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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมๆ เพราะเราบวชมาเพ่ือประพฤติปฏิบติัธรรม เรา
ตอ้งการสัจธรรมไง เราตอ้งการสจัธรรมในหัวใจของเรา ในหัวใจของเราเห็นไหม เราเกิดเป็น
มนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา แลว้พระพทุธศาสนาสอนถึงท่ีสุดแห่งทุกข์ๆ  แต่เวลาเราเกิด
เป็นมนุษย ์ เรามีความทุกขย์ากในหัวใจไง ถา้เราอยูท่างโลก เห็นไหม อยูท่างโลกความหนา้ท่ี
รับผิดชอบ ความท่ีหนา้ท่ีรับผิดชอบแลว้คนน่ีมนัอยูท่ี่บุญวาสนานะ ถา้คนมีวาสนา คนนั้นคือคน
ท่ีรับผิดชอบชีวติ คนท่ีรับผิดชอบหนา้ท่ีการงานของตน  

คนท่ีโลเลเหลวไหลเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยๆ แมแ้ต่ชีวติของเขาเขาก็ยงัปลอ่ยชีวติของ
เขาโดยให้ไร้ค่า ทั้งๆ ท่ีส่ิงมีชีวติมนัมีค่าๆ ส่ิงท่ีมีค่ามาก เห็นไหม ดูสิ เราปลอ่ยนกปลอ่ยปลากนั
นะ ส่ิงท่ีมีชีวติถา้มนัจะตายไปต่อหนา้ต่อตา เห็นไหม เรายงัท าใจไม่ไดเ้ลย เรายงัพยายามรักษา
ชีวติของมนัไง นั้นชีวติของสัตวใ์ช่ไหม ชีวติของสัตว ์ อบายภูมิ ตั้งแต่สตัวเ์ดรัจฉานลงไป เขา
เกิดมาในภพชาติของเขา เราไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์เห็นไหม เกิดเป็นมนุษยส่ิ์งท่ีมีคา่คือชีวติของเรา
ไง ถา้ชีวติของเรา ถา้เรามีความรับผิดชอบในชีวติของเรา เห็นไหม เรามีความรับผิดชอบในชีวติ
ของเรา  

แต่ถา้ทางโลก เราเป็นคนจีนดว้ย คนจีนเขาบอกคนท่ีรับผิดชอบตอ้งท าหนา้ท่ีการงาน
ประสบความส าเร็จ เร่ืองการคา้การขายน่ีเขาตอ้งให้ประสบความส าเร็จ ถา้ประสบความส าเร็จ
เขาช่ืนชมตรงนั้น นั้นคือวา่เป็นผลงาน เพราะ เพราะความรู้ของเขาไดแ้ค่นั้นไง แลว้ถา้เป็นทาง
วฒันธรรม เห็นไหม ก๋งจ๊ือ ก๋งจ๊ือน่ีครอบครัวใหญ่ ถา้ครอบครัวใหญ่ การกตญัญกูตเวที เห็น
ไหม การเคารพบูชากนันัน่นะ ส่ิงนั้นเป็นคุณประโยชน์ของเขา เวลากตญัญูกตเวทีใน
พระพทุธศาสนาเป็นเคร่ืองหมายของคนดี คนดีรู้จกัคุณของคน คนมีคุณ เห็นไหม เรารู้จกั
บุญคุณของเขา น่ีบุญคุณของเขาใครมีคุณเราตอ้งตอบแทนบุญคุณเขา เห็นไหม อนันั้นเป็น
วฒันธรรมประเพณีไง ค าวา่วฒันธรรมประเพณีคือวา่มนัเป็นส่ิงท่ีวา่มนัเถรตรง 
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แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธจา้มนัละเอียดลึกซ้ึงกวา่นั้น
ไง คนท่ีมีกตญัญกูตเวทีเป็นคนดีทั้งนั้นแหละ แต่ถา้มนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากบีบคั้น
ในหัวใจ มนัท าให้นิสัยเปล่ียนแปลงไปได ้ ถา้นิสัยเปล่ียนแปลงไปไดไ้ง ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้แกไ้ขตรงน้ีไง ถา้แกไ้ขกิเลสตณัหาความทะยานอยากของตน ท่ีมนัยมุนั
แหยน่ะ คนดีๆ น่ีแหละ เวลาโดนยโุดนแหยเ่ขา้ไปเสียคนไง 

ดูสิ พระโมคคลัลานะ เห็นไหม เป็นลกูท่ีดีๆ พอ่แม่อยากให้มีครอบครัวไง พยายามจะหา
ลกูสะใภใ้ห้ น่ีไม่ตอ้งการๆ แม่ก็ตอ้งการให้ลกูเป็นฝ่ังเป็นฝา พยายามเตม็ท่ีไง แม่กบัลกูรักกนั
มาก ดูแลกนัมาไง เพราะแม่ตาบอด น่ีส่ิงสุดทา้ยแลว้ไดล้กูสะใภม้าน่ีทั้งยทุั้งแหย ่ยแุหยจ่นผิดใจ
กนั น่ีไงคนดีๆ ทั้งนั้น พระโมคคลัลานะเป็นชาติหน่ึงท่ีไดท้ าลายแม่เพราะเช่ือเมีย เมียยเุมียแหย ่
เมียยแุยงตะแคงร่ัว จนเช่ือไปจนได ้

น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ใหก้ลบัมาตรงน้ีไง ตณัหาความทะยานไง 
ส่ิงน้ีในหัวใจของตนไง เราเกิดเป็นมนุษยเ์กิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนท่ีสุด
แห่งทุกข ์เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เห็นไหม อยูท่างโลกตอ้งรับผิดชอบทางโลก อยูท่างโลกชีวติน้ี
มนัตอ้งสมบุกสมบนัไปๆ ทั้งชีวติ แลว้ถา้ใครมีสติปัญญา เห็นไหม ท าคุณงามความดีใชชี้วติเป็น
สัมมาทิฏฐิ ชีวติถกูตอ้งดีงาม ความดีงามนั้นกส็ร้างสมบุญญาธิการไง ดสิู ดูพระโพธิสัตว์ๆ  เห็น
ไหม เกิดมาก็เป็นหัวหนา้คน เกิดมาก็เป็นหัวหนา้หมู่คณะ เกิดมาก็ท าเพ่ือประโยชน์กบัหมู่คณะ
ไง ประโยชน์หมู่คณะเพ่ือประโยชน์ชุมชนไง ตวัเองสร้างอ านาจวาสนาบารมีมาไง นัน่ก็เป็น
พระโพธิสัตว ์

แต่น้ีเรามาบวชเป็นพระนะ เราพยายามของเรา เราจะประพฤติปฏิบติัตามความจริงของ
เรา ถา้จะประพฤติปฏิบติัตามความจริงของเรา เห็นไหม น่ีเราเขา้หมู่ๆ มา เรามาบวชเป็นพระ
เป็นสังฆะ เป็นสงฆ์ๆ  มนัตอ้งคุม้ครองดูแลกนั ความดแูลกนั เห็นไหม มนัเป็นหมู่เป็นคณะ 

เวลาเป็นสัตว ์เวลาสัตวน์ะ ดูสิแกะหลงฝงูๆ น่ะ น่ีฝงูแกะๆ เห็นไหม แกะมนัเลม็หญา้ ถา้
มนัไปตามฝงูของมนั มนัจะปลอดภยัของมนัไง แต่ถา้มนัหลงฝงูไปนะ ถา้อยูใ่นป่านะ หลงฝงูไป
เด๋ียวมนัก็เป็นเหยื่อของนกัลา่ น่ีมนัหลงฝงูไปไง ถา้มนัอยูใ่นฝงู ฝงูก็ป้องกนัมนั เห็นไหม  

