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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมเพราะวนันี้ วนัมหาปวารณา เขาจะมาปวารณาต่อกนัไง 
เวลาปวารณาต่อกนัเห็นไหม สงฆเ์ขาเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั เขาจะปวารณาต่อกนั สงฆถ้์าแตก
เป็นฝักเป็นฝ่ายเหน็ไหม การปวารณากนัๆ แล้วไม่ลงใจกนั ความไม่ลงใจกนัเห็นไหม เวลา 
อโุบสถสามัคคี สามัคคีธรรม ความสามัคคีธรรมนะ ในพทุธศาสนาเร่ืองฉันทามติจะต้องเห็น
พร้อมกนัหมดเป็นฉันทามติ เวลาสาธุๆ พร้อมกนั แต่โดยมารยาทสงัคมมารยาทโดยธรรมเห็น
ไหม โดยธรรมผู้ที่ไม่เห็นด้วยกส็าธไุปตามนั้น ไปตามนั้นเพราะอะไร เพราะเราเป็นเสยีงข้าง
น้อย เป็นผู้ยอมความจ านน นั่นเป็นความเหน็ของเขา ความเห็นของเขาเพราะอะไร เพราะมนั
เป็นทฐิิมานะในหัวใจ ถ้าเป็นทฐิิมานะในหัวใจ สิง่ใดที่เห็นว่าชอบในความยึดทฐิิมานะอนันั้น ก็
เห็นว่าอนันั้นเป็นความชอบ  

แต่ถ้าเป็นความจริงๆ ความจริงไม่ใช่เป็นความชอบ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ
เจ้าตรัสรู้ธรรมเองโดยชอบ ความชอบธรรมในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าคือ
ความชอบธรรมโดยข้อเทจ็จริง ความชอบธรรมคือเหตุและผล ไม่ใช่ความชอบใจ ความชอบ
ใจๆ คือว่าเสยีงข้างน้อยเป็นความชอบใจของเรา ความชอบใจของเราว่าเป็นความเห็นของเรา
ไง ความเห็นของเราเพราะวฒุิภาวะของเราแค่นั้นไง เป็นบุคคลไร้ราก ไม่มีรากเหง้า ต้นไม้ไร้
ราก ต้นไม้ไร้รากเห็นไหม ยืนต้นไว้ไม่ได้หรอกเดีย๋วกล้็ม ดูส ิ พืชไม่มีรากเห็นไหม เวลาใน
หลวงท่านท า หญ้าแฝกๆ หญ้าแฝกเห็นไหม เพราะรากมันลกึ รากมันยึดแผ่นดินไว้ดี เขา
พยายามไปปลกูตามริมน า้เพื่อไม่ให้ตลิ่งมันพัง ให้มนัเป็นคุณประโยชน์เหน็ไหม หญ้าแฝกๆ 
เวลาเขาปลกู เขาปลกูของเขาเพื่อประโยชน์ของเขา เพราะมันมีราก 

คนมีรากมีเหง้านะ มันมาจากความรู้สกึจากภายใน คนที่ไร้ราก คนที่ไร้รากเขาเรียกขยะ
สงัคม มันเป็นขยะ ดูส ิเวลาความเห็นของเราเห็นไหม เขาว่าขันธ ์๕ เป็นขยะ ถงัขยะ มันอยู่ใน
ถงัขยะๆ เพราะมันไม่เป็นธรรม ถ้าเป็นธรรมมันต้องมีเหตุมีผลของมัน ถ้ามีเหตุมีผลของมัน 
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เป็นความจริงของมันนะ มันมีอดุมการณ ์ คนที่มีอดุมการณ ์ มีจุดยืน มีเป้าหมาย เขามีรากมี
เหง้าของเขา ถ้าเขามีรากมีเหง้าของเขา ไม่ใช่คนไร้ราก  

คนไร้รากนี่เลือ่นลอย เอาแต่อารมณค์วามรู้สกึของตน แล้วความรู้สกึของตนนั้น
เทยีบเคียงอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเป็นคนทีม่ีรากเหง้ามันเป็นประโยชน์ แม้แต่ดูส ิสิง่ที่เป็นพืชไร่เหน็
ไหม เขามีรากมีเหง้า อย่างเช่นยางพาราๆ เขาปลกูยางพาราเห็นไหม มันไม่มีรากแก้ว เวลา
คลืน่ลมแรง น า้ท่วมนี่มันยึดไว้ไม่ได้ ระเนระนาดหมด เวลาลมพายุเกดิขึ้นไปหมดเลย แต่ถ้ามี
รากเห็นไหม ดูส ิ ต้นไม้ที่มีรากมั่นคงของเขา เจอพายุลมแรงขนาดไหนมันต้านทานอยู่ได้ นั่น
เพราะมันมีรากของมัน มันรักษาตัวของมัน มนัมีอดุมการณข์องมัน มันมีจุดยืนของมัน สิง่ที่ไร้
รากเห็นไหมไม่เป็นประโยชน์กบัใคร  

นี้ ถ้าเป็นมนุษย์ล่ะ มนุษย์ เห็นไหม ดูส ิองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า พระโพธสิตัว ์
๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย การสร้างอดุมการณอ์ย่างนั้นมา ความสร้างอดุมการณ์
อย่างนั้นมา สิง่ที่ดีงามเห็นไหม พวกเราที่ท ากนัๆ อยู่นี่ สร้างคุณงามความดีๆ ผู้ที่เหน็ภัยใน
วฏัฏะบวชเป็นพระ บวชเป็นพระขึ้นมากอ็ยากจะพ้นจากทุกข์ ถ้าอยากจะพ้นจากทุกข์ สิง่ที่
ธรรมะขององค์สมเดจ็สมัมาสมัพุทธเจ้ายังเข้าใจไม่ได้ยังไม่เห็นคุณประโยชน์เลย เห็น
ประโยชน์แต่กเิลสตัณหาความทะยานอยากของตน  

ถ้ากเิลสมันท่วมท้น กเิลสมันล้นหัวใจ ดีๆ สดุยอดๆ สดุยอดด้วยกเิลสทั้งนั้น ไม่มีสิง่
ใดเป็นชิ้นเป็นอนั มีแต่ความเห็นของตน แล้วความเห็นของตนมีอ านาจบาตรใหญ่ บาตรใหญ่
มาก บาตรของเราใหญ่กว่าลกูบาตรของคนอืน่ บาตรคนอืน่เลก็น้อย ถ้าเป็นความคิดความเห็น
ของคนอืน่เห็นไหม การกระท าของคนอืน่ไร้สาระ แต่ถ้าเป็นของเราอ านาจบาตรใหญ่ โอ้โห 
บาตรมันลกูโตกว่าเขา บรรจุอาหารกเ็ยอะกว่าเขา ท าความดีกม็ากกว่าเขา โอ้ เพราะบาตรใหญ่ 
นี่มีอ านาจบาตรใหญ่ บาตรใหญ่ด้วยทฐิิมานะไง 

