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เดก็น้อย 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์พระ วนัที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ เราฟังธรรมนะ ฟังธรรมโดยทัว่ไป ธรรมทัว่ไป เห็นไหม เวลาแกงหมอ้

ใหญ่ น่ีแสดงธรรมไปวุฒิภาวะของคนแตกต่างกนั แลว้เขาเป็นฆราวาส เป็นคฤหัสถ์ เห็นไหม

ฆราวาสธรรม ฆราวาสธรรมของเขา เขาก็ปรารถนาความสุขของเขา แต่มุมมองของฆราวาส 

มุมมองแบบทางโลกแบบวิทยาศาสตร์  

เราเป็นพระนะ เวลาเทศน์สอนพระ เพราะพระเขา้มาศึกษา รู้ศพัทแ์ละศพัทน่ี์เวลาพดู พูด

ตรงเขา้สู่กิเลส ถา้พูดตรงเขา้สู่กิเลส เราตอ้งมีสติปัญญา เราเขา้ใจของเราได ้ถา้เขา้ใจของเราได ้

มนัเป็นสายตรงไง มนัตรงเขา้สู่จิต ถา้ตรงเขา้สู่จิตเราแสวงหาของเรา เวลาประพฤติปฏิบติั เขา

ประพฤติปฏิบติักนัท่ีจิต ปฏิบติัท่ีหัวใจ ถา้มนัเขา้ตรงสู่หัวใจมนัสะเทือนกิเลส แต่เขา้ไม่ตรงสู่

หัวใจเป็นท่ีอาการของมนัท่ีความคิดไง “น่ีมนัคงเป็นอย่างนั้น มนัคงเป็นอย่างนั้น” มนัอยู่ขา้ง

นอก มนัอยูข่า้งนอกนะ  

แต่ถา้มนัเขา้สู่ใจของเรา เห็นไหม มนัสะเทือนใจ น่ีฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อหวัใจเรา แทง

เขา้สู่ใจด า เขา้สู่ใจด านะ ใหพ้ฤติกรรมของเราให้มนัเขา้ถึงฐาน ให้เขา้ถึงความรู้สึกนึกคิด ถา้เขา้

สู่ความรู้สึกนึกคิด เห็นไหม ต่อไปจะคิดส่ิงใดมนัไม่มีหนา้ฉากหลงัฉาก  
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ไม่อย่างนั้นความคิด ความคิด เห็นไหม ความคิดของเรามนัมีอวิชชาครอบง าอยู่ ธรรม

ขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีชอบธรรม แลว้ชอบธรรม เราว่าส่ิงนั้นเป็นธรรม ส่ิงนั้น

เป็นธรรม เราก็คิดแบบนั้นไง เป็นความคิด น่ีเห็นไหม มันออกมาจากความคิด ออกมาจาก

สัญชาตญาณ แต่เวลาฟังธรรมมนัแทงเขา้สู่ใจเลยล่ะ  

ถา้แทงเขา้สู่ใจของเรา เห็นไหม น่ีฐานของจิต แทงเขา้ท่ีนัน่ ถา้แทงเขา้ท่ีนัน่ ถา้มนัจะคิด

อะไร มันมีความระลึกรู้ มนัมีความเก้อๆ เขินๆ มันไม่ออกไดเ้ต็มไม้เต็มมือไง แต่ถ้ามันเป็น

ความรู้สึกนึกคิดของเรา มนัสัญชาตญาณมนัไปของมนันะ แต่อวิชชา อวิชชาตวัป่ันป่วนในใจ 

มนัสร้างส่ิงนั้นข้ึนมาใหเ้ราไม่ทนัตวัเราเองไง น่ีอวิชชามนัครอบง า  

ถา้อวิชชาครอบง า ฟังธรรมๆ ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูแ้สดง

ธรรมมีก๋ึนไม่มีก๋ึนอีกเร่ืองหน่ึงนะ ถา้ไม่มีก๋ึนก็เอาหนงัสือเอาพระไตรปิฎกมาอ่าน พออ่านเราก็

อ่านไดเ้ขาก็อ่านได ้แต่ถา้มนัมีก๋ึนมนัมาจากขอ้เทจ็จริง มนัมาจากขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงอนันั้น

มนัมีความละอาย  

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่ีปฏิบติัส้ินสุดแห่งทุกข์ไปแลว้ เห็นไหม เวลาเสวยอารมณ์ 

เสวยอารมณ์ น่ีอตัโนมติั อตัโนมติั ภารา หะเว ปญฺจกฺขนฺธา ความคิดเป็นขนัธ์ อารมณ์ความรู้สึก

มนัเป็นขนัธ์ ขนัธ!์ เพราะอารมณ์ เห็นไหม รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น่ีเกิดจากจิตไม่ใช่

จิต แลว้มนัเสวยออกมา ตวัท่ีเสวยออกมามนัมีความละอาย มนัมีความรู้ เห็นไหม เขาถึงว่าเวลา

มนัจะเสวยอารมณ์ สติมนัพร้อม มนัพร้อมตรงนั้นไง  

แต่ของเราถ้าเราฝึกหัดสติ เราฝึกหัดจากความรู้สึกนึกคิดของเรา ไอ้ตัวนั้ นมันเป็น

พลงังานอยู่เบ้ืองหลงัท่ีเราเขา้ถึงไม่ได ้ถา้เราเขา้ถึงไม่ไดส่ิ้งท่ีเกิดข้ึนมาน่ีมนัเป็นความคิดหมด 

มนัเป็นอาการทั้งหมด มนัเป็นอาการเพราะอะไร เพราะมนัเสวยภพเสวยชาติเป็นมนุษย ์ถา้เป็น

เทวดา อินทร์ พรหม ของเขา เขาก็มีขนัธ์ ๑ ขนัธ ์๔ เห็นไหม เรามีขนัธ์ ๕ เรามีกายกบัใจ มนัเป็น

สัญชาตญาณ มนัเป็นสถานะของมนุษย ์สถานะของภพ แลว้เราเขา้ไม่ถึงเพราะจิตใจเราหยาบไง  
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ถา้จิตใจเราหยาบ เราเขา้ไม่ถึงส่ิงนั้น ฟังธรรมๆ โดยสัจธรรม เราฟังธรรมๆ เห็นไหม 

อริยสัจสัจจะความจริงมนัเป็นกิริยา มนัเป็นธรรมและวินยัขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

มนัก็เหมือนสูตรทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ สูตรทฤษฎีวิทยาศาสตร์ท่ีเราไปรู้ไปเขา้ใจ เราเอามา

ค านวณแลว้มนัถึงจะเป็นผลตอบรับท่ีเราจะตอ้งการผลประโยชน์ใช่ไหม แต่ใครเป็นผูค้  านวณ 

ใครไปเอาสูตรวิทยาศาสตร์นั้นมาใชป้ระโยชน์ล่ะ 

น่ีก็เหมือนกัน ฟังธรรมๆ เราก็ว่าเราเข้าใจๆ มันเป็นสูตรส าเร็จขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า สูตรหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ สมมุติบัญญัติ สมมุติบัญญัติ 

พระพุทธเจา้บญัญติัไวว้่าอาการของจิต โลกทศัน์ ความเป็นไป เห็นไหม  

ดูสิ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม เป็นผูรู้้แจง้โลกนอกและโลกใน 

โลกนอกก็โลกสมมุติ โลกท่ีวิทยาศาสตร์น่ีโลกสมมุติ โลกนอกโลกใน โลกในก็ภวาสวะภพอนั

นั้น โลกในท่ีมนัมีความละอาย มนัมีความรับรู้ มนัถึงเห็นขนัธ์ ๕ เป็น ภารา หะเว ปญฺจกฺขนฺธา 

ขนัธ์ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิคือว่าธาตุรู้ ธาตุรู้น่ีธรรมธาตุมนัสะอาดบริสุทธ์ิ มนัรู้ตวัมนั มนัมีความ

