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 วนันี!วนัที" ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓  เราเคยสังเกตกนัไหม  ที"เดก็ๆนี"  เวลาเดก็เกิด
ขึ!นมา  กต็อ้งอาศยัพ่อแม่ในการช่วยเหลือ  ในการเลี!ยงดูใหข้า้วใหน้ํ!า  แลว้ยงัไม่พอ  ยงั
ตอ้งฝึกตอ้งหดั  หดัภาษาหดัมารยาท หดัการกินการอยู ่การดาํรงชีพ  อนันี!อยา่งหนึ"ง  อีก
อยา่งหนึ"งเวลาเด็กๆไปเขา้โรงเรียนกต็อ้งอาศยัครูสอน  สมยัก่อนแค่เขียนพยญัชนะ ก.ไก่ 
ข.ไข่ ครูกต็อ้งจบัมือสอน  ค่อยหดั  แลว้กค่็อยเป็นไป  อนันี!กอี็กอยา่งหนึ"ง  ทีนี! เวลาคน
สาํเร็จการศึกษา  แลว้กอ็อกไปสู่ทาํงาน  เขากย็งัมีการปฐมนิเทศ  บอกถึงวา่ จะตอ้ง
ทาํงานอะไรบา้งในหน่วยงานนั!น  ใหรู้้จกัขอบเขตหนา้ที"การงานนั!น  เพื"ออะไร  กเ็พื"อ
เวลาเราเขา้ไปอยูใ่นจุดนั!นแลว้กจ็ะไดท้าํงานได ้  ไม่เกิดการขดัแยง้  หรือไม่เกิดการเป็น
ภาระต่อหน่วยงานนั!น  เมื"อบุคคลนั!นเขา้ไปสู่ที"ทาํงานในหน่วยงานนั!น  เขากค็าดหวงัวา่ 
เป็นพนกังานคนหนึ"ง เป็นเจา้หนา้ที"คนหนึ"ง หรือเป็นขา้ราชการคนหนึ"ง  มีศกัดิ; และศรี
เท่าเทียมกนัในหนา้ที"ของพนกังาน ของขา้ราชการ ของเจา้หนา้ที"  ความสามารถพื!นฐาน
กน่็าจะตอ้งทาํไดเ้หมือนกนั  อนันี! เขากค็าดหวงัไว ้  แต่ทีนี!ความชาํนาญหรือการงาน
บางอยา่งกท็าํไม่เป็น  แมแ้ต่จบการศึกษาไปในแผนกนั!นสาขานั!นกจ็ริง  แต่เวลาเขา้ไป
แลว้มนัไม่ไดต้รงหรือเราไม่มีประสบการณ์  ไม่เคยผา่นในระบอบในระบบตรงนั!นก็
ตอ้งไปศึกษา  การศึกษาตรงนั!นกต็อ้งมีพี"เลี!ยงเป็นผูแ้นะนาํ  นี"ฉนัใดฉนันั!น  เหตุนั!นใน
พระศาสนากเ็ช่นกนั  พระที"บวชเขา้มาประพฤติตวัไม่เหมาะสม  ในเรื"องของมารยาทพดู
แบบภาษาโลกเรา  ความประพฤติมารยาท การปฏิสันถาร การสาํรวม การรู้จกัหนา้ที"ควร
ทาํไม่ควรทาํ  เนื"องจากพระเมื"อบวชเขา้มาแลว้  ไม่ไดศึ้กษาหรือไม่มีพี"เลี!ยงที"จะบอก  ฟัง
พุทธพจนไ์ปแลว้กจ็ะไปทาํกนัเอง  เมื"อไม่มีพี"เลี!ยงไม่มีผูที้"จะแนะนาํสั"งสอน  เวลาไปฉนั
กเ็สียงอึกทึกครึกโครมเอะอะ  เป็นเหตุใหช้าวบา้นติฉินนินทา  หรือการนุ่งห่มกไ็ม่
