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เทศน์เช้า วนัที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

วนัน้ีวนัพระ ออกพรรษา เวลาเขา้พรรษานะ เราต่ืนเตน้กนัเวลาเขา้พรรษา เขา้พรรษาเราจะ
ตั้งใจท าคุณงามความดีกนั แลว้ ๓ เดือน วนัน้ีวนัออกพรรษา เห็นไหม ๓ เดือน ไดส้มบุกสมบนั 
ใครไดท้  าความเพียรมากนอ้ยขนาดไหน ใครไดท้  าคุณงามความดีขนาดไหนไง 

ทีน้ีเวลาท าคุณงามความดี เวลาออกพรรษาแลว้พระเขาอาจจะมีความกระทบกระเทือนกนั 
มีความเห็นส่ิงใดท่ีมนัขดัแยง้กนั เขาจะใหว้นัน้ีเป็นวนัขอขมาลาโทษกนั น่ีวนัขอขมาลาโทษ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหถื้อเป็นวนัส าคญั เพราะว่าการกินใจกนัต่างๆ มนัไม่ดี ฉะนั้น เวลา
กระท าไป คนเรากระท าโดยท่ีไม่ตั้งใจ มนัไม่ไดต้ั้งใจ เราไม่ไดต้ั้งใจส่ิงใดเลย แต่ท าไปแลว้ดว้ย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดว้ยความต่างๆ แต่คนท่ีโดนกระท าเขามีส่ิงใดในใจ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ใหว้นัน้ีเป็นวนัมหาปวารณา 

เราท าความผดิพลาดส่ิงใด ทั้งต่อหนา้และลบัหลงัก็ดี ทั้งตั้งใจก็ดี ทั้งไม่ไดต้ั้งใจก็ดี จะขอ
ขมาลาโทษกนั ขอขมาลาโทษเพื่ออะไร? เพื่อใหม้นัสะอาดบริสุทธ์ิ ค  าว่า “สะอาดบริสุทธ์ิ” คือไม่
กินใจกนั พอไม่กินใจกนั ถา้เรามีความผดิพลาดส่ิงใด ต่อหนา้ก็ดี ลบัหลงัก็ดี ขอใหเ้ตือนกนั 
ขอใหเ้ตือนกนั ตรงน้ีส าคญั ตรงท่ีว่าเราคุยกนัไดไ้ง เราคุยกนั เราเตือนกนั เรามีส่ิงใดในหวัใจ เรา
มาเคลียร์ปัญหากนั เราเคลียร์แลว้ แลว้หมู่สงฆม์นัจะไดเ้ขม้แขง็ เพราะอะไร เพราะต่างคนออก
พรรษาแลว้ก็จะธุดงคไ์ป พอธุดงคไ์ป ใครไปพบส่ิงใด ไปเห็นส่ิงใด เราไปพบส่ิงใด 

ดูสิ เวลาหลวงตาท่านเล่านะ มีพระไปดว้ยกนั ๒ องค ์ก็สัญญากนัว่าองคห์น่ึงอยูใ่นถ ้า อีก
องคห์น่ึงอยูข่า้งนอก องคท่ี์อยูใ่นถ ้าก็บอกว่าจะอยู ่ ๗ วนั พอ ๓ วนั ออกมาแลว้ ออกมาเพราะ
อะไร เพราะอยูใ่นถ ้าแลว้มนัไปเจอส่ิงท่ีเขาตายทั้งกลม เขาออกมา 

เวลาถา้คนมนัคุยกนัไม่ไดอ้ยา่งน้ี ดูสิ เขาไปเจอผ ี ไปเจอส่ิงท่ีเขามารุกราน พอ ๓ วนัก็
ออกมาจากปากถ ้า “ออกมาท าไม ไหนว่าจะอยู ่๗ วนั” 
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“อยูไ่ม่ได ้อยูไ่ม่ไดเ้ลยจริงๆ” 

“ท าไม” 

“เพราะแผเ่มตตาเท่าไร บอกอยา่งไรเขาก็ไม่ยอมรับ” 

