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เอาล่ะ ต้ังใจฟังธรรมะ ต้ังใจฟังธรรมะเพราะวันน้ีวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสาํคัญทาง

พุทธศาสนา พรุ่งน้ีเป็นวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันพระ พระที่จะเร่ิมอธษิฐานพรรษา 

อธิษฐานพรรษาเพ่ือว่า เพ่ือเข้มงวดกบัตัวเอง เวลาออกพรรษาแล้ว ใครปฏบัิติในพรรษามี

เหตุการณ์ขัดข้องหมองใจ มีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง ออกพรรษาแล้วจะไปเฝ้าองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า ให้องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้แก้ไขในการประพฤติปฏบัิติใน

หัวใจของเราว่าขาดตกบกพร่องอย่างใด เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแก้ไขแล้ว เข้า

ป่าเข้าเขาไปเพ่ือไปดัดแปลง ฝึกหัดดัดแปลงตน เราดัดแปลงตนเสรจ็แล้ว เหน็ไหม พยายาม

แก้ไขของตน ถ้ายังสงสยัอยู่กจ็ะไปเฝ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าให้แก้ไข ให้แก้ไข

ตลอด ผู้ที่ใฝ่ดี  

ผู้ที่ไม่ใฝ่ดีเวลาเข้าไปแล้ว ดูส ิในสมัยพุทธกาล พระที่ธุดงค์ไป ไปเจอพระเหน็ไหม รับ

มหากหาปณะ แล้วพระที่ธุดงค์ไปๆ มันพยายามจะยัดเยียดให้รับ ไม่ยอมรับ เขาข่มขู่ ข่มขู่นะ 

ข่มขู่เสรจ็แล้วไปบิณฑบาต มันมีฆราวาสที่เขาเป็นธรรมๆ เขานิมนต์ไปฉันในบ้านเขา เพราะ

บิณฑบาตไม่มีใครให้เลย เพราะอะไร เพราะว่าเขาเข้ากบัพระพวกน้ัน พระพวกน้ัน เวลาเขา

บิณฑบาตไม่ได้ โยมที่เขาฉลาดเขาเหน็ เขานิมนต์เข้าไปในบ้านแล้วกถ็วายจังหัน แล้วให้ไป

ฟ้ององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าว่าพระที่น่ีเขารับมหากหาปณะกนั เวลาเขาธุดงค์ของเขา

ไป เขาเจอสภาวะแบบน้ัน แล้วเวลามีปัญหาข้ึนมา ถ้ามีปัญหาทั้งน้ัน ถ้ามีปัญหาทั้งน้ัน เวลา

ประพฤติปฏบัิติสงัคมมันเรียวแหลมไปเร่ือยๆ 

น่ีเหมือนกนั เราอยู่กบัสงัคมๆ เราบวชมาเป็นพระเหน็ไหม ถ้าบวชเป็นพระ วันน้ีวัน

อาสาฬหบูชา วันสาํคัญในพุทธศาสนา เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรมจักร 

แสดงธรรมจักรเป็นการยืนยันไง สจัธรรมไง ถ้าสจัธรรม ธรรมะ จักรน้ีได้เคล่ือนแล้ว ไม่มีใคร

สามารถย้อนดึงกลับมาได้ เคล่ือนแล้วเพราะอะไร เพราะได้ฆ่ากเิลสในใจขององค์สมเดจ็พระ
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สมัมาสมัพุทธเจ้าแล้ว ได้ทาํความมหัศจรรย์ในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแล้ว 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้เสวยวิมุตติสขุแล้ว มันสาํคัญตรงน้ันไง สาํคัญที่องค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าประกาศความจริงไง ประกาศความจริงต้ังแต่วันวิสาขบูชาที่องค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แล้วเสวยวิมุตติสขุๆ  

เวลาถงึที่สดุแล้ว วันน้ีวันที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแสดงธรรมจักร แสดง

ธรรมจักรประกาศสจัธรรมไง สจัธรรมในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง สจัธรรม

ความเป็นจริงในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า วิธีการที่มันจะเป็นไป เร่ืองมรรค 

เร่ืองอาสวักขยญาณในสจัจะความจริงอนัที่เกดิในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าน้ีเป็น

เหตุไง เป็นเหตุที่ข้ึนมาน่ี สจัธรรมอนัน้ีที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าค้นคว้าค้นหามาไง 

แล้วธรรมจักรน้ีมรรคญาณอนัน้ีมันไปทาํลายอวิชชา ทาํลายอวิชชาในใจขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า น่ีไงเวลามันเกดินิโรธ นิโรธคือรู้แจ้งในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้า ถ้ารู้แจ้งในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เสวยวิมุตติสขุในใจขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า น่ีสจัจะความจริงอนัน้ีมันสาํคัญ สาํคัญที่ผู้รู้แจ้ง  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

เท่าน้ัน พระปัจเจกพุทธเจ้าเท่าน้ันที่จะตรัสรู้เองโดยชอบ แล้วแสดงธรรมๆ จะต้องมีธรรมและ

วินัยน่ีไง สาวกสาวกะผู้ได้ยินได้ฟังของเรา เราจะได้พยายามฝึกฝนของเราข้ึนมาไง ถ้าเราฝึกฝน

ของเราข้ึนมา ทาํได้ตามความเป็นจริงข้ึนมา มันจะประกาศเหน็ไหม เป็นสนัทิฐิฏโกในหัวใจ

ของเราไง ถ้าหัวใจของเรา น่ีวันอาสาฬหบูชามันสาํคัญ สาํคัญอย่างน้ี  

เพราะมันเป็นวันสาํคัญ เราบวชมา เราเป็นศาสนทายาท เราเป็นพุทธชิโนรส บุตรของ

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เราต้องมีสติมีปัญญา เราต้องขวนขวาย เราต้องต้ังใจของเรา

ไง ถ้าความต้ังใจของเรานะ ทางโลก ทางโลกมันมีปัญหากนั มันมีปัญหาเพราะความประมาท

เลินเล่อ กบัความละเลยไม่กระทาํ ผู้ที่มีหน้าที่แล้วละเลยปล่อยวาง มันถงึเกดิความเหลวแหลก

ในสงัคมไง ถ้าในสงัคมผู้ที่เขามีหน้าที่ของเขา เขาไม่ละเลยของเขานะ เขาทาํตามหน้าที่ของเขา 

แล้วทาํหน้าที่ของเขา เวลาทาํหน้าที่ของเขามีอทิธพิลบีบค้ันเขา เขากลู่็ตามลมน่ัน มันปล่อย

ปละละเลยกนัไง เพราะความละเลยอนัน้ัน เหน็ไหม สงัคมถงึได้เหลวแหลก  

อนัน้ีมันเป็นเจตนาของเรานะ มันเป็นเจตนาของเรา เราเกดิเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพุทธ

ศาสนา เกดิมาพบพุทธศาสนาเหน็ไหม เราเหน็ภัยในวัฏสงสาร เรามาบวชเป็นพระ แล้วบวช

เป็นพระ ธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ธรรมและวินัยๆ กฎหมายที่บังคับ
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สงัคมๆ รอนสทิธิ์ของคนอื่นเพ่ือความสงบร่มเยน็ของสงัคม เพ่ือความอยู่เป็นสขุๆ ไง ธรรม

วินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเพ่ือการประพฤติปฏบัิติ เพ่ือความเป็นจริงของเราไง 

เราละเลยกนัเอง เราปล่อยปละละเลยกนัเอง ความเหลวแหลกสงัคมที่มันเป็นไป กเ็พราะความ

ที่เขาปล่อยปละละเลยกนั ผู้ที่มีหน้าที่แล้วไม่ทาํตามหน้าที่  

แล้วเราบวชๆ เป็นพระ เป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็นนักรบ ถ้านักรบเหน็ไหม ที่มัน