น่ีเวลานกๆ ท่ีจ านวนมนัมาก เห็นไหม เวลามนับินไปไหนนะ เพราะเร่ืองจ านวนเหยี่ยว
จะโฉบเอาไปกิน เห็นไหม ดว้ยจ านวนมากนะเหยีย่วงงเลยนะ น่ีอยูใ่นฝงูๆ เห็นไหม มนั
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ปลอดภยัอยูใ่นฝงูน่ะ ถา้มนัหลงฝงูๆ ไปนะมนัจะเป็นเหยื่อของเหยี่ยวมนั ฝงูนั้น จ านวนของฝงู
นั้นเป็นการคุม้ครอง จ านวนของฝงูนั้นนะท าให้ปลอดภยั  

ถา้เป็นแกะ เห็นไหม แกะมนัอยูใ่นฝงูนั้นนะ มนัก็ประโยชน์นั้น อยูใ่นฝงูน่ะ ถา้ในฝงู ฝงู
นั้นมนัก็มีหัวหนา้ ถา้หัวหนา้ฝงู ถา้หัวหนา้มนัฉลาดมนัก็พาฝงูนั้นพน้ไป เห็นไหม ถา้หัวหนา้
มนัไม่ฉลาด มนัก็จะเอาจ านวนฝงูนั้น เอาจ านวนมากคุม้ครองดูแล น่ีไง ถา้มนัไม่หลงฝงู มนัไม่
หลงทาง มนัไม่มีทิฏฐิมานะ มนัไม่คะคาน มนัไม่เอาชนะมนั เพราะดว้ยความโง่ไง หลงฝงู
ออกไปนึกวา่ตวัเองเก่ง กิเลสตณัหาความทะยานอยาก หลงเขา้ไปในกิเลสตณัหาความทะยาน
อยาก หลงเขา้ไปในความทิฏฐิมานะของตนไง 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เห็นไหม ธรรมคุ้มครองๆ ถา้เรา
ประพฤติปฏิบติัตามขอ้วตัรปฏิบติันะ ตามธรรมตามวนิยัน่ีมนัคุม้ครองเราอยูแ่ลว้ แลว้ถา้เขา้ไป
ในหมู่สงฆ์ๆ  นะ หมู่สงฆน์ะเขาดูแลกนัไง ค าวา่ดูแลกนันะ ท าตามหมู่สงฆ ์ท าตามขอ้วตัรปฏิบติั
นั้นน่ะ ท าตามนั้นนะมนัปลอดภยัๆ มนัคุม้ครองดูแลเราอยูแ่ลว้ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม
ไง  

แต่ถา้มนัหลงฝงู เห็นไหม แยกออกไป พยายามไง ความพยายามแยกออกไป พยายาม ถา้
แยกออกไปความวเิวก เวลาออกธุดงคน์ะไปองคเ์ดียวประเสริฐท่ีสุด ถา้ ๒ ถา้ ๓ มนัต ่าลงไป
เร่ือยๆ ละ่ เพราะมนัพยายามจะพ่ึงพิงกนั เห็นไหม แตถ่า้ไปคนเดียวๆ ไปเป็นนอแรด เวลาธุดงค์
ไปน่ีเป็นนอแรด มีส่ิงใดรับผิดชอบตวัเราเอง ถา้ความรับผิดชอบตวัเราเอง เห็นไหม นั้นนะ
ประโยชน์กบัเรา ถา้ประโยชน์กบัเรา นัน่เวลาออกวเิวก แต่ถา้วเิวกแลว้ เห็นไหม อยูค่นเดียวก็อยู่
ได ้อยูใ่นหมู่คณะก็อยูไ่ด ้ 

เวลาครูบาอาจารยห์ลวงปู่มัน่ท่านออกวเิวกท่านไปคนเดียว ไม่ให้ใครไปยุง่กบัท่านเลย 
เวลาท่านส าเร็จแลว้เพ่ือประโยชน์กบัศาสนา เห็นไหม น่ีอยูท่างภาคเหนือ หมู่คณะมนันอ้ยจะ
กลบัอีสาน กลบัไปเพ่ืออะไร กลบัไปเพ่ือเอาหมู่คณะไง เพราะหมู่คณะนะตอ้งการพ่ึงพาอาศยั น่ี
เวลาท่านส าเร็จในใจของท่านแลว้นะ ท่านยงัคิดถึงหมู่คณะ ค าวา่ “หมู่คณะ” เห็นไหม ดว้ยธรรม
ดว้ยวนิยัไง เพราะมนัมืดบอดเห็นไหม ถา้มนัหลงทางกห็ลงเขา้ไปในกิเลสตณัหาความทะยาน
ของตน พอเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไปมนัก็ส าคญัตนวา่ตวัเองมีความรู้ดีเด่น ตวัเองมีความรู้นะ
แลว้ก็คิดวา่ความคิดของตนนะไม่มีใครรู้ 
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โธ่! สังคมนะรัตตญัญู ผูมี้ราตรีกาลนะ ประสบการณ์ชีวติมนัฟ้องทั้งนั้นแหละ 
ประสบการณ์ชีวติ แต่คนท่ีเขามีมารยาทมีวฒันธรรมเขาไม่พดูออกมา กคิ็ดวา่เขาไม่รู้ไง น่ีแค่คิด
วา่ทางโลกเฉยๆ ไง แต่หลวงปู่มัน่ท่านรู้ดีกวา่นั้นน่ะ ท่านรู้ดีท่านพิจารณาของท่าน เห็นไหม น่ี
ไปเอาหมู่คณะ เวลาหมู่คณะท่ีมนัมืดมนับอด มนัพิจารณาไปแลว้มนัไปไม่ได ้เห็นไหม ดูสิ เวลา
ท่ีท่านลงมาจากเชียงใหม่ มนัมีพระองคห์น่ึงส าคญัตนวา่เป็นพระอรหันต ์ เท่ียวประกาศทัว่ไป
หมดเลย 

น่ีสมเดจ็วดัพระศรีมหาธาตุ ท่านตั้งกรรมสอบ เห็นไหม สอบข้ึนมาแลว้เอา ๙ ประโยค
เป็น ๔ องค ์ตั้งเป็นกรรมการข้ึนมา น่ีสงฆส์อบแลว้สอบอีก มนัปล้ินไปปล้ินมา ปล้ินมาปล้ินไป
มนัตอบไม่ไดห้รอก หลวงปู่มัน่ลงมาจากเชียงใหม่ พาไปหาหลวงปู่มัน่ไง พอเขาพดูถึงคุณธรรม
ในใจ จบ พระอรหันต ์ หลวงปู่มัน่บอกเอง็ติดสมาธิ จบ ไม่กลา้เถียงซกัค าเลย น่ีเวลามนัมืด
บอดๆ อยา่งนั้น มนัส าคญัตนของมนัวา่เป็นจริง มนัส าคญัตนของมนัเป็นไปเอง แลว้ส าคญัตน
วา่เหนือคนอ่ืน  