พระองคท่ี์อยูข่า้งนอกเขาบอกว่าอยา่งนั้นเราไปลอง 

เขา้ไปลองก็เจอเหมือนกนั เห็นไหม ค าว่า “เจอเหมือนกนั” คือว่าเวลาคนท่ีจิตใจไม่เสมอ
กนั ไม่เท่ากนั อีกคนมาบอกว่าเขาไปเจอส่ิงนั้น เจอสภาพแบบนั้น ไอค้นท่ีจิตใจเขาไม่ถึงมนัก็ไม่
เช่ือ มนัเป็นไปอยา่งนั้นไดอ้ยา่งไร มนัไม่มีหรอก โลกน้ีไม่มี แต่เวลาเสร็จแลว้เขาก็ไปลองของเขา 
เขาก็ไปทดสอบของเขา เขาไปเจอเหมือนกนั พอเจอเหมือนกนั มนัคุยมนัก็เขา้ใจ  

๑. ประสบการณ์อนัเดียวกนั 

๒. เวลาคุยกนั แบ่งปันกนั แบ่งปันความรู้สึกนึกคิด แบ่งปันประสบการณ์ต่อกนั มนัท าได ้ 

น่ีไง ส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์ตรงน้ี ตรงท่ีเวลาส่ิงใดท่ีเรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ เราท าส่ิงใดไป
แลว้ขอขมาลาโทษ ถา้ขอขมาลาโทษกนั ตกัเตือนได ้ ถา้ผดิอยา่งไรขอใหต้กัเตือน ขอใหบ้อก ถา้
ปวารณาเขาว่าอยา่งนั้นไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหแ้ทนปาติโมกขไ์ดเ้ลยล่ะ ค าวา่ 
“แทนปาติโมกข”์ ปาติโมกขน์ะ ถึงเวลา ๑๕ วนั เราตอ้งลงปาติโมกขก์นัสกัที ทบทวนกนัว่าใน
ปาติโมกข ์ ศีล ๒๒๗ เธอไดท้  าหรือเปล่า เธอไดท้  าหรือเปล่า คนส่วนใหญ่จะถาม ถามว่าคร้ังท่ี ๑ 
นะ เราถามคร้ังท่ี ๑ ถามคร้ังท่ี ๒ ถามคร้ังท่ี ๓ เราก็สาธุ สาธุกนัมา วา่ศีลบริสุทธ์ิไหม มนัถูกตอ้งดี
งามไหม แต่มหาปวารณาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกว่าใหท้  าแทนปาติโมกข ์ 

ฉะนั้น ท าแทนปาติโมกข ์แลว้วนัน้ีวนัมหาปวารณา พระก็จะปวารณากนั พวกเราชาวพุทธ
ใช่ไหม เรามาท าบุญกุศลกนัทั้งพรรษา ส่ิงใดท่ีมนัรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท าส่ิงใดไปแลว้มนัเป็นบาป
เป็นกรรม เป็นบาปเป็นกรรมนะ เห็นไหม เรามา เราปรารถนาความดี เรามาน้ีปรารถนาบุญกุศล 
แต่เราท าไปดว้ยความไม่รู้ ท  าไปดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ วนัน้ีก็ขอขมาลาโทษไง ค าว่า “ขอขมา
ลาโทษ” 

เวลาผูท่ี้ปฏิบติั คนท่ีปฏิบติัจิตยงัไม่เขา้ไปถึงท่ีสุด จิตมนัไม่เขา้ถึงตวัเอง มนัก็บอกว่าไม่
เป็นไร วิทยาศาสตร์มนัก็มีเท่าน้ี พสูิจน์ได ้ ของพิสูจน์ไดเ้ราก็ไม่รู้ แต่คนท่ีภาวนานะ เวลาภาวนา
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ไป เขา้ไปถึงสัจธรรม ไปเห็นส่ิงต่างๆ มนัต่อตา้น เวลาภาวนาไป ไปเห็นพระพุทธรูป เห็นต่างๆ 
มนัจะมีแรงตา้น มนัมีแรงขบั มนัมีการติเตียน มนัมีต่างๆ น่ีมนัเวรกรรมของเก่าๆ มาทั้งนั้นแหละ 
ส่ิงน้ีเพราะอะไร เพราะเราปล่อยมาไง เราท าส่ิงใดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แลว้ก็นึกว่าส่ิงนั้นมนั
ไม่เป็นไร ส่ิงนั้นเราท าแลว้เรานึกไม่ได ้เรานึกไม่ได ้เรารู้ไม่ได ้มนักส็ะสมมาๆ พอสะสม มนัเป็น
พนัธุกรรม 

เราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เห็นไหม คนเรา พนัธุกรรมของแต่ละคน เวลามนัเป็นพนัธุกรรมเอย มนั
เจบ็ไขไ้ดป่้วยเพราะพฤติกรรมความเป็นอยูม่นัเจบ็ไขไ้ดป่้วย หมอเขาบอกเลย เจบ็ไขไ้ดป่้วย
เพราะเหตุใด 

จิตใจของคนท่ีมนัมา จริตนิสัยของคนมนัเป็นชั้นเป็นตอนมา เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ท า
ดีท  าชัว่มนัก็ซบัสมมาๆ จิตใจของคนท่ีดี ภาวนาไป เขาปลอดโปร่ง เขาภาวนาไปเขาสะดวกสบาย
ของเขา ขิปปาภิญญา ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ไอเ้ราปฏิบติัของเราถูไถมาเกือบเป็นเกือบตาย ท าไมมนั
ติดขดัไปหมดเลย ติดขดัน้ีติดขดัโดยชาติปัจจุบนัน้ีนะ แต่คนท่ีเขาหดัภาวนาไป 

มีคนมาปรับทุกขเ์ร่ืองน้ีเยอะ ทั้งพระ ทั้งโยม เวลาจิตใจมนัจะภาวนา คิดถึงองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ก็ต่อตา้น คิดถึงครูบาอาจารยก์็ต่อตา้น มีพระมาหาเรา เวลาพดูไปน ้าตาไหล 
ผมก็เคารพนะ เขาบอกเขาก็เคารพครูบาอาจารย ์ เคารพหลวงปู่ มัน่ เคารพครูบาอาจารยข์องเรา ผม
ก็เคารพของผม แต่ท าไมจิตมนัลงไปแลว้มนัต่อตา้น มนัติฉินนินทา แลว้จะแกอ้ยา่งไร จะแก้
อยา่งไร 

เราถึงบอกว่าอยา่งน้ีเราก็ตอ้งขอขมาลาโทษ เพราะมนัเป็นอดีตไง มนัเป็นประวติัศาสตร์ 
ใครสามารถไปแกป้ระวติัศาสตร์ไดไ้หม ประวติัท่ีเราท าไว ้ ประวติัศาสตร์เราไปแกไ้ดไ้หม เราจะ
แกไ้ดปั้จจุบนัน้ีกบัอนาคตท่ีเราจะตั้งใจท าความดีของเรา ส่ิงใดท่ีผดิพลาดข้ึนไปเราจะไม่ท า แต่
ประวติัศาสตร์มนัก็เป็นประวติัศาสตร์ ทีน้ีประวติัศาสตร์มนัก็เป็นพนัธุกรรมในจิตน้ีไง 
ประวติัศาสตร์ ส่ิงท่ีมนัซบัสมมามนัก็เป็นพนัธุกรรมในใจเราน่ีไง ความรู้สึกนึกคิดของเราน่ีไง 
แลว้พอไปเจอส่ิงใดมนัต่อตา้น ค าว่า “ต่อตา้น” ต่อตา้นไปแลว้ใครไดป้ระโยชน์ล่ะ ไปต่อตา้นพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆม์นัจะไดป้ระโยชน์อะไร 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ปรินิพพานไปแลว้ สัจ
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บรรลุธรรมข้ึนมา 
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พระสงฆ์ๆ  ก็ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มีดวงตาเห็นธรรมก็เป็นอริยสงฆ ์ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ รัตนตรัย ท่านก็สมบรูณ์ในตวัของท่าน ท่านก็เป็นคุณงามความดีของเรา เราเป็นชาว
พุทธ เราระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นรัตนตรัย เป็นท่ีพึ่ง เป็นแกว้สารพดันึกของเรา 
เราไปต่อตา้นแลว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆจ์ะเดือดร้อนไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
มนัจะมีความเศร้าหมองไปไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆก์็สมบรูณ์อยูอ่ยา่งนั้น เพราะองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหันต ์ มีอะไรไปท าใหห้วัน่ไหวได ้ มนัสมบรูณ์ในตวัมนั
เองอยูแ่ลว้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึก เราเป็นชาวพุทธ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราไปต่อตา้นมนัก็เสียผลประโยชน์ของเราไง ส่ิงท่ีมนัต่อตา้นก็กิเลสตณัหา
ความทะยานอยากมนัถือตวัถือตนว่ามนัเก่ง ถือตวัถือตนว่าเป็นสุดยอดของคน ทั้งๆ ท่ีมนัโง่ น่ี
พญามารมนัเป็นแบบนั้นน่ะ แลว้ไปต่อตา้นๆ ใครไดป้ระโยชน์ ใครเสียประโยชน์ล่ะ? กไ็อต้วัเรา
น่ีแหละ ไอห้วัใจของเราน่ีแหละ ไอใ้จของเรามนัโดนกิเลสตณัหาความทะยานอยากปกคลุมอยูน่ี่ 
มนัถือว่ามนัเก่ง มนัแน่ มนัยอดคน แลว้มนัก็ไปเท่ียวต่อตา้นเขา ไปเท่ียวจบัผดิเขา ไปเท่ียวติเตียน
เขา แลว้มนัก็ไปกวา้นเอาบาปเอากรรมมาใส่หวัใจของมนั มนัท าตวัมนัเอง มนัไม่รู้ตวัมนัเองเลย
ไง  