เหลวแหลกกนัอยู่น่ี ที่มันไม่เป็นช้ินเป็นอนักนัอยู่น่ี เขาปล่อยปละละเลยไง น่ีตามแต่กเิลสไง 

กเิลสในหัวใจมันฟูข้ึนมา กเิลสในหัวใจของเรามันเรียกร้องสิ่งใดข้ึนมา ตามไปหมดเลย แล้ว

เวลาผู้ที่มีปัญญาเหน็ไหม ปัญญาๆ กเิลสบังเงา กเิลสบังเงานะ อ้างธรรมะทั้งน้ัน เอาธรรมะ

เป็นหน้าฉากไว้ เบ้ืองหลังมีแต่กเิลสตัณหาความทะยานอยาก เอาแต่ธรรมะมาบังหน้าไว้ๆ ไง 

น่ีไง ถ้าเราปล่อยปละละเลยมาจนป่านน้ี เราต้องมีสติแล้ว แล้วถ้าเรามีสติปัญญาข้ึนมา 

เหน็ไหม พรุ่งน้ีจะเป็นวันเข้าพรรษา พรุ่งน้ีถ้าพูดถงึอธิษฐานพรรษา ใครจะมุมานะอย่างใด 

ใครจะมีสติสมัปชัญญะยังไง ใครจะเหน็โทษของวัฏฏะ ใครจะเหน็โทษของสงัคมที่มันเหลว

แหลกกนัอยู่อย่างน้ีไง แล้วเรากจ็ะมาเหลวแหลกอยู่อย่างน้ีใช่ไหม เรากจ็ะปล่อยปละละเลยให้

มันเรียวแหลมไปใช่ไหม แล้วโอกาสของเราจะมีเม่ือไรล่ะ  

น่ีไง เวลาน่ีเหน็ไหม ประวัติหลวงปู่ม่ันๆ สมัยสงครามโลกๆ เวลาประพฤติปฏิบัติ

ข้ึนมาขาดแคลนกนัทั้งน้ันนะ สมัยน้ันประชากรกน้็อย ศรัทธาความเช่ือของเขามันความเช่ือ

แบบชาวบ้าน ถ้าประพฤติปฏิบัติจริงจังข้ึนมาเขากห็าว่าเป็นเสอืเยน็ เป็นผเีป็นเปรตไปนู่น 

เพราะอะไร เพราะว่าวุฒิภาวะสงัคมมันตํ่าต้อยไง ตํ่าต้อยเพราะอะไร เพราะสงัคมมันเหลว

แหลกกนัไง ปล่อยปละละเลยกนัมาจนเตม็ที่ไง  

เหน็ไหม ดูส ิ พระจอมเกล้าฯ ที่พยายามขวนขวายจะเอาความจริงข้ึนมาในใจของท่าน 

ท่านขวนขวายของท่านเอง เวลาความเป็นจริงเป็นจังข้ึนมา เหน็ไหม หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน 

ท่านมาปฏบัิติข้ึนมาให้มันรู้แจ้งในใจ ถ้ารู้แจ้งในใจข้ึนมา สิง่ที่มันรู้แจ้งข้ึนมา ข้อวัตรปฏบัิติมัน

มีคุณค่า มีคุณค่าสาํหรับผู้ที่เหน็คุณค่าไง ไม่ใช่ไก่ได้พลอย ได้พลอยมาเมด็หน่ึงไม่เอา 

อยากจะได้ข้าวสารข้าวสกุเท่าน้ัน ไม่เหน็ความสาํคัญของมันเลย น่ีเหมือนกนั ครูบาอาจารย์เรา

ท่านประพฤติปฏบัิติมานะ ในวัฒนธรรมของชาวพุทธ กราบพระพุทธคือตัวแทนองค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้า คือพระพุทธรูป กราบพระธรรมกตู้็พระไตรปิฎก กราบพระสงฆ์กลู็ก

ชาวบ้าน มันกไ็ด้แค่น้ัน มันกอ็ยู่กนัด้วยวัฒนธรรมประเพณีไง 
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เวลาครูบาอาจารย์ของเราท่านมาขวนขวายของท่านๆ มาทาํให้มันเป็นจริงเป็นจังข้ึนมา 

ความเป็นจริงเป็นจังข้ึนมาเหน็ไหม ดูส ิอยู่ในที่สงัด อยู่ในที่วิเวก กายวิเวก จิตวิเวก ถ้าวิเวกข้ึน

มาแล้วมันจะเป็นความจริง ถ้าความจริงข้ึนมามันไม่ปล่อยปละละเลยตัวเองไง ถ้ามันปล่อย

ปละละเลยตัวเราเอง เพราะมันปล่อยปละละเลยมันถงึเหลวแหลกไง เพราะความเหลวแหลก

อนัน้ันไง ไม่มีสติปัญญาดูแลหัวใจของตนทั้งน้ัน ปล่อยมันตามแต่กเิลสมันจะมีอาํนาจ แล้ว

ปล่อยกเิลสมีอาํนาจ น่ีสงัคมๆ ของชาวพุทธไง  

ดูส ิ ปู่ย่าตายายของเราเป็นผู้ที่ฉลาด เลือกนับถือพระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธเป็น

ศาสนาประจาํชาติ ประจาํชาติข้ึนมากเ็ป็นหน้าที่ หน้าที่ของโยมเขาต้องขวนขวายมาเพ่ือเราใช่

ไหม เขาเป็นหน้ีเราต้ังแต่เม่ือไร ไม่มีใครเขาเป็นหน้ีเราเลย มันเป็นความสมัครใจของเขา มัน

เป็นความสมัครใจของเขา มันเป็นความเหน็บุญเหน็คุณของเขา เขาแสวงหาของเขา มันไม่ใช่

ว่าเราจะต้องไปขูดรีดกบัเขา มันเป็นไปไม่ได้หรอก มันไม่ใช่หน้าที่อะไรของเรา แล้วไม่ใช่

หน้าที่ของเรา ดูครูบาอาจารย์เหน็ไหม ดูส ิหลวงตาเวลาท่านออกวิเวก หาบ้านน้อยๆ สามหลัง

สี่หลังพอ ถ้ามากๆ กว่าน้ันเขามากวนๆ 

เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านออกประพฤติปฏิบัติท่านจะหาที่สงบสงัดเลย หาที่มันมีโอกาส

ได้ปฏบัิติไง ไม่ไปหาที่บ้านใหญ่ บ้านใหญ่บ้านน้อย บ้านใหญ่บ้านโต เขากต้็องมาส่งมาเสยี 

เด๋ียวกน็ํา้ปานะ เด๋ียวกเ็ป็นห่วงเป็นใย เด๋ียวกม็าดูแล คนที่เขาเอาจริงเอาจังเขาไม่สนใจเร่ือง

อย่างน้ีหรอก เขาสนใจหัวใจน่ีมันสงบระงับหรือไม่ แล้วทาํให้มันเป็นตามความเป็นจริงของเรา 

เพราะ เพราะทาํอยู่เบ้ืองหลังไง เบ้ืองหลังเราอยู่ในป่าในเขาใครจะมาเหน็กบัเรา ไม่มีหรอก มี

เทวดาอนิทร์พรหมเท่าน้ัน เทวดาอนิทร์พรหมเขารู้เขาเหน็ของเขา  

ดูส ิ หลวงปู่ชอบอยู่ในป่าอดอาหารเหน็ไหม เทวดาจะเอาอาหารทิพย์มาถูร่างกายเข้าไป

น่ันน่ะ น่ันกเ็ป็นบุญกุศลของท่าน ด้วยอาํนาจวาสนาบารมีของท่าน ไอ้คนที่ไม่เช่ือมันกเ็ร่ืองของ

เขา ไอ้คนที่เช่ือไม่เช่ือน่ีมันเป็นสทิธิ์ สทิธิ์ของใครกป็ระชาธิปไตยกเ็ร่ืองของเขา แต่ความปล่อย

