเรา เขาไม่เคารพนบนอบเรา เขาจะเขา้มา

รังแก ถึงท่ีสุด โดยสัจธรรม รุกขเทวดานั้นตอ้งยอมรับ ยอมตวัเป็นลูกศิษย ์ยอมตวัลงเป็นลูกศิษย ์

ในสังคมมีคนดีและคนชัว่ปนกนัในสังคมทุกสังคม ในเม่ือสังคมทุกสังคม สังคมของเรา

ถา้เราเจอสภาวะแบบนั้น เทวดา อินทร์ พรหมท่ีเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เร่ืองของเขา ก็เร่ืองของเขา เรา

ก็ทาํดีของเรา ถา้มนัเป็นวบิากกรรม มนัตอ้งเป็นไปตามนั้น ก็เราทาํมา ก็กรรมมนัทาํมา เรามีส่ิง

นั้นมา เราจะไปเดือดร้อนใจทาํไม ส่ิงนั้นเราทาํของเรามา ถา้ไม่ไดท้าํมาก็เป็นกรรมปัจจุบนั เป็น

กรรมใหม่ ก็เป็นเร่ืองของพวกเปรตผท่ีีมนัเป็นกรรมของเขา เป็นกรรมของเขา มนัถึงท่ีสุดแลว้มนั

ก็เป็นสภาวะแบบนั้น 

แต่ถา้มนัมีคุณธรรมข้ึนมา มนัทาํไม่ได ้ ศีล ศีลเป็นเคร่ืองปกป้อง ศีลสะอาดบริสุทธ์ิ อยูใ่น

ป่าในเขาเผชิญภยัมาพอแรงแลว้ เพราะมีศีลตวัเดียว ศีลน้ีดว้ยความมัน่ใจของเรา มนัจะมีวิกฤติ

ขนาดไหน เร่ืองของเขา ถึงท่ีสุดแลว้มนัผา่นวิกฤติมาไดห้มด มนัผา่นไป ถึงจะตาย อา้ว! ตายก็ตาย

เลย อะไรตายก่อน อยากจะดูว่าอะไรตายก่อน น่ีมนัเอาตายมาหลอก เห็นไหม วิปัสสนากนั เวลามี

อะไรเกิดข้ึนมา “เอง็ตอ้งตายนะ เอง็ตอ้งพิการนะ เอง็ตอ้งง่อยเปล้ียเสียขานะ” อ่อนแอไปหมดเลย 
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ถา้ตาย อา้ว! ตาย! ขอดู ขอดู อะไรตายก่อน ส่ิงใดมนัจะตายก่อน แลว้จะตาย ใครจะรู้ว่า

ตาย เราก็ตอ้งรู้เราก่อน ถึงท่ีสุด ดว้ยคุณธรรม ดว้ยความองอาจกลา้หาญ มนัหลบหนา้หมด มนัไม่

กลา้เผชิญหนา้กบัเราหรอก แมแ้ต่กิเลส แมแ้ต่ความเห็นในใจไม่กลา้เผชิญหนา้กบัเราเลย ถา้ไม่

กลา้เผชิญหนา้ เอง็จะเอาอะไรมาหลอกก ู มึงจะเอาอะไรมาหลอกก ู ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมา มึงจะเอาอะไร

มาหลอกก ู ไม่มีอะไรมาหลอกก ู มนัก็เผชิญภยัไปไดห้มด มนัเผชิญภยัไดจ้ากขา้งนอก จากภติูผี

ปีศาจ เผชิญภยักบันามธรรม เผชิญภยักบักิเลสในหวัใจ เผชิญภยักบัส่ิงท่ีมนัสร้างภาพข้ึนมา

หลอกลวงใหม้นัยอมจาํนน ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมาจากใจมนัจะหลอกใหย้อมจาํนนกบัมนั ใหกิ้เลสมนั

มว้นเส่ือ น่ีกรรมฐานมว้นเส่ือ ใหม้นัถดถอย ใหม้นัทดทอ้ 

ถา้มนัสู้ข้ึนไป มนัสู ้มนัเผชิญกบัมนัข้ึนมา จนถึงท่ีสุดมนัจะมาหลอกลวงเราไม่ได ้แลว้เรา

ทาํมนัได ้ ทาํมนัไดด้ว้ยความนุ่มนวลของใจ มชัฌิมาปฏิปทา จากความองอาจกลา้หาญ การต่อสู้

กบัมนั เราต่อสู ้ เรามีความเขม้แขง็ พอมีความเขม้แขง็ ส่ิงท่ีเขม้แขง็ข้ึนไป ส่ิงท่ีมนัยอมรับข้ึนมา 

มนัจะยอมรับธรรม ถา้ยอมรับธรรม ธรรมเกิดจากการกระทาํ 

10สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา10 สภาวธรรม สมาธิเกิดข้ึน ตั้งอยู ่แลว้ดบัไป ปัญญาเกิดข้ึนเป็นรอบๆ 

ส่ิงท่ีการกระทาํเกิดข้ึนเป็นรอบๆ กิเลสเกิดตลอดเวลา เหมือนเช้ือโรค เช้ือโรคอยูก่บัร่างกาย เวลา

ร่างกายเราอ่อนแอ โรคภยัไขเ้จบ็จะแสดงตวัออกมาทนัที กิเลสมนัอยูก่บัใจเรา ถา้สติเราอ่อน ถา้

ความมุมานะ ความเพียรเราอ่อนแอ มนัจะโผล่หวัออกมาทนัที มนัจะเหยยีบย ํา่เราทนัที ส่ิงท่ีเวลา

สติเราดี ปัญญาเราดี มนัก็ซุกอยูใ่นร่างกายเราน่ี มนัซุกในหวัใจน่ี กิเลสตณัหาความทะยานอยาก