ฉะนั้น เวลามนัต่อตา้นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ใครจะเสียผลประโยชน์ล่ะ? ก็เรา ก็ผู ้
ท่ีไปท ามนัเสียผลประโยชน์ ไอห้วัใจเราน่ีแหละ เห็นไหม ดูสิ มโนกรรม เราจะคิดส่ิงใด ท าส่ิงใด 
ถา้ใจมนัไม่คิดก่อนมนัท าไดไ้หม จะมาวดั ไม่มีศรัทธา ไม่มีความเช่ือ ไม่มีเจตนา มนัจะพาร่างกาย
น้ีมาไดไ้หม 

มนัก็ลากร่างกายน้ีมา เพราะมโนกรรมน่ีไง เพราะความพอใจไง หวัใจมนัเรียกร้อง ถา้
หวัใจมนัเรียกร้อง หวัใจมนัศรัทธา หวัใจมนัมี มนัก็ลากมาไง มนัก็ลากใหร่้างกายมา ท าบุญกุศลก็
เพราะมโนกรรมๆ 

แลว้มโนกรรม ถา้อวิชชา กิเลสตณัหาความทะยานอยากครอบง ามนัอยู ่ ก็ของแค่น้ี เรามา
วดัมาวา เราก็มาเพื่อบุญกุศลของเรา เราระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แกว้สารพดันึกของ
เรา แต่ท าไมจิตใจมนัเป็นแบบน้ี 
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เวลาชาวโลกท่ีจิตใจเขาไม่ศรัทธา เขาติฉินนินทาพวกเรานะ ติฉินนินทาคนท่ีไปวดัว่าไอ้
พวกไปวดัมีปัญหาทั้งนั้นแหละ...ก็มีจริงๆ ก็มีปัญหาเพราะมีความไม่รู้ในใจน่ีไง มีปัญหาเพราะว่า
มนัทุกข ์มีปัญหาเพราะเกิดมาเป็นคน เป็นสัตวป์ระเสริฐ 

สัตวป์ระเสริฐ ดูสิ ในบรรดาสัตว ์ ๒ เทา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด 
เทวดา อินทร์ พรหมยงัตอ้งมาฟังเทศน์องค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ในบรรดาสัตว ์๒ เทา้องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด 