ปละละเลยของเรา ความปล่อยปละละเลยของเรา เราปล่อยปละละเลยของใจเราให้มันด้ือด้าน 

ปล่อยปละละเลยไปไง แล้วกอ็ยู่ในสงัคมที่เขายกย่องสรรเสริญ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ อยาก

มีลาภ อยากมีสกัการะ อยากให้เขานับหน้าถอืตา อยากให้เขาให้มีช่ือเสยีง เอง็มีอะไร เอง็มี

สทิธิอะไร กม็นุษย์เหมือนกนั มนุษย์เหมือนกนั เพียงแต่ว่าสงัคมชาวพุทธไง  

สงัคมชาวพุทธเขามีศรัทธา เขามีความเช่ือของเขา มันเป็นอาํนาจวาสนาของเขา เวลา

คนที่เขาไม่เช่ือไม่ศรัทธา เขาดูถูกเหยียดหยามมากนะ พวกที่มาบวชๆ พวกน้ีพวกสิ้นไร้ไม้ตอก 
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ไม่มีปัญญาจะทาํมาหากนิแล้วมาบวช เวลาคนที่เหน็เขามาบวชที่มีศักยภาพ เขากย็กย่อง

สรรเสริญ ดูสงัคมไทยส ิ เหน็พระฝร่ังน่ีต่ืนเต้น เหน็พระฝร่ังกต่ื็นเต้นๆ อู้หู มันมหัศจรรย์ ก็

คนเหมือนกนั เขามาแล้วมันต่างวัฒนธรรมอกีด้วย เวลาดูถูกดูแคลนกดู็ถูกดูแคลน คนที่เขาดู

ถูกดูแคลนกมี็ ไอ้น่ีมันผลของวัฏฏะ เราไม่ได้ไปเพ่งโทษใครนะ ไอ้ผลของวัฏฏะคือว่าทัศนคติ

ของคน น่ีไงน่ีเวรกรรมของคน  

ดูส ิ ดูองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากบัพระเทวทตัส ิ เร่ิมต้นมาต้ังแต่เป็นเพ่ือนกนั 

ไปขายของเดก็เล่นด้วยกนั เป็นพ่อค้าเร่ด้วยกนั อกีคนหน่ึงจะไปโกงเอาทองเขา เวลาเหน็ถาด

ทองเขาแล้วกตี็ราคาให้เขาตํ่าๆ แล้วกไ็ปข้างหน้าก่อนเด๋ียวจะกลับมาเอา เวลาองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า “อู้หูย น่ีทองคาํนะ ค่ามันมหาศาล”  

“อูย๊ ไม่เป็นไรหรอก หลานมันอยากได้ แลกมาให้หลานได้ เช่ียนหมากน่ันมันเป็น

ทองคาํ” ท่านบอกว่า “โอ้โห เช่ียนหมากน่ัน ของที่เอามามันยังไม่คุ้มค่า”  

“เอาเถอะ ให้” ให้ไป แลกมา เทวทัตกลับมาไม่ได้ อาฆาตมาดร้าย กาํทรายข้ึนมาเลย

นะ จะอาฆาตกนัทุกภพทุกชาติ เป็นอะไรกนัมาเน่ีย เป็นเพ่ือนกนัมา เป็นเพ่ือนกนัมาแท้ๆ เป็น

พ่อค้ามาด้วยกนั แต่เวลามีผลประโยชน์น่ะแบ่งแยกเลย แล้วอาฆาตมาดร้ายมาทุกภพทุกชาติ

เหน็ไหม แล้วเวลาเขาเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ มีเวรมีกรรมกนัมาตลอด ต้ังแต่พระเวสสนัดร

กบัชูชก แล้วมาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากบัเทวทัต น่ีไงผลของวัฏฏะ  

ฉะน้ันเวลาโยมที่เขามีความเหน็ ที่เขาติฉินนินทา โยมที่เขามีความเหน็ เขาดูถูกดูแคลน

น่ัน ไอ้น่ันกผ็ลของวัฏฏะ เขาได้สร้างเวรสร้างกรรมของเขามาอย่างน้ัน เขามีมุมมองอย่างน้ัน 

เขามีทัศนคติอย่างน้ัน เราไม่ไปจับผิดเขาหรอก แต่มันมีอยู่ในสงัคมไง มันมีอยู่ แล้วเขาเพ่ง

โทษอย่างน้ัน ถ้ามันมีอยู่แล้วเพ่งโทษอย่างน้ัน แล้วเราจะทาํตัวให้ไปส่งเสริม ไปทาํให้ไปสะดุด

ใจเขาไหม ไปสะดุดใจของเขา ไปเพ่ิมความติฉินนินทา เพ่ิมสิ่งที่เขาผูกในใจ ปมในใจของเขา 

เราจะไปทาํอย่างน้ันเหรอ  

สพัเพ สตัตานะ สพัเพ สตัตา สตัว์ทั้งหลายเป็นเพ่ือนเกดิแก่ตายด้วยกนัทั้งหมดทั้งสิ้น 

จงเป็นสขุๆ เถดิ ผู้ที่มีคุณธรรม ผู้ที่มีความเหน็เป็นบวก ผู้ที่มีความเหน็ดีกข็อให้มีความสขุ 

ขอให้มีการประพฤติปฏบัิติ ขอให้เจริญงอกงามข้ึนไป ผู้ที่มีความเหน็ลบ ผู้ที่ติฉินนินทา ผู้ที่

สิ้นไร้ไม้ตอก มองอย่างน้ันสภาพน้ันกข็อให้มีความเหน็ทัศนคติเปล่ียนแปลงไป ถ้าเขามีบุญ

กุศลของเขา สพัเพ สตัตา สตัว์ทั้งหลายเป็นเพ่ือนเกดิแก่เจบ็ตายด้วยกนัทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็น
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สขุๆ เถดิ อย่าไปกว้านเอาพิษเอาภัยมาใส่ตัวเลย ผู้ที่ทาํคุณงามความดีกข็อให้ไปเอามรรคเอา

ผลเข้ามาใส่ในหัวใจของตน  

น่ีไง สพัเพ สตัตา เราไม่ได้ไปเพ่งโทษใครทั้งสิ้น แต่มันมีอยู่ในสงัคม ผลของวัฏฏะ ใจ

ของคนตํ่ามันตํ่าช้าเลย ใจของคนสงูส ิ ดูครูบาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการเหน็ไหม ผู้ที่ประพฤติ

ปฏบัิติข้ึนมา เวลาใจมันสิ้นไปแล้ว น่ีจับข้ีกมี็คุณค่า กาํข้ีกมี็ประโยชน์ทั้งน้ัน ถ้าใจมันเป็นธรรม

แล้ว ถ้าใจมันเป็นกเิลส จับทองคาํอยู่ยังเป็นข้ีเลย กาํทองคาํ กาํเพชรนิลจินดา กจ็ะฉ้อโกงเขา 

จะคอยเม้มของเขา น่ีไง ถ้าจิตใจมันเป็นกเิลส มันเป็นกเิลสตัณหาความทะยานอยากทั้งน้ัน ถ้า

จิตใจมันเป็นธรรม กาํข้ีมันยังเป็นธรรมเลย กาํข้ียังเป็นประโยชน์เลย น่ีถ้าจิตใจมันเป็นธรรมนะ 

เราถงึจะต้องไม่ปล่อยปละละเลยหัวใจของเราไง มันจะมีคุณค่าไง  

ถ้าวันสาํคัญทางพุทธศาสนามันต้องต่ืนตัว แล้วเวลาจะเข้าพรรษา จะเข้าพรรษา เหน็

ไหม วันคืนล่วงไปๆ บัดน้ีเธอทาํอะไรกนัอยู่ วันคืนล่วงไปๆ เวลาครูบาอาจารย์ของเรามันกช็รา