เรียบร้อย  การเดิน มารยาท การสาํรวมกไ็ม่มี  เราจะเดินแบบฆราวาสเหมือนฉนัเคยพดู
ใหฟั้ง  เหมือนนางแบบเขาเดินอยูบ่นแคต็วอลค์  เขาเดินส่ายไปส่ายมาเขากโ็ชว ์ อนันั!น
กถื็อวา่ดีถือวา่สวยงามของเขา  แต่ถา้พระชีไปเดินแบบนั!นโลกกติ็ฉินนินทา  วา่มนัไม่
เหมาะต่อสมณสารูป  เหตุนั!นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้  บรรพชิตควรพิจารณา



เนืองๆ  เพศเราต่างจากคฤหสัถ ์ กายกิริยาวาจามนัตอ้งต่างจากคฤหสัถ ์ อะไรที"ยงัไม่ดียงั
จะดีขึ!นไปอีกกใ็หป้รับปรุงนั"นเอง  แมแ้ต่คาํนาํหนา้เขากใ็หเ้ปลี"ยนเป็นพระ  เหตุนั!นมหา
เถรสมาคม  เวลาเราเซ็นชื"อจะตอ้งเซ็นวา่พระนาํหนา้  เซ็นวา่นายกผ็ดิอีก  เขามีคาํสั"งของ
มหาเถรสมาคมในอดีตไว ้  นี"อนันี!อยา่งหนึ"ง  เวลาเรากินขา้วเขากเ็รียกวา่ฉนั  เงินเขา
เรียกวา่ปัจจยั  คาํพดูกเ็ปลี"ยนไป  คาํพดูเหล่านี! เปลี"ยนไปเพื"ออะไร  แมแ้ต่ตวัเรากเ็รียกวา่
อาตมภาพหรืออาตมา  เปลี"ยนไปเพื"ออะไรคาํพดูเหล่านี!   กเ็พื"อใหเ้หมาะสมต่อเพศ
สถานะของเรานั"นเอง  เป็นขอ้ที"ตอ้งเตือนสติตวัเองวา่  แมแ้ต่คาํพดูภาษากย็งัเปลี"ยนไป  
เราเองกต็อ้งพิจารณา  วา่เราเป็นสมณสารูปยงั  เป็นสมณสารูปหนึ"ง  สิ"งใดที"ควรทาํให้
เหมาะสมต่อสมณสารูป  นั!นคือสิ"งที"ตอ้งทาํ  เพราะการทาํนั!นมนักบ็อกหมู่บอกฝงูบอกสี
นั"นเอง  แต่อนันั!นถา้คนใชไ้ม่เป็น  กเ็ลยยดึมั"นเป็นทิฏฐิเป็นมานะเกิด  การที"มนับอกหมู่
บอกฝงูบอกสีนั!นเพื"อเตือนสติเราต่างหาก  วา่เราเป็นสมณะ  สมณะมีหนา้ที"อยู ่ ที"จะตอ้ง
ยงักิจของสมณะ  คือการเจริญศีลสมาธิปัญญานั"นเอง ท่านเรียกวา่สิกขา คือการศึกษา
นั"นเอง  อธิสีลสิกขา ศึกษาในเรื"องของอธิสีล  อธิจิตตสิกขา ศึกษาในเรื"องของจิตยิ"ง  อธิ
ปัญญาสิกขา ศึกษาในเรื"องของปัญญา  ใหม้ารอบรู้ตาหูจมูกลิ!นกายใจเรา  ใหรู้้ถึงกาย
เวทนาจิตธรรมนั"นเอง  อนันี! เป็นหนา้ที"ของนกับวช  หนา้ที"นกับวชจะไปทาํแบบฆราวาส
กไ็ม่ใช่  เขาเรียกวา่ผดิหนา้ที"  เหตุนั!นทุกหน่วยงานกต็อ้งมีพี"เลี!ยงขึ!นมาในช่วงแรก  เดก็
เมื"อโตขึ!น กอ็อกจากพ่อแม่ได ้ กห็ากินเลี!ยงตวัเองได ้  ตกัขา้วเขา้ปากได ้  ถา้เลก็ๆกย็งั