เราก็เป็นสัตว ์ ๒ เทา้ เราก็เป็นสัตวป์ระเสริฐ สัตวป์ระเสริฐมนัจะหาอยูห่ากินแต่เร่ืองทาง
โลกใช่ไหม มนัจะหาอยูห่ากินดว้ยปัจจยัเคร่ืองอาศยัน้ีใช่ไหม มนัไม่มีคุณธรรมในหวัใจมนัใช่
ไหม มนัไม่หาส่ิงท่ีเป็นอริยทรัพยใ์นใจเลยหรือ มนัไม่หาความสุขอนัย ัง่ยนื ความสุขอนัย ัง่ยนืมนั
ไม่ตกอยูใ่ตไ้ตรลกัษณ์ มนัไม่ตกอยูใ่ตก้ารเปล่ียนแปลง ความสุขท่ีมนัจะหาข้ึนมาไดจ้ากท่ีหวัใจ
มนัลม้ลุกคลุกคลาน เราเป็นสัตวป์ระเสริฐ เราแสวงหาดว้ยบุญกุศลนะ 

คนมีบุญกุศลท าส่ิงใดก็ประสบความส าเร็จ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาดว้ยสัจจะ คนท่ีมี
คุณธรรมอยูท่างโลกก็ประสบความส าเร็จทางโลก จะลม้ลุกคลุกคลานบา้งมนัก็ลม้ลุกคลุกคลาน 
เป็นอนิจจงั มนัก็ข้ึนมาไดเ้พราะมนัมีสัจจะ ค าว่า “มีสัจจะ” มนัมีตน้มีปลาย สัจจะคือมนัมีความ
มัน่คง สัจจะมนัไม่ลม้เหลว คือว่ามีเป้าหมาย ไม่ใช่คนอ่อนแอ คนไม่เอาไหน คน
ผดัวนัประกนัพรุ่ง พอมาปฏิบติัก็ปฏิบติัผดัวนัประกนัพรุ่งไป เห็นไหม ถา้คนมีสัจจะ มีบารมี มนั
มีบารมีตั้งแต่นัน่ไง แลว้มนัมาจากไหนล่ะ? มนัมาจากหวัใจเราน่ีแหละ  

ฉะนั้น เวลามาน่ีนะ เราก็บอก “เรามาท าบุญทั้งนั้นแหละ ท าบุญเสร็จแลว้ก็ไดบุ้ญสิ ตอ้งมา
ขอโทษใคร ตอ้งมาขอโทษใคร” 

ถา้คิดอยา่งนั้นนะ เราไม่เห็นความผดิพลาดของเราไง เราไม่ไดข้อโทษใคร องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นถึงศาสดา มีฤทธ์ิมีเดช เวลาคนเขาจา้งคนมาด่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ พวกคนท่ีไม่เห็นดว้ย “หวัโลน้” สมณะหวัโลน้ต่างๆ ท่านมีฤทธ์ิมีเดช ท่านท าทุกๆ อยา่งไดเ้ลย 
ถา้ไปทางโลกนะ ท่านใชฤ้ทธ์ิใชเ้ดช คนคนนั้นจะมาระรานท่านไม่ไดเ้ลย ท่านไม่ตอแยเลย จน
พระอานนทท์นไม่ไหวนะ พระอานนทบ์อกว่าหนีเถอะ หนีเถอะ  
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถามว่า “อานนท ์ถา้เราหนีไปขา้งหนา้ แลว้ขา้งหนา้เขาด่า
อีกจะท าอยา่งไรล่ะ เราหนีต่อไปแลว้หนีไปไหนล่ะ” 

เห็นไหม เราอยูก่บัโลก หวัใจของสัตวโ์ลก โลกธรรม ๘ ติฉินนินทามนัมีอยูท่ ัว่ไป เขาติ
ฉินนินทาดว้ยใจของเขาท่ีเป็นโลกนะ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีฤทธ์ิมีเดช ท าไดทุ้กๆ 
อยา่งเลย แต่ไม่ท า เพราะอะไร เพราะว่าท าใหเ้ขาเขา้ใจไม่ไดไ้ง ท าใหเ้ขาบรรลุธรรม ใหเ้ขาเห็น
สัจธรรมความจริงมนัเป็นไปไม่ไดไ้ง  