ภาพไปทั้งน้ัน ครูบาอาจารย์ท่านจะมีคุณวุฒิมากน้อยแค่ไหน มันกเ็ป็นคุณธรรมของท่าน สาธุ 

ครูบาอาจารย์มีคุณธรรมในหัวใจ สาธุเลย เป็นผลของความมุมานะบากบ่ันของท่านมา องค์

ไหนจะมีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความมุมานะบากบ่ันของท่าน อยู่ที่ปัญญาของท่าน อยู่

ที่ทัศนคติมุมมองที่ประเสริฐอนัน้ัน มันถงึได้ขวนขวายมาได้ผลอย่างน้ัน สาธุ เป็น

ความสามารถของท่าน แล้วท่านเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเรา  

ถ้าเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเรานะ ถ้าจิตใจมันเป็นบวก มันเหน็สภาพแบบน้ันแล้วมันช่ืน

ใจนะ เราอยู่กบัครูบาอาจารย์มาที่เป็นธรรมๆ นะ เยน็ เข้าไปเถอะ ยังไงกเ็มตตา ด่ากเ็มตตา ดุ

ยังไงกช็อบ ดุยังไง เออ ว่าใช้ได้หมด แต่ถ้าไปเจอกเิลสนะ ถ้าพูดน่ิมนวลอ่อนหวานกป็อกลอก 

ถ้าจะดุจะด่ารึกข่็มข่ี ไม่เป็นธรรมไปสกัอย่าง เป็นกเิลสแสดงออกมาไง กเิลสทั้งน้ัน เวลาเป็น

ธรรมข้ึนมาแสดงออกมายังไง โอ้โห มันพอใจ มันพออกพอใจ มันเป็นธรรมไปหมดเลยถ้าเป็น

ธรรม เป็นธรรมกเ็ป็นธรรมจริงๆ เราแสวงหาแสวงหาอย่างน้ี เราแสวงข้ึนมาเราเปรียบเทียบใน

หัวใจของเรา  

ย้อนกลับมา ย้อนกลับมา อย่าปล่อยปละละเลย เพราะการละเลยใจของเราเองไง ใจ

ละเลยกบัข้อวัตรปฏิบัติน้ีไง เพราะเราละเลย พอละเลยข้ึนไปแล้ว เรากจ็ะไม่ได้อะไรเป็นช้ิน

เป็นอนัเลย ถ้าเราไม่ละเลยนะ เพราะใจเป็นนามธรรม เหน็ไหม น่ีเคร่ืองอยู่ๆ น่ีข้อวัตรปฏบัิติ

เป็นเคร่ืองอยู่ ข้อวัตรปฏิบัติ น่ันข้อวัตรปฏบัิติทางโลก ทางโลก ดูส ิ ในการทาํข้อวัตรของเรา 
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มันกเ็หมือนเทศกจิ โอย๋ บวชมาเหมือนเทศกจิเหรอ ไม่ใช่ บวชมาเพ่ือทาํข้อวัตรปฏบัิติ เพ่ือ

ดูแลของของสงฆ์ ของของเขาอาบเหง่ือต่างนํา้ ได้สิ่งน้ีมา เขาถวายเป็นของของสงฆ์  

คาํว่าของของสงฆ์นะ กจิของสงฆ์ไง ของที่เขาให้มาเป็นส่วนกลาง ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่

ของใครทั้งสิ้น ให้เป็นของส่วนกลางอยู่ในอารามที่พักของเรา เราจะใช้จะสอยจะทาํอะไรต้องทาํ

ความสะอาด ต้องดูแลรักษาทั้งน้ัน น่ีไง ถ้าใครใช้ของของสงฆ์แล้วปล่อยปละละเลย อาบัติ

ปาจิตตีย์หมดเลย เอาหมอนเอามุ้งเอาอะไรไปใช้ เวลาเอามาคืนต้องซักต้องล้าง สิ่งที่เป็นต่ัง

เป็นเตียงเหน็ไหม ยกไปใช้ไป แล้วเอากลับมาต้ังไว้ให้ปลวกมันข้ึน ดูส ิเวลาปลวกข้ึน เวลาทาง

โลกเขาเหน็ไหม สิ่งน้ีทาํไม่ได้ เพราะมันเป็นปาจิตตีย์ ทาํตกล่วง ไม่ได้ทาํรักษาของของสงฆ์ 

เราพยายามทาํให้มันรอบคอบที่สดุเพ่ือรักษาอนัน้ัน มันเป็นหน้าที่ แต่ถ้ามันผดิมันพล้ังพลาด

ไป มันสดุวิสยั ความสดุวิสยักป็ลงอาบัติ แต่ไม่ใช่เจตนาไปทาํร้ายเขานะ  

เวลาคนที่มันเป็นธรรมแล้วมุมมองมันเป็นอย่างหน่ึงเลย แต่ถ้ามันง่อยเปล้ียเสยีขา แตะ

ไม่ได้เลย โน่นกผ็ิด น่ีกผ็ิด โน่นกไ็ม่ได้ น่ีกไ็ม่ได้ ง่อยเปล้ียเสยีขา มันทาํอะไรไม่ได้เลย ถ้ามัน

เป็นจริงๆ มันทาํได้ ทาํได้ ด้วยเจตนามันไม่มี แล้วด้วยความเป็นจริงเหน็ไหม ถ้าเราไม่ปล่อย

ปละละเลย ไม่ปล่อยปละละเลยเรากจ็ะเป็นพระโดยสมบูรณ์แบบนะ ถ้าเราปล่อยปละละเลย 

มันจะเป็นพระได้ยังไง 

ดูส ิ เดก็น้อยไล่กาได้ ไปบวชสามเณรได้ ไล่กาได้เพ่ือประโยชน์เหน็ไหม แค่ไล่กาที่มัน

มากนิข้าว ภิกษุฉันอาหารแล้ว สิ่งที่เหลือแล้วตากไว้เพ่ือประโยชน์ เวลานกกามา เดก็ที่มันไล่กา

ได้ บวชเป็นสามเณรได้ แล้วเราจะบวช อายุจะบวชได้ต้องครบย่ีสบิ พอย่ีสบิแล้วบรรลุนิติภาวะ 

พอบวชมาแล้วไม่มีสติปัญญาเร่ืองอย่างน้ีเหรอ ถ้ามีสติปัญญาเร่ืองอย่างน้ีมันทาํได้ ถ้ามันทาํได้ 

มันไม่ปล่อยปละละเลย สิ่งใดไม่ปล่อยปละละเลย มันกส็มบูรณ์ในหัวใจ 

หลวงตาท่านพูดบ่อย ท่านอยู่กบัหลวงปู่ม่ัน หลวงปู่ม่ันเป็นพระอะไร หลวงปู่ม่ันเป็น

พระอรหันต์ เกบ็เลก็ผสมน้อยนะ เกบ็เลก็ผสมน้อยเพราะด้วยวาสนาของท่าน ด้วยอาํนาจ

วาสนา เพราะอาํนาจวาสนาอย่างน้ัน เวลาผู้ที่ประพฤติปฏบัิติ ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังประจาํ 

ไปอยู่ในความปกครองดูแลของท่าน ท่านคุ้มครองดูแลทั้งน้ัน อยู่ที่ผู้ปฏบัิติได้หรือปฏบัิติไม่ได้ 

ถ้าปฏบัิติได้ท่านถามเลย จิตเป็นยังไงๆ ถ้าผู้ที่ปฏบัิติไม่ได้ เหมือนเดก็ เดก็มันทาํงานอะไร

ไม่ได้ เราจะไปคอยถามเอาผลงานจากเดก็ เดก็มันอดึอดั  
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น่ีกเ็หมือนกนั แต่ผู้ที่ทาํงานได้ ผู้ที่ทาํงานได้มันมีผลงานนะ มีครูบาอาจารย์คอยวัดภมิู 