หลวงปู่มั่น หลวงตา ท่านพูดประจ า ถ้าพูดถงึทางธรรมเป็นเศรษฐี เป็นท่านอาจารย์
ใหญ่ สดุยอดของความเคารพบูชาของสามโลกธาตุ แต่เวลาหลวงตาท่านอยู่ด้วยท่านเป็นผู้
อปัุฏฐากเอง ท่านบอกว่าถ้าเป็นทางโลกๆ คนสิ้นไร้ไม้ตอกเลย ไม่มีสิง่ใดเป็นชิ้นเป็นอนัเลย 
ทางโลกๆ นะเศษคน เวลาทางโลก หลวงปู่มั่นนะในสายตา หลวงตาท่านพูดถ้าทางโลกเขามอง
นะเศษคนเลย เศษคนนี่ไร้สาระเลย ไม่เห็นมีอ านาจบาตรใหญ่ เป็นเศษคนเลย ท าตัวเป็น
ตัวอย่าง เป็นผู้น าที่ดี เป็นผู้มักน้อยสนัโดษ ของสิง่ใดมาให้ลกูศษิย์ก่อน  
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สงครามโลกๆ ผ้าผ่อนไม่มีเห็นไหม ได้มาให้ลกูศษิยท์ั้งนั้น จนหลวงตาท่านทนไม่ได้นะ 
แล้วของท่านอาจารย์เอาไหน ไม่เป็นไร หัวหน้าไม่เป็นไร หัวหน้าเดีย๋วมันหาได้ทั้งนั้น ให้พระ
เลก็พระน้อยไว้ก่อน นั่น นั่นคนทีม่ีคุณธรรม ไม่เห็นมีอ านาจบาตรใหญ่ตรงไหนเลย เวลา
คุณธรรมในหัวใจเศรษฐีธรรม เทศน์ทไีรสิ้นกเิลสทั้งนั้น เวลาหลวงปู่มั่นท่านบอก หลวงตาท่าน
พูดเห็นไหม หลวงปู่มั่นท่านเทศน์เลย สิ้นสดุแห่งทุกข์ทุกกณัฑเ์ลย แต่มันไม่ถงึใจ ไม่ถงึต้องไข
กอ๊กไง ไขกอ๊กคือไปถามปัญหาธรรม ถามให้มันผดิๆ ถูกๆ นั่นน่ะ ค าว่าผดิๆ ถูกๆ กถ็ามเพื่อ
ไปเฉียดธรรมะของท่าน ไปไขกอ๊กไง ไขกอ๊กไขหัวใจอนันั้นออกมาไง ถ้าไขหัวใจนั้นออกมา โอ้
โห เทศน์กณัฑน์ั้นมันดูดดื่ม มันแทงใจ มนัถงึอกถงึใจ  

นี่ไง เวลาคุณธรรมแสดงออกมาเห็นไหม ครบูาอาจารย์ที่ไปอยู่กบัหลวงปู่มั่นกย็อดคน
ทั้งนั้น ยอดคนคือคนที่แสวงหาทางออกทั้งนั้น แล้วแสวงหาทางออกกห็าครบูาอาจารย์ที่เลอ
เลศิทั้งนั้น ถ้าครบูาอาจารย์ที่ไม่มีคุณธรรมจะมาสั่งสอนเราได้ยังไง ครบูาอาจารย์ที่ไม่มี
คุณธรรมสัง่สอนเราไม่ได้ แล้วสั่งสอนเราไม่ได้ คนที่มีคุณธรรมๆ มันคืออะไรล่ะ คุณธรรมคือ
ธรรมในหัวใจอนันั้นที่มันแสดงออกมา แสดงออกมาด้วยความเสมอภาค แสดงออกมาด้วย
ความเมตตา แสดงออกมาด้วยความอบอุ่น ไม่ได้แสดงออกมาด้วยอ านาจบาตรใหญ่ จะย ่าเขา
ไปทั่ว จะไปย ่าใคร ย ่าไม่ได้หรอก หัวใจนั้นมันทุเรศ ไร้สาระ คนไร้สาระ ขยะสงัคม ไม่มี
ประโยชน์  

แต่คนที่เป็นคุณงามความดีเห็นไหม เขาสร้างแต่ประโยชน์ของเขา จะอยู่ในหมู่สงฆ ์ อยู่
ในหมู่คณะ เขากท็ าตัวของเขาไม่ให้เป็นภาระใคร ค าว่าเป็นภาระเขานะ แม้แต่ข้อวตัรปฏบิตัิ
ขึ้นมา ที่ใช้สอยกนัอยู่นี่ เวลาใครมาเห็นไหม โอ้โห ที่นี่ท าไมมนัสะอาด ที่นี่มันสะอาด สะอาด
มาจากอะไร สะอาดมาจากข้อวตัร ข้อวตัรคืออะไร นี่กจิของสงฆ ์กจิของสงฆ ์กจิ ๑๐ อย่างของ
สงฆ ์ สงฆผ์ู้ที่ไม่ใช่วตัรร้าง เป็นคนไม่ใช่คนไร้สาระ เป็นคนที่มีสาระ สาระแก่นสาร ที่ลงให้
ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า  

ข้อวตัรปฏบิตัินี้ เป็นธรรมและวนิัยที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้สัง่สอนไว้ ได้
วางไว้ให้ศากยบุตรพุทธชิโนรสเป็นผู้ด าเนินชีวติ ด าเนินตามนั้น ถ้าเราเคารพองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้า เราท าด้วยความช่ืนอกช่ืนใจนะ ถอืธรรมมาแล้วเป็นสาธารณสมบตัิ สิง่ที่ท า
มาแล้ว ข้อวตัรปฏบิตัิในวดัเป็นที่สาธารณะ แต่ผู้ที่ได้ใช้สอยคือบริษัท ๔ อบุาสก อุบาสกิา เห็น
ไหม ภิกษุ ภิกษุณ ี อบุาสก อบุาสกิา ได้ใช้สอยอย่างนั้น ใครที่ได้มาใช้สอยอย่างนั้น เขาเห็น
แล้ว นี่ไง นี่เป็นคุณงามความดีขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า  
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องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วสองพันกว่าปี สิง่ที่องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้าได้สัง่สอนไว้ ยังมีผู้ที่กระท าตาม ศากยบุตรบุตรขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พุทธเจ้ายังทรงธรรมทรงวนิัย ยังได้ท าข้อวตัรข้อปฏบิัติสิง่นี้มา สิ่งนี้มาเพื่ออะไร ท าสิง่นี้มาเพื่อ
ไปให้กระเทอืนกเิลสในใจของตน ในใจกเิลสของตน กเิลสมันขี้ เกยีจขี้คร้านทั้งนั้น กเิลสนี่มนัมี
อ านาจบาตรใหญ่ มันครอบง าหัวใจของสตัวโ์ลก เป็นคนที่ไร้สาระ คนที่ไร้สาระแล้วกเิลสตัณหา
ความทะยานอยากมันถอืว่ามันมีสาระ สาระในความมีอ านาจบาตรใหญ่ อ านาจอย่างนั้นมัน
อ านาจของกเิลสตัณหาความทะยานอยากครอบง าหัวใจ 

แต่ผู้ที่มีคุณธรรมในหัวใจ เขาลงให้องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาหลวงตาท่าน
บรรลธุรรมๆ พุทธ ธรรม สงฆ ์รวมลงอยู่ที่ใจ พุทธ ธรรม สงฆ ์รวมลงที่ใจ ที่ใจนั้นก้มลงกราบ
ด้วยหัวใจ กราบด้วยความระลกึถึง กราบด้วยความนอบน้อม กราบด้วยความอบอุ่น กราบด้วย
ความมีจุดยืน แล้วท าข้อวตัรอย่างนั้นเพื่อบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

การบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ท าให้เขาเป็นคนที่มีสาระขึ้นมา มีราก 
รากเหง้าของพุทธศาสนา รากเหง้าของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ มันฝังลงไปในหัวใจนั้น 
ในหัวใจนั้นมพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ สถติอยู่กลางหัวใจดวงนั้น เขาเป็นคนที่มีรากเหง้า 
เป็นศากยบุตร มีรากมีแก่นมีสาร มันเป็นประโยชน์กบัใจของเขา ใจของเขาเป็นที่อบอุ่น
เพราะว่าเขามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์อยู่ในหัวใจของเขา เวลาเขาประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา 
เวลาหลวงตาท่านสิ้นกเิลสเห็นไหม พุทธ ธรรม สงฆ ์ รวมลงที่ใจ พุทธ ธรรม สงฆ ์ รวมเป็น
หนึ่งเดียวในหัวใจ พทุธะสว่างไสวกลางหัวใจนั้น รากเหง้าที่ฝังลงในหัวใจนั้นไง ในวฏัฏะ นี่ไง 
เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะๆ มีรากเหง้า มีที่มาที่ไปทั้งนั้น ไม่ใช่คนไร้ราก 