แลว้เวลาการศึกษา เห็นไหม การศึกษาๆ เป็นแนวทางไง เวลามนัตรวจสอบกนัแลว้ก็
ตรวจสอบกนัไม่ไดไ้ง เวลาหลวงปู่มัน่ท่านมาถึง เห็นไหม น่ีไง เวลามนัหลงเขา้ไปในกิเลสไง 
หลงเขา้ไปในกิเลสของตน หลงเขา้ไปในส าคญัของตน หลงไปความยิ่งใหญ่ของตนๆ มนัไปไม่
รอด ยงัดียงัมีหลวงปู่มัน่อยู ่ เร่ืองมนัไดบ้รรเทาไปไง ถา้ไม่มีหลวงปู่มัน่อยูน่ะ มนัก็ฟาดงวงฟาด
งาในหมู่สงฆน์ั้นน่ะ ส าคญัตนแลว้ก็เหยียบย  ่าเขาไปทัว่ เหยียบย  ่าไปโดยการส าคญัตนแลว้ก็ยงั
ไม่รู้จกัวา่ตวัเองส าคญัผิดไง น่ีมนัหลงทาง หลงไปในกิเลส หลงจากฝงูไง  

ถา้มนัไม่หลงจากฝงูอยูใ่นธรรมวนิยั ถา้อยูใ่นธรรมวนิยั น่ีไง วตัรปฏิบติัของเรามนัมีของ
มนัอยูแ่ลว้ เวลาหลวงปู่มัน่ท่านบอกวา่เป็นเคร่ืองอยู่ๆ นัน่นะเป็นเคร่ืองอยู ่ ให้อยูก่บัขอ้วตัร
ปฏิบติั ไม่ใช่อยูก่บักิเลสตณัหาความทะยานอยาก ให้อยูก่บัความส าคญัตนๆ วา่ส าคญัตนวา่
ยิ่งใหญ ่แลว้ยิ่งใหญ่แลว้มนัยิ่งใหญ่ไม่จริงไง 

ถา้ยิ่งใหญจ่ริงท าไมตอ้งแอบอิงหมู่คณะละ่ การแอบอิงหมู่คณะน่ีไงไม่หลงฝงู เห็น
ความส าคญัของฝงู เห็นความส าคญัของสงฆไ์ง ถา้เห็นความส าคญัของสงฆ ์ เห็นความส าคญั
ของผูอ่ื้นให้เกียรติผูอ่ื้น ผูอ่ื้นเขาก็มีเกียรติของเขาไง ไม่ใช่คนมนัไม่มีเกียรติ เรามีเกียรติของเรา
อยูค่นเดียวไง เรายิ่งใหญ่อยูค่นเดียวไง แลว้เหยียบย  ่าเขาไปทัว่ไง มนัยิ่งใหญ่ไม่ได ้ไม่มีใครใหญ่
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กวา่ธรรม ธรรมน้ียิ่งใหญ่ แลว้ธรรมคืออะไร ธรรมผิดชอบชัว่ดีไง  

ความผิดชอบชัว่ดี เห็นไหมล้ินกบัฟันความอยูด่ว้ยกนันะ ดูสิ เวลาจ าพรรษานะ ออก
พรรษาน่ีมหาปวารณา เห็นไหม ยงัให้อภยัต่อกนั ให้คอยบอกคอยช้ีแนะวา่ส่ิงใดสมควรไม่
สมควรไง เราพดูกนัไดค้นอยูด่ว้ยกนัๆ มนัพดูกนัได ้ เวลามนัพดูกนัได้ๆ  แลว้พดูดว้ยสัญญา
สุภาพบุรุษไง พดูแลว้ตอ้งท าตามพดู พดูตรงไปตรงมา พดูตามความเป็นจริง ผิดเป็นผิด ถกูเป็น
ถกูไง ไม่ใช่มารยาสาไถย ดดัจริต เวลาพดู แหม หวานเจ๊ียบ อยา่เผลอนะ เผลอท่ิมเอาอีกแลว้  

น่ีเวลาพดู พดูอยา่งนั้นมนัไม่ไดพ้ดูดว้ยน ้าใสใจจริงไง มนัพดูพอเป็นพิธีไง มหาปวารณา
ก็พดูไง มีอะไรก็เตือนผมบา้งนะ ผมเปิดโอกาสให้เตือน แลว้เตือนมนัไดไ้หม มนัให้เตือนจริง
หรือเปลา่ มนัไม่ยอมรับความจริงนะสิ ถา้มนัยอมรับความจริงข้ึนมา เห็นไหม น่ีมนัก็เห็นๆ กนั
อยูน่ี่ เขาท าเราไม่ท า เขาดีเราไม่ดี มนัเห็นชดัๆ อยูน่ัน่น่ะ มนัเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง แลว้ส าคญั
ตน อ่ึงอา่ง กร่างอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัหลงฝงู 

จ านวนของฝงูนะ จ านวนของนกน่ีมนัท าให้นกัลา่ตาลาย นกัลา่น่ีมนัตาลายเลยนะ 
จ านวนของฝงูมนัมีความส าคญั แตค่วามส าคญัในการเป็นท่ีอยูอ่าศยั แต่เวลาปฏิบติัจริงๆ ข้ึนมา
มนัก็ตอ้งปฏิบติัดว้ยตวัของเราทั้งนั้นน่ะ น่ีเห็นไหม อยา่งเช่นเวลาธุดงคไ์ปให้ไปแบบนอแรด 
ไปแบบหน่ึงเดียว อา้งวา้งเดียวดาย ไม่มีท่ีขอบเขต โอย๊ ออกไปน้ีฉันยงัตอ้งลอยไปในอากาศอยู่
แลว้ มนัวา้เหวไ่ปทั้งนั้นน่ะ 

น่ีเวลาเป็นจริงๆ นะ แต่ถา้มนัมีหลกัของใจ มีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆใ์นหัวใจ เห็น
ไหม เวลาสมยัพทุธกาลผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัในป่า เวลาโดนผีหลอก เวลาตกใจข้ึนมา มาเฝ้าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ให้กลบัไปใหม่ เห็นไหม ให้
ระลึกถึงพระพทุธ ให้ระลึกถึงพระธรรม ใหร้ะลึกถึงพระสงฆ ์ ให้นึกถึงๆ บริกรรมพทุโธๆ มนั
เอาชนะไดท้ั้งหมด คนท่ีภาวนานะมนัรู้ แต่ไอเ้ราน่ีมนัปอดแหก ไอเ้ราน่ีมนัออ่นไหว พอ
ออ่นไหวมนัเอาความกลวัเป็นใหญ่ไง ไอพ้ทุโธก็พทุโธอยูนู่่นคนละทวปีนะ ไอใ้จก็กลวัแต่ผีอยู่
น่ีมนัจะไปแกไ้ดอ้ยา่งไร 

ถา้พทุโธชดัๆ นะ เอาพทุโธเรากลบัจากทวปีท่ีแลว้เอามาอยูใ่นหัวใจไง พอมนัเตม็หัวใจ
แลว้นะ มนักลวัผีไม่ไดห้รอกๆ เพราะอะไร เพราะมนัระลึกถึงพทุโธเตม็หัวใจ พอระลึกถึงพุท
โธเตม็หัวใจน่ี ไอค้วามกลวัมนัจะแทรกเขา้มาไม่ได ้ ส่ิงใดจะแทรกเขา้มาในใจไม่ไดเ้ลย ถา้มนั
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แทรกเขา้มาไดม้นัจะมีความกลวัมาจากไหน แต่ท่ีมนักลวัๆ อยูน่ี่เพราะความกลวัเตม็หัวใจ ผิด
ถกูพทุโธอยูค่นละทวปีนู่นนะ แลว้ฉันก็พทุโธแลว้มนัไม่หาย 