อู้ย มันเป็นประโยชน์ แต่ แต่คนเรากมี็กเิลส เวลามันมีภมิูข้ึนมากเิลสมันกค็รอบงาํ เป็นอย่าง

น้ันๆๆ เราให้ค่าไปก่อนไง การแก้จิตมันแก้ยากอย่างน้ี ถ้าไม่มีอะไรเลย มันกพ็าล เป็นคนพาล 

มันมีอะไรเลยมันกส็าํคัญตน จะมีมากมีน้อยกส็าํคัญตน การแก้จิต ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ละเลย

นะ ถ้าครูบาอาจารย์ละเลย เรากป็ล่อยปละละเลยในชีวิตของเรา การประพฤติปฏบัิติกป็ล่อย

ให้เร่ร่อนไปอย่างน้ัน แล้วผู้ที่ความเป็นจริง ครูบาอาจารย์ที่ไม่รับผิดชอบสิ่งใดกป็ล่อยปละ

ละเลย อยู่กนัไปอย่างน้ัน  

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีวุฒิภาวะเหน็ไหม ท่านจะจํา้จี้ จ ํา้ไชน่ีแหละ ธรรมทายาท การ

สร้างศาสนธรรม ธรรมทายาท มันต้องขวนขวาย ขวนขวายการกระทาํข้ึนมาให้มันเป็นจริงของ

เราข้ึนมา ถ้าเป็นจริงข้ึนมาเหน็ไหม จิตที่สงูกว่า จิตที่สงูกว่า จิตที่สงูกว่าสงูกว่าตรงไหน จิตที่สงู

กว่าสงูกว่าเพราะมีคุณธรรม ถ้าจิตที่สงูกว่าที่มันมีคุณธรรมนะ คุณธรรม ศีล สมาธ ิปัญญา มัน

มีคุณค่ามาก แล้วเวลาประพฤติปฏบัิติไปแล้วมันเกดิสมุจเฉทปหาน เกดิอกุปปธรรมข้ึนมาแล้ว 

มันมีคุณค่ากว่าศีลสมาธิปัญญา เพราะศีลสมาธิเป็นเพียงกริิยา สพัเพ ธมัมา อนัตตา อนัตตา

มันเป็นปฏกิริิยา ปฏกิริิยาที่มีการกระทาํไป แต่ถ้าเวลามันถงึที่สดุแล้วมันเป็นผล มันเป็นผล

เหน็ไหม เป็นอกุปปธรรม น่ันมันพ้นจากการเป็นอนัตตา  

แต่ก่อนที่จะพ้นจากการเป็นอนัตตา มันต้องเหน็สภาวะการเป็นอนัตตา การเป็นอนัตตา 

ทาํไมมันถงึเป็นอนัตตาล่ะ มันเป็นอนัตตาเพราะอะไร ศีลสมาธิปัญญาน่ี เหน็ไหม เพราะจิตถ้า

สงบแล้วจิตเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรม ตามความเป็นจริง พอมันพิจารณาของมัน

ไป มันแปรสภาพของมันไป การแปรสภาพของมันไป มันเป็นอนัตตาช่ัวคราว ถ้าเป็นช่ัวคราว 

ตทงัคปหานเหน็ไหม พิจารณาซํา้แล้วซํา้เล่าๆ ความเป็นอนัตตาๆ ความเป็นอนัตตาเพราะมัน

มีเหตุมีปัจจัยของมัน มันมีการกระทาํของมัน แล้วถ้าเป็นอนัตตาเหน็ไหม ครูบาอาจารย์ที่ท่าน

มีคุณธรรม ท่านมีวุฒิภาวะของท่าน ท่านเหน็ของท่าน มันเป็นความจริงของท่าน  

แต่ของเรา เราทาํของเรา เราปฏบัิติของเรา แล้วคิดดูส ิแล้วเวลาเรามีข้อวัตรปฏบัิติ เรา

กป็ล่อยปละละเลย ปล่อยปละละเลยคือว่าเช้าชามเยน็ชาม เวลามันไปพิจารณาข้ึนไปมัน

ละเอยีดกว่าน้ัน ละเอยีดกว่าน้ันข้ึนมา ทีน้ีไม่มีหลักเลย จะทาํยังไงให้กเิลสมันชักจูงไปเลย พอ

ชักจูงไปเป็นยังง้ันๆ น่ีให้ค่าให้คะแนนตัวเองไง ถ้าครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงนะ ท่านไม่ตามไป

หรอก ดึงกลับมา 
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ดูส ิ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบุพเพนิวาสานุสสติญาณ น่ีเหน็ไหม ระลึก

อดีตชาติได้ตลอดเลย จุตูปปาตญาณ ไม่ใช่ทั้งน้ัน ท่านดึงกลับๆ หมด ดึงกลับมาเหน็ไหม 

เวลามันสมดุลของมัน เป็นความจริงของมัน เป็นมัธยัสถข์องมัน ในหัวใจของมัน ในหัวใจไม่

ออกไปไหนเลย อาสวักขยญาณในหัวใจ ถ้ามันเป็นจริงมันเป็นจริงอย่างน้ี ถ้ามันเป็นจริง มัน

เป็นจริงในหัวใจน้ัน มันเป็นจริงว่ามรรคญาณมันชาํระล้างกเิลสในใจดวงน้ัน ถ้าใจดวงน้ันมัน

เป็นธรรมข้ึนมา ถ้ามันเป็นธรรมข้ึนมาเหน็ไหม น่ีเพราะความไม่ปล่อยปละละเลย แล้วเราก็

พยายามประพฤติปฏบัิติข้ึนมา มันเป็นช้ันเป็นตอนข้ึนมา  

ถ้ามันปล่อยปละละเลยนะ เราไม่มีหลักมีเกณฑเ์ลย ละเลยกบัการกระทาํ ละเลยกบั

หัวใจ แล้วเวลากไ็ม่มีหนักมีเบา เวลามีหนักมีเบานะ ดูส ิ ชีวิตของเราเหน็ไหม เช้าข้ึนมา เช้า

ข้ึนมาวัตรในโรงธรรม วัตรในศาลา เสรจ็แล้วออกบิณฑบาต บิณฑบาตกลับมาทาํภัตกจิ ทาํภัต

กจิ ทาํความสะอาดแล้ว ผ้าผ่อนของตนผึ่งแดดไว้ มีเวลาดูหนังสอื ถ้าจะภาวนา ภาวนา น่ีไงถ้า

มันไม่ปล่อยปละละเลย มันเป็นช้ันเป็นตอนของมันข้ึนไป  

เวลาทาํข้ึนมา ถงึเวลาแล้วฉันนํา้ร้อน ทาํข้อวัตรต่อไป ถ้าต่อไป ใครมีเวลากไ็ด้ภาวนา

ต่อ ใครจะท่องบ่นหนังสอืกท่็อง ใครจะภาวนากภ็าวนา ภาวนาเพ่ืออะไร แล้วมันมีสิง่ใดเป็นช้ิน

เป็นอนัข้ึนมา มีครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์แก้ได้ทั้งน้ัน ถ้าครูบาอาจารย์ท่านเหน็คุณค่า ท่าน

เหน็คุณค่าของการประพฤติปฏบัิติ เหน็คุณค่าของนํา้ใจ เหน็คุณค่าของศีลสมาธิปัญญา สิ่ง

ใดๆ มันเป็นเคร่ืองอาศัย ข้อวัตรปฏบัิติเป็นเคร่ืองอยู่ๆ เหน็ไหม คาํว่าเคร่ืองอยู่ จิตเป็นเคร่ือง

อยู่ แต่ความจริงๆ ของเรา เราค้นหาใจเรานะ มันอยู่ที่ความหยาบละเอยีดของคน ถ้าหยาบมัน