อาศยัพ่อแม่ป้อน  ฉนัใดฉนันั!น  ทีนี!ถา้เดก็นั!นน่ะดื!อไม่ยอมกิน  มนักจ็ะเป็นปัญหาต่อพ่อ
แม่  จริงไหม  มนักจ็ะมีปัญหาต่อกนั  เมื"อทะเลาะเบาะแวง้กนัเกิดขึ!นได ้  เพราะความ
เขา้ใจผดิ  พ่อแม่กต็อ้งอยากใหลู้กไดกิ้น ไดโ้ต ไดส้มวยั ไดส้มบูรณ์  แต่เดก็กมี็ความคิด
ความเห็นของตวัเอง  กจ็ะทาํตามนิสัยตามความคิดความเห็นของตวัเอง  กเ็ลยเหมือนถูก
บงัคบั  กเ็ลยขดัเคืองพ่อขดัเคืองแม่นั"นเอง  หาวา่พอ่แม่ไม่ดี  ฐานะพ่อแม่นั!นอยากใหโ้ต
อยากใหส้มบูรณ์  อนันี!กเ็ลยเป็นตวัดื!อตวัหนึ"ง  เป็นตวัวา่ยากสอนยากตวัหนึ"ง  ทีนี!ถา้พ่อ
แม่ไม่มีเวลา  กเ็ลยตอ้งปล่อยทิ!งไวไ้ปตามยถากรรม  หรือเคี"ยวเขญ็ไม่ไหวกเ็ลยตอ้ง
ปล่อยทิ!งตามยถากรรม  แลว้เดก็นั!นจะโตไดไ้หม  จะสมบูรณ์ไดไ้หม  อนันี!อยา่งหนึ"ง  
อีกอยา่งหนึ"งเวลาเราจบไปทาํงาน  เมื"อพี"เลี!ยงเขาแนะนาํงานต่างๆ  เราไปขดัแยง้เขาหมด  
นึกวา่ตวัเองเก่งตวัเองเหนือเขา  กเ็ลยไม่ฟัง  หรือฟังกฟั็งไปอยา่งนั!นเอง  อนันี!กเ็ป็น
ความวา่ยากสอนยาก  เป็นทิฏฐิมานะ  คนแนะนาํเขากไ็ม่อยากแนะนาํ  ไม่อยากสนทนา



ดว้ย  เพราะพดูไปแลว้กเ็ปล่าประโยชนแ์ลว้กเ็หนื"อย  แลว้รังแต่จะทะเลาะววิาทกนั  คน
นั!นจะรู้งานไดเ้ร็วไหม  จะเขา้ใจระบบงานไดเ้ร็วไหม  แลว้เมื"อทาํไปกจ็ะเกิดปัญหาต่อ
หน่วยงาน  เวลาปัญหาต่อหน่วยงานเกิดขึ!น  กจ็ะวา่คนอื"นมาเพ่งโทษฉนั  คนอื"นมาคอย
จบัผดิฉนั  คนอื"นหวงัร้ายฉนั  แต่หาพิจารณาไม่วา่เวลาเราตอ้งเรียนรู้  สังคมหรือหมู่
คณะเขาคาดหมายเราไวอ้ยา่งนี!   เมื"อเราตอ้งเรียนรู้ตอ้งทาํ  แต่เราไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมทาํ  
เรากผ็ดิหนา้ที"ตั!งแต่ตน้  เมื"อผดิหนา้ที"  ความสมบูรณ์ในความรู้ในการงานนั!นกไ็ม่มี  
ความบกพร่องในจุดนั!นจึงเป็นเหตุใหเ้กิดปัญหานั"นเอง  ปัญหาตวันี! จึงเกิดขึ!น  ทีนี!ผูมี้
ปัญญาน่ะกต็อ้งพิจารณา  ถา้เขาพดูขึ!นมาปัญหานั!นพดูขึ!นมา  เรากต็อ้งยอ้นมาพิจารณา
ตวัเรามนัจริงไหม  ถา้จริงเรากไ็ดแ้กไ้ข  เรากจ็ะไดย้งัไดพ้ฒันาขึ!น  ถา้ไม่ยอมรับฟัง  มนั