โดยขอ้เทจ็จริงคนภาวนาเป็นนะรู้หมด ไอเ้รามนัท าไม่ได ้ แต่ก็ส าคญัตนไปวา่ท าแลว้ๆ
ไง มนัถึงไม่เป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมาไง ถา้มนัไม่เป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมา เห็นไหม หลงเขา้ไปในกิเลส
ของตน เราเกิดมาจากกิเลส เกิดมาจากอวชิชา คนเกิดมามนัมีท่ีมาท่ีไปของการเกิด แลว้ถา้วา่เกิด
แลว้ เห็นไหม ท าคุณงามความดีดว้ยบุญพาเกิดมนักจ็ะเกิดดีข้ึนไปเร่ือยๆ ถา้เกิดดีข้ึนไปเร่ือยๆ 
มนัก็ยงัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไม่มีถึงท่ีส้ินสุดๆ จะเช่ือหรือไม่เช่ือ นัน่เป็นเอกสิทธ์ิ แต่เป็น
ความจริงๆ มนัมีแน่นอน เพราะมนัมีภวาสวะ มนัมีความรู้สึกๆ อนันั้นท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดน่ะ 
ความรู้สึกอนันั้นนะ ความรู้สึกนัน่นะ ธาตรูุ้ๆ นัน่นะ มนัท าลายไม่ได ้ ใครๆ ก็ท าลายมนัไม่ได ้
เพราะมนัเป็นนามธรรม เหยียบย  ่าท าลายเท่าไหร่มนักอ็ยูข่องมนัอยูอ่ยา่งนั้น 

ตกนรกอเวจีไฟบรรลยักลัป์เผาแลว้เผาอีก เผาจนละลายไปหมดเลย เด๋ียวก็รวมตวัข้ึนมา
ใหม่อยูอ่ยา่งนั้นน่ะไม่มีวนัจบวนัส้ินจนกวา่จะหมดกรรม ถา้หมดกรรมแลว้มนัก็พฒันาข้ึนมา 
สูงข้ึนมาๆ น่ีไง มนัเป็นความจริงอยา่งนัน่น่ะ แลว้มนัจะไปท าลายมนัไดอ้ยา่งไร มนัท าลายมนั
ไม่ไดไ้ง ถา้มนัท าลายมนัไม่ไดน่ี้ ส่ิงท่ีเราคน้หา เราพยายามจะท าข้ึนมาในใจของเราน่ีไง ถา้มนั
เป็นธรรมในใจของเราข้ึนมา เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริงข้ึนมา เห็นไหม เรา
คน้ควา้หาใจของเราข้ึนมา ถา้เราคน้ควา้หาใจของเราข้ึนมา แลว้มนัจะหาหัวใจข้ึนมามนัอยูท่ี่
ไหนละ่ มนัก็อยูท่ี่สติ อยูท่ี่ความมัน่คงของเรา อยูท่ี่ความจริงจงัของเรา  

ถา้เราจริงจงัข้ึนมา เห็นไหม เราจริงจงัๆ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ถา้มนัสมควร
แก่ธรรม เราไม่ไดท้ าดว้ยความเหลวไหล พอมนัเหลวไหลข้ึนแลว้ส าคญัตน พอส าคญัตนข้ึนไป
แลว้แยกฝงู หลงฝงูไปเลย ถา้มนัอยูใ่นฝงูนะมนัจะเกรงใจไง ถา้เรายงัหวงัวา่เราจะอยูใ่นสงฆ ์เรา
ก็ยงัคิดอยูว่า่ใจเขาใจเรา ถา้มนัมีใจเขาใจเราข้ึนมาๆ เห็นไหม ธรรมวนิยัมนัเป็นสาธารณะ ทุกคน
ก็สามารถศึกษาไดท้ั้งนั้น แลว้ธรรมวนิยัก็สอนไว ้ถา้เราเคารพธรรมๆ ถา้เคารพธรรม ธรรมะจะ
คุม้ครองเรา เราประพฤติปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 

น่ีไง อยูใ่นสงฆ ์อยูใ่นสงัฆะ อยูใ่นกลุม่ อยูใ่นความถกูตอ้งดีงาม ถา้อยูใ่นความถกูตอ้งดี
งามมนัจะเสียหายไปไหน น่ีธรรมะมนัคุม้ครองเราน่ีไง ถา้มนัหลงไปในกิเลส มนัก็ส าคญัตนวา่
มนัยิ่งใหญ่ ถา้มนัหลงฝงูไปวา่มนัส าคญัตนวา่มนัดีกวา่ฝงูไง มนัใหญก่วา่เพ่ือน แลว้ใหญ่แค่ไหน 
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ใหญ่กวา่โลงเหรอ ใหญ่กวา่เมรุใช่ไหม มนัไม่มีใครใหญ่กวา่นั้นเลย แต่กิเลสมนัยิ่งใหญ่นกั มนั
ส าคญัตนมนัถึงใหญ่ขนาดนั้นไง น่ีเพราะมนัหลงฝงู  

แต่ถา้มีสติสัมปชญัญะมนัเห็นคุณค่า เขาวา่ให้เกียรติไง เราตอ้งให้เกียรติต่อกนั เราเป็น
คนเหมือนกนันะ เวลาธรรมวนิยัอาวโุส ภนัเต ใช่ อาวโุส ภนัเต เราเคารพกนัโดยธรรมวนิยั แต่
ถา้เคารพจริงๆ เคารพคุณธรรม ธรรมวนิยัเราเคารพและเป็นสิทธิไง เป็นสิทธิตามกฎหมายๆ 
อาวโุส ภนัเต น่ีสิทธิตามกฎหมาย สิทธิตามธรรมวนิยัๆ เห็นไหม ต ่า สูงต ่ากนักวา่ ๕ พรรษานะ 
๓ พรรษา ๕ พรรษานะ จะนัง่ร่วมเสมอกนัไม่ได ้ นัง่บนเกา้อ้ีในบุพพสิกขา เห็นไหม เกา้อ้ีตวั
หน่ึงนัง่ได ้ ๓ องค ์ ถา้อายหุ่างกนัเกิน ๓ พรรษาห้ามนัง่ร่วมกนั ถา้อายพุรรษาห่างกนัไม่เกิน ๓ 
พรรษานัง่ในเกา้อ้ีตวัเดียวกนัได ้ 

น่ีภิกษุท่ีอาวโุสสูงกวา่ ผูท่ี้อาวโุสต ่ากวา่ใส่รองเทา้ท่ีสูงกวา่จะเขา้ไปในระยะกา้ว ๖ ศอก 
๖ ศอกจากผูท่ี้อาวโุสมากกวา่น่ี เราใส่รองเทา้สูงกวา่ เดินเขา้ไปใกลก้ั้นเกิน ๖ ศอกเป็นอาบติัทุก
กฎ เพราะเราอยูใ่นท่ีสูงกวา่ น้ีเป็นกฎหมายเลย ถา้เราเคารพกนัดว้ยกฎหมายๆ เราปฏิบติัได ้ ถา้
เราปฏิบติัได ้ เห็นไหม เราปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมะก็คุม้ครอง คุม้ครองท่ีไหน 
คุม้ครองวา่เราอยูใ่นสังฆะ แลว้เราเคารพบูชาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น้ีเป็น
กฎหมาย  

แต่ถา้เป็นคุณธรรม ถา้เขามีธรรม เห็นไหม สามเณรนอ้ยอาย ุ๗ ขวบเป็นพระอรหันต ์เรา
นะบวชมา ๑๐๐ พรรษาเลย กิเลสยงัท่วมหัวอยูเ่ลย ท าไมเราจะไม่เช่ือฟังสามเณรนอ้ยนั้น 
สามเณรนอ้ยน่ีมีคุณค่ามากกวา่เรา เราอาวโุสขนาดไหนเราก็ไม่กลา้ออกปากสั่งขอสามเณรนอ้ย
ให้อปัุฏฐากแน่นอน เพราะสามเณรนอ้ยเป็นพระอรหันตน่์ะ โดยธรรมวนิยั เห็นไหม สามเณร
นอ้ยจะถือตนเหนือกวา่พระภิกษุไม่ได ้ แต่สามเณรนอ้ยเป็นพระอรหันตข้ึ์นมาน่ี แลว้พระ ๑๐๐ 
พรรษาน่ีจะให้สามเณรนอ้ยอปัุฏฐากไหม กลา้รับของให้สามเณรนอ้ยนั้นไหม ถา้เรารู้จริงไง 