มนัซุกอยูใ่นหวัใจ รอเวลา รอจงัหวะจะตะปบตลอดเวลา...ส่ิงน้ีมนัตะปบเราไม่ได ้ มนัตะปบเรา

ไม่ไดเ้พราะเราศากยบุตรพุทธชิโนรส เพราะเรามีศีลมีธรรมมนัถึงตะปบเราไม่ได ้ เราถึงรักษาชีวิต

ของเรามาไดต้ลอดเวลา แลว้เราตอ้งตั้งใจ ตั้งใจของเรา ดูแลใจของเรา 

อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขาไปอินเดียกนันะ ไปหาสังเวชนียสถานทั้ง ๔ 

ของเราไม่ตอ้งหรอก พทุธะอยู่ทีใ่จ10 เฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้บอกไวแ้ลว้ “ผูใ้ดปฏิบติัสมควรแก่ธรรม ปฏิบติัตามเรา อยูถึ่งฟากตะวนัตกของประเทศก็

เหมือนอยูใ่กลเ้รา ผูใ้ดจบัชายจีวรของเราไว ้ แต่ไม่ปฏิบติัตามเรา...” น่ีก็เหมือนกนั มุ่งไปอินเดีย

โน่นน่ะ ไปกราบตน้โพธ์ิ แต่หวัใจเป็นเปรต 
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เทศน์พระ เร่ือง พระตอ้งรู้ธรรม ๑๖ 

 

10ไอ้ของเราจะอยู่ที่ไหนกแ็ล้วแต่ ดูใจทีน่ี่ รักษาอปัุฏฐากองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า 

รักษาอปัุฏฐากใจของเรา น่ีอปัุฏฐากองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้านะ ตั้งใจทีน่ี่ 

เราเป็นพระ เป็นพระจากขา้งนอก แลว้เราไปเป็นพระจากขา้งใน พระผูป้ระเสริฐ พุทโธ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อุปัฏฐาก ทาํสมาธิข้ึนมา ทาํปัญญาข้ึนมา ทาํหวัใจใหม้นัเป็น

ธรรมะข้ึนมา น่ีบรรลุธรรม “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” เป็นพระโสดาบนั เป็นพระ

สกิทาคามี เป็นพระอนาคามี เห็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตวัใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ เห็นองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ๒๕ เปอร์เซ็นต ์๕๐ เปอร์เซ็นต ์๗๕ เปอร์เซ็นต ์๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์“

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นตถาคต” 

ทั้งๆ ท่ีตถาคตก็อยูก่บัเราน่ี ทั้งๆ ท่ีตถาคตก็คือจิตวิญญาณเราน่ี คือพุทโธ คือผูรู้้ คือสสาร 

คือความรู้สึก แต่เราปล่อยใหกิ้เลสมนัครอบงาํ ปล่อยใหกิ้เลสครอบงาํแลว้อ่อนแอ ทาํก็ทาํโดย

กิเลส เวลาภาวนาข้ึนมาภาวนาโดยกิเลสนะ “เป็นอยา่งนั้นๆๆๆ” มนัเป็นวิปัสสนึก มนัไม่เป็นตาม

ความจริงหรอก แต่วิปัสสนึก อาการของใจมนัมี ขณะท่ีทาํมนัตอ้งแยกตอ้งแยะ 

อาหาร ปลาเขากินแต่เน้ือ เขาไม่กินกา้ง ไก่ ใครกินกา้งก็ติดคอตายนะ น่ีก็เหมือนกนั กิเลส

มนัอยูก่บัเรา เราก็แยกแยะ เราเอาแต่ธรรม เอาแต่คุณงามความดี เอาแต่ส่ิงต่างๆ แลว้มนัจะมี

อุปสรรคขวากหนามเยอะมาก อุปสรรคขวากหนาม กิเลสเราก็เยอะอยูแ่ลว้ กิเลสของคนอ่ืนมนัก็มี

ใช่ไหม หมู่คณะเรา พระท่ีอยูด่ว้ยกนัก็มีกิเลสกนัเกือบทุกองค ์ ถา้มีกิเลสแลว้ ไอพ้วกกิเลสมนั

แสดงออกมา มนักระทบกระเทือนกนับา้งก็ใหอ้ภยักนั ส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมนะ ใหอ้ภยักนั ส่ิงท่ีแลว้

ก็แลว้กนัไป รักษาใจ ดูแลใจของตวั แลว้พยายามประพฤติปฏิบติั พอใจเราเป็นธรรมข้ึนมา พอเรา

ผา่นกาลเวลาน้ีไป เราจะนึกถึง 

ดูสิ เราเคยศึกษามาจากสถาบนัไหน เวลาเขาชุมนุมศิษยเ์ก่า เพื่อนกนัเรียกกนัโดยสนิทปาก 

น่ีก็เหมือนกนั กาลเวลาผา่นไป ปีนั้นจาํพรรษากบัพระท่ีนัน่ ปีนั้นจาํพรรษา เราไปเจอกนัขา้งหนา้

นะ เราใหอ้ภยักนัท่ีน่ี เราจะเจอกนัขา้งหนา้ สังคมสงฆน่์ะสังคมแคบๆ เด๋ียวจะมาเจอกนัอีก 

หนา้ตาเราจะเจอกนัอีก ปีนั้นอยูท่ี่นัน่ ปีน้ีอยูท่ี่น่ี เราจะเห็นกนั 

เรารักษาใจเรา แลว้จะเป็นประโยชน์กบัเรานะ พระจากขา้งนอก-พระจากขา้งใน ถา้เรา

รักษาพระจากขา้งในได ้เราสร้างพระจากขา้งในได ้จะเป็นศาสนทายาท จะเป็นท่ีพึ่งของสังคม 

เอวงั 
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