กเ็ลยเป็นทิฏฐิมานะ  คนนั!นกเ็ลยหนกัไปเรื"อย  ไม่ไดพ้ฒันาขึ!น  เหตุนั!นมนัมีอยูใ่นโลกนี"
เราเคยเห็นไหม  เหมือนนกัการเมือง  เวลาถูกเขาซกัฟอกขึ!นมาวา่ผดิตรงนี!   แทนที"จะเอา
ขอ้มูลออกมาตีแผก่นัวา่ผดิจริงหรือไม่จริง  บางครั! งกไ็ปโจมตีผูพ้ดู  วา่ผูพ้ดูมีความผดิใน
เรื"องนั!นเรื"องนี!ออกมา  นี"มนักเ็ป็นแบบนี!หมดทางโลก  เหมือนกนั  กเ็หมือนกนัเหมือน
ฉนัเคยพดูใหฟั้ง  เวลาแนะนาํมา  เขากห็าวา่ฉนัประจานเขา  ฉนัไม่หวงัดีต่อเขา  เขา
ไม่ไดพ้ิจารณาวา่  ถา้ฉนัไม่หวงัดีต่อเขาฉนัจะใหเ้ขาอยูเ่หรอ  ใหเ้ขากินเหรอ  จะแนะนาํ
เขาอยูเ่หรอ  หือ  เหมือนลูก  พ่อแม่ใหกิ้นใหอ้ะไรทุกอยา่ง  กว็า่พ่อแม่ไม่หวงัดีเหรอ  
บงัคบัเหรอ  อนันี!กเ็ป็นความเห็นที"ผดิ  ความเห็นผดิตรงไหนอวชิชากอ็ยูต่รงนั!นนั"นเอง  
เป็นสายของอวชิชาแลว้น่ะ  เหตุนั!นความเห็นที"ถูกตรงไหนอวชิชากอ็ยูต่รงนั!นไม่ได ้ เรา
จึงควรทาํแสงสวา่งใหเ้กิด คือความเห็นที"ถูก คือวชิชานั"นเอง คือตวัปัญญานั"นเอง  เราไม่
ตอ้งไปลบความมืด  เมื"อแสงสวา่งเกิดความมืดมนัหายไปเอง  ฉนัใดฉนันั!น  เหตุนั!นนี"
ตอ้งพิจารณา  วา่เขาประจานเรามนักผ็ดิอีก  กเ็ป็นความเห็นที"ผดิ  ถา้วา่เขาประจานเรา
นั!น  สิ"งที"เขาพดูน่ะมนัเป็นความจริงไหม  มนัเป็นความจริงแลว้สิ"งที"เขาแนะนาํเรานี"  
เจตนาเขาตอ้งการจะทาํใหเ้ราเสียหายไหม  การที"เขาประจานกนันี"  ในทางโลกนี"คือ
ตอ้งการจะทาํร้ายผูน้ั"นใช่ไหม  ผูที้"ถูกประจานใหเ้สียหายใช่ไหม  จริงไหม  ถูกไหม  อนั
นั!นต่างหาก  อนันี! เราไม่ไดต้อ้งใหเ้สียหาย  เราแนะนาํสิ"งที"ผดิพลาดเกิดขึ!น  สิ"งที"มีปัญหา
เกิดขึ!นใหรู้้จกัพินิจพิจารณาใหแ้กไ้ขใหเ้กิดสติปัญญา  สิ"งที"แนะนาํเหล่านี!ทั!งหมดมนั
ตรงกบัคาํวา่ประจานไหม  มนัคือความช่วยเหลือนั"นเอง  แค่นี!ความเห็นตรงนี!กไ็ม่ตรง
ต่อสัจจธรรมคือความจริงที"เขาแนะนาํ  มนักเ็ป็นมิจฉาทิฏฐินั"นเอง  มนักเ็ป็นอตัตา  



เป็นทิฏฐิมานะ  เป็นความวา่ยากสอนยาก  ซึ"งไม่ตรงต่อสิ"งที"พระพุทธเจา้สอน  
พระพุทธเจา้สอน  บรรพชิตนี"ควรละธรรมที"เนิ"นชา้คือตณัหาทิฏฐิมานะ  ควรเจริญธรรม