ถา้มนัเป็นความจริงเราเคารพกนัดว้ยคุณธรรมไง เคารพกนัดว้ยธรรมวนิยันั้นเร่ืองหน่ึง 
เคารพกนัดว้ยคุณธรรมถา้เขามีคุณธรรมในหัวใจๆ นะ จิตใจน้ีออ่นนุ่มไปกบัทุกๆ ส่ิงไม่มีความ
กระดา้ง มนัไม่กระดา้งหรอก มนัเห็นแต่คุณงามความดีทั้งนั้น ถา้เป็นธรรมนะ ส่วนใหญ่แลว้มนั
ส าคญัตนมนัไม่มีธรรมนะสิ พอไม่มีธรรมข้ึนมา เห็นไหม มนัเสียบแทงนะ มนัแทงขา้งหลงั มนั
แทงมนัเสียบเลย มนัเสียบดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากแลว้มนัยงัส าคญัตนวา่มนัท าคุณ
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งามความดี มนัท าดว้ยความนุ่มนวลความเป็นสามคัคีธรรมนะ  

สามคัคีธรรมมนัเหยียบย  ่าเขานะสิ สามคัคีธรรมท่ีมนัตอ้งยิ่งใหญ่นะสิ ถา้มนัเลก็นอ้ยมนั
เป็นสามคัคีธรรมไม่ไดไ้ง ถา้มนัเลก็นอ้ยเราเป็นสามคัคีธรรม เราจะเป็นอิฐกอ้นแรกท่ีอยูใ่ตดิ้นก็
ได ้ เราจะเป็นหินกอ้นหน่ึงท่ีผสมปูนอยูใ่นเสาอยูใ่นฐานของตึกก็ได ้ เราท าไดท้ั้งนั้นเพ่ือความ
มัน่คงของศาสนา เพ่ือความมัน่คงของสงฆ ์ เพ่ือความมัน่คงของสังคม เราจะเป็นอะไรกไ็ด ้ ถา้
เขาเป็นธรรมนะ แลว้ยิ่งใหญ่ดว้ย ไม่ใช่วา่ฉันจะตอ้งเป็นยอดมงกุฎเพชร ตอ้งประดบัอยูสู่งสุด
นะเห็นไหม ถา้มนัส าคญัตนส าคญัผิดทั้งนั้น 

ถา้มนัหลงทาง หลงฝงู มนัหลงไปในกิเลสตณัหาความทะยานอยากของตน แลว้มนั
ให้ผลมาทั้งนั้น ให้ผลมาจากกิริยามารยาท ให้มนัหวนจากความรู้สึกนึกคิด แลว้ความเห็น เห็น
ความรู้สึกนึกคิดมนัตอ้งแสดงออก ความแสดงออกนั้น เห็นไหม มนัถึงวา่เวลาครูบาอาจารยท่์าน
พดูนะ หลวงตาท่านพดูประจ า “มนัขดัหูขดัตา” มนัขดัหูขดัตาไปหมด มนัเตะลกูกะตานะ เวลา
ท่านบอก ท่านทนไม่ไดเ้ลยลกูกะตาจะแตก ไอพ้วกมารยาสาไถยน่ะมนัแสดงออก มนักีดขวาง
ลกูกะตา มนักีดขวางความรู้สึก ท าไมมนัจะรับรู้ไม่ได ้แต่ดว้ยมารยาท น่ีโดยสงัคม เห็นไหม พอ่
แม่คนไหนก็แลว้แต่เล้ียงลกูข้ึนมา ลกูมนัจะเกเรขนาดไหน พอ่แม่ก็ยิ้มแยม้แจ่มใสทั้งนั้นนะ 
เพราะพอ่แม่เขารักลกู 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ผูน้ าท่ีดีๆ นะ เขาก็พยายามรักษา รักษาไวเ้พ่ือประโยชน์กบัเขานะ เพ่ือ
ประโยชน์กบัคนท่ีถกูรักษานั้นนะ ไอค้นท่ีถกูรักษานั้นมนัยงัส าคญัตนนะ มนัยงัอหงัการนะ เบ่ง
กลา้มน่ะ โอโ้ฮ กลา้มใหญ ่ โอถ้กูตอ้งดีงาม ประเสริฐ ยอดเยี่ยม น่ีแต่ถา้เป็นความจริงๆ นะ 
ธรรมะสูงสุดนะรวงขา้ว ขา้วท่ีลงทุนลงแรงกนัไปนะ เวลาแลง้ เวลาภยัแลง้น ้าไม่ถึงนะ มนัเฉา
ตายของมนัทั้งนั้นนะ เวลาปุ๋ยท่ีดี น ้ าท่ีดี ทุกอยา่งสมควรแก่มนั เวลามนัออกรวงข้ึนมาน่ี เวลาพอ
สมดุลแลว้น่ีเวลามนัตั้งทอ้งๆ แลว้มนัแก่ไปเมลด็มนัแก่ไป เห็นไหม เป็นทุ่งรวงทอง เห็นไหม 
มนันอ้มลงต ่าน่ี ยอดมนัลมพดัไหวพล้ิวไปสวยงาม มนัสวยงามทั้งนั้นนะ เห็นไหม ออ่นนอ้ม
ถอ่มตนนัน่น่ะ 

ความเป็นจริงออ่นนอ้มถ่อมตน มนัจะใชป้ระโยชน์ไดต้่อเม่ือแสดงธรรม มนัจะใช้
ประโยชน์ไดต้่อเม่ือแสดงบนัลือสีหนาทนัน่นะ การแสดงออกแสดงสจัจะความจริงนัน่นะ อยู่
ในวกิฤติขนาดไหนก็แลว้แต่ ถา้มนัแสดงความจริงข้ึนมามนัแสดงไดต้อนนั้น ตอนนั้นตอ้งแสดง 
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เวลาจะแสดงธรรมสจัจะความจริงมนัไม่มีข้ีออกมา ไม่มีความจริงออกมาเลย มนัไม่กลา้ มนัข้ี
แตก แต่ถา้มนัเบ่งกลา้ม อูฮู้ย้ ยอดเยีย่มๆ น่ีมนัไม่สมควรแก่ธรรมเลย ไอพ้วกหลงฝงู  

ถา้มนัอยูใ่นฝงูนะ อยูใ่นฝงูมนัก็อยูใ่นธรรมวนิยัไง ถา้อยูใ่นฝงูน่ะ มนัเห็นถึงความ
เป็นไปของสังฆะ ความเป็นไปของหมู่คณะ ความเป็นไปทั้งหมดมนัเป็นไปดว้ยกนั ความ
เป็นไปดว้ยกนัล้ินกบัฟัน โดยธรรมชาติเทา้เราเองเดินมนัยงัเตะกนัเลย ไอค้วามสะดดุ ไอก้าร
สะดุด ไอก้ารขบเค้ียวการขบกดักนั มนัเป็นเร่ืองธรรมดาๆ เพราะคนอยูใ่กลก้นัมนัเร่ืองธรรมดา
อยูแ่ลว้ แต่เร่ืองธรรมดาอยูแ่ลว้มนัอยูท่ี่น ้ าใจ  