ไร้รากไร้สาระ ไร้สาระไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนั แต่อ้างธรรมะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พุทธเจ้าไปจบัผดิคนอืน่ ไปจบัผดิๆ ไปจับผดิ จบัผดิได้ยังไง มีสทิธอิะไร ใครขอนิสยัเอง็ ใคร
อยู่ในอ านาจของเอง็ เอง็มีอ านาจอะไร เอง็มีอ านาจอะไรเข้ามาบงการพระ ใครมีสทิธใินพระ 
พระเทวทตัขอปกครองสงฆ ์ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ายังไม่ให้ พระสารีบุตร พระโมค
คัลลานะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ายังบอกว่าไม่ให้ แม้แต่พระสารีบุตร พระโมคคัลลา
นะ เรายังไม่ให้ปกครองสงฆ ์ไอ้เทวทตัมึงมีอะไรจะมาขอ เทวทตัมีสทิธอิะไร ไม่มีสทิธิ์  

แม้แต่สงฆ ์ สงฆป์กครองสงฆ์ สงฆก์ต้็องเป็นสงฆเ์สมอกนั ศลีเสมอกนั ทฐิิเสมอกนั 
ความเห็นเสมอกนั ความเป็นอยู่เสมอกนั ความคิดความเห็นเห็นไหม นี่สปัปายะ ๔ หมู่คณะ
เป็นสปัปายะ ความเป็นสปัปายะมันมีเป้าหมายเหมอืนกนั เป้าหมายของเราคือศลี สมาธิ
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ปัญญา เป้าหมายของเราคือมรรคผลนิพพาน เป้าหมายของเราคือการฝึกฝนอนันั้น ถ้ามันมี
เป้าหมายอนันั้นแล้วมันมีอะไรเป็นสิง่กดีขวาง สิง่ที่กีดขวางมันมีอะไร  

เวลาสงัคมปฏบิตัิเห็นไหม เช้าขึ้นมาท าภัตกจิเสรจ็แล้วต่างคนต่างเข้าที่ของตน ต่างคน
ต่างภาวนาของตน เวลาสิง่ที่จะเป็นหน้าที่การงานเขาท าตอนท าข้อวตัร ท าข้อวตัรท าเสรจ็แล้ว
ต่างคนต่างเข้าสู่ที่ของตน ต่างคนต่างอยู่ที่ของตน ผู้ที่จะประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาเขาต้องการ
ความสงบความระงบั เขาไม่ต้องการให้ใครเข้ามาคุยด้วย ใครเข้ามาวุ่นวาย ไม่มีทาง อยู่บ้าน
ตาดจะเดินผ่านร้านของใครต้องขออนุญาต ต้องขออนุญาต เป็นสทิธิ์ เป็นสทิธิ์ของผู้ที่อยู่ที่นั่น 
ผู้ที่เขาอยู่ในกุฏใิดในร้านใดบริเวณโดยรอบนั้นเป็นสทิธขิองเขา จะเดินผ่านเข้าไปต้องขอ
อนุญาต ไม่มีสทิธิ์เดินผ่านเข้าไป เพราะอะไร เพราะมันเป็นสงัคมปฏบิตัิ ไม่ใช่สงัคมของคนไร้
ราก 

สงัคมที่เห็นแก่ตัว ถอือ านาจบาตรใหญ่ ไม่มีบาตรกไ็ปเที่ยวเอาบาตรของคนอืน่มาทุบ
รวมเป็นบาตรของตัว บาตรของใครกบ็าตรของมันเห็นไหม นี่ปัตโต บาตรของเธอเหรอ อา
มะภันเต สงัฆาฏขิองเธอเหรอ ทุกอย่างเป็นสมบตัิของส่วนบุคคล ไม่มีใครสามารถไปเอาบาตร
ของใครมารวมเป็นบาตรของเราได้ ไม่มีสทิธิ์ ความดีของเรากเ็ป็นความดีของเรา ความดีของ
เขากเ็ป็นความดีของเขา ความดีของใครกเ็ป็นความดีของคนคนนั้น แล้วเวลาประพฤติปฏบิตัิ
ขึ้นมา สมาธขิองใครกเ็ป็นสมาธขิองคนคนนั้น สติปัญญาของใครกเ็ป็นสติปัญญาของคนคนนั้น  

คนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเลย เห็นไหม มีแต่ความพาล ความพาลประจ าหัวใจ เที่ยว
ระรานเขาไปทั่ว ระรานเขาไปแล้วได้ประโยชน์อะไร ระรานไปแล้วคิดว่าคนอืน่เขาจะยอมรับ
เหรอ มันเป็นไปไม่ได้หรอก กลิ่นของศลีกลิ่นของธรรมมันหอมทวนลม ความดีเท่านั้น ความดี
ของคน คนยอมรับความดีต่อกนั เห็นไหม คู่อาฆาตต่อกนั แต่คนคนหนึ่งเขาท าแต่คุณงาม
ความดีๆ คู่อาฆาตนั้นยังยอมจ านนกบัคุณงามความดีอนันั้นเลย ถงึจะอาฆาตมาดร้ายเขา แต่
เขากท็ าคุณงามความดีเพื่อคุณงามความดีของเขา เราจะยอมจ านนกบัความดีของเขานะ 
ยอมรับว่าคุณงามความดีของเขา ไม่ใช่ยอมรับเพราะโทษของเขา ไม่ใช่ยอมรับเพราะ
อ านาจบาตรใหญ่ที่เขาจะครอบง า เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้หรอก  

ทุกคนหัวใจเหมือนกนั ใจของคนเหมือนกนั ปรารถนาความสขุเกลยีดความทุกข์
เหมือนกนั ปรารถนาความจริงเกลยีดไอ้พวกมารยาสาไถยเหมือนกนั ปรารถนาคุณธรรม 
เกลยีดกเิลสตัณหาความทะยานอยาก เกลยีดการปลิ้นปล้อนหลอกลวงของสตัวโ์ลก เกลยีด
ทั้งนั้น ไม่มีใครหรอกที่ยอมจ านนกบัความพาลชน ไม่มีใครยอมจ านนหรอก เขาจะยอมจ านน
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กบัคุณงามความดี แม้แต่เดก็น้อยท าคุณงามความดี ผู้ใหญ่ยังให้รางวลั ผู้ใหญ่ยังเคารพนบ
นอบ  

ความดีเท่านั้นมันถงึชนะ ชนะเห็นไหม ชนะความเลวร้ายทั้งหมด ธรรมะย่อมชนะทั้ง
ปวงทั้งหมด ธรรมะย่อมชนะหมด สจัธรรมความจริงชนะหมด ความจอมปลอมชนะไม่ได้ หน้า
ไหว้หลงัหลอกไม่ได้หรอก อยู่ไม่ได้ เวลามันพิสจูน์ทั้งนั้น มันเป็นไปไม่ได้ ไม่มหีรอก อธรรม
ครองโลกไม่มี ไม่มี ธรรมะเท่านั้นครองโลก แต่กไ็ม่ครองด้วย โลกเป็นเร่ืองของโลก เขาจะ
ครองคุณธรรมในใจของตน เห็นไหม ถ้ามันจะครองคุณธรรมในใจของตน ศลี สมาธ ิ ปัญญา 
ศลีกค็ือศลี ศีลคือความปกติ  