ที"ไม่เนิ"นชา้  นี"ใหเ้ขา้ใจใหถู้ก  เมื"อเราไม่ทาํ  เราทาํเช่นนั!นกเ็ท่ากบัเราเจริญธรรมที"เนิ"นชา้  
เจริญธรรมที"สะสมกิเลส  ไม่ใช่ธรรมที"ละกิเลส  แลว้เราบวชเขา้มาอยูใ่นพระศาสนาของ
พระพุทธเจา้  อยูใ่ตอ้นุสาสนียะคาํสอนของพระองค ์ เราไม่เดินตามที"พระองคแ์นะนาํสั"ง
สอน  เราไดท้าํหนา้ที"ของเราสมบูรณ์ยงั  แลว้โทษตรงนั!นอยูที่"ใคร  นี"ตอ้งพิจารณาให้
ถ่องแท ้ เพราะนั!นคาํวา่ประจาน  คาํวา่ไม่หวงัดี  มนัเลยเป็นความเห็นที"ผดินั"นเอง  เป็น
ภาษาที"ไม่ควรใช ้  เพราะภาษานี! เป็นภาษาที"มุ่งต่อโลภโกรธหลง  เขา้ใจยงั  เหมือนคาํวา่
เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา  ภาษาตวันี! เป็นภาษาที"มุ่งต่อธรรมนั"นเอง  คาํวา่ประจาน  คาํ
วา่เหยยีดหยาม  คาํวา่ไม่หวงัดี  มนัเป็นภาษาที"มุ่งต่อโลภโกรธหลง  เพราะในภาษาตรง
นี! น่ะมนัจะมีความรู้สึกเขาเราอยูใ่นนั!น  นี"มนัมีสมมติอยูใ่นความคิดความรู้นั!นเห็นยงั  
ความคิดความรู้นั!นน่ะมนัมีสมมติอยู ่  เมื"อมนัมีสมมติมีเขาเรา  มนัมีความยนิร้ายเกิดมี
โทสะเกิด  จึงใชภ้าษานี!ออกเป็นเครื"องมือของมนั  เรียกวา่วจีสังขาร  เกิดจากวติกวจิารที"
เป็นอกุศลนั"นเอง  เหตุนั!นผูภ้าวนาจะตอ้งตามดูตามพิจารณา  ใหรู้้เท่าทนัคาํพดูตวัเอง  
ใหรู้้เท่าทนัความคิด  ใหรู้้เท่าทนักายตวัเอง  จึงเอากายนั"นน่ะเป็นที"ตั!งใหส้ติระลึกรู้อยู ่ 
จะเดินจะเหินจะคูจ้ะเหยยีดจะกิน  จะเดินจะนั"งจะนอนจะกินถ่ายหลบัตื"น  ใหมี้สติตาม
รู้อยูร่อบคอบอยูใ่นกายนั"นเอง  รอบคอบอยูใ่นกายกร็อบคอบอยูใ่นเวทนาจิตธรรม
นั"นเอง  เพราะกายเวทนาจิตธรรมมนักอ็ยูใ่นหวัจดเทา้  มนัไม่ไดอ้อกไปอยูข่า้งนอก  เหตุ
นั!นพระผูมี้พระภาคเจา้  เมื"อเกิดการติฉินนินทาของประชาชนเกิดขึ!น  พระองคจึ์งบญัญติั
ใหพ้ระที"ยงัไม่พน้ ๑๐ พรรษา  ตอ้งถือนิสัยอยูก่บัอุปัชฌาย ์  เพื"อใหอุ้ปัชฌายน์ั!นเป็นผู ้
แนะนาํสั"งสอน  เป็นผูชี้!แนะ  เป็นพี"เลี!ยงนั"นเอง  แลว้พระองคย์งัตรัสอีกวา่ ใหอุ้ปัชฌาย์
นั!นดูแลศิษยเ์หมือนลูกในอุทร  ใหศิ้ษยน์ั!นเคารพอุปัชฌายเ์หมือนบิดาผูใ้หก้าํเนิด  จึงจะ