ละอาย มนัมีความเกรงกลวั มนัออกมาสติมนัพร้อม ถา้มนัพร้อมมนัจะออกมาอย่างไง มนัเสวย

มนัรับรู้ เห็นไหม มนัถึงไม่มีเจตนา ไม่มีส่ิงใด เป็นปาปมุต ปาปมุตคือว่าไม่มีกิริยา ไม่มีส่ิงใดท่ี

จะปรับอาบติั พน้จากอาบติัไปเพราะเป็นสติวินยัพร้อมหมด พร้อมหมด ถา้พร้อมหมด  

แต่ถา้มนัไม่พร้อม ฟังธรรมๆ มนัปฏิเสธตรงน้ี ว่าอวิชชามนัครอบง าตวัน้ีอยู่ ครอบง าไอ้

พวกตวัเบ้ืองหลงัอยู่ แต่ความคิดเบ้ืองหนา้ เบ้ืองหนา้มนัเป็นอาการ มนัไม่เป็นตวัจริง ถา้เป็นตวั

จริงแลว้เวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ไปศึกษาอย่างน้ี แลว้ก็เอามา

ใชก้นั เอามาใชเ้อามาสั่งสอนกนั เห็นไหม น่ีครูบาอาจารยท่ี์ไม่มีก๋ึน  

ถา้มีก๋ึนมนัตอ้งรู้ท่ีมนัมายงัไง ความคิดมายงัไง เกิดๆ ยงัไง อะไรพาเกิด เกิดท่ีไหน เกิด

แล้วอยู่ในครรภ์ ๙ เดือนออกมาเป็นใคร ออกมาแล้วน่ีท่ีมันไม่ประพฤติปฏิบติัมันก็ล้มลุก

คลุกคลานของมนัไป เห็นไหม แต่ถา้มนัมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัก็เป็นเราอยูน่ี่ ถา้เป็นเรา ครู
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บาอาจารยท่์านมีธรรม จากใจดวงหน่ึง ถา้ใจดวงนั้นมนัไม่รอบคอบ ใจดวงนั้นไม่เป็นจริง มนัจะ

ส่ือสารสัจธรรมออกมาไม่ได ้ 

ถา้มนัจะส่ือสารออกมาก็อ่านต ารากันอยู่น่ีไง เวลาถา้มนัผิด มนัผิดก็ต  าราบอกไวอ้ย่าง

นั้น เพราะเราเขา้ใจต าราไดลึ้กต้ืนหนาบางแตกต่างกนั คนท่ีเขา้ใจต าราไดลึ้กต้ืนหนาบางขนาด

ไหนก็ส่ือออกมาไดแ้ค่นั้นไง แลว้เวลาผิดพลาดข้ึนมาก็โทษกลบั ไปโทษท่ีต าราไง เพราะเรา

ส่ือสารออกมาจากนั่น เราไม่ได้ส่ือสารออกมาจากก๋ึน เราไม่ได้ส่ือสารออกมาจากใจ ไม่ได้

ส่ือสารออกมาจากความรู้จริง ถา้ส่ือสารออกมาจากความรู้จริง เห็นไหม ความรู้จริงอนัน้ีมนัจาก

ใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงมนัเห็นหมด แต่เราไม่จริงไง  

ดูสิ ทางโลกนะ เม่ือสองวนัน้ีมนัมีเด็กอยู่สองคน เด็กน้อยอายุประมาณสิบขวบ ผูห้ญิง

สองคน มนัต้องไปโรงเรียน พอไปโรงเรียนบ่อยๆ คร้ังเข้า มนัไม่อยากไปโรงเรียน มันเห็น

ข่าวสารว่าเขามีการลกัเดก็ มนัก็สร้างสถานการณ์ มนัสองคนนะ มนัช่วยกนัสร้างสถานการณ์ว่า

ข่ีจกัรยานไปโรงเรียน แลว้กลบัมารถตูเ้ขา้มาจอดเทียบแลว้ดึงเด็กนั้นข้ึนรถ คือเขาจะมาลกัพา

เด็กนั้นไป เด็กอีกคนหน่ึงก็ช่วยกนัฉุดกระชากจนเส้ือผา้น่ีขาดหมดนะ เส้ือผา้น่ีขาดหมด เป็น

หลักฐาน แลว้ก็ไปฟ้องตา ฟ้องตาว่ากลบัจากโรงเรียนรถตูม้ ันจะมาฉุดเอาตวัไป ไปบอกตา 

เหตุผลคือจะไม่อยากไปโรงเรียน คือไม่อยากไปโรงเรียนแต่สร้างสถานการณ์ข้ึนมา คิดว่ารอบ

ครอบไง  

เด็กนอ้ย! เด็กน้อยท าข้ึนมาเพื่อเหตุผล คือว่าให้มนัน่าเกรงกลวัแลว้ไม่ตอ้งไปโรงเรียน 

แต่ไปบอกตา บอกตา...ตาก็ตกใจ ตาก็ตกใจก็โพนทะนาไปชาวบา้นก็รับรู้กนัไปหมด ไปแจง้

ผูใ้หญ่บา้น ไปแจง้ต ารวจ เร่ืองใหญ่โตไปหมดเลย เพราะความเขา้ใจว่าเด็กน้อยไม่อยากไป

โรงเรียน อยากสร้างสถานการณ์ให้ตาให้มนัน่าเช่ือถือ สร้างสถานการณ์ว่าลม้ลุกคลุกคลานมี

แผลถลอกปอกเปิกเลยนะ เส้ือผา้ขาด พอเร่ืองมนัไปถึงผูใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่บา้นไปแจง้ความ เขาก็

บอกว่าเขาก็แปลกใจ เขาก็พยายามหาหลกัฐาน เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองเขามาหาหลกัฐาน เพราะ

มนัเป็นภยัสังคม  
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พอเป็นภยัสังคมเขาไปแจง้ต ารวจ ต ารวจก็ไปหากลอ้งวงจรปิด บอกขณะเวลาท่ีเดก็แจง้

ความนั้นไม่มีรถตูผ้า่นมา เพราะกลอ้งวงจรปิดเขาจบัอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีรถอะไรเคล่ือนไหวมา 

มนัไม่มีส่ิงใด เหตุผลมนัขดัแยง้กัน ซักไปซักมา ซักไปซักมา โอละพ่อ เด็กสองคนมนัสร้าง

สถานการณ์ข้ึนมา ยอมรับผิด ถา้ไม่ยอมรับผดิมนัเป็นภยัสังคม ในเม่ือสังคมมนัมีภยัขนาดนั้น มี

คนเขา้มาลกัพาเด็ก มีคนเขา้มาท าร้ายสังคม แลว้สังคมเขาจะอยู่ยงัไง เห็นไหมดูเด็กนอ้ยมนัคิด

ของมนัสร้างสถานการณ์ของมนัสิ  

อนัน้ีก็เหมือนกนั เรายอ้นกลบัมาหวัใจของเรามนัเดก็นอ้ย ถา้หวัใจเราเดก็นอ้ยมนัมีความ

ปรารถนาอะไร เห็นไหม เด็กสองคนมนัไม่อยากไปโรงเรียน มนัจะสร้างสถานการณ์ข้ึนมาให้

เห็นว่ามนัมีภยั ถา้มีภยัก็มีภยัในความคิดของเขา แต่มีภยัอนัน้ีมนัไปสะเทือนกบัสังคม มนัไป

สะเทือนกบัฝ่ายปกครอง เพราะฝ่ายปกครองเขาเป็นผูรั้กษากฎหมาย ผูรั้กษากฎหมายถา้เขารักษา

กฎหมายบกพร่อง ต าแหน่งหน้าท่ีการงานเขาก็ไม่มัน่คง พอคน้ควา้ไปคน้หาไปมันเป็นเร่ือง