น ้าใจของคนมนัผา่นไปแลว้มนัก็คือผา่นไปแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
แสวงหาอยู ่ ๖ ปี ปัญจวคัคียผ์ูอ้ปัุฏฐากอยู ่ ๖ ปี เห็นไหม อปัุฏฐากดว้ยหัวใจ อยากจะให้องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้นะ ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้จะไดบ้อกเราได้ 
แต่ดว้ยความเห็นของโลก เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปฉันอาหารของนาง
สุชาดา เห็นไหม โอ ้สมณโคดมกลบัมามกัมาก เห็นไหม ท้ิงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไป
นะ  

น่ีเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ฉันอาหารของนางสุชาดาแลว้กลบัมาฟ้ืนฟู
ร่างกายแลว้น่ี มาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาในคืนวสิาขะนั้น เห็นไหม ไดส้ าเร็จเป็นพระอรหันตข้ึ์น
มานะ ส่ิงท่ีท าข้ึนมาๆ ดว้ยสัจจะดว้ยความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าไง 
เสวยวมุิตติสุข เห็นไหม เวลาจะเผยแผธ่รรมจะเอาใคร เอาอทุกดาบส อาฬารดาบสก่อนเพราะวา่
เขาฌานสมาบติัมา แต่เขาก็ตอ้งตายไปแลว้ เห็นไหม เพราะเลง็ไปแลว้ก็ไดปั้ญจวคัคีย ์ เห็นไหม 
เวลาจะไปเอาปัญจวคัคีย ์ปัญจวคัคียน์ดักนัเลยไม่รับๆๆ 

แต่ดว้ยคุณของเขา เขาอปัุฏฐากอยู ่๖ ปี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปหาเขาๆ เห็น
ไหม เวลาแสดงธรรมข้ึนมากย็งัด้ือดึงอยู ่ เธอเคยไดย้ินหรือไม่อยูด่ว้ยกนัมาน่ีถา้คนท่ีมีสัจจะมี
ความจริง เห็นไหม ไม่รู้ก็บอกวา่ไม่รู้ ไม่รู้ก็ไม่เคยสอนเลยนะ น่ีปัจจุบนัน้ีรู้แลว้นะ “เธอจงเง่ียหู
ลงฟังไง” ตั้งใจ เร่ิมตั้งใจฟัง พอตั้งใจฟังแสดงธมัมจกัฯ ไป เวลาแสดงธมัมจกัฯ ข้ึนไป 
พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมนะ น่ีอีก ๔ องคย์งัไม่ได ้ วาสนาของคนมนัไม่
เหมือนกนั  

ถา้วาสนาของคนมนัไม่เหมือนกนั แต่ก็พยายามจะขวนขวายเหมือนกนั พยายาม
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ขวนขวาย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรมจนเป็นพระโสดาบนัทั้งหมด แสด
งอนตัตลกัขณสูตรข้ึนมาถึงเป็นพระอรหันตข้ึ์นมา ถา้เป็นสัจจะความจริงไดส้ร้างบุญสร้างกุศล
กนัมา มนัยงัส านึกตนได้ๆ  แลว้ไดพ้ยายามของตนๆ ข้ึนมา เวลาส าเร็จแลว้ เห็นไหม มนัระลึกถึง
คุณทั้งนั้น ความมีคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้  

เวลาใครก็แลว้แต่เวลาระลึกได้ๆ  คนถา้มนัมีคุณธรรมในหัวใจ มนัระลึกถึงคุณของคน
อ่ืนนะ ใครท่ีท าคุณแก่เรา ใครท่ีให้ประโยชน์กบัเราๆ แมแ้ต่ขา้วเมด็หน่ึง น ้าด่ืมค าหน่ึงเห็นไหม 
พระสารีบุตรๆ เห็นไหม ทุคตะเขญ็ใจจะมาบวชนะ อยากบวชมาก แตจ่นไม่มีส่ิงใดจะบวชได ้
ไปหาใครๆ ก็ไม่ยอมรับ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ประกาศกลางสงฆเ์ลย ทุคตะเขญ็ใจน้ีมีคุณกบัใคร พระสารีบุตรยกมือเลย มีคุณกบั
ขา้พเจา้ครับ มีคุณเร่ืองอะไร มีคุณเร่ืองวา่ขา้พเจา้เคยบิณฑบาต ทุคตะเขญ็ใจน้ีไดเ้คยใส่บาตร
ขา้พเจา้หน่ึงทพัพีครับ 

ขา้วทพัพีนั้นนะ พระสารีบุตรระลึกถึงคุณเขามาตลอด ถึงสุดทา้ยแลว้พระสารีบุตรเอามา
บวช เห็นไหม ภิกษุบวชเม่ือเฒ่าๆ น่ีเป็นผูท่ี้เพราะเขาผา่นราตรีมา เขามีความรู้ความเห็นของเขา
มานะ มนัก็ตอ้งเทียบเคียงก่อน เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถามพระสารีบุตร 
สัทธิวหิาริกของเธอสอนง่ายหรือๆ สอนงา่ยๆ ครับ สุดทา้ยเป็นพระอรหันต ์ สอนจนเป็นท่ี
ส้ินสุดแห่งทุกข์ๆ  เห็นไหม น่ีขา้วทพัพีนั้นนะ  

ส่ิงท่ีมีคุณๆ แมแ้ต่ขา้วเมด็หน่ึง น ้าด่ืมค าหน่ึง เขาระลึกถึงคุณทั้งนั้นนะ เขามีคุณๆ กบัเรา
นะ คุณส่วนคุณ แต่ถา้เป็นทิฏฐิมานะของเขา ถา้เขามีทิฏฐิมานะจะเอาส่ิงนั้นวา่เป็นคุณๆ อนันั้น
เกิดเป็นทิฏฐิมานะไม่มีประโยชน์ ส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์นะ มนัก็กรรมของสัตวไ์ม่มีประโยชน์ 
เห็นไหม เราก็ไม่ตอ้งไปยุง่กบัเขา เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ไง 

เราจะท าต่อเม่ือส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์ ถา้มนัเป็นประโยชน์ เราจะกระท า ท าแลว้มนัได้
ประโยชน์ไง มนัไดป้ระโยชน์ทั้งเขาทั้งเราดว้ยไง แตถ่า้มนัไม่เป็นประโยชน์ เห็นไหม เขาไดท้ า
ของเขาแลว้มนัก็เป็นบุญของเขาแลว้ เขาจะมาทวงบุญคุณของเขา เขาจะมาแสวงหาของเขา อนั
นั้นมนัเป็นกรรมของสัตว ์ เพราะเราไม่ตามอนันั้นไปไง เพราะ เพราะเรามีหลกั เราอยูใ่นธรรม
วนิยั ธรรมวนิยัคุม้ครองดูแล ธรรมวนิยัคุม้ครองดูแลเราอยูแ่ลว้ถกูตอ้งชอบธรรม ทั้งทางโลก
และทางกฎหมายและทางธรรม  
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ทางธรรมคือสัจธรรม สจัธรรมคืออะไร คือความลบัไม่มีในโลก เราเป็นรู้อยูแ่ก่ใจ เราท า
ส่ิงใดเรารู้อยูแ่ก่หัวใจนะ หัวใจน่ีเรารู้หมดละ่ เราท าถกูหรือท าผิด ถา้มนัท าถกูตอ้งมนัเป็นความ
ถกูตอ้ง เพราะอะไร เพราะเขาตอ้งการอยา่งนั้นๆ มนัไม่เป็นประโยชน์กบัเขา มนัเป็นทิฏฐิมานะ 
มนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เราส่งเสริมไปแลว้มนัไดแ้ต่บาปอกุศล มนัไม่เป็น
ประโยชน์กบัใครทั้งส้ิน 