มีความสมานฉนัทซึ์"งกนัและกนันั"นเอง  มีความเมตตามีความรักซึ"งกนัและกนั  นี"ท่าน
ตรัสไว ้ เพื"อสอนตั!งแต่ขอ้วตัรปฏิบติั  ตั!งแต่ศีล  การนุ่งห่มผา้กิริยามารยาททุกอยา่ง  แลว้
กส็อนเรื"องของธรรมะเรื"องของกรรมฐาน  ทีนี! ท่านกต็รัสไวอี้ก  ใหพ้ระภิกษุที"พน้ ๑๐ 
พรรษาเป็นพระเถระ  ใหเ้ป็นอุปัชฌายไ์ด ้  แต่ท่านมีขอ้ยกเวน้นะ  พระที"พน้ ๑๐ พรรษา
ถา้ไม่มีคุณธรรมกไ็ม่ใหเ้ป็นอุปัชฌาย ์  ลูกศิษยเ์มื"อพน้ ๑๐ พรรษาไม่มีคุณธรรมใหถื้อ
นิสัยตลอดชีวติ  เป็นเดก็ตลอดชีวติ  ทีนี!มนัมีปัญหาเกิดขึ!น  เมื"อพระผูมี้พระภาคเจา้จะ



เสดจ็ไปต่างแดน  เพื"อโปรดเวไนยสัตว ์  ท่านกใ็หพ้ระอานนทไ์ปบอกพระเตรียมตวัตาม
เสดจ็  พอจะเสดจ็จริงมีพระไปไม่กี"รูป  พระองคก์จึ็งถามวา่ อานนทท์าํไมพระจึงไปนอ้ย  
พระอานนทก์ทู็ลตอบวา่  เนื"องจากพระนั!นเมื"ออุปัชฌายไ์ม่ไปกบัพระผูมี้พระภาคเจา้  
เพราะท่านสามารถคุม้ครองตวัเองไดแ้ลว้  สัทธิวิหาริกคือลูกศิษยก์เ็ลยไปไม่ได ้  เพราะ
ตอ้งถือนิสัยอยูก่บัอุปัชฌาย ์  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงมีอนุบญัญติัเกิดขึ!น  ใหภิ้กษุถือนิสัย 
๕ พรรษา  ลดจาก ๑๐ พรรษาเหลือ ๕ พรรษา  ใหพ้ระที" ๖ พรรษาขึ!นไปสามารถไปกบั
พระผูมี้พระภาคเจา้ได ้  เพราะการที"ไปกบัพระผูมี้พระภาคเจา้นั!นเป็นประโยชนม์หาศาล  
เพราะท่านจะไดส้ั"งสอนบางอยา่ง  นี"คือเหตุผล  ต่อมาอุปัชฌายเ์สียชีวติบา้ง สึกบา้ง ไป
เขา้รีตเดียรถียบ์า้ง  กเ็กิดปัญหาพระเหล่านั!นจะอยูก่บัใคร  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงบญัญติั
อาจารย ์  ผูที้"พน้ ๑๐ พรรษามีคุณธรรมใหเ้ป็นอาจารย ์  ใหพ้ระที"ไม่มีอุปัชฌายห์รือห่าง
จากอุปัชฌายใ์หข้อนิสัยอาจารย ์  อยูพ่ึ"งพิงกบัอาจารยน์ั!น  เป็นผูอ้บรมสั"งสอนแทน
อุปัชฌาย ์ อนันี! เป็นสิ"งที"พระองคบ์ญัญติัไวใ้หเ้ป็นพี"เลี!ยง  ใหมี้พี"เลี!ยงเหมือนลูก  เมื"อพ่อ
แม่เลี!ยงลูกโตแลว้  ใหก้ารศึกษาใหก้ารอุปการะทุกอยา่ง  เมื"อลูกมีความสามารถ  กไ็ด้
ออกไปตั!งบา้นสร้างเรือนอยูด่ว้ยตวัเองได ้  ฉนัใดฉนันั!น  พระภิกษุผูบ้วชในธรรมวนิยันี!   