โอละพ่อ  

จิตใจเราก็เหมือนกนั ถา้เรามีความปรารถนา เด็กนอ้ยมนัจิตใตส้ านึกท่ีเราควบคุมส่ิงใด

ไม่ได ้มนัปรารถนาความสะดวก ปรารถนาความสบาย ปรารถนาลาภ ปรารถนายศ ปรารถนาให้

คนยอมรับ น่ีแรงปรารถนาทั้งนั้น มนัสร้างสถานการณ์ มนัท านู่น มนัท าสถานการณ์จะให้เป็น

ส่ิงน่าเช่ือถือ แต่มนัขดัแยง้ไปหมดเลย ถา้มนัขดัแยง้ไปหมด เห็นไหม น่ีเด็กน้อย เด็กน้อยใน

หวัใจมนัไม่มีเหตุมีผล ไม่มีความจริงรองรับ มนัมีฝ่ายปกครอง เห็นไหม  

ดูสิ ในการประพฤติปฏิบัติของเรา ถ้าบอกเรามีคุณธรรมๆ เขาก็ตรวจสอบเราด้วย

พระไตรปิฎก มนัเขา้กันไดก้ับพระไตรปิฎกไหม น่ีไง น่ีกฎหมาย ธรรมและวินัย แลว้ผูรั้กษา

กฎหมายล่ะ ฝ่ายปกครองท่ีเขาจะดูแลล่ะ ฉะนั้น เวลาท าส่ิงใดมนัตอ้งคิดไง เราตอ้งรอบคอบ ถา้

ไม่รอบคอบมนัเดก็นอ้ย พอท าส่ิงใดข้ึนไปมนัมีผลกระทบไปหมดเลย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมาเกิด

ข้ึนมาจากใครล่ะ เกิดข้ึนมาจากมีการกระท าของเรา  
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แต่เราปรารถนาอย่างหน่ึง เราต้องการให้มันเกิดผลอย่างหน่ึง แต่ภาพใหญ่ ภาพของ

สังคมมนัเกิดผลอีกอยา่งหน่ึง มนัเกิดผลอีกอย่างหน่ึงเพราะว่าผลของเขา เขามีกฎหมายของเขา

รองรับ มนัมีผลทางกฎหมาย แลว้ผูรั้กษากฎหมายเขาก็มีความชอบความไม่ชอบในใจของเขา

เหมือนกัน เขาถือว่าเขาถือกฎหมาย เขาถือกฎหมายเขาก็ต้องรักษาสถานะของเขา เขาเอา

กฎหมายน้ีเป็นเคร่ืองมือของเขา  

แต่คนรักษากฎหมายท่ีเป็นคนดีล่ะ คนดีเขาก็ช่วยเหลือสังคม เขาก็ดูแลใช่ไหม แต่น้ีมนั

ผดิมาตั้งแต่ตน้ ผดิมาตั้งแต่ตน้เพราะเดก็นอ้ยมนัสร้างสถานการณ์ มนัสร้างสถานการณ์มนัไม่มี

หลกัฐาน ฉะนั้น มนัตอ้งออกมายอมรับว่าสร้างสถานการณ์ เพราะเหตุใด เพราะไม่อยากไป

โรงเรียน เห็นไหม เพราะความไม่อยากไปโรงเรียนของเด็กน้อยสังคมป่ันป่วนไปหมดเลย 

เพราะมันเกิดภยัสังคมข้ึนมา เพราะภยัสังคมข้ึนมาเจ้าหน้าท่ีผูรั้กษากฎหมายเขาสะเทือนถึง

ต าแหน่งหนา้ท่ีของเขา มนัสะเทือนกนัไปหมดเพราะอะไร เพราะจิตใจเรามนัไม่รอบคอบ  

น่ีเหมือนกนั ถา้ความเป็นอยู่ของเรา เห็นไหม เราตอ้งตั้งสติของเรา เราท าคุณงามความดี

ของเรา ตอ้งท าตามความเป็นจริง ตอ้งมีเหตุมีผลรองรับ ถา้เราตั้งสติ เราตอ้งเอาความคิดของเรา

ไวใ้นอ านาจของเรา ถา้ไวใ้นอ านาจของเรา สร้างสถานะให้พน้จากความเป็นเดก็นอ้ย ถา้พน้จาก

ความเป็นเดก็นอ้ยนะ เพราะถา้มนัสงบข้ึนมามนัตอ้งมีเหตุมีผลสิ  

มนัไม่สงบเพราะอะไรล่ะ เพราะมนัมีภาระรุงรัง มนัมีส่ิงใดกดถ่วงในใจ ถา้เราสละส่ิง

นั้นไม่ได ้มนัจะเกิดความสงบไดย้งัไง มนัขดัแยง้กนั เหตุผลมนัไม่ลงกนั ถา้เหตุผลไม่ลงกนั ดูสิ 

คนท่ีสงบ คนท่ีสงบคือมนัไม่คลุกคลี คนมนัสงบมนัก็ตอ้งปล่อยวางส่ิงนั้นได ้คนไม่สงบ แสดง

ว่ามนัไม่สงบอยู ่มนัไปแบกหามอยูอ่ยา่งนั้นมนัจะสงบไดย้งัไง มนัขดัแยง้กนัตามหลกัความเป็น

จริง ถา้หลกัความเป็นจริงถา้คนมนัสงบมนัจะสงบน่ิงของมนั มนัพอใจกบัความเป็นอยู่อย่างน้ี 

พอใจเพราะอะไร เพราะจิตใจเราดี จิตใจเราสงบ  

มนัมีเหตุมีผลรองรับ ถา้มนัมีเหตุผลรองรับมนัเป็นความจริงข้ึนมา ใครจะตรวจสอบไม่

ตรวจสอบมนัก็เป็นความจริง แต่ถา้มนัไม่เป็นความจริง มนัขดัแยง้กนัโดยขอ้เทจ็จริงอยู่แลว้ แต่
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ถา้สังคมเขามีวุฒิภาวะ เขาก็ว่าเดก็นอ้ย เขาก็อะลุ่มอล่วย เขาก็ปล่อย เขาอะลุ่มอล่วย เขาว่าเด๋ียว

วุฒิภาวะถา้มนัโตข้ึนมามนัจะรู้ของมนัเอง เขาก็รอวนัเวลาจะให้มนัเป็นแบบนั้นไง แต่ถา้เป็น

แบบนั้น ถา้เขาไม่สร้างส่ิงใดมากระทบกระเทือนกบัสังคมมนัก็ไม่มีปัญหา  

แต่ถ้าเขาสร้างส่ิงใดข้ึนมากระทบกระเทือนสังคม เพราะเขามีเจ้าหน้าท่ี  เขาผูรั้กษา

กฎหมาย มนัสะเทือนกบัวุฒิภาวะของเขา ในเม่ือมนัเป็นหนา้ท่ีของเขา เขาก็ตอ้งดูแลของเขา ถา้

เราไม่สร้างส่ิงใดไปกระเทือนเขา มนัก็ไม่ไปกระเทือนเขาใช่ไหม น่ีพูดถึงปัญหาสังคมนะ แลว้

ปัญหาสังคม น่ีปัญหาสังคม แลว้สังคมมันเกิดจากใคร สังคมก็เกิดจากมนุษย ์มนุษยร์วมกัน

มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมตอ้งอยูพ่ึ่งพาอาศยักนั มนัถึงมีกฎหมายข้ึนมา  

แลว้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ อตัตา หิ อตัตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่ง

แห่งตน ถา้ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ธรรมะมนัขดัเกลาหัวใจน่ี ท่ีเรามาประพฤติปฏิบติักนั สังคมเรา