กโ็น่นไง สวยงาม โอ้โห วิจิตรพิสดาร ทาํความสะอาด ใช่ จ้างบริษัทรักษากไ็ด้ สมัยน้ีใครมีเงิน

สร้างวัดได้เลย จ้างบริษัทรักษาให้ จ้างบริษัทมาทาํอเีวนต์ให้ด้วย จะเหาะเหินเดินฟ้าได้ทั้งน้ัน 

มีปัญญาทาํได้ทั้งน้ัน แล้วเราทาํมันเป็นประโยชน์ไหม  

แต่ถ้ามันเป็นจริงๆ ในใจมันสกปรกแค่ไหน ในใจมันสกปรกแค่ไหน แล้วถ้ามันสะอาด 

อะไรมันสะอาด มันสะอาดมันกส็ะอาดมาจากเราปัจจัตตัง สนัทิฐิฏโก เราเป็นคนทาํเอง 

ความลับไม่มีในโลก กเ็ราทาํมาทั้งน้ัน จะดีจะช่ัวกตั็วทาํ จะดีจะช่ัวกท็าํมาทั้งน้ัน ไม่มีใครทาํให้

เรา กเ็ราทาํเองทั้งน้ัน ถ้ามันจะเป็นจริงกต้็องเป็นจริงอย่างน้ี น่ีถ้าเราไม่ปล่อยปละละเลยนะ 

มันจะมีคุณค่า แล้วคนที่มีคุณธรรมนะ มีคุณธรรมเหน็คุณค่าตรงน้ีมีค่าที่สดุ คาํว่ามีค่าที่สดุแล้ว

มันมาจากไหน  
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ฉะน้ันครูบาอาจารย์ของเรา ท่านจะสงวนเวลา หลวงตาท่านพูดประจาํ ในวัดของท่านไม่

มีงาน งานอย่างเดียวในวัดคือภาวนา งานในวัดของท่านพระต้องประพฤติปฏบัิติ จะออกมา

เด้นๆ ด้านๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น เว้นไว้แต่พอชราภาพ พอชราภาพข้ึนไปแล้ว คนมาพ่ึงพาอาศัย มันก็

เร่ืองความเป็นอยู่ทั้งน้ัน ต้องดูแลต้องรักษา คนมากเกบ็ล้างมันกม็าก คนน้อยเกบ็ล้างมันก็

น้อย ย่ิงออกมาโครงการช่วยชาติแล้วกเ็ลยเป็นตลาดไปเลย แต่กเ็ป็นวาสนาของท่าน ท่านเหน็

อนาคตเหน็บารมีของท่านต้ังแต่ท่านออกปฏบัิติแล้ว ว่าต่อไปจะเป็นอย่างน้ันๆๆ ถงึที่สดุแล้ว 

เหน็ไหม โครงการช่วยชาติ น่ีคือวาสนาของท่าน กพั็นธุกรรมของจิตไง ท่านสร้างอาํนาจวาสนา

ของท่านมาอย่างน้ันไง น่ันเป็นความจริงของท่านไง แล้วมันเป็นความสะอาดบริสทุธิ์สาํหรับ

ท่าน แต่คนเราเป็นสงัคมโลก กอ็ยากจะเป็นอย่างน้ันๆ กจ้็างบริษัทไง เร่ืองการตลาดทั้งน้ัน 

เร่ืองการตลาดมีประโยชน์อะไร เร่ืองการตลาดสร้างเวรสร้างกรรมนะ  

แต่น่ีเป็นเร่ืองความเป็นจริง เร่ืองความเป็นจริงเหน็ไหม เราไม่ละเลย เหน็คุณค่า เรา

เหน็คุณค่ากบันํา้ใจของเรา นํา้ใจมีค่ามาก ศีลคือความปรกติของใจ ใจเป็นปรกติอยู่ได้ ร่มเยน็

เป็นสขุนะ แต่ถ้ามันร้อน อยู่แล้วมันเดือดร้อน ความเดือดร้อนน่ัน มันจะทุศีลน่ันล่ะ มันไม่

ปรกติแล้ว มันด้ินรนแล้ว พอด้ินรนแล้ว เด๋ียวๆ มันเดือดร้อน ดูส ิ สงัคมโลกที่มันเป็นปัญหา

กนัอยู่น่ีเขาทาํไง กปั็ญญาคนทั้งน้ันนะ สิ่งที่เขาจะล่อลวงกนั เขามีความคิดของเขา ประชุมของ

เขานะ คณะกรรมการประชุมแล้ววางแผน จะทาํยังไง  

น่ีกเ็หมือนกนั ถ้าจิตมันเดือดร้อนนะ เด๋ียวมันกคิ็ดแล้ว จะด้ินรนยังไง จะออกทางไหน 

แต่ถ้ามันมีปรกติของใจ มันไม่คิดอย่างน้ัน มันคิดอยู่โคนไม้ มันคิดอยู่ในที่สงบสงัด น่ีมันไม่

ปล่อยปละละเลยหัวใจของตน หัวใจน้ีละไม่ได้ วางไม่ได้ ต้องดูแลคุ้มครองมัน หลวงตาท่าน

พูดเหน็ไหม ดูแลรักษาจิตย่ิงกว่านักโทษ นักโทษเขาอยู่เขามีพัศดี เขามีผู้คุมนะ ไอ้ของเรานะ 

กาํหนดเลยพุทโธๆ ทั้งวันทั้งคืนนะ คุมมันขนาดน้ัน คุมมันย่ิงกว่านักโทษ  

 เวลาคนที่ประพฤติปฏบัิติ ท่านไม่ปล่อยปละละเลยใจน้ีเลย น่ีพอมันดีข้ึนๆ วางได้บ้าง 

พอวางได้บ้างฝึกหัดใช้ปัญญา ฝึกหัดใช้ปัญญา ถ้ามันออกเดินปัญญาได้ มันกลับมาทาํความ

สงบได้ดีข้ึนเหน็ไหม น่ีไง ครูบาอาจารย์ที่ท่านเหน็คุณค่าเหน็คุณค่าตรงน้ีไง เหน็คุณค่าที่

คุณธรรม พระไม่ทรงธรรมใครจะทรง พระไม่มีศีลใครจะมี พระมันต้องมีศีลมีธรรมส ิ แล้วมี

ศีลมีธรรมมันมีที่เราน่ีไง  

ถ้ามันมีที่เราเหน็ไหม วันสาํคัญทางพุทธศาสนา ถ้าวันสาํคัญทางพุทธศาสนา น่ีองค์กร

พุทธศาสนา แล้วศาสนามันอยู่ที่ไหน ศาสนธรรมคาํสั่งสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ
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เจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากราบธรรมๆ กราบธรรมเพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม ครูบาอาจารย์ของเราท่านมีคุณธรรมในหัวใจของท่าน ท่านเคารพธรรมอนั

น้ัน เคารพธรรมมันกเ็ป็นสขุไง ครูบาอาจารย์ของเราท่านมีวิหารธรรมนะ ครูบาอาจารย์ที่เป็น

จริงท่านชอบอยู่คนเดียว เพราะอะไร เพราะในใจมันเป็นธรรม ธรรมเหนือโลก ในสามโลกธาตุ

ไม่มีสิ่งใดเทียบ ไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าเท่า แล้วทาํไมลดตัวไปคลุกคลีกับไอ้ข้ี ข้ีในสามโลกธาตุน้ีไป

คลุกคลีกับมันไง น่ีไง โลกมันสกปรก  

แต่เราเกดิมาเป็นคน เกดิมามีพ่อมีแม่ เกดิมาเป็นมนุษย์ มนุษย์มีสงัคม การเผยแผ่

ธรรมๆ กเ็ผยแผ่อนุปุพพิกถา ต้ังแต่คนที่ไม่มีความรู้ให้เขารู้จักเสยีสละทาน ให้เขามีโอกาสฟัง