ไอ้ความปลิ้นปล้อนคนพูดรู้  คนพูดมันรู้  ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว เราโกหกเรารู้  เราไม่ได้
ท าบอกว่าท า เรากร็ู้  เราท ามาทั้งกบัมือเลย ท าแล้วเขายังแอบไว้เลยเห็นไหม ในหลวงสอนไว้
ปิดทองหลงัพระๆ ดูส ิ เวลาหลวงตาท่านเดินจงกรมภาวนา ไม่ให้ใครเห็น บอกเสยีความขลงั 
เดินจงกรมใครเห็นไม่ได้ สีทุ่่มเขาขึ้นนอนแล้ว ท่านถงึลงเดินทางจงกรม ความดีที่ครบูา
อาจารย์ท าท่านแอบท าข้างหลงันะ ปิดทองหลงัพระทั้งนั้น ไอ้พวกปิดทองหลงัพระมีโอกาสเป็น
คนดี มีโอกาสจะพ้นจากกเิลส ไอ้ไม่ได้ท าอะไรเลย เที่ยวไปฉกฉวยของเขา เที่ยวส ามะเลเทเมา 
อวดอ้างไปทั่ว ไม่มีประโยชน์หรอก เพราะอะไร เพราะโกหกคร้ังที่สองคนเขากร็ู้แล้ว โกหกครั้ง
แรกใครกเ็ออ พระเป็นผู้ทรงศลี แล้วเป็นพระป่าด้วย แล้วเป็นพระปฏบิตัิด้วย แล้วอยู่ส านัก
ปฏบิตัิด้วย เขาคงไม่โกหก เขาคงพูดความจริง แต่พอฟังเข้าไปคร้ังที่หนึ่ง พอคร้ังที่สองอ้าว..
เอะ๊ นี่พระโกหกนี่ ถ้าพระโกหกมันกจ็บแล้ว มันไม่มหีรอกที่ความโกหกแล้วโกหกเล่าคนจะเช่ือ 
ไม่มีหรอก  

สิง่ที่เขาเช่ือทแีรกเพราะอะไร เพราะว่าเห็นผู้ที่มีคุณธรรมนะเขาให้เกยีรติ พระนี่ความ
เสมอภาคคือความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคกนัโดยคน ไม่ดูถูกเหยียดหยามคนอืน่ ไม่ดูถูก
พระอืน่ว่าพระนั้นเลวทราม แต่พฤติกรรมความประพฤติมันบานออกมา ไอ้ความประพฤติมัน
ปะทุออกมา เหมือนเช้ือโรคทีม่ันกระจายออกมา ใครเขารู้ใครเห็นเขากร็ังเกยีจทั้งนั้น เพราะ
รังเกยีจอย่างนี้จะไปโทษใคร โอ้ว นี่ล าเอยีง พระเหมือนกนัดูไม่เหมือนกนั พระเหมือนกนั
ท าไมปกครองไม่เหมือนกนั พระเหมือนกนัท าไมดูแลไม่เหมือนกนั 

พระเหมือนกนัแต่พฤติกรรมไม่เหมือนกนั กเิลสตัณหาความทะยานอยากในใจไม่
เหมือนกนั กเิลสหยาบ กเิลสหนา กเิลสหยาบละเอยีดไม่เหมือนกนั พระที่เขามีคุณงามความดี
ของเขา เขามีความละอาย คนที่มีความละอายเห็นไหม เวลาครบูาอาจารย์ท่านปกครองดูแล 
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ไอ้คนที่มีความละอาย เขาพยายาม ท่านพยายามจุนเจอืเพราะว่าเขาไม่เอา เขาจะหลบจะหลกี 
ไอ้พวกหน้าด้าน ไม่ให้มันๆ ยังเข้าไปฉกไปลกัเลย ไม่ให้มนัๆ ยังเที่ยวไปลกัขโมยเขาเลย ไอ้
พวกนั้นไม่ต้องไปให้มัน นี่ไง นี่เราบอกล าเอยีงเพราะรัก ล าเอยีง ล าเอยีง โอย ให้แต่คนนั้น 
คนนี้ ไม่ให้ คนนั้นเขาไม่มีอะไรเลย เวลาไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลย 

เวลาครบูาอาจารย์ เราอยู่กับครบูาอาจารย์มาเยอะ แจกอาหารท่านลกุขึ้นดูเลย อาหาร
ในบาตรใครมีมากมีน้อย อาหารล าเอยีงไม่ล าเอยีง แล้วเราแบ่งกนั มีความเสมอภาค ความ
เสมอภาคนี่ ครบูาอาจารย์ท่านเป็นธรรม เป็นธรรมกค็ือเป็นธรรม ถ้าไม่เป็นธรรมนั่น เออ ไม่
เป็นธรรม แต่ถ้ามันเป็นธรรมแล้วเราไปอยู่กบัความเป็นธรรม ความเป็นธรรม กเิลสมันจะ
ย้อนกลบัความเป็นธรรมนั้น แต่กเิลสของเราเองไปอยู่กบัความเป็นธรรมนั้นแล้วแอบอ้าง  

ครบูาอาจารย์ที่เป็นธรรมท่านปล่อยอิสระ ปล่อยอสิระให้มนัมีโอกาสได้ค้นคว้าหากเิลส
ของตน เราไปบงัคับไปคอยดูแลอยู่เหมือนกบัเดก็ เดก็เราช่วยมันตลอดเลยเดก็มันจะโตขึ้นมา
ไม่ได้ เดก็ต้องให้มันฝึกหัด เดก็ต้องให้มันรู้จกัผดิพลาด เดก็ต้องให้มันหัดการกระท า เดก็ถ้า
มันหัดกระท ามนัจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้  

จติ จติถ้ามันจะฝึกหัดภาวนาเข้ามา มันต้องมีสติปัญญาของมัน มันต้องรู้ถูกรู้ผดิ 
เริ่มต้นการประพฤติปฏบิตัิต้องรู้จกัผดิชอบชั่วดี ผดิกค็ือผดิ ถูกกค็ือถูก ชั่วกค็ือชั่ว ดีกค็ือดี ถ้า
มันจะเริ่มปฏบิตัิมันต้องรู้จกัผดิชอบชั่วดี อะไรชั่วไม่ควรท า อะไรดีต้องพยายามขวนขวายท าให้
มากขึ้น สิง่ที่เป็นความดีนั้นมันจะเข้ามา นี่ไง ธรรมะย่อมชนะซึ่งรสทั้งปวง ธรรมะมันต้องชนะ 
ความดี มันต้องชนะทุกๆ อย่าง แล้วชนะใคร กช็นะกเิลสของตน ถ้าชนะกเิลสของตนกค็วามดี
อนันั้นต้องมีการกระท า การกระท าความดีอนันั้นขึ้นมาให้มันมีมากขึ้น คุณงามความดีอนันั้น
ให้มากขึ้น ถ้าสร้างสมขึ้นมาๆ เป็นความดีของตน 

แต่ไอ้กเิลสตัณหาความทะยานอยากในใจของตนมันท าความดีไม่ได้ เพราะสนัดานมัน
ชั่ว สนัดานมันชั่วมันจะท าแต่ความชั่ว ความชั่วเป็นความพอใจของมัน แต่ความดีมันเกยีจ
คร้าน ความดีมันดูถูกเหยียดหยาม แล้วมันกย็ังไปเพ่งโทษหมู่คณะไง ล าเอยีงๆ ล าเอยีง
ตรงไหน ของเสมอภาคกนั บณิฑบาตเหมือนกนั  