วางไว ้เรามองเป็นบุคลาธิษฐานได้ มันมองเปรียบเทียบเข้ามาในหัวใจของเราได้ มันมอง

เปรียบเทียบข้ึนมาเพราะใจน้ีเป็นนามธรรม  

ดูสิ เวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเท่ียวกายนคร กายนครมันก็ภพชาติหน่ึง 

เหมือนประเทศชาติประเทศชาติหน่ึง ประเทศชาติหน่ึงเขามีประชากรของเขา เขามีทรัพยากร

ของเขา เขามีบุคลากรของเขา เขามีงบประมาณของเขา เขาตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีของเขา มนัถึงเป็นชาติ

ข้ึนมาได ้แลว้น่ีเหมือนกนั การเท่ียวกายนคร ดูสิ ภพชาติอนัน้ี ความรู้สึกนึกคิดอนัน้ีมนัใหญ่โต

ขนาดนั้น มนัตอ้งมีสติมีปัญญาดูแลรักษาสิ  

ถา้มนัมีสติมีปัญญาดูแลรักษาข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา มนัเป็นทรัพยากรของการปฏิบติั 

มนัเป็นมรรค ถา้เป็นมรรคข้ึนมามนัจะเขา้ใจหัวใจอนัน้ี ถา้มนัเขา้ใจหัวใจอนัน้ี เรามาประพฤติ

ปฏิบติัข้ึนมาก็เพื่อเหตุน้ีบวชมา เป็นฆราวาสพอเขา้มาสู่ศาสนา เห็นไหม ศาสนาน่ีเขา้มาตั้งแต่

อุปัชฌายย์กเขา้หมู่ อกรณียกิจ ๔ กิจท่ีควรท าได ้กิจท่ีควรท าไม่ได ้พอบวชเขา้มาแลว้ธรรมวินยั

น้ีไม่ยกเวน้แลว้ บวชข้ึนมายกเขา้หมู่ข้ึนมาศีล ๒๒๗ เหมือนกนัหมด แลว้วุฒิภาวะของการเป็น

สมณะเป็นพระเหมือนกนั  



เทศน์พระ เร่ือง เดก็น้อย ๘ 

 

©2014 www.sa-ngob.com 

เราจะยอมรับกันก็ยอมรับแต่ความดีงามกับคุณธรรม ธรรมวินัยเรายอมรับกันอยู่แล้ว 

บวชเก่าบวชใหม่มนัก็ยอมรับกนัอยู่โดยธรรมวินัย มนัยอมรับโดยสังคม สังคมตอ้งยอมรับอยู่

แลว้เพราะเราอยู่ในสังคมมนัมีวฒันธรรม มนัมีกติกาสังคม แต่ถา้เขามีคุณงามความดีในใจของ

เขา น่ีการยอมรับมนัยอมรับท่ีน่ี เขามีคุณธรรมของเขา คุณธรรมอะไร  คือน ้ าใจ คือมีน ้ าใจ มี

ความเมตตา มีความกรุณา มีความดูแลกนั มนัยอมรับกนัตรงน้ี ถา้ยอมรับกนัตรงน้ี เห็นไหม ยิ่ง

ครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติัข้ึนมาแลว้ท่านมีคุณธรรมของท่าน มนัรู้ไดน้ะ 

ดูสิ เวลาหลวงตาท่านพูด พระไปอยู่ท่ีไหนสัตว์ป่ามันจะมาอาศัย เพราะมันอาศัย

ผา้เหลือง พระจะไม่ท าลายมนั ไปดูพระสิ พระบางที เขาฆ่าสัตว ์เขากินกนัตลอด พระอยา่งนั้นก็

มี แต่โดยความรู้สึกของสัตว ์มนัอยู่กบัผา้เหลือง ถา้มีผา้เหลืองท่ีไหน ถา้มีพระท่ีไหนมนัเป็นท่ี

ปลอดภยั สัตวม์นัเขา้ไปพึ่งพาอาศยันะ เพื่อพน้จากการล่า สัตวม์นัก็ยงัหวงัพึ่งเลย  

แต่ถา้หัวใจของเราล่ะ หัวใจของเรา เห็นไหม ท่ีเป็นนามธรรมๆ อย่าให้มนัเป็นเด็กน้อย

จนเกินไปนกั แลว้ท าเดก็นอ้ยไป ตวัเองเราไม่รู้ ไม่รู้ว่าตวัเองท าอะไรไวน่้ะ เพราะวุฒิภาวะมนัรู้

ไม่ได ้แลว้ท าออกไป ไอค้นท่ีเขาเห็น คนท่ีเขารู้ ผูบ้วชเก่า เห็นไหม ดูสิ ผูบ้วชเก่า ๕ พรรษา ๑๐ 

พรรษา เขาผา่นเหตุการณ์อยา่งน้ีมาเยอะแยะ เขาผา่นเหตุการณ์ท่ีพระเขา้มาแลว้เขามีปฏิกิริยา เขา

ผา่นมาหมด เขารู้หมด เพียงแต่ว่าพดูไปเวลามนัห่างกนัไง หวัใจความรับรู้มนัแตกต่างกนั พดูไป

มนัก็ขดัแยง้กนั เห็นไหม 

ความทิฏฐิไม่เสมอกันล่ะ พอทิฎฐิไม่เสมอกัน ผูท่ี้มีคุณธรรมก็ให้อภยั ก็รอให้เขาโต

ข้ึนมา ให้เขารับรู้ เขาก็จะมีความละอายแก่ใจเขาข้ึนมาเอง เห็นไหม ถา้เขามีความละอายแก่ใจ

เขาปล่อยวาง ท าอย่างนั้นไดไ้หม เขาเปล่ียนนิสัยของเขาไดไ้หม เขาพยามยามท าข้ึนมาให้มนั

เสมอกนั ใหม้นัอยูด่ว้ยกนัไดไ้หม  

ถา้มันอยู่ดว้ยกันข้ึนมา เห็นไหม น่ีจากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ผูท่ี้มีประสบการณ์ก็

พยายามอบรมบ่มเพาะ น่ีศาสนทายาท เพื่อให้เขา้มาสู่หมู่สงฆ์ หมู่สงฆ์อยู่ดว้ยกันดว้ยความ
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อบอุ่น ดว้ยความไวว้างใจกนั ถา้มนัอยูด่ว้ยความไม่ไวว้างใจ เห็นไหม มนัน่าคิดนะท่ีว่าเวลาปาก

ปราศรัยน ้าใจเชือดคอ เวลาคุยก็คุยกนัดี แต่ลบัหลงัมนัท่ิมเอาๆ ไอเ้ร่ืองกิเลสมนัน่ากลวัอยา่งน้ี  

หลวงตาท่านพูด เห็นไหม “มันท่ิมมนัแทงหลงัเราอยู่ ๗ ปีๆ คนโน้นแทง คนน้ีแทง” 

ท่านทน ทั้งๆ ท่ีเขาว่าท่านเป็นอาจารย ์ทั้งๆ ท่ีหลวงตาเป็นครูบาอาจารยข์องเรา ทุกคนเคารพนบั

ถือ แต่กิเลสมนัคนั ไอกิ้เลสในใจมนัเอาไม่อยู ่มนัยงัไปท่ิมท่านไดย้งัไง แลว้ท่านก็บอก “เราทน

ใหม้นัแทงอยู ่๗ ปี ทนใหม้นัแทงอยูอ่ยา่งนั้น” คนมีคุณธรรมมนัน่าเห็นใจไหม เวลาคิดถึงครูบา

อาจารยท่ี์เป็นธรรมมนัสะเทือนใจมากนะ มนัสะเทือนใจว่าท่านทนให้ไอพ้วกนั้นมนัท่ิมแทงอยู่

อย่างนั้น แลว้ถา้เป็นทางโลกเขาสลดัมนัก็หลุดแลว้ ท าไมท่านตอ้งรักษาของท่านไวล่้ะ ท าไม