แต่ถา้มนัเป็นบุญกุศล เห็นไหม เป็นการเสียสละ เป็นการละทิฏฐิมานะ เป็นการกระท า
เพ่ือคุณธรรมในใจ เราส่งเสริมทั้งนั้นนะ ถึงทางโลกเขาจะติเตียนขนาดไหนเราก็ส่งเสริมข้ึนไป
ก่อน พอส่งเสริมไปแลว้ถึงเวลาแลว้ถา้เขาเห็นจริงเห็นจงัข้ึนมา มนัเป็นประโยชน์กบัเขาข้ึน
มาแลว้ โลกเขาจะเห็นตามมาทีหลงั ถา้โลกเขาจะเห็นตามมาทีหลงั มนัก็เป็นเร่ืองของโลก เพราะ
โลกรู้ทีหลงัทั้งนั้นน่ะ เพราะความไปรู้มนัจะรู้จากธรรมก่อน  

น่ีดูสิ ในวงกรรมฐาน ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติั ท่านไดข้่าวกนัก่อน
ทั้งนั้นน่ะ ในวงในๆ เห็นไหม ในวงกรรมฐานในครอบครัวของเราน่ี วงในมนัรู้กนัก่อนทั้งนั้น
นะ ศีลจะรู้ไดต้่อเม่ือเราอยูใ่กล้ๆ  กนัน้ีแหละ ธรรมจะรู้ไดต้่อเม่ือสนทนาธรรมน่ี ถา้มนัสนทนา
ไปแลว้น่ีมนัมีแต่ชวนกนัไปยิงนกตกปลาน่ี มนัจะเป็นคุณธรรมท่ีไหน 

เรามาบวชเป็นพระ เราจะมาแกไ้ขกิเลสตณัหาความทะยานอยาก พดูกนัทีไรน่ีชวนกนัไป
ยิงตกนกปลาทั้งนั้นเลยนะ การไปยิงนกตกปลามนัเป็นการฆ่าสัตว ์ มนัเป็นการสร้างเวรสร้าง
กรรมทั้งนั้นเลย มนัเป็นเร่ืองอะไรบา้งท่ีเป็นธรรม แต่ถา้สังคมใด เห็นไหม พดูถึงการเสียสละ 
พดูถึงการรักษาหัวใจ พดูถึงการกระท าประพฤติปฏิบติัเขา้มาในหัวใจ พดูถึงมรรคถึงผลมนัจะ
ทุกขม์นัจะยากขนาดไหน มนัทุกขม์นัยากเพ่ืออบุาย เพ่ือหนทางอนักวา้งขวางของการประพฤติ
ปฏิบติั  

น่ีเราไม่มกัมาก อยากใหญ่ สะสมให้มนักองทบักิเลสตณัหาความทะยานอยาก นัน่นะไอ้
พวกนั้นนะพวกหลงฝงู ออกจากฝงูไปแลว้น่ีก็ไปสะสมเพ่ือความพร้อม เพ่ือความสะดวก เพ่ือ
ความพร้อมเพรียงในการอ านวยความสะดวกนะ นั้นละ่มนัหลงฝงู แต่ถา้มนัเขา้มาในสังฆะ เขา้
มาในสังคมของกรรมฐาน เห็นไหม ท่ีใดท่ีมนัพอด ารงชีพได ้ ท่ีใดเพ่ือเป็นปฏิบติัไม่เป็นภาระ
รุงรัง ไม่เป็นการคอยบ ารุงรักษา ไม่เป็นภาระท่ีตอ้งคอยดูแลมนั หามากองไวสุ้มไวเ้ตม็เลย แลว้ก็
ไปเป็นปู่โสมไง คอยดูแลรักษาไง แลว้ภาวนาๆ เด๋ียวก่อน ยงัดูแลมนัไม่ทัว่พร้อม ตอ้งดูแลให้
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เรียบร้อยให้พร้อมเพรียงก่อนแลว้ค่อยปฏิบติั ดูแลกนัอยูน่ัน่นะ  

น่ีถา้วงกรรมฐานเขารู้ วงกรรมฐานในกลุม่ในกอ้นในคณะของสงฆ ์ ถา้มนัเขา้มาๆ ดว้ย
ความเป็นจริงอยา่งน้ีๆ มนัก็เป็นคุณธรรมเป็นความจริงข้ึนมา เห็นไหม ถา้เป็นความจริงข้ึนมาน่ี
เขา้สู่หมู่สู่คณะ เขา้สู่สจัจะความจริงแลว้วดัเทียบกนัได ้ เขา้หมู่ได ้ แต่ถา้เขา้หมู่ไม่ได ้ มนัเขา้หมู่
ไม่ได ้หมู่อะไร ถา้หมู่เปรตไม่เขา้ หมู่ท่ีมนัเป็นเปรต ถา้เป็นเปรต เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านพดู
ถึงกรรมฐานจรวดดาวเทียม เวลาเป็นกรรมฐานนะ เด๋ียวน้ีลากกระเป๋ากนัแลว้นะ  

แลว้เวลากรรมฐานตอ้งไปจรวดดาวเทียม ตอ้งนัง่แอร์ จะนัง่เคร่ืองบินอะไร นู่น ไปนู่น 
แลว้มีฐานะเผยแผธ่รรม ไอพ้วกนัง่พทุโธ ไอพ้วกอยู่ป่าอยูเ่ขา ไอพ้วกอยูช่ายขอบ ไร้ประโยชน์ 
นั้นนะความเห็นของโลก ถา้เราไม่มีสติไม่มีปัญญา เราจะด ารงชีพอยา่งไร ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดของเรา
คือชีวติของเรา แลว้ชีวติของเราน่ี เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัยงัหย  าเปกนัขนาดน้ี  

แต่ถา้เป็นความจริงนะ มนัอยูท่ี่วาสนา วาสนาของใคร เกิดในยคุของผูใ้ด อยา่งนอ้ยเราก็
เกิดมาในยคุของก่ึงกลางพระพทุธศาสนา ๒๕๐๐ หลวงปู่มัน่ท่านพดูไว ้ “ก่ึงกลาง
พระพทุธศาสนาเจริญมาตั้งแต่ ๒๔๘๘” ท่านพดูถึงขนาดนั้นนะ หลวงปู่มัน่ท่านพดูมาก่อนหนา้
นั้น แลว้ระหวา่งท่านมา เวลาหลวงตาท่านถาม หลวงตาท่านจะถามเลย เพราะอยูท่ี่วาสนาของครู
บาอาจารยข์องเราๆ ไดส้ร้างสมบุญญาธิการมามากขนาดไหน คือหัวใจท่านเปิดกวา้ง หัวใจท่าน
รอบรู้ไดม้ากกวา่เรา ท่านยอ้นไปได ้ท่านพยายามฟ้ืนฟ ูเห็นไหม 