น่ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีฤทธ์ิมีเดชท าไดทุ้กๆ อยา่งเลย แต่ท่านกลบัอ่อน
นอ้มถ่อมตน อ่อนนอ้มถ่อมตนส าหรับส่ิงท่ีมนัเป็นแรงต่อตา้นนะ แต่ถา้คนมีอ านาจวาสนา อุบาย
ไง อุบายการแนะน า อุบายการสั่งสอน ถา้เรามีทิฏฐิของเรา เราว่าของเราถกูตอ้ง ท่านจะมีขอ้มูล 
จะมีเหตุการณ์ท่ีมาเทียบเคียงว่าของเราไม่ใช่ ท่านจะมีอุบายใหเ้รามาเปรียบเทียบว่าความคิดเรา
เป็นความคิดท่ีสกปรก ท่านจะมีอุบายมาบอกเรานะ มีอุบายเสนอมานะ ใหเ้ราไดเ้ทียบเคียง ถา้เรา
เทียบเคียง นัน่คืออะไร? ดวงตาเห็นธรรม ถา้ดวงตาเห็นธรรม ใครเป็นคนเห็นล่ะ 

แต่ถา้เราบอกว่า “เราจะตอ้งไปขอโทษใคร เราน่ีสุดยอดคน” นัน่ล่ะมนัปิดตา มนัไม่ส านึก
ตวัเองไง แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการข้ึนมาจนเขาเอามาเทียบเคียง น่ี
เวลาเขาเปิดตาของเขา 

ธรรมในพระไตรปิฎกมีมหาศาลเลย พวกเดียรถียนิ์ครนถต่์างๆ เวลาเขาถือลทัธิต่างๆ มา 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ โอ๋ย! เวลาเขาเปิดตานะ เขากราบแลว้กราบเล่า 
เปรียบเหมือนคนท่ีหงายของท่ีคว  ่าอยูใ่หห้งายข้ึน ภาชนะท่ีมนัคว  ่าอยู ่ ฝนตกแดดออกมนัไม่ได้
อะไรเลย จิตใจท่ีมีทิฏฐิมานะมนัเก่งอยูค่นเดียว มนัเก่งๆๆ ไม่ไดอ้ะไรเลย มนัต่อตา้นไปหมด มนั
ไม่ไดอ้ะไรเลย 

แต่ถา้วนัไหนมนัหงายภาชนะของมนัข้ึนมา ฝนตกมนัก็ไดน้ ้ า หงายภาชนะข้ึนมา กราบ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เปรียบเทียบว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สามารถหงาย
ของท่ีคว  ่าอยูใ่หห้งายข้ึนมาได ้ ถา้หงายของท่ีคว  ่าอยูใ่หห้งายข้ึนมาได ้ เขาจะไดป้ระโยชน์ของเขา 
น่ีก็เหมือนกนั เราหงายหวัใจเราข้ึนมา เราอ่อนนอ้มถ่อมตน 

“แลว้จะไปขอโทษใคร ไม่ไดท้  าอะไรผดิเลย” 
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รู้หรือว่าไม่ไดท้  าอะไรผดิ จิตใจมนัไม่แฉลบเลยหรือ มนัไม่คิดอะไรนอกเร่ืองนอกราวเลย
หรือ ถา้มนัแฉลบ มนัคิดนอกเร่ืองนอกราว นัน่ล่ะ นัน่ล่ะมโนกรรมมนัส าคญักว่ากายกรรม 
วจีกรรม 

กายกรรม ท าร้ายเขาๆ คนมนัท าร้ายเขามนัท าร้ายเพื่ออะไร? ท าร้ายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
นัน่เร่ืองหน่ึง แต่มนัท าร้ายเขามนัตอ้งคิด ถา้มนัไม่คิดมนัจะวางแผนไดอ้ยา่งไร มนัไปท าร้ายเขา 
วจีกรรมท่ีพดูออกไป ใครเป็นคนสั่ง แลว้มนัมาจากไหน? มาจากมโนกรรม แลว้มโนกรรมมนั
แฉลบๆๆ อยูอ่ยา่งน้ี แลว้บอกว่าไม่ไดท้  าอะไรผดิเลยหรือ  