ตอ้งมาดูแลอยา่งนั้น  

ทางธรรมก็ว่ามนัเป็นกรรมๆ ถา้เป็นกรรม ค าว่าเป็นกรรมคนเรามนัก็สร้างเวรสร้างกรรม

มาทั้งนั้น การสร้างเวรกรรมมาพอความเป็นกรรม แลว้เป็นกรรมเราจะสร้างเวรสร้างกรรมไปอีก

ใช่ไหม ครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นพระอะไร หลวงตาท่านเป็นพระอะไร แลว้เอง็ไปสร้างเวร

สร้างกรรม แลว้เอ็งว่าเป็นลูกศิษย ์แลว้เอง็ก็มีคุณธรรมดว้ย แลว้เอ็งไปท าอย่างนั้น มนัจะสร้าง

เวรสร้างกรรมไปขา้งหนา้อีกท าไม เกิดมาชาติน้ีก็สุดยอดแลว้นะ เกิดไดเ้ป็นมนุษย ์แลว้มาบวช

เป็นพระดว้ย แลว้ไดอ้ยูก่บัครูบาอาจารยท่ี์จิตใจเป็นธรรมดว้ย แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านคุม้ครอง

ดูแลดว้ย แลว้เอง็ไปท าอยา่งนั้นไดย้งัไง กิเลสมนัน่ากลวัๆ อยา่งน้ี  

ฉะนั้น ถา้น่ากลวัอยา่งน้ีป๊ับน่ี กิเลสน่ากลวัท่ีเวลามนัขวางโลกนะ ดูสิ พญามารเข้ียวเล็บ

มนัแหลมคมขนาดนั้น แต่ถา้มองเป็นทางธรรม เด็กนอ้ย! เดก็นอ้ยเพราะอะไร เพราะไม่รู้เท่าทนั

ตวัเอง เด็กนอ้ย เด็กน้อยแค่ไม่อยากไปโรงเรียน มนัจะสร้างสถานการณ์ข้ึนมาดว้ยความว่าเอา

เหตุเอาผลไปบอกกับตาว่าจะไม่ไปโรงเรียน มนัสะเทือนสังคมไปนะ จนเจา้หน้าท่ีต ารวจทั้ง

โรงพกัเขาตอ้งไปร้ือคน้ขอ้มูล ไปดูวงจรปิด ไปถึงกลบักลายเป็นว่าเดก็มนัสร้างสถานการณ์  

น่ีเด็กน้อย! เด็กน้อยเวลามนัท าอะไรไปมนัคิดแค่ผลประโยชน์ของมนั แต่ภาวะสังคม

ภาวะความเป็นอยู่มนัเป็นอยา่งนั้นไม่ได ้ถา้มนัเป็นอยา่งนั้นไม่ไดเ้ราตอ้งคิด เราคิดของเราสิ เรา
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คิดของเราสิ เราคิดของเรา เห็นไหม ดูแลหวัใจของเรา พิจารณาตรงน้ีเขา้มา เพื่อประโยชน์กบัเรา

ไง เพื่อประโยชน์กับเรานะ ถา้มนัประโยชน์ตรงน้ีได ้มนัดูแลเราได ้มนัท าให้เราเติบโตข้ึนมา 

แลว้เติบโตข้ึนมาถา้มีสติปัญญาก็คุม้ครองหัวใจน้ี เอาหัวใจน้ีคุม้ครองหัวใจน้ีเพื่อพฒันามัน

ข้ึนมา มนัก็จะโตข้ึนมามนัไม่เป็นเดก็นอ้ย ถา้ไม่เป็นเดก็นอ้ยท าอะไรมนัก็คิดแลว้  

ในเม่ือจะไม่ไปโรงเรียน ถา้ไม่ไปโรงเรียนมนัก็ตอ้งมีเหตุผล ท าไมถึงไม่ไป ถา้ไม่ไป

โรงเรียนน้ีจะไป กศน. ใช่ไหม จะเรียนการศึกษานอกโรงเรียนก็ได ้ถา้ไม่อย่างนั้นเราก็ไปฝึก

วิชาชีพเอา ถา้จะไม่ไปก็บอกสิว่าเราอยากจะใชชี้วิตยงัไง เราอยากด ารงชีวิตยงัไง ก็ว่ากนัไปตาม

จริง ไอน่ี้มนัพูดไม่ได ้พูดไม่ได ้เหตุผลพดูไม่ไดม้นัก็ขดัแยง้กนัไปหมด ถา้ใจมนัยงัเป็นเดก็นอ้ย 

แต่ถา้ใจมนัพฒันานะ พฒันาอยา่งน้ี เราจะเห็นโทษเอง เราจะเห็นอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ  

ถา้ส่ิงท่ีเป็นคุณ เห็นไหม เป็นคุณท่ีเราฝึกหดักนัอยูน่ี่ มีสติมีปัญญารักษาใจเราใหม้นัมีวุฒิ

ภาวะโตข้ึนมา งานก็คืองาน การท าอย่างน้ีมนัไม่มีความเสียหาย ยิ่งท  ายิ่งได ้ดูสิ ดูเวลานักกีฬา 

เห็นไหม เชา้ข้ึนมาเขาไดอ้อกก าลงักายเหง่ือไหลไคลยอ้ยเลย แต่ทุกคนพอใจ ทุกคนอยากท า 

อยากท าเพราะร่างกายเขาสดช่ืน ร่างกายเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เขาท าข้ึนมาแล้วเขาได้

ผลประโยชน์ในตวัเขา  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มีสติปัญญามนัจะท าเพื่อหัวใจของเราไง ถา้หัวใจเราท าเพื่อประโยชน์

กับเรา เวลาภาวนาใครภาวนากับเราได้ เราฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการ เราก็อยากมี

คุณธรรม ในวงปฏิบติัความส าคญัท่ีสุดคือขณะฟังธรรม เพราะขณะฟังธรรม ถา้ไม่ฟังธรรมเรา

นัง่สมาธิเองใช่ไหม เวลามีปัญหาข้ึนมาในหัวใจเราก็ตอ้งแยกแยะเองใช่ไหม ถา้วุฒิภาวะไม่พอ

มนัก็ลุ่มหลงไป มันเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วว่าจิตน้ีสงบแล้ว จิตน้ีมีปัญญาแล้ว พอพิจารณาด้วย

ความชอบใจของตวัก็น่ีเป็นโสดาบนั พอพิจารณาดว้ยความชอบใจของตวัก็ว่าเป็นสกิทา พอ

พิจารณาด้วยความชอบใจของตวัเป็นอนาคา พอพิจารณาด้วยความชอบใจของตวัเป็นพระ

อรหนัตแ์ลว้ ทั้งท่ีไม่เป็นอะไรเลย น่ีเพราะอะไร  



เทศน์พระ เร่ือง เดก็น้อย ๑๑ 

 

©2014 www.sa-ngob.com 

เพราะเราพิจารณาดว้ยตวัของเราเอง พอฟังธรรมๆ ฟังธรรมดว้ยเหตุน้ี ฟังธรรมเพราะครู

บาอาจารยท่์านมีหลกัมีเกณฑ์ของท่านอยู่แลว้ ถา้มนัจะพิจารณายงัไง จนไดเ้ป็นโสดาบนั มนั

ตอ้งมีเหตุมีผลรองรับ มีเหตุมีผลตามเป็นจริงรองรับ ไม่ใช่ปัญญาเดก็นอ้ยว่าจบัชุบมือเปิบแลว้ก็

จะเป็นโสดาบนั หลงๆ ลืมๆ ข้ึนมาก็เป็นสกิทา นอนหลบัไปต่ืนข้ึนมาก็เป็นพระอนาคา หา

ตวัเองไม่เจอก็เป็นพระอรหนัต ์มนัเป็นธรรมของใคร มนัเป็นธรรมของใคร  

แต่ถา้ฟังธรรมๆ มันยืนยนักันตรงน้ีไง มนัยืนยนัดว้ยเรามีทิฏฐิอย่างน้ี เรามีความเห็น