หลวงตาท่านสอนประจ านะ กนิข้าวหม้อเดียวกนัๆ เรากนิข้าวหม้อเดียวกนันะ คนที่กนิ
ข้าวหม้อเดียวกนั ในหม้อทีหุ่งข้าวนั้นมันมข้ีาวเมด็ไหนหรือข้าวตรงไหนที่มันดีกว่าข้าวเมด็อืน่
ในหม้อนั้น ข้าวในหม้อนั้นกค็ือในหม้อนั้น มันสกุขึ้นมากข้็าวในหม้อนั้น แล้วเรามาตักแบ่งกนั 
โดยความเสมอภาค มันล าเอยีงตรงไหน  
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เราบณิฑบาตด้วยกนั ของที่เราได้มา นั่งในศาลาเดียวกนั แล้วมีครบูาอาจารย์องค์ไหนที่
ท่านไปกั๊ก ท่านไปยังไง ไอ้นั่นแสดงว่าหัวหน้าไม่เป็นธรรม แล้วที่ไหนมันมีๆ มีแต่คนหน ีไม่มี
ใครอยู่ด้วยหรอก มีแต่คนหนี แล้วสิง่ใดถ้าเขาเป็นธรรมอยู่แล้ว เราไปท าให้มันไม่เป็นธรรม
เอง เราไปกดีไปขวาง ไอ้เข้ขวางคลอง ทพัพีขวางหม้อ หม้อเขาเขาแกงของเขา เขาจะคนไว้เพื่อ
แจกให้เสมอภาค ไอ้ทพัพีมันไปขวางเลย ตรงนี้ของฉัน ไอ้ข้างๆ นี่เป็นของคนอืน่ เอาตรงฉัน 
ตรงนี้ เนื้อเยอะ ตรงนี้ของดีๆ  

มันเป็นไปไม่ได้หรอก นั่นเป็นความคิด เป็นความคิด เป็นความจนิตนาการ คิดว่าอยาก
ได้ คิดว่ามันจะได้สมความปรารถนา แต่มันไม่สมความปรารถนาหรอก เพราะอะไร รสของ
ธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง รสของธรรม รสของศีล รสของสมาธ ิ รสของปัญญา มันมีรสชาติ
มากกว่าแกงเนื้อนั้น แกงเนื้อนั้นลิ้นรับรส ถูกต้องชั่วดี ความดีความถูกต้องชอบธรรมนั้นคือ
ธรรม สจัธรรมเห็นไหม เราไม่ได้กนิอะไรเลย แต่เราท าคุณงามความดีของเรา เรากอ็ิ่มใจของ
เรา เราสร้างแต่คุณงามความดีขึ้นมานี่ นี่ไง รสของธรรมไง รสของความถูกต้องชอบธรรม รส
ของคุณงามความดีมันเหนือกว่ารสทั้งปวง ถงึจะไม่ได้กนิไปกบัเขา แต่มันกย็ังมีรสมีชาติที่
เหนือเขา  

ไอ้พวกที่เป็นคนพาลมันกว้านมาหมดเลย อยู่ในบาตรของมัน แล้วมันกก็นิจนท้องแตก
ตายเลย แล้วมันกว่็ามันมีความสขุมาก ความสขุมาก แต่มันตายไปแล้วมันยังไม่รู้ ว่ามันตายไป
แล้วนะ ตายจากคุณงามความดี ตายจากศีล ตายจากธรรม ตายจากความถูกต้องชอบธรรม 
เพื่อไปหาความเลวทรามด้วยความคิดของตน แล้วมันว่าสิง่นั้นเป็นความดีๆ  

แต่ครบูาอาจารย์ของเราเห็นไหม ฉันแต่ข้าวเปล่าๆ บณิฑบาตมาเห็นไหม ข้าวกบัเกลอื 
บณิฑบาตมาได้สิง่ใดกไ็ด้ตามสิ่งนั้น ฉันแล้วตัวปลิว นั่งสมาธิจติใจอิ่มเอบิ จติใจพอใจ พอใจ
เพราะอะไร เพราะเราเลอืกอย่างนี้  เราเลอืกอย่างนี้  เราไม่ได้โทษชาวบ้าน เราไม่โทษใครทั้งสิ้น 
ถ้าเราอยากได้ของดีๆ เรากไ็ปอยู่ในเทศบาลหนึ่ง เทศบาลสอง ในเมือง ในเทศบาล โอ้โห 
บณิฑบาตนี้ ล้นเหลอืเลย เลอืกเอาเลยจะฉันอาหารประเภทใด ฉนัเสรจ็แล้วกก็ลายเป็นหมูเลย 
แล้วชาวบ้านเขากม็าขุนหมูไว้ให้เยอะๆ เลย แล้วกว่็าศาสนามันจะเจริญไง  

แต่ครบูาอาจารย์ของเราท่านเข้าป่าเข้าเขาไป ข้าวกบัเกลอื ข้าวกบัพริก ฉันแล้วเดิน
จงกรมตัวปลวิเลย เห็นไหม ท่านมีคุณธรรมของท่าน นั่นไง รสของธรรมๆ แต่ไอ้ที่ว่านั่นของ
ฉัน นี่ของฉัน แล้วกเ็ที่ยวไปฉ้อฉล ต้องการให้เป็นของฉัน ไปกว้านเอาเป็นของฉัน ไอ้ทพัพีนั่น
กไ็ปขูดๆ มา มากองไว้ข้างๆ ทพัพี ทพัพีกไ็ม่ได้กนิ แกงนั้นมันกเ็น่า  
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นี่กเ็หมือนกนั ความดีเป็นความดขีองเขา ใครเดินจงกรมนั่งสมาธภิาวนา ใครมีโอกาส
อยากกระท านะ สาธ ุ ให้กระท า ไม่กดีไม่ขวางใครทั้งสิ้น เปิดช่องทางให้คนอืน่ได้มีการกระท า
ทั้งสิ้น แล้วส่งเสริมทั้งสิ้น ส่งเสริมเห็นไหม ส่งเสริมเหมือนครบูาอาจารย์ท่านเขายังพัฒนาขึ้น
มาไง ถ้าใจมันพัฒนาขึ้นมาเห็นไหม มนัมีรากมีเหง้าของมัน ศากยบุตรพุทธชิโนรส เราเป็น
บุตรขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เราเป็นบุตรของศากยะ เราเป็นธรรมทายาท ถ้าเรา
จะเป็นธรรมทายาท เราท าขึ้นมาให้เป็นธรรม ไม่ใช่เปรตทายาท ทายาทของเปรต ทายาทของ
เปรตของผที าตามผตีามเปรต เปรตมันท านะ แต่ห่มผ้าเหลอืงนะ ห่มผ้าเหลอืงแล้วฉันเป็นพระ 
ลกูศษิย์กรรมฐานนะ โอ้ ลกูศษิย์ครบูาอาจารย์ด้วย มีช่ือเสยีง มันคิดของมันไป นั่นน่ะอยากได้
อยากดี ไม่ได้  

ท าความดีทิ้งเหวแล้วจะได้นะ ปิดทองหลงัพระๆ ครบูาอาจารย์ของเราที่เป็นคุณงาม
ความดี ท่านพยายามท าความดีของท่าน ท าความดีของท่านเพื่อประโยชน์กบัท่านเห็นไหม 
เพราะมันมีรากมีเหง้า ศากยบุตรนะ พุทธชิโนรส ธรรมทายาทๆ ถ้ามันเป็นธรรมขึ้นมาแล้วมัน
เป็นที่ไหน มนัเป็นทีหั่วใจ พอหัวใจเป็นธรรมขึ้นมาแล้วนะ อยู่ที่ไหนกอ็ยู่ได้ แล้วมีความสขุ
มาก เห็นไหม ครบูาอาจารย์ท่านอยากอยู่คนเดียวจริงๆ นะ แต่อยู่คนเดยีวแล้วศาสนาไปยังไง 
มันมีแต่เปรต มีเปรตสอนเปรตอยู่นั่นน่ะ  