กต็อ้งอาศยัอุปัชฌายอ์าจารยก่์อน  พระทางสายอีสานเขาจึงเรียกพ่อแม่ครูอาจารย ์ เป็นทั!ง
พ่อแม่ เป็นทั!งครู เป็นทั!งอาจารย ์  เพื"ออะไร  กเ็พื"อความเคารพ ความเชื"อฟัง ความอ่อน
นอ้มถ่อมตนนั"นเอง  อนันี! เป็นสัลเลขธรรม ธรรมเครื"องขดัเกลากิเลส  ถา้เราแบบมองลึก
เขา้ไป  การใหอุ้ปัชฌายอ์าจารยน์ั!นเป็นแยบคาย  เพื"อที"จะเป็นพี"เลี!ยงพระแลว้  ยงัสอนให้
พระบวชใหม่นั!น  ใหมี้สัลเลขธรรม  ใหเ้ป็นผูว้า่ง่ายสอนง่าย  ใหเ้ป็นผูล้ดทิฏฐิมานะไม่
ถือตวัถือตน  เพราะยงัตอ้งพึ"งพิงท่านอยู ่  ไดเ้รียนรู้ถึงจารีตประเพณีของพระภิกษุนั"นเอง  
นี! ต่างหาก  จึงเป็นคุณเป็นประโยชน ์  ไม่ใช่เป็นแค่พระวนิยัอยา่งเดียว  วนิยันี! เอื!อต่อ
ธรรมะ  เป็นวนิยัที"เพื"อฝึกฝนธรรมะนั"นเอง  จึงวา่ศีลที"อบรมดีแลว้ยงัสมาธิใหเ้กิด  สมาธิ
ที"อบรมดีแลว้ยงัปัญญาใหเ้กิด  ศีลตวันี!อบรมปัญญา  เพราะผูที้"วา่ง่ายสอนง่ายไม่มีทิฏฐิ
มานะเท่ากบัลดอตัตาลงเรื"อยๆ  นั"นล่ะคือตวัธรรมะ  เป็นสัลเลขธรรม ธรรมเครื"องขดั
เกลากิเลส  พระแมแ้ต่ไดถึ้งสมาบติั ๘ อรูปฌาน ๔ นั"นเอง  พระองคก์ต็รัสวา่ฌาน ๑ ถึง 
ฌาน ๘ ไม่ใช่สัลเลขธรรม  ไม่ใช่ธรรมเครื"องขดัเกลากิเลส  ฌาน ๑ ถึง ฌาน ๔ เป็นแค่
วหิารธรรม  ธรรมเครื"องอยูใ่นความสุขสบายในธาตุขนัธ์เท่านั!น  ไม่ใช่ธรรมเครื"องขดั
เกลากิเลส  เหตุนั!นผูไ้ดส้มาบติั ๘ ไม่ไดเ้ป็นตวัรับรองวา่กิเลสจะหลุดออกไป  เพราะ



ไม่ใช่สัลเลขธรรม ไม่ใช่ธรรมเครื"องขดัเกลากิเลส  เป็นแค่สมาธิอยา่งหนึ"งเฉยๆ  เหตุนั!น
เมื"อเราไดย้นิไดฟั้งใหไ้ปขบคิดพิจารณา  มนัเป็นจริงไหม  เมื"อมาอยูก่บัท่าน  เมื"อมา
พึ"งพิงท่าน  แลว้ยงัเอาความรู้ความเห็นตวัเองเป็นใหญ่  มนัถูกไหม  มนัถูกต่ออนุสาสนี
ยะคาํสอนของพระพุทธเจา้ไหม  ถา้ไม่ถูกกเ็ท่ากบัไม่เคารพพระพุทธเจา้  ไม่ประพฤติ
ปฏิบติัเท่ากบัไม่เคารพพระธรรม  การไม่ประพฤติปฏิบติันั!นล่ะเท่ากบัสงฆส์ังฆะเกิดขึ!น
ในใจไม่ได ้  เท่ากบัไม่เคารพพระอริยสงฆน์ั"นเอง  จึงไม่มีพุทธงั ธมัมงั สังฆงั สะระณงั 
คจัฉามิ  ผูที้"มีพุทธงั ธมัมงั สังฆงั สะระณงั คจัฉามิ คือภูมิจิตของพระโสดาบนัขึ!นไป  
เหตุนั!นในการบวชชี  ในการรับถือศีล ๕  แมแ้ต่ศีล ๑๐  ท่านจึงใหส้มาทานไตรสรณ
คมนก่์อน  เพื"อใหรู้้จกัวา่อนันี! เป็นจุดสาํคญั  เราตอ้งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆเ์ป็นที"
พึ"งที"เคารพ  นี! เป็นหลกัใหผู้ที้"ใหม่อยู ่  ใหรู้้จกัสมาทานในจุดนี! เป็นหลกั  เหตุนั!นนี"อนันี!