อย่างน้ี แลว้ท่านแสดงธรรมออกมา เหตุผลท าไมไม่เหมือนเราเลย ท าไมเหตุผลท่านแจกแจง

ละเอียดไปกว่าเรา เอ๊ะ! แลว้ความรู้อย่างน้ีเราไม่รู้จกัเลย แลว้มนัเป็นพระโสดาบนัข้ึนมาไดย้งัไง 

เรายงัไม่ รู้จักตัวตนของเรา เรายงัไม่ รู้จักต้นเหตุ ไม่ รู้จักปูนหมายป้ายทางท่ีมันจะจบส้ิน

กระบวนการ เราไม่รู้เลย  

แต่เวลาท่านพูดออกมา เอ๊ะ! เอ๊ะ! เพราะท่านมีก๋ึนไง ท่านมีก๋ึนแต่เราเป็นเด็กนอ้ย เราจะ

สร้างสถานการณ์ข้ึนมาเพื่อความไม่อยากไปจมอยู่กบักิเลส คิดว่าตวัเองจะเอาตวัเองรอดได ้มนั

เลยเอาตวัรอดไม่ได ้เห็นไหม เพราะอะไร เพราะความข้ีเกียจ เพราะความเห็นแก่ตวั เพราะ

ความคิดท่ีไม่เป็นจริงไง  

แต่ถา้มนัเป็นจริงล่ะ เห็นไหม มนัมีเหตุมีผลรองรับ มนัเป็นความจริงของมนัทั้งนั้น ถา้

ความจริงอย่างน้ีมนัเกิดข้ึนมา เห็นไหม น่ีพฒันาใจของเรา โตจนป่านน้ี บวชเป็นพระตอ้งอาย ุ

๒๐ ถา้เป็นสามเณร เห็นไหม ตอ้งไล่กาได ้นกมามนัจะกินขา้วแหง้ท่ีเขาเหลือไปตากไว ้ถา้มาไล่

นกได ้บวชเณรได ้แต่ถา้บวชพระตอ้ง ๒๐ เพราะ ๒๐ บรรลุนิติภาวะ มนัช่วยเหลือตวัเองได ้

ออกธุดงคอ์อกต่างๆ ออกธุดงคก์ารด ารงชีวิตมนัช่วยเหลือตวัเองได ้เป็นพระไง  

เวลาบวชเป็นพระ เห็นไหม เป็นโรคร้ายหรือเปล่า เป็นหน้ีหรือเปล่า เป็นอะไรหรือเปล่า 

เพราะอะไร เพราะไม่ตอ้งการให้สังคมเขาติฉินนินทาว่าหลบหนีมาบวช ก่อนมาบวชตอ้งไม่มี

หน้ี ต้องไม่มีโรคร้าย ต้องเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์เดรัจฉานบวชไม่ได้ บวชไม่ได้ เห็นไหม 
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กลัน่กรองข้ึนมาแลว้ไง ท่ีน้ีเราเป็นมนุษย ์๒๐ เราถึงบวชได ้บวชแลว้เราจะท าส่ิงใด เราจะรักษา

ตวัเองรอดได ้แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมาเราดูแลใจของเรา  

ถา้ความเป็นเด็กนอ้ยวุฒิภาวะมนัดอ้ย แลว้ท าอะไรไปคิดว่ามนัแนบเนียน ท าอะไรไปคิด

ว่ามนัไม่มีผลกระทบ มนัมีผลกระทบหมดนะ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้มีเหตุมีปัจจยัแลว้มนัมี

ผลแน่นอน เพียงแต่ว่าครูบาอาจารยท่์านเป็นธรรมมากนอ้ยแค่ไหน ท่านเป็นธรรมมากน้อยแค่

ไหน มนัถึงเวลาหรือยงั ถา้ไม่ถึงเวลา เวลาตดัสินส่ิงใดไปมนัหาว่าล  าเอียง แต่ถา้ถึงเวลาดว้ยเหตุ

ดว้ยผลแลว้อยา่งนั้นป๊ับมนัตอ้งตดัสิน ตดัสินเพื่ออะไร  

เพราะเรามาปฏิบติักันอยู่น่ีเราตอ้งการอะไร เราตอ้งการสัจธรรม ตอ้งการความจริงใช่

ไหม แลว้ส่ิงท่ีเหตุผลมนัไม่เพียงพอมนัเป็นความจริงหรือเปล่า มนัไม่เป็นความจริง ส่ิงท่ีไม่เป็น

ความจริงมนัตอ้งขดัแยง้กบัความจริงแน่นอนอยู่แลว้ ถา้ขดัแยง้กบัความเป็นจริง มนัตอ้งยนักบั

ความเป็นจริงนั้นสิ สัจจะก็คือสัจจะ เราแสวงหาอริยสัจจะนะ เราไม่ไดแ้สวงหาสัจจะธรรมดา

นะ ดูสิ พระอาทิตยข้ึ์นมนัตอ้งร้อน แลว้ท าไมเราตอ้งการความร่มเยน็ หรือท าไมเราหลบร่มล่ะ  

ส่ิงน้ีมนัสัจจะ ทางวิทยาศาสตร์มันเป็นสัจจะแน่นอนอยู่แลว้ แต่เวลากิเลสมันลึกลับ

ซบัซ้อนกว่านั้น เพราะมนัมีความออ้ยสร้อย มีความออ้ยอ่ิง มีการบงัเงา มีการฉ้อฉล กิเลสมนัมี

ชีวิต มนัพลิกแพลงนะ มนัพลิกแพลงมนัซ่อนเร้น มนัท าลายเราทั้งนั้น แลว้การประพฤติปฏิบติั

ข้ึนมา เราปฏิบติัเพื่อจะคน้หากิเลสก่อนนะ จิตสงบแลว้ไม่เห็นกาย ไม่เห็นเวทนา ไม่เห็นจิต ไม่

เห็นธรรมตามความเป็นจริงคือไม่เห็นกิเลส  

คนไม่เคยเห็นกิเลสจะช าระกิเลสไดย้งัไง! คนไม่รู้จกัเป้าหมายของตวั ทุกคนตั้งเป้าว่า

อยากจะพน้จากทุกข ์แต่เวลาปฏิบติัไปแลว้งมโข่งอยู ่ไม่รู้จกัเป้าหมายเลย ไม่รู้จกัสถานท่ีเลย ไม่

รู้จกัการกระท าเลย มนัจะมีผลจากการกระท านั้นไดย้งัไง มนัเป็นไปไม่ได ้ 

แต่ถ้ามนัเป็นไปได ้จิตมนัสงบแลว้ เห็นไหม ถา้สงบแลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 

ตามความเป็นจริง คือเห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นสติปัฏฐาน ๔ เพราะกิเลสมนัอาศยัสติปัฏฐาน ๔ 
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ออกแสวงหาเพื่อผลประโยชน์ของมัน กิ เลสเป็นนามธรรม แล้วกิ เลสมันจะแสวงหา

ผลประโยชน์ กิเลสมนัจะหาผลประโยชน์ของมนั มนัจะหาผา่นใคร  

ดูไฟฟ้าสิ ไฟฟ้า เห็นไหม ดูสิ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า มันผ่าลงมาคนตายเลย ฟ้าผ่า มันไม่มี

สายล่อฟ้า ฟ้ามนัผา่ลงมาโดยธรรมชาติของมนั แต่เวลารัฐบาลเขามีสาธารณูปโภค เขามีไฟฟ้า มี