เร่ืองของกรรมฐาน เร่ืองของการประพฤติปฏิบติั เห็นไหม เร่ืองของบริขาร ๘ ปัจจยั ๔ น่ี
ต่างๆ ท่านเป็นคนขดุคุย้ข้ึนมาทั้งนั้น ตั้งแต่ส่ิงขอ้วตัรปฏิบติัต่างๆ ส่ิงความท่ีเป็นไปๆ ท่ีเราใชก้นั
เป็นปกติไง เราคุน้ชินกบัมนัไปจนไม่เห็นคุณค่าของมนัไปไง แต่กวา่ท่ีหมู่คณะท่ีครูบาอาจารย์
ท่านจะฟ้ืนฟข้ึูนมาได ้ อยา่งเช่นความเป็นอยูข่องเราน่ี ผา้ปูนอน ผา้นัง่ ผา้ตา่งๆ น่ี เขาไม่ให้ท า
ทั้งนั้น เขาเลิกกนัแลว้ไม่มีใครเขาท า ท่านจะมาอวดดี ท่านจะมาเก่งกวา่ใครไม่ได ้ ท่านพยายาม
ฟ้ืนฟขูองท่านข้ึนมาดว้ยอ านาจวาสนา 

อยา่งพวกเรานะ ไม่ตอ้งไปฟ้ืนฟหูรอก ปฏิบติัตามท่ีท่านวางไวก้็จะแยกกลุม่แลว้ แยกฝงู
แลว้ ล  าบาก ไม่มีความส าคญั ไม่เป็นจริง แคก่ปัปิยงั กโรหิน่ี เขายงัไม่ให้ท าเลย ผา้นิสีน่ีไม่ตอ้ง
พดูถึง กวา่จะไดม้าลองไปสืบคน้สิ เราสืบคน้มาหมดแลว้ละ่ ผา้นิสีกวา่จะไดม้าหลวงปู่ฝ้ันท่าน
ไปคุยกบัสมเดจ็อยา่งไร โอโ้ฮ กวา่จะออดจะออ้นจนเขายอมให้เราไดท้ าตามธรรมวนิยั ส่ิงท่ีจะ
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ไดม้าๆ ดว้ยครูบาอาจารยท่์านเป็นหัวหอก เป็นผูริ้เร่ิม เป็นผูท่ี้ท ากระท า ท าเสร็จแลว้นะก็ท าเพ่ือ
ศาสนา ท าเพ่ือสงฆ ์ท าเพ่ือการปฏิบติัธรรม ไม่เอามาแอบอา้งเป็นบุญเป็นคุณใครทั้งส้ิน 

ไอข้องเราแค่อาศยั เป็นไอพ้วกปลายแถว เขา้มาในสังคมของกรรมฐาน แลว้เขา้มาแลว้ 
เห็นไหม เราบวชมาแลว้เรามาประพฤติปฏิบติัของเราแลว้น่ี ถา้มนัเป็นความจริง น่ีไง มนัไม่หลง
ฝงู หลงทาง หลงไปในกิเลส หลงไปในความยิ่งใหญ่ของของตนเอง แลว้มองคนอ่ืนไม่ใช่คน  

แต่ถา้เป็นความจริงๆ นะ มนัมีเมตตาทั้งนั้นนะ เราอยูใ่กลชิ้ดครูบาอาจารยข้ึ์นมา ต่อหนา้
นะท่านเขม้แขง็มาก แต่เวลาหลงัไมคท่์านพดูถึงความเมตตาของท่านะ โอ๋ย ฟังแลว้น ้าตาร่วง ใจ
หน่ึงของท่านนะท่านมีความเมตตา มีความกงัวล มีความพยายามดูแลรักษา แต่ต่อหนา้นะตอ้ง
เขม้แขง็ ต่อหนา้ตอ้งก าราบๆ อะไร ก าราบกิเลสของคน กิเลสท่ีมนัเป็นข้ีกลาก มนัคุน้ชินแลว้มนั
จะลามปามนะ มนัจะข้ึนหัว กิเลสนะมนัจองหองพองขน ขนนะพองเชียว ชูหางลูเ่ชียว มนัเป็น
อยา่งนั้น พดูถึงถา้มนัหลงไปฝงูไปอยา่งนั้น 

แต่ถา้มนัเป็นจริงนะ เราพยายามของเรา มนัมีอยูทุ่กคน กิเลสตณัหาความทะยานอยากใน
ใจของคนมีอยูทุ่กคน เราอยา่ให้มนัจองหองพองขน อยา่ให้มนัชูหาง เราตอ้งมีสติปัญญาพยายาม
กดหางมนัไว ้ อยา่ให้มนัชูหางในใจของเรา ถา้มนัชูหางในใจของเราแลว้ แลว้มนักรุ้มกร่ิมในใจ
นะ แลว้เด๋ียวมนัจะวางแผนแลว้ วางแผน เรามาเพ่ือก าราบมนันะ เราไม่ใช่เพ่ือมาส่งเสริมมนันะ 
กิเลสในใจของสัตวโ์ลกน่ากลวัมาก กิเลสในใจของสัตวโ์ลก  

เราเกิดมาเป็นมนุษยเ์กิดมาพบพระพทุธศาสนา กิเลสในใจของเราน่ีมนัยิ่งน่ากลวัมาก 
เพราะเราบวชมา พอบวชมาเป็นพระๆ ผา้กาสาวพสัตร์ ไดห่้มผา้กาสาวพสัตร์ธงชยัพระอรหันต์
แลว้ก็ส าคญัตนวา่เป็นพระ น่ีบริษทั ๔ เขาเคารพบูชา พอเขาเคารพบูชาข้ึนแลว้มาน่ี เรากจ็ะ
อหังการ มนัไม่เป็นความจริงเลย เขาเคารพบูชานั้นก็บุญของเขา เพราะเขาระลึกถึงพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ไอเ้รามาบวชเป็นพระ เราบวชมาเป็นสมมุติสงฆ ์ เรายงัไม่ไดเ้ป็นความจริง
เป็นจงักบัเราข้ึนมาเลย หนา้ท่ีของเรา เราตอ้งท าความเป็นจริงเป็นจงัของเราข้ึนมา ถา้เป็นจริง
เป็นจงัของเราข้ึนมา เราละอายใจ เห็นเขาใส่บาตรแลว้มนัระลึกถึงน ้าพกัน ้าแรงเขาเลยนะ  

เขาขวนขวายมาศรัทธาไทย กวา่เขาจะหาเงินหาทองมาได ้ แลว้เขามีศรัทธาความเช่ือใน
พระพทุธศาสนา ดว้ยบุญกุศลของเขา เขาอตุส่าห์ไปแลกเปล่ียนเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั มาบ ารุง
บ าเรอนกัพรตนกับวชน่ี ไอน้กัพรตนกับวชมนัสมบูรณ์พนูสุขแลว้ แลว้มนัจะอหังการ มนัจะไป



เทศน์พระ เร่ือง หลงฝงู ๑๔ 

 

เอาอะไรอีกละ่ ถา้มนัหนา้ท่ีของมนัๆ ก็แค่ช าระลา้งกิเลสในใจของตน หนา้ท่ีของมนัก็เดิน
จงกรม นัง่สมาธิภาวนา พยายามของเราท าความเป็นจริงของเราข้ึนมา ถา้ข้ึนมาในใจของเราได ้
เห็นไหม น่ีเราจะเป็นพระโดยสมบูรณ์  

เราเขา้หมู่ เขา้สู่ธรรม เขา้สู่วนิยั ไม่หลงฝงูแยกฝงู แยกไปในกิเลส เห็นไหม หลงฝงูหลง
กิเลสของตนไม่เขา้มาสู่สจัธรรม ถา้เขา้มาสู่สจัธรรมเขา้มาสู่สจัจะความจริง เห็นไหม ผูใ้ดปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะยอ่มคุม้ครองผูน้ั้น ธรรมะยอ่มคุม้ครองหัวใจดวงนั้น ใหห้ัวใจดวง
นั้นมีคุณธรรมข้ึนมาเป็นสมบติัของตน เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกกบัใจดวงนั้น เอวงั 
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