พดูใหฟั้ง  ทุกอยา่งมนัเป็นความจริง  เมื"อเดก็กต็อ้งอาศยัพ่อแม่  เมื"อใหม่ในงานนั!นกต็อ้ง
อาศยัพี"เลี!ยงที"เขาผา่นงานมาแนะนาํ  แมแ้ต่ในพระศาสนาท่านกบ็ญัญติัใหอุ้ปัชฌาย์
อาจารยแ์นะนาํสั"งสอน  ท่านสรรเสริญผูที้"วา่ง่ายสอนง่าย  ผูที้"ไม่มีทิฏฐิมานะ  ท่านตาํหนิ
ผูที้"วา่ยากสอนยาก  ผูที้"มีทิฏฐิมานะ  อยา่งเช่นนายฉนันะ  เมื"อวา่ยากสอนยากท่านจึงให้
ลงพรหมทณัฑ ์  ไม่ใหส้งฆเ์กี"ยวขอ้ง  จะทาํอะไรใหท้าํหมด  แต่สงฆไ์ม่พดูไม่เกี"ยวขอ้ง  
แมแ้ต่ทกัหากไ็ม่มี  กินกไ็ม่กินร่วม  ไม่สนใจเหมือนไม่มีบุคคลนั!นในวดันั!น  นั!นเขา
เรียกวา่ลงพรหมทณัฑ ์  ผูที้"หวัดื!อมีทิฏฐิมานะมาก  ท่านกล็งถึงอุกเขปนียกรรมหรือ
ปัพพาชนียกรรม  ไล่ออกจากหมู่จากคณะ  นี! เป็นอะไร  เป็นสิ"งที"เป็นพระวนิยัอนัหนึ"ง  
แต่สื"อใหเ้ห็นวา่  พระผูมี้พระภาคเจา้ไม่สรรเสริญน่ะ  เหตุนั!นเมื"อเราประพฤติปฏิบติั
เช่นนั!น  ในหน่วยงานนั!นแมแ้ต่ผูจ้ะมาแนะนาํเขากไ็ม่อยากแนะนาํ  ไม่อยากสมาคมดว้ย  
เพราะเป็นผูว้า่ยากสอนยาก  พดูไปกมี็แต่ปัญหา  พดูไปกมี็แต่เรื"องแต่ราว  เขากเ็ลยไม่
อยากพดู  กแ็ลว้แต่ตวัใครตวัมนั  ถา้ทาํงานไม่ไดสุ้ดทา้ยเขากไ็ล่ออกจากงานนั"นเอง  นั!น
เป็นทางโลก  ทางธรรมเหมือนกนั  เมื"อไม่มีความวา่ง่ายสอนง่ายไม่ลดทิฏฐิมานะ  ไม่
มีสัลเลขธรรม  อนิจจงัทุกขงัอนตัตากไ็ม่เขา้สู่จิตนั"นเอง  เพราะมนัไม่เห็น  เพราะตวัวา่
ยากสอนยาก  ตวัมานะนั"นล่ะมนัตวัอตัตามนับงัอนตัตานั"นเอง  มนับงัอนิจจงันั"นเอง  ตวั
อวชิชานั"นล่ะมนัปกปิดสัจจธรรม  ปกปิดไตรลกัษณญาณนั"นเอง  เหตุนั!นเมื"อไม่มีกย็อ่ม
ไปสู่ความเสื"อม  สุดทา้ยเมื"อหมดบุญวาสนาในเพศนกับวชกต็อ้งลาสิกขาไป  ไปใช้
กรรมต่อ  ไปสร้างภพสร้างชาติต่อนั"นเอง  เพราะอะไร  เพราะเบื!องตน้เดินผดิแลว้  เบื!อง



ปลายกผ็ดิไปตลอดสายนั"นเอง  เหตุนั!นที"ใดลดทิฏฐิมานะมาก  ที"นั!นมีความสามคัคีธรรม  
ที"ใดลดตวัลดตนมากที"นั!นมีธรรมะ  ที"ใดมีธรรมะที"ใดมีสามคัคีธรรม  ที"นั!นเป็นที"นาํ
ความสุขมาสู่หมู่คณะ  และนาํความเจริญมาสู่ที"นั!น  เหตุนั!นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้ 
การไม่ทะเลาะววิาท การสามคัคีเป็นคาํสั"งสอนของพระพุทธเจา้ทุกๆพระองค ์  ใหเ้ราใส่
ใจไว ้ วนันี!ขอแนะนาํแต่เพียงยอ่ๆแต่เพียงเท่านี! .   