ถนนหนทางเพื่อประชาชน เขาต้องมีสายส่ง เขามีสายไฟของเขา เขาส่งพลังงานนั้ นไปสู่

เป้าหมายของเขา ไฟฟ้าไฟสถิตบนอากาศ เวลาฟ้าร้องฟ้าผ่ามนัผ่าลงมาคนตาย มนัมีแต่ความ

เสียหาย แต่เวลาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเขาก าเนิดไฟฟ้าข้ึนมาเพื่อพลงังาน เขามีศูนยข์องเขา เขามี

สายส่งของเขา เพื่อส่งพลงังานสู่บา้นสู่เรือนสู่อุตสาหกรรมของเขา  

น่ีก็เหมือนกัน ท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมันสงบเข้ามา มันจะเกิดมรรคเกิด

ผลประโยชน์นะ ไม่ใช่เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่า ผ่ามาตายหมด แลว้ก็บอกว่าไฟก็มีอยู่แลว้ ไฟฟ้าบน

อากาศก็มีอยูแ่ลว้ เด๋ียวมนัผา่ลงมาเป็นลา้นๆ โวลตเ์ลย โรงงานอุตสาหกรรมไหนมาเด๋ียวสร้างไว ้

เด๋ียวกูจะส่งไฟให้มึงเลย แล้วมันจะมีอะไรเหลือ น่ีไงเด็กน้อย! ไม่ต้องท าอะไรเลย นึกเอา

คาดหมายเอาว่ามนัจะมีมาเอง แลว้มนัจะเอามาจากไหน  

แต่เวลาเราเกิดมา เรามีจิตปฏิสนธิจิต เกิดในไข่ เกิดในน ้ าคร า เกิดในโอปปาติกะ เกิดใน

ครรภ ์ก าเนิด ๔ น่ีมนัมีก าเนิด ๔ ก าเนิดมาเป็นมนุษย ์มนุษยเ์กิดมามีสติปัญญา มนุษยเ์กิดมาเห็น

ภยัในวฏัฏสงสาร มนุษยถึ์งไดม้าบวชพระ บวชพระปฏิญาณตนว่าเราเป็นนกัรบ เราเป็นนกัรบ

จะรบกบักิเลส แลว้กิเลสอยูท่ี่ไหน เห็นไหม เขา้มาแลว้ กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน เราจะรบ รบทพัจบัศึก

กบักิเลส เราจะมีอาวุธอะไรไปสู้กบัมนั ศีล สมาธิ ปัญญา มนัอยูไ่หน  

ถา้ศีล สมาธิ ปัญญา มนัเกิดมาจากอะไร เกิดจากจิต จิตท่ีเกิดเป็นมนุษยทุ์กข์ๆ  ยากๆอยู่น่ี 

เวลามนัฝึกหัดข้ึนมา มนัสร้างสมตวัมนัเองข้ึนมามนัก็เกิดสติ มีสติมนัก็ยบัย ั้งความคิดของตวัเอง

ข้ึนมา ท าความสงบของใจเขา้มาก็เป็นสมาธิ ศีลก็เกิดสมาธิ ถา้เกิดปัญญาก็เกิดภาวนามยปัญญา 

มนัไม่ใช่เดก็นอ้ย มนัท าเป็น สามเณร ๗ ขวบเป็นพระอรหนัตเ์ขามีสติปัญญาของเขา มนัมีมรรค
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ญาณอนัน้ีมันถึงจะเป็นพระอรหันต์ข้ึนมาได้ แล้วคนท่ีมีมรรคญาณข้ึนมามันมีอาวุธ มันมี

คุณธรรมอยา่งน้ี ส่ิงท่ีเป็นการด ารงชีวิต เห็นไหม มนัถึงมีพร้อมไง  

ค าว่ามีพร้อมมนัก็ไม่ใช่เดก็นอ้ยใช่ไหม จะท าอะไรมนัมีเหตุมีผลไง แต่ถา้มนัยงัเป็นเด็ก

นอ้ยอยูม่นัจะมีสมาธิข้ึนมาไดย้งัไง มนัมีแต่ความโลภ ความคิดฉอ้ฉล ความคิดว่าตวัเองจะเอาตวั

รอด แต่มนัก็เลยกลายเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างผลกระทบ ผลกระทบถึงสังคมเลย เพราะ

สังคมเขาเป็นผูดู้แลรักษาอยู ่มนัเป็นภยัสังคมไง น่ีเราบวชมาเป็นพระ เห็นไหม ถา้บวชเป็นพระ

ตอนน้ีเขาพยายามจะคืนความสุขให้กับศาสนาดว้ย ก็เขาเห็นพระเป็นภยัไง เพราะเขาเห็นพระ

เป็นภยัเขาถึงตอ้งมาตรวจสอบตอ้งควบคุมดูแลพระ แลว้เราเป็นพระมนัตอ้งมาควบคุมดูแลอะไร

ล่ะ เพราะเรามีแรงปรารถนา 

เราปรารถนาคุณธรรม ปรารถนาส่ิงท่ีเหนือโลก แลว้กฎกติกาทางโลกท่ีว่าเขาควบคุมไว้

ไม่ใหท้  าความชัว่ๆ เราจะไปท าท าไม เราไม่ท าอยูแ่ลว้ ถา้เราไม่ท าอยูแ่ลว้เพราะเราทิง้มาแลว้ เรา

ปรารถนาอริยสัจ ปรารถนาความจริง ปรารถนาส่ิงท่ีเป้าหมาย เรายงัจะมาท าศีล สมาธิ ปัญญา

ของเรา เพื่อเป้าหมายของเรา เพื่อผลประโยชน์กบัเรา  

ฉะนั้น ถา้มนัท าอยา่งน้ีแลว้ เห็นไหม ดูสิ ทางโลกเขาบอกว่า ถา้คนมีศีล ๕ แลว้กฎหมาย

น้ีไม่ตอ้งใชบ้งัคบัเลย เพราะคนมนัมีศีลอยู่แลว้ มนัไม่ลกัไม่ชิงไม่ขโมยของใคร ไม่พูดปดไม่

มดเทจ็อะไรน่ี มนัไม่ตอ้งมีกฎหมายอยู่แลว้ แต่มนัก็ตอ้งมีเพราะคนไม่ใช่คนดีทั้งหมด มนัมีคน

เลว คนท่ีฉอ้ฉล คนท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  

น่ีก็เหมือนกนั เรามาบวชเป็นพระ เรามีเป้าหมาย เป้าหมายท่ีเราจะพน้จากทุกข์ เราจะมี

ธรรมเหนือโลก เราจะมีธรรมของเรา จิตใจของเรา เห็นไหม ดูสิ ขนาดมีการบงัคบัมนัยงัแถกนั 

มนัยงัท าความผิดกนั น่ีก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติัข้ึนมา คุณธรรมก็ศีล สมาธิ ปัญญา แต่กิเลสมนั

ฉุดกระชากไป กิเลสมนัฉุดกระชากไป มนัท าอะไรไปเราก็ตอ้งสู้กบัมนัไง ส่ิงน้ีมนัเป็นผลกบัเรา 

มนัเป็นผลกบัเรา  
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แต่เราท าส่ิงใดไปแลว้มนักระเทือนคนอ่ืนนะ เพราะอะไร เพราะเราเป็นสังฆะ สังฆะคือ

สงฆร์วมกนัเป็นกลุ่มชน น่ีสังฆะ เห็นไหม น่ีท าสังฆกรรม การท าสังฆกรรม ถา้ท าสังฆกรรมมนั

ก็มีวินยัในสังฆกรรม เป็นโมฆะ เป็นโมฆียะ ถา้ท าผดิก็เป็นโมฆียะ ถา้ยิง่ท  าผดิเป็นโมฆะไปเลย 

เป็นโมฆะส่ิงท่ีท าแลว้เหมือนกบัไม่ไดท้  า ไม่มีผล แลว้มนัจะเกิดข้ึนมาไดย้งัไง  

แมแ้ต่การท าสังฆกรรมมนัก็ยงัมีขอบมีกติกา มนัตอ้งมีกติกา พอมนัมีกติกาข้ึนมาแลว้เรา