ธรรม แล้วเขากจ็ะพัฒนาข้ึนมาเป็นช้ันเป็นตอน น่ีคือการเผยแผ่ธรรม ธรรมะจะขับเคล่ือนไป 

ขับเคล่ือนในบริษัท ๔ ในบริษัท ๔ ของคนถ้ามันมีหัวใจที่เป็นธรรมข้ึนมามันกจ็ะเป็นประโยชน์

ไง ถ้าเป็นประโยชน์ข้ึนมาเหน็ไหม แล้วเรากเ็ป็นคนคนหน่ึง  

ผู้ที่บวชใหม่นะ ครูบาอาจารย์บวชใหม่ ประวัติหลวงปู่ชอบ ประวัติครูบาอาจารย์ ท่าน

กลัวผีท่านกลัวอะไร ท่านเล่า ไปดูต้ังแต่ท่านบวชใหม่ๆ แล้วมันกอ็มื มันกแ็ปลก ดูส ิ เวลา

อาจารย์สงิห์ทองอย่างน้ี ท่านพูดถงึนะ ท่านศึกษาของท่าน ประวัติของแต่ละคนมันสร้างคุณ

งามความดีมา แต่เร่ิมต้น เร่ิมต้นกปุ็ถุชนทั้งน้ัน คาํว่าปุถุชนเหน็ไหม มันกจ็ับผิดจบัถูก แต่

เพราะมีอาํนาจวาสนา เพราะไม่ปล่อยปละละเลย ท่านจริงจังนะ ท่านจริงจังของท่าน ไอ้น่ีคาํว่า

จริงจังและไม่จริงจัง มันกอ็ยู่ที่วาสนา  

ถ้าวาสนาเราจริงจังนะ เราจะคุ้มครองดูแล เราจะต้ังใจของเรา แล้วต้ังใจของเราเหน็

ไหม เดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา เอาใจให้ได้ก่อน ถ้ามันไม่ได้มันสะเปะสะปะ ดูส ิ เดินจงกรม

ในศาลา แล้วมันเคว้งคว้างไปไหนหมดเลย แล้วมันเป็นยังไง มันอยู่ที่ไหน มันเคว้งคว้างไป

หมด น่ันเพราะว่าหัวใจมันไม่มีหลักไง  

แต่ถ้าพอมันมีหลักของมันข้ึนมา เดินจงกรมขนาดไหน มันเยน็เข้ามา มันหดสั้นเข้ามา 

มันเป็นของมันข้ึนมา น่ีไง ถ้าเราไม่ปล่อยปละละเลย สิ่งที่มันเป็นจริงๆ มันเป็นจริงอย่างน้ี เป็น

จริงข้ึนมาเพราะใจมันมีเอกคัตารมณ์ จิตต้ังม่ัน จิตมีกาํลัง จิตมีกาํลังข้ึนมาแล้วอะไรมันจะมี

อาํนาจเหนือกว่าล่ะ อะไรมันจะฉุดลากไปล่ะ ถ้าไม่ปล่อยปละละเลย จิตเรากเ็ป็นนามธรรม 

กเิลสมันกเ็ป็นนามธรรม สิ่งที่เกดิข้ึนมาในหัวใจมันกชั็กลากกนัไป แล้วเรากล้็มลุกคลุกคลาน 

สิ่งที่จับต้องได้คือร่างกายน้ี เวลาร่างกายน้ีเหน็ๆ อยู่นะ กูยืนอยู่น่ี กูทุกข์อยู่น่ี กูลาํบากอยู่น่ี 

แล้วใจกูอยู่ไหน กูไม่เหน็ ทุกข์ฉิบหายเลย  
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แต่ถ้ามันมีสติมีปัญญา จะทุกข์แค่ไหน เรากจ็ะพยายามของเรา เกดิมาเป็นคน เกดิมา

เป็นมนุษย์ พบพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาน่ีต้ังแต่ยุคของครูบาอาจารย์ของเรา ท่านกท็าํของ

ท่านได้ แล้วเราทาํไมจะทาํไม่ได้ แล้วเราพยายามทาํของเรา มันจะลาํบากลาํบนขนาดไหนเราก็

จะทาํ เพราะอะไร เพราะเราพอใจจะทาํ ถ้ามันเป็นความจริงข้ึนมานะ ความจริงอนัน้ันมันจะ

ประเสริฐมาก  

ถ้าความประเสริฐอย่างน้ัน เวลามันเกดิข้ึนมา เหน็ไหม ความไม่ปล่อยปละละเลยน่ี

แหละ ถ้าเป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมามันจะเป็นเร่ืองมหัศจรรย์เลย จิตของคนที่มันสงบระงับนะ 

เออ๊ะๆๆ เลยนะ ไอ้ที่ว่างๆ ว่างๆ นะ มันกึ่งๆ ไอ้ที่ว่างๆ มันเหมือนคล้ายๆ ภวังค์ มันเพราะ

อะไร เพราะมันจับต้นชนปลายไม่ได้ เราควบคุมดูแลไม่ได้  

แต่ถ้าจิตมันสงบนะ มันมีสติสมัปชัญญะ สติสมัปชัญญะ เพราะมีสติสมัปชัญญะ เพราะ

กาํหนดพุทโธ เพราะอานาปานสติ เพราะกาํหนดลมหายใจ มันเกาะเข้ามาจนมันปล่อยวางลม 

ปล่อยวางพุทโธ จนเป็นเอกเทศ มันเป็นเอกเทศแล้วมันถงึเป็นสมาธิ มันเป็นสมาธแิล้วเราถงึ

รู้จักรสของมัน แต่ด้วยความที่ไม่ชาํนาญ เรากยั็งแปลกใจว่าน้ีมันคืออะไรไง 

แต่ถ้ามันว่างๆ ว่างๆ ว่างๆ น่ันสญัญาอารมณ์ทั้งน้ัน เพราะอะไร มันเป็นอารมณ์

ความรู้สกึ จิตมันไม่เป็นเอกเทศไง มันเกดิเพราะอะไรล่ะ เกดิเพราะมันปล่อยปละละเลยไง 

เพราะมันละเลยกบัข้อวัตรปฏิบัติ มันละเลยกบัธรรมวินัย มันละเลยกบัสติ มันละเลยกบัความ

มุมานะของเรา มันละเลย ดูส ิทางโลก เพราะละเลย สงัคมเหน็ไหม ผู้มีหน้าที่ไม่ทาํตามหน้าที่ 

สงัคมมันถงึมีได้มีเสยีกนัอยู่อย่างน้ี ถ้าผู้มีหน้าที่ทาํตามหน้าที่ ไม่มีใครจะเอารัดเอาเปรียบใคร

ได้ ทุกคนอยู่ใต้กฎหมายทั้งน้ัน 

น่ีกเ็หมือนกนั ธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามันปราบกเิลสได้ทั้งน้ัน 

เพียงแต่คนกระทาํมันไม่มีสติสมัปชัญญะพอ ไม่มีความเข้มแขง็พอ ปล่อยปละละเลยให้กเิลส

มันยํ่ายีในใจของตน เพราะกเิลสมันยํ่ายีในใจของตน เพราะตนไม่มีกาํลังพอ มันถงึบีบบ้ีสไีฟไง 

แล้วบีบบ้ีสไีฟ วันเวลามันกผ่็านไปๆ ไง แล้วเราจะเอาอะไรเป็นช้ินเป็นอนั  

ถ้าไม่เป็นช้ินเป็นอนัต้ังสติข้ึนมา ถามตัวเอง เวลาฟังธรรมๆ ต้องถามตัวเองนะ ถามเรา

น่ีแหละ ว่าน่ีเราจะเอาอะไร เราจะทาํอะไร เราอยากได้อะไร แล้วเราพยายามฝึกของเรา ครูบา