ถ้ามีครบูาอาจารย์ หนึ่ง ท่านต้องเป็นหลกัก่อน ค าว่าเป็นหลกันะ ครบูาอาจารย์ท่าน
เป็นหลกัแล้วมันตรวจสอบได้ ตรวจสอบได้ด้วยมรรคด้วยผลนั่นน่ะ ศลีสมาธปัิญญาเห็นไหม 
สิง่ที่รู้ ได้ ครบูาอาจารย์ที่มีปัญญาจะรู้ ได้ต่อเมื่อแสดงธรรม ศลีจะรู้ ได้ตอนอยู่ด้วยกนันี่แหละ 
อยู่ด้วยกนันี่รู้หมด ใครดใีครชั่ว ใครขี้ เกยีจ ใครขี้คร้าน ใครขยันหมั่นเพียร ใครมีจติใจ
สงเคราะห์หมู่คณะ ใครมีจติใจท าลายหมู่คณะ ใครมจีติใจเป็นไอ้เข้ขวางคลอง ใครมีจติใจเป็น
ทพัพขีวางหม้อ ใครเป็นคนท าชั่ว รู้หมดล่ะ เพราะ เพราะของมันอยู่ด้วยกนั  

ของอยู่ด้วยกนันะ ในครอบครัวเดียวกนั พี่น้องอยู่ด้วยกนัมันกจ็ะรู้นิสยัใจคอกนั พี่น้อง
เห็นไหม พ่อแม่รู้ดีที่สดุ พ่อแม่เป็นคนที่คลอดออกมา พ่อแม่เป็นคนเลี้ยงดูมา จะรู้ เลยลกูคนนี้
ฉลาด ลกูคนนี้ เลวทราม ลกูคนนี้ ไม่เอาไหน แล้วกเ็ป็นห่วงเป็นใยแต่ไอ้ลกูคนเลวทรามนั่นน่ะ 
เพราะมันเอาตัวไม่รอด ไอ้คนที่ดทีี่งามนะ ยังไงมันกเ็อาตัวรอด แล้วพอเอาตัวรอดแล้วยังจะมา
คิดว่า เห็นไหม พ่อแม่รักกนัไม่เสมอกนั มันไม่เสมอกนัที่พฤติกรรม มันไม่เสมอกนัเพราะ
กรรมในใจอนันั้น กรรมในใจอนันั้นมันชั่วกว่าเขา มนัท าร้ายเขาตลอด มันเอาตัวไม่รอดหรอก 
แต่ถ้ามันเป็นคนดีนะ มันจะเอาตัวของมันรอดได้ พ่อแม่กว็างใจได้ 
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นี่กเ็หมือนกนั เวลามาอยู่ด้วยกนัๆ มันรู้ ได้ ไอ้มืดบอดนั่นน่ะ มันบอกว่ามันเก่ง มัน
บอกความลับไม่มีในโลก มนับอกความลบัปิดป้องได้ แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอก
ความลบัไม่มีในโลก แม้แต่ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ แม้แต่เป็นความ
จริง องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าท่านพูดตลอด ไม่มีก ามือในเราๆ ค าสัง่สอนขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าท้าทายให้พวกเราพิสจูน์นะ  

แล้วพวกเราที่มาบวชเป็นพระๆ เป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เห็นไหม เราบวชมา เรา
บวชมาด้วยธรรมวนิัย บวชมาเป็นความสมมติไง เคร่ืองแบบถูกต้องตามกฎหมายไง แต่ไม่มี
คุณธรรมในหัวใจไง ถ้ามีคุณธรรมในหัวใจเห็นไหม บวชมาแล้วต้องประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา ให้มี
ศลี ให้มีสมาธ ิ ให้มีปัญญาขึ้นมา ปัญญาเห็นไหม บวชใจๆ ใจมันจะบวชด้วยมรรคด้วยผล ถ้า
บวชด้วยมรรคด้วยผลขึ้นมา โอ้โห มันจะกราบองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แล้วเห็น
คุณค่าของคุณธรรมในใจ เห็นคุณค่าของความถูกต้องชอบธรรม เห็นคุณค่าความดีอนันี้  แล้ว
คุณงามความดีอนันี้ ใครๆ กป็รารถนา เทวดาอนิทร์พรหมกป็รารถนา สตัว์กป็รารถนา  

สตัวเ์ห็นพระ สตัวท์ี่เห็นผ้าเหลอืง มันคิดว่าเพศนี้ เป็นเพศที่ไม่ท าลายมันเห็นไหม สตัว์
มันยังว่าเลยนะ ว่าพระนี่เป็นที่วางใจได้ นี่ไง ถ้าเราบวชมาแล้ว แล้วเราพิจารณาของเรา แล้วมี
คุณธรรมขึ้นมาในหัวใจ ถ้าหัวใจมันเป็นธรรมๆ ขึ้นมา คุณธรรมอนันั้น ความสขุอนันั้น สจั
ธรรมอนันั้น ศาสนาอนันั้น พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระธรรมๆ พระธรรมที่มันเกดิขึ้น
ในหัวใจมันไม่ใช่กเิลส ศกึษามา เล่าเรียนมา จดจ ามา แล้วกเ็อาแง่เอามุมเที่ยวไปท าลายเขา ไป
เหยียบย ่าเขา ท าไปท าไม เขาต้องท าลายกเิลสส ิไอ้ที่จะไปพูด ไอ้ที่จะไปเบยีดเบยีนเขา ไอ้ที่จะ
แถนั่น หยุดมนัให้ได้ เบรกมันให้ได้ ดับมันให้ได้ ในหัวใจดวงนี้  ในหัวใจดวงนี้ดับมันให้ได้  

ถ้าดับไม่ได้พุทโธๆ เหน็ไหม สมัมาสมาธ ิ สขุอืน่ใดเท่ากบัจติสงบไม่มี แล้วความสงบ
สขุที่เกดิขึ้นจากจติ มันจะได้เห็นคุณค่าของศาสนาไง มันจะได้เห็นคุณค่าของความเป็นจริงไง 
มันไม่ใช่ว่าเราบวชมาเป็นพิธ ี บวชมาเป็นพิธเีห็นไหม บวชมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ธรรม
วนิัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเห็นไหม ธรรมวนิัยเป็นธรรมวนิัยในพุทธศาสนาของ
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แล้วมาเผยแผ่ในประเทศไทย ประเทศไทยกอ็อกกฎหมายมา
รองรับ เห็นไหม บวชมาแล้วถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องตามกฎหาย ถูกต้องตามศลีธรรม 
บวชโดยสมมติไง บวชโดยศาสนทายาท พยายามจะสร้างพระสร้างเณรขึ้นมาให้เป็นผู้ค า้จุน
ศาสนา แล้วใครที่ประพฤติปฏบิตัิได้ความจริงขึ้นมา เขาจะมีคุณธรรมในใจของเขา  
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ถ้าคุณธรรมในใจของเขาขึ้นมาเห็นไหม หนึ่ง เขามีความสขุก่อน เขาดับกเิลสในใจของ
เขาได้ก่อน พอเขาดับกเิลสในใจของเขาได้แล้วเขาจะเป็นอาจารย์ เป็นผู้ที่จากใจดวงหนึ่งสู่ใจ
ดวงหนึ่ง จากคุณธรรมในใจดวงนั้น วธิกีารไง วธิกีารที่ล้มลกุคลกุคลานกว่าจติสงบได้ มันทุกข์
มันยากขนาดไหน วธิกีารที่มันท าได้ วธิกีารท าได้นะ  