ถา้มนัไม่ไดท้  าอะไรผดิ นัน่ล่ะมนัจะเป็นเวรเป็นกรรม นัน่ล่ะมนัจะเป็นพนัธุกรรมของจิต 
นัน่ล่ะมนัจะเป็นจริตนิสัยไป แลว้เวลาไปเกิดภพใดชาติใด เราก็มาเสียใจนะ “ผมก็รักของผมนะ” 
พระมาหาเราหลายองคม์าก ร้องไห ้ เขากรั็กหลวงปู่ มัน่ เขาก็รักครูบาอาจารย ์ แต่เวลาภาวนาไป 
พอมีครูบาอาจารย ์มนัต่อตา้น มนัติ โอโ้ฮ! เขาเสียใจ 

คือจริงๆ เจตนาปัจจุบนัมนัรู้ เพราะเราเห็นภาวะสังคม เรารู้ เรายอมรับ แต่ไอจิ้ตใตส้ านึกน่ี 
ไอท่ี้เราคุมไม่ไดน่ี้ ไอค้วามรู้ท่ีมนัดนัออกมาน่ีมนัโจมตี มนัโจมตีตลอด แลว้เขาถามวิธีแก ้

วิธีแก ้ เราบอกว่า มนัเป็นประวติัศาสตร์ มนัเป็นอดีต เราจะไปแกต้รงไหนล่ะ แต่ใน
ปัจจุบนัน้ีเราส านึกแลว้ ถา้เราส านึกแลว้ใหข้อขมาลาโทษ รตนตฺตเย ปมาเทนฯ พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์ เพราะว่าอดีตชาติเราไปสบประมาท เราไปแฉลบถึงใครก็ไม่รู้ เพราะพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์รตนตฺตเย ปมาเทนฯ ขออภยั บดัน้ี ปัจจุบนัน้ีส านึกไดแ้ลว้ ถา้การขออภยั การ
ขอขมาลาโทษมนัจะแกไ้ดไ้หมล่ะ? มนัแกอ้ดีตไม่ไดใ้ช่ไหม แต่คนส านึก คนส านึกผดิ เห็นไหม 

วนัน้ีวนัมหาปวารณาไง เพราะอะไร เพราะพระเขาส านึก ถา้พระเขาส านึกไดน้ะ เวลาค า
ปวารณา ถา้ต่อหนา้ก็ดี ลบัหลงัก็ดีท่ีไดท้  าผดิพลาดพลั้งไป ขออภยัต่อกนั แลว้ตกัเตือนกนันะ ถา้
ผมผดิส่ิงใดใหเ้ตือนๆ ผมส่ิงใดใหบ้อกๆ ถา้ใจเป็นธรรมมนับอกไดไ้ง 

ถา้ใจเป็นโลกนะ ผูมี้อ  านาจไปบอกมนัสิ ท าก็ท  าเป็นพอพิธีไง ท าพิธีกรรมเพราะพิธีมนัมี
ใช่ไหม แต่ผูมี้อ  านาจไปบอกมนัสิ ไล่ออกวดัเลยนะ ไม่ใหอ้ยู ่ มนัจะครองวดัเลย แลว้วดัน้ีเป็นวดั
ของใครล่ะ วดัน้ีเป็นสมบติัสาธารณะ วดัน้ีเป็นของโลก โลกสร้างมา ปัจจยัเคร่ืองอาศยัต่างๆ โลก
หามา หามาเพื่อประโยชน์กบัสังคมนะ  
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น่ีพดูถึงว่าท าไมเราถึงตอ้งท าปวารณา ท าไมเราตอ้งขอขมาไง ถา้ไม่พดูอยา่งนั้น “อู๋ย! ก็
เพิ่งมาวดัเด๋ียวน้ี ใหข้อขมา จะไปขอขมาใคร ก็ไม่ไดท้  าอะไรผดิเลย ไม่ไดท้  าอะไรเลย ไปขอขมา
ใครล่ะ” 

แต่เวลามนัใหผ้ลนะ จิตท่ีมนัใหผ้ล มนัทุกข ์มนัเป็นไฟสุมขอน มนัเผาอยูก่ลางหวัใจ หนา้
ช่ืนอกตรม หนา้น้ีช่ืนบาน หวัใจน้ีกลดัหนอง เราท าของเราเพื่อเหตุน้ีไง ขอขมาลาโทษดว้ย
สติปัญญา ดว้ยหวัใจของเรา เอวงั 