ท าใหม้นัถูกตอ้งดีงามข้ึนมา ถา้ถูกตอ้งดีงามข้ึนมาก็เป็นจุดเป้าหมายของเรา เราบวชมาเพื่อเหตุน้ี 

ดูทางโลก เห็นไหม เขาบอกว่าไหวพ้ระ เดิมก็ลูกชาวบา้น ลูกชาวบา้นก็มาจากคนไง พระก็มา

จากพ่อจากแม่ ทุกคนก็มีพ่อมีแม่มาทั้งนั้น ก็พระก็มาจากคนอยูแ่ลว้ ไหวพ้ระก็ลูกชาวบา้น แต่ถา้

เรามีศีลมีธรรมโดยความอบอุ่น มนัจะกราบลูกชาวบา้นเท่าไหนก็เป็นพระจริงๆ  

เราเป็นพระแลว้ เราบวชแลว้ เรามีศีลแลว้ เรามีศีล ๒๒๗ แลว้ เราปฏิญาณตนว่าเป็น

ศากยบุตร บวชมาเป็นพระแลว้พระยกเขา้หมู่ ฉะนั้น ธรรมวินัยบงัคบัแลว้ ถา้ท าดีเราจะไดบุ้ญ

กุศล ถ้าท าสมาธิไดจิ้ตจะมีความสุขมีความระงบัของเราข้ึนไป แลว้ถา้เกิดปัญญาข้ึนมา เกิด

ปัญญาข้ึนมา เราท าของเราข้ึนไปแลว้ พฤติกรรมของเรามนัจะเขา้สู่สัจจะ มนัจะเขา้สู่ความจริง 

ไอก้ฎหมายท่ีบงัคบัเวลาคนท าความผดิ อนันั้นไวบ้งัคบัคนท่ีมนัแถ คนท่ีออกนอกลู่นอกทาง  

แต่ถา้คนท่ีเขา้เป็นความจริงแลว้ น้ีความจริงของใคร ความจริงของกิเลสไง ความจริง

ของกิเลสว่าเราท าดีกว่าเขา ดีอะไร ดีท่ีหลบหลีกอย่างนั้นมนัไม่ใช่ดีจริง ดีจริงมนัตอ้งดีต่อหนา้ 

ประชุมประชุมพร้อมกนั เลิกประชุมเลิกประชุมพร้อมกนั ในคารวะหก ในนวโกวาท นวโกวาท

เขาคดัลอกมาจากพระไตรปิฎก จะท าให้สังคมนั้นเจริญรุ่งเรือง แต่สังคมไหนเวลาประชุมแลว้

ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างหลบต่างหลีก เห็นไหม สังคมนั้นมีวนัเส่ือมอยา่งเดียว  

สังคมใดเคารพผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ สังคมใดเช่ือฟังผูท่ี้มีปัญญา ผูรั้ตตญัญูไง ไอน่ี้เขามีปัญญาแต่

มนัหมดสมยัแลว้ เด๋ียวน้ีสมยัใหม่แลว้ สมยัน้ีเขาไม่ตอ้งพึ่งใครเลย เขาเขา้ยทููป เขาพึ่งตรงนั้น 

แลว้ยทูปูมนัสอนอะไรมึง มนัหาใหมึ้งกินไหม ยทูปูมนัส่งขา้วมาใหมึ้งกินหรือเปล่า มนัไม่ไดส่้ง

ขา้วมาใหมึ้งกินเลย ขา้วจะมีขา้วกินก็ปลีแขง้ ทุกอยา่งมนัเกิดจากเราทั้งนั้น  
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ถา้เรามีสติมีปัญญาอย่างน้ีมนัจะเป็นประโยชน์กับเรา ถา้ประโยชน์เกิดข้ึนอย่างน้ี เห็น

ไหม เราจะพฒันาใจของเรานะ อย่าให้ใจมนัไม่เติบไม่โตเสียที ถา้ใจไม่เติบไม่โตมนัเป็นเด็ก

นอ้ย มนัเป็นอนุบาลอยู่ตลอดเวลา แลว้ศาสนามนัจะพึ่งใคร พระท่ีบวชมานะ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ก็จะตาย

ไปขา้งหนา้ แลว้ผูรุ่้นใหม่จะเติมเขา้มาๆ เห็นไหม เวลาส่งบญัชีกลางปี เห็นไหม เขาจะถามว่า ๕ 

พรรษาเท่าไหร่ ๑๐ พรรษามีก่ีองค ์๒๐ พรรษาเหลือก่ีองค์ ๓๐ ๔๐ น่ีเหลือก่ีองค ์ยอดของเจดียไ์ง 

เขารอกนัตรงนั้นนะ  

ฉะนั้น พยายามท าคุณงามความดีของเรา สร้างใจของเราข้ึนมาให้มนัเจริญเติบโต อย่า

ปล่อยไว้อย่างน้ี ปล่อยให้ใจของเราเป็นเด็กน้อยอยู่อย่างน้ี ถ้าเป็นเด็กน้อยมันจะไม่เป็น

ประโยชน์กบัใคร ถา้มนัเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กบัเรา สร้างใจของเรา ดูแลใจของเรา เรา

อยา่คิด อยา่คิดว่าเราท าไปแลว้เราจะไดป้ระโยชน์ แลว้คนจะรู้ไม่เท่าทนั  

คนท่ีเขารู้เท่าทนั เห็นไหม ดูเด็กสองคนมนัไม่อยากไปโรงเรียนสิ มนัสร้างสถานการณ์

ข้ึนมาเพราะแค่ไม่อยากไปโรงเรียน ปู่ ยาตายายมนัจะติดคุกเชียวล่ะ ไปแจง้ความก็แจง้ความเทจ็ 

ไปแจง้ความว่าหลานโดนแก๊งมิจฉาชีพลกัพาตวั แลว้ถา้มนัไม่เป็นจริงก็แจง้ความเทจ็ ไปบอกตา

บอกยายใหติ้ดคุก น่ีเพียงแต่เขาไม่เอาเร่ืองเพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ถา้เป็นคนเถร

ตรงข้ึนมานะ ไอต้านั้นติดคุกเลย มนัแจง้ความว่าเขามาฉุดมาลกัพาตวัเด็ก ไอน่ี้แจง้ความเท็จ 

เพราะแจง้ความเทจ็เพื่อเขาจะไม่ตอ้งเสียหายไง พวกเจา้หนา้ท่ี เห็นไหม เวลาตวัเองคิด คิดแต่จะ

เอาตวัรอด คิดแต่ตวัเองว่าเป็นประโยชน์กบัตวั แต่ผลกระทบจากตาจากยายน่ีผิดกฎหมายไป

ทุกๆ เร่ืองเลย การกระท าของเราถา้มนัท าแลว้คนอ่ืนมนัมีความผดิมีต่างๆ ไป  

คิดเร่ืองน้ีแลว้พยายามสร้างวุฒิภาวะข้ึนมา เราไม่ท าให้กระทบกระเทือนใคร ไม่ท าให้

คนตอ้งไปสร้างสถานการณ์ข้ึนมาใหผ้ดิพลาดไป รักษาใจตวั รักษาใจตวัใหดี้ ใหใ้จตวัข้ึนมาเป็น

หลกัของเรา เป็นท่ีพึ่งของเรา อยา่สร้างปัญหาใหก้บัตวัเราก่อน  

เบียดเบียนตน เบียดเบียนตน เบียดเบียนตนไม่ใหต้นเติบโต ไม่ใหต้นดีข้ึน เบียดเบียนตน

แลว้ก็เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่เบียดเบียนตนก็ไม่เบียดเบียนใครเลย ไม่เบียดเบียนตนพยายามสร้างศีล 
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