ไอ้เราศกึษามาเรียนมาเก้าประโยคสบิประโยค รู้หมด แต่ท าไม่ได้ สมาธสิกัตัวไม่รู้จกั
หรอก ยิ่งภาวนามยปัญญาไม่เคยเห็น แต่ถ้าปัญญาจดจ า ปัญญาการศกึษาเก่งมาก พูดปาก
เปียกปากแฉะ แล้วถ้ามันมีพาลชนเข้าไปบวกด้วยนะ โอ้โห พ่อออกจารย์ พ่อออกจารย์ เรียน
จนเป็นมหากต้็องสกึไป อยู่ทางอสีานเขาเรียกพ่อออกจารย์ พ่อออกจารย์คือพ่อออกที่เป็น
อาจารย์ โอ้โห แตกฉาน  

หลวงตาท่านธดุงค์ไปๆ หมู่บ้านหนึ่ง เวลาท่านอดอาหารมาเห็นไหม พออดอาหารมา 
พ่อออกจารย์เขามาใส่บาตรกต็ั้งประเดน็ขึ้นมาเลย พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้อดอาหารไม่ใช่เหรอ 
ท าไมท่านถงึอดอาหาร หลวงตาท่านรู้ทนัไง พ่อออกจารย์ไง พ่อออกจารย์นะ บอกไอ้ที่แดกอยู่
ทุกวนั สะแตกอยู่นี่วนัหนึ่งสบิมื้อๆ ส าเรจ็เมื่อไร ไอ้ที่อดอาหารมันจะทุกข์ยากแค่ไหน นี่ไง ไอ้
ที่ว่ากนิวนัละสบิมื้อๆ พ่อออกจารย์ๆ สะแตกวนักี่รอบ เงยีบเลยนะ เพราะอะไร เพราะเรียนมา
ด้วยกนั มหาๆ ด้วยกนั พ่อออกจารย์ๆ เห็นพระอดอาหารเที่ยวมาแหย่มาทิ่มมาต าไง หลวงตา
เลยสวนกลบัเลย นี่สะแตกวนักี่รอบ ได้อะไรบ้าง เงียบกร๊ิบเลย นี่ไง ศกึษาไง ศกึษาความรู้
มากๆ มีความรู้มากๆ แล้วกอ้็างธรรมะไปเที่ยวเบยีดเบยีนเขา ไปเที่ยวทิ่มแทงเขา แต่ไม่รู้จกั
ดับกเิลสในใจของตน ไอ้ทพัพีขวางหม้อ คนไร้ราก ไม่มีอ านาจวาสนา 

คนที่มีอ านาจวาสนามีรากเหง้า มีรากเหง้าเห็นไหม ต้นไม้ยั่งยืนมีรากแก้ว จะลมพัด
ขนาดไหนไม่โยกไม่คลอน จะมหีลกัยึดของตน เวลาจะมาบวชเป็นพระ เวลาจะประพฤติปฏบิตัิ
ขึ้นมา สิง่ใดชั่วกป็ล่อยให้มันผ่านไป สิง่ชั่วมันมีอยู่เตม็โลก โลกมันโลกของเปรตของผ ี มันมี
ของมันโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้ว เรากอ็ยู่กบัเปรตกบัผเีหมือนกนั แต่เรามาบวชเป็นพระ 
เรากพ็ยายามจะฝึกหัดของเรา ถ้าเราฝึกหัดของเรานะ เพราะไม่มีรากไม่มีเหง้ามันทุกข์มันยาก 
ไม่ถูกใจสกัอย่าง ฉันข้าวกไ็ม่ถูกใจ ฉันน า้กไ็ม่ได้ดังใจ อะไรกไ็ม่ถูกใจทั้งนั้นเลย บวชมาแหม 
มันทุกข์ ไม่ได้อะไรสมใจสกัอย่าง ดื่มน า้กต็ิดคอ นั่นเวลาไอ้พวกเปรตพวกผ ี 

ครบูาอาจารย์ของเราเห็นไหม น า้ ต้องเดินเป็นกโิล ตัดไม้กระบอกไปใส่มา กว่าจะขึ้น
เขา เอาขึ้นมาเอามาไว้ใช้จ่ายวนัพรุ่งนี้  น า้ท่าจะมีไม่มีไม่ส าคัญ ส าคัญภาวนาดีอย่างเดียว 
อาหารจะมีไม่มีช่างมัน อดกี่วนักไ็ม่เป็นไร นี่เขาท ากนัมาอย่างนั้น เขาถงึมีคุณธรรมในหัวใจ 
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ไม่ใช่ว่ามาบวชตอนนี้  แล้วมาอยู่ส านักที่ว่าอ้วนพี อยู่ที่อดุมสมบูรณ ์ ยังไม่ถูกใจอ่ะ อะไรบ้างที่
มันขาดแคลน ไม่เหน็มีอะไรมนัขาดแคลน จะล้นตายอยู่แล้วนะ ยังไม่ถูกใจ ยังไม่พอใจสกั
อย่าง เออ มันจะเอาที่มันถูกใจ อนันั้นไม่ใช่พระ ไอ้นั่นเขาอยู่คอนโดกนันั่น ไม่ใช่พระหรอก มี
เคร่ืองอ านวยความสะดวกเตม็ไปหมด 

นี่บวชเป็นพระมาแล้วเห็นไหม ขี้ทุกขข์ี้ ยาก เวลาหลวงปู่มั่นเห็นไหม ถ้าพูดถงึเศรษฐี
ธรรมๆ เทวดาอนิทร์พรหมมาฟังเทศน์ แต่ความเป็นอยู่นะนี่คนไร้แก่นสาร คนไม่เคยมี
ความสขุในทางโลกเลย เวลาท่านพูดถงึการผจญภัยของท่าน ท่านพูดด้วยเป็นคติธรรมนะ คติ
ธรรม คนที่มีประสบการณจ์ะพูดสิง่ใดกแ็ล้วแต่ให้ลกูศษิย์ลกูหามีหลกัเกณฑ ์ ท่านพูดไว้ว่า 
ประสบการณท์ี่มันจะได้มา ท่านผ่านมาอย่างนี้ๆ ท่านพูดเพื่อให้เป็นหลกัเกณฑ ์ ให้ลกูศษิย์ลกู
หาได้เป็นหลกั เวลาหลวงตาท่านฟังนะ ท่าน... ไม่ใช่เร่ืองของท่าน ท่านต้องนั่งเอาหันหน้า
เข้าข้างฝาแล้วร้องไห้ ทุกข์แทนท่าน ท่านไม่ได้ทุกขเ์ลย ไอ้คนฟังทุกข์แทน เวลาทุกข์แทน  

แต่สดุท้ายแล้วนั่นกเ็ป็นคติธรรม คติธรรมว่าท่านเคยประสบการณอ์ย่างนั้น ท่านเคย
ทุกข์ยากอย่างนั้น ท่านพูดเป็นประสบการณ ์ เพราะท่านพ้นทุกข์มาแล้ว ท่านไม่มาเรียกร้อง
อะไร ท่านไม่ได้พูดให้ไปลงหนังสอืแล้วว่ามันขาดแคลนอย่างนี้  แล้วโยมจ าไว้นะ เวลาพระมา
อย่าให้ขาดแคลนอย่างนี้นะ ต้องอดุหนุน ต้องพยายามขุนให้เป็นหมูเลยนะ เพราะอะไร เพราะ
หลวงปู่มั่นท่านเคยทุกข์ยากมานะ ถ้าอย่างนี้ๆ ครบูาอาจารย์ทุกข์ยากมานะ ถ้าต่อไปนะ เวลา
พระมา อย่าให้ทุกข์ยากอย่างนี้นะ เตรียมไว้เลยนะ เอาเซเว่นมาเปิดไว้ข้างๆ เลยนะ คอยดูแล
ให้สะดวกที่สดุเลย เพื่อจะได้บุญเยอะๆ เลย  