อาจารย์มี ถ้ามันไม่มีอยู่จริง มันทาํไปไม่ได้ ครูบาอาจารย์น่ังหัวโต๊ะ น่ังอยู่หัวโด่ๆ อยู่เน่ีย แล้ว
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เราอยู่กบัครูบาอาจารย์ หลวงตาอย่างน้ี หลวงปู่เจ๊ียะข้ึนไปส ิ มีปัญหาข้ึนไป ท่านยันลงหงาย

ท้องลงมาทุกทีเลย เอ้า กไ็หนว่าเรารู้ เราดีไง มันสู้เหตุผลกนัไม่ได้หรอก  

น่ีกเ็หมือนกนั ครูบาอาจารย์น่ังหัวโด่ๆ อยู่เน่ีย ท่านทาํของท่านได้ ทาํไมเราทาํไม่ได้ 

ทาํไมเราปล่อยปละละเลยกนัน่ะ เวลาเร่ืองทางโลกสมุหัวคุยกนัทั้งวันทั้งคืน เร่ืองอะไรกไ็ด้ ทาํ

ได้ทั้งน้ัน แต่ความเพียรทาํไม่ได้ สมาธิ น่ังสมาธิธรรมดาทาํไม่ได้ น่ังไปแล้วทั้งเบ่ือหน่ายทั้งอดึ

อดัทั้งขัดข้องไปทั้งน้ัน มันเป็นอย่างน้ีทั้งน้ัน หลวงปู่ชอบกเ็ป็นอย่างน้ีมาก่อน ย่ิงหลวงปู่ม่ัน

ท่านทาํแล้วทาํเล่า ท่านกเ็ป็นอย่างน้ีมาทั้งน้ัน แต่ แต่ด้วยความมุมานะนะ แต่ด้วยอาํนาจ

วาสนา ด้วยความเป็นจริงของท่าน  

ถ้าจะบอกว่าวาสนาด้วยบารมีท่านสร้างมา มันกถู็กทั้งน้ัน แล้วเราไม่ได้สร้างใช่ไหม ถ้า

เราไม่ได้สร้างเรากไ็ม่ได้เกดิเป็นคน แล้วถ้าเกดิเป็นคนแล้วนะมันกจ็ะมีเพ่ือน คบเพ่ือน ต้ังแต่

สาํมะเลเทเมา คบเพ่ือนออกไปไกลๆ ทั้งน้ัน มันไม่มีคบเพ่ือนแล้วเพ่ือนจะชวน ชักชวนเข้ามา

ในศาสนาหรอก เพราะชักชวนมาศาสนามันจืดมันชืด โลกว่ากนัอย่างน้ันนะ มันจืดมันชืด มัน

ไม่สนุก โอ้โหย ไปทางโลกแล้วมันครึกมันคร้ืน อูย๋ มันสนุกมาก แต่คอตกทั้งน้ันเลย เวลาชรา

ภาพ ชีวิตน้ีมีการพลัดพรากเป็นที่สดุ เวลาจะไปข้างหน้า คนกลัวเป็นกลัวตายทั้งน้ัน  

แต่เข้ามาศาสนานะ เรามาสร้างทรัพย์สมบัติของเรา ถ้ามันจะเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ

กใ็ห้มีคุณสมบัติในวัฏฏะน้ีพอพ่ึงพาอาศัย ถ้าใครมีอาํนาจวาสนาประพฤติปฏบัิติข้ึนมาเหน็ไหม 

ถ้ามีคุณธรรมข้ึนมาในหัวใจ ทรงศีลทรงธรรม พระเราต้องเป็นผู้ทรงไว้ ถ้าทรงไว้แล้วจะทรงไว้

ได้ด้วยการประพฤติปฏบัิติ จะทรงไว้ได้ด้วยการฝึกหัดของเรา อย่าปล่อยปละละเลย อย่าวาง

เฉยส ิ เวลาวางเฉยข้างนอกเหน็ไหม มันเป็นหน้าที่การงาน ใครทาํงานแล้วกไ็ด้เหง่ือได้ไคลก็

ลาํบากทั้งน้ัน ไอ้ใครไม่ทาํอะไร มีความสขุของมัน มีความสบายของมัน ไอ้น่ันเป็นความคิด

ทางโลก แต่เดินจงกรมน่ังสมาธภิาวนาของใครของมัน  

จิตกเ็หมือนกนั เวลาเกดิกาํลังข้ึนมา เกดิปัญญาข้ึนมากข็องใครของมัน ปัญญาของพระ

สารีบุตร เวลาใครฟังเทศน์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสงสยัไปถามพระสารีบุตร พระสารี

บุตรแจกแจงให้ฟัง เขากจ็าํคาํพูดของพระสารีบุตรไปถามองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกถ้าเราอธิบาย เรากอ็ธิบายแบบพระสารีบุตรน่ันแหละ 

เหน็ไหม เวลาเป็นปัญญาข้ึนมากเ็ป็นปัญญาของพระสารีบุตรน่ันแหละ แต่เวลาเป็นธรรม เป็น

ธรรมอนัเดียวกนักบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง เป็นธรรม ธรรมทั้งแท่งๆ ธรรมมีหน่ึง

เดียว ใครจะประพฤติปฏบัิติมาแนวทางใดกแ็ล้วแต่พอเข้าถงึธรรมแล้วมันอนัเดียวกนัทั้งน้ัน 



เทศน์พระ เร่ือง ละเลย ๑๔ 

 

แต่การแสดงธรรมของคนมันจะมีฉลาดมากน้อยแตกต่างกนัยังไง ฉะน้ัน เวลาเสนาบดีแห่ง

ธรรม มีปัญญาเลิศที่สดุ เวลาแสดงธรรมมันกเ็ป็นของท่าน  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราทาํศีลสมาธิปัญญา ถ้ามันเป็นสมบัติของเรา มันต้องเป็นสมบัติ

ของเรา ถ้าเป็นสมบัติของเรา มันถงึเป็นปัจจัตตัง เป็นสนัทิฐิฏโก มันถงึเป็นการกระทาํของเรา

ไง เราถงึต้องขวนขวายไง ใครจะทาํแทนใครไม่ได้ ใครทาํคนน้ันได้ เป็นปัจจัตตัง เป็นสนัทิฐิโก 

ไม่มีใครทาํแทนกนัได้ ฉะน้ัน เราต้องมุมานะ ขวนขวายการกระทาํ ทาํจริงของเราข้ึนมา อย่า

ละเลย ละเลยชีวิตเรา อย่าละเลยในสมณเพศ อย่าละเลยนะพรรษาน้ี  

พรุ่งน้ีอธิษฐานพรรษาแล้ว อย่าละเลยกบัชีวิต อย่าละเลยกบัสทิธิ์ในความเป็นพระ สทิธิ

ความเป็นพระ บวชมาอปัุชฌาย์ยกเข้ามาเป็นพระเป็นนักรบ แล้วยังเห่อเหิมไปกบัสงัคม ลอย

ฟ่องไปอยู่กับสงัคมโลกน่ันน่ะเหรอ ไอ้น่ันมันเป็นลิเก เป็นละคร โลกธรรม ๘ งานของเราทาง

จงกรมน่ังสมาธิภาวนา แล้วมันเป็นข้ึนมาเป็นกลางหัวใจ ถ้ามันกลางหัวใจน่ีเหน็ไหม “ผู้ใดเหน็

ธรรม ผู้น้ันเหน็ตถาคต” เราจะได้เฝ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าด้วยความเป็นจริงในใจ

ของเรา ทาํให้เป็นจริงเป็นจังข้ึนมา วันสาํคัญทางพุทธศาสนา พรุ่งน้ีเป็นวันเข้าพรรษา ต่างคน

ต่างอธิษฐานพรรษาเพ่ือดูแลใจของตน เอวัง  
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