เขาไม่ได้พูดอย่างนั้น มันหมดยุคหมดสมัยแล้วแหละไอ้พระที่จะปฏบิตัิอย่างนั้น มัน
ต้องเข้มข้น ต้องมีหลกัหัวใจ ไม่ใช่ไอ้ทพัพขีวางหม้อ ไม่ใช่คนที่ไร้สาระ ไม่มีรากเหง้า ไม่มีสิง่
ใดเป็นจุดยืนในใจ ไร้สาระ คนไร้สาระไม่เป็นสาระ อยู่ทางโลกกไ็ม่เป็นสาระ มาบวชเป็นพระก็
ไม่มีสาระ จะเป็นสิง่ใดกไ็ม่มีสาระ ไม่เป็นประโยชน์ สิง่ที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่ที่ไหนไม่เป็น
ประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิง่ที่เป็นประโยชน์อยู่ที่ไหนกเ็ป็นประโยชน์ อยู่ในป่าในเขา เขายังไป
ขวนขวายมา 

งานพระราชทานเพลงิศพ เวลาเขาจะเอาไม้จนัทน์มาแกะเป็นโลง มาแกะเป็น
เคร่ืองประดับ เขาต้องเข้าไปในป่าไปส ารวจ ไปส ารวจแล้วนะเขาต้องไปท าพิธขีองเขา แล้วเขา
ต้องไปตัด ท าพิธตีัด ตัดเสรจ็แล้วเขาต้องชักลากออกมา ชักออกมาท าพิธขีองเขาแล้วกช็ักลาก
ไปเพื่อตัดเพื่อเลือ่ยเป็นแผ่น เสรจ็แล้วเอาไปแกะ แกะท าเป็นประโยชน์ ดูส ิ ของดี ไม้จนัทน ์
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ไม้หอม เขาหาของเขา เขาขวนขวายไปเที่ยวแสวงหาในป่าในเขา ได้แล้วต้องกี่ต้นๆ แล้วเลอืก
ต้นที่เป็นประโยชน์ เลอืกต้นที่เป็นประโยชน์แล้ว แล้วตัดมาแล้วเอามาท าเป็นประโยชน์ 
ประโยชน์ทั้งนั้น ถ้าสิง่ที่มันเป็นประโยชน ์ สิง่ที่ไม่มปีระโยชน์ ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย คนไร้
สาระ ไร้ราก รากเหง้าไม่มี ไม่มีสิง่ใดคงที่ ไม่มีสิง่ใดเป็นจุดยืน  

คนเรานะ สิง่ใดความถูกต้องชอบธรรมมันต้องรู้  ความเป็นคนรู้ดีรู้ชั่ว ถ้าไม่รู้ดีรู้ชั่วมัน
เป็นพาลชน แล้วพาลชนเป็นสิ่งที่ไร้สาระ เป็นความทุกข์ของบณัฑติ อยู่กบัคนพาล คนพาลมัน
เที่ยวทิ่มเที่ยวต าเขาตลอด ทุกข์มาก บณัฑติอยู่ด้วยกนั คนอยู่กบัคนพอทนนะ แต่คนไปอยู่กบั
ควายตู้  ไอ้พวกพาลชน มันเที่ยวชนเขา แล้วเป็นความทุกข์ของบณัฑติ บณัฑตินี่ทุกข์มากนะ  

ไม่มีทุกข์สิง่ใดเท่ากบัอยู่ใกล้คนพาล ไม่มีทุกข์สิง่ใดของบณัฑติที่อยู่กบัคนพาล คนพาล
มันให้แต่ความทุกข์กบัคนอืน่ ตัวมนัเองมันว่ามันบาตรใหญ่นะ มีอ านาจบาตรใหญ่ ใหญ่มาก 
มีอ านาจมาก ได้สร้างสมบุญมาเยอะ วาสนานี่ โอ้หูย แพรวพราวเชียว จะท าอะไรกป็ระสบ
ความส าเรจ็ไปหมด คิดได้ทั้งนั้นเลย แต่ แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนั มันหลอกตัวเองทั้งนั้น 
หลอกตัวเองให้ทุกข์ให้ยาก แล้วพยายามจะไปให้คนอืน่ทุกข์ยากกบัเราอกีนะ  

คนอืน่เขามาด้วยความสจัจะ เขามีสจัจะ เขาไม่หลอก ด้วยเกดิความเป็นมนุษย์ มนุษย์
เกดิมามีปากมีท้อง สิง่มีชีวติกม็ีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถ้ามีเคร่ืองอาศยัๆ แล้วเห็นไหม ด้วยมีศลี 
มีศลีกฉ็ันมื้อเดียว อดนอนผ่อนอาหาร อดนอนผ่อนอาหารเพื่อจะค้นคว้า เพื่อจะท าความจริง
ของตนขึ้นมา ถ้าความจริงของตนขึ้นมา เวลามันเป็นความจริงขึ้นมามีศลี มีสมาธ ิ มีปัญญา
ขึ้นมา แล้วฝึกหัดบริหารจดัการให้ได้ พอจดัการให้ได้มันกเ็กดิเป็นมรรค  

ดวงใจดวงไหนมีมรรคขึ้นมาเห็นไหม มนักเ็หมือนธรุกจิใดกแ็ล้วแต่ บริษัทใดกแ็ล้วแต่ 
ธรุกจิของเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ธรุกจิของเขากเ็จริญงอกงาม ดวงใจดวงใดมีมรรคมีผล ดวงใจ
มีมรรคมีศลี มีสมาธ ิ มีปัญญา เขาฝึกหัดของเขา เขาท าของเขา ดวงใจดวงนั้นจะแวววาว 
ดวงใจดวงนั้นจะมีความสขุ ดวงใจดวงนั้นจะมีค่า รสของธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง รสชาติในสาม
โลกธาตุนี้ ไม่มีคุณค่าสิง่ใดเท่ากบัรสของศลี รสของสมาธ ิ รสของปัญญา ที่จติมันมีคุณค่าที่จะ
ท าได้ขึ้นมา 

เห็นไหม เพราะสิง่ที่มีคุณค่าๆ มันอยู่ที่ไหน เห็นไหม ใจดวงนั้นๆ ใจมันอยู่ที่ไหน ใจ 
ปฏสินธจิติๆ รากเหง้าของมันไง แล้ววฒันธรรม พันธกุรรมของจติ จติที่สร้างมาดี จติที่มี
อ านาจวาสนาเห็นไหม เขาท าของเขา เขาสะสมของเขา เขาท าคุณงามความดีของเขา คุณงาม
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เทศน์พระ เร่ือง ไม่มีสาระ ๑๔ 

 

ความดีมันอยู่ในหัวใจของเขาที่แวววาว มีคุณค่า คนมีรากเหง้า คนมีความจริงในหัวใจ ความ
จริงในหัวใจนั้นเป็นพุทธะ พุทธะในใจดวงนั้น พทุธะที่เราแสวงหา ที่เรามาบวชเป็นพระ  

วนันี้ วนัออกพรรษา ทั้งพรรษาเลยท าอะไรกนัมา พรรษาหนึ่งเห็นไหม เกดิดับผ่านไป
แล้ว ออกพรรษาแล้วเดีย๋วกพ็ลดัพรากจากกนัแล้ว พลดัพรากจากกนัไปแล้วจะมีโอกาสได้พบ
หน้ากนัอกีหรือไม่ นั้นเป็นเร่ืองของอนาคต เอวงั  
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