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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๘ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ผูเคารพพระพุทธเจา ตองเคารพอาวุโสภันเต 
 

 บอกใหพิจารณาผูที่จะมาเปนหัวหนาวัดนี้ (วัดหลวงปูเจี๊ยะ) ใหพิจารณาใหดีนะ 
เราบอกเด็ดขาดไปแลววาพระชุยๆ จะรับไวไมได แมแตอยูในวัดก็ใหขับหนีเราบอกเลย 
มาเปนเจาอาวาสแลวก็ตองเปนผูมีศลีธรรม ปฏิบัติตนเต็มเหนี่ยว พวกชุยๆ ชิ่วๆ พวก
มหาโจรจะมาถือวาอยูนี้มากอนมาหลังไมได เราบอก เจาอาวาสเปนเจาอาวาสมาตั้งแต
สรางวัด อันนี้มาทีหลัง แนะ เราบอกไวเด็ดขาดเลย เพราะนี้เปนที่ที่เรารับไว เรานิมนต
อาจารยเจี๊ยะมา นี่ก็แทบตายหนากวาจะไดพระมาเปนสมภารเจาวัด 
 การรับที่ที่เขาถวายเปนวัดแตละแหงๆ โห ตองคิดมากนะ เราไมไดรับสุมสี่สุมหา 
คนถวายที่เปนวัดมากตอมากเรารับไมได คือรับแบบชุยๆ ปลอยไปอยางน้ันไมไดสําหรับ
เรา เมื่อรับตรงไหนตองปกติดๆ เลย อยางวัดอาจารยเจี๊ยะก็พอดีเหมาะสม ตอนนั้น
อาจารยเจี๊ยะทานกําลังเที่ยวกรรมฐาน ทานยังไมมีทีพ่ักที่อยูเปนหลักเกณฑสมเปนพระ
ผูใหญ เราก็เลยนิมนตทานมา เลาเหตุผลใหทานฟงทกุอยางในวัดนี้ ที่เรารับไวแลวมองหา
ใครก็ไมเห็น ก็เห็นแตทานนี้แหละใหมาอยูแถวนี้พอเปนหลักเปนเกณฑบาง ทานก็ยินดีรับ
นะ อาจารยเจี๊ยะทานถึงมาอยูวัดภูริทัตฯ 
 เราก็เบาใจตั้งแตนั้นมาเรื่อย เปนแตเพียงคอยสังเกตคอยฟง ทีนี้พออาจารยเจี๊ยะ
ลวงไปมันก็เปนปญหาที่จะมาตั้งเจาอาวาสที่เปนหลักเกณฑของวัด นี่กย็ุงกันมาก ยุงกัน
มากก็คือวาที่นี้เปนที่ของเรา เรานิมนตพระมาเปนเจาอาวาส เจาอาวาสองคนี้ลวงไปก็เปน
ภาระของเราที่จะตองรับผิดชอบ พระทั้งหลายจึงหมุนเขามาหาเรา หมุนเขาไปที่อื่นไมได 
ผิด ขัดตอหลักธรรมหลักวินัย นี่ก็ตกลงแลว ตกลงใหเรียบรอยแลวตามที่คัดเลือกไวแลว 
ก็ลงในจุดทีค่ัดเลือกไวเรียบรอยแลว ตกลงจะใหทานบุญชวยมาเปนเจาอาวาส 
 ทานมีความเข็มแข็งตอหลักธรรมหลักวินัย แมแตเขาจะขอสมณศักดิ์สมณะแสกให 
ขอเจาคณะนั้นเจาคณะนี้ทานก็ไมรับ นั่นเขากันแลวกับธรรม ทานวาเปนกังวลกับการ
ปฏิบัติ ไมสะดวกทานวา เขาจะเสนอขอสมณศกัดิ์ แลวตั้งเจาคณะตําบลตําแบนอะไรขึ้น 
ทานบอกทานไมรับทั้งนั้นตั้งแตตนแลว ตั้งแตยังไมไดจะเอาตัวเขามาเปนเจาอาวาสทานก็
ไมรับอยูแลว นี่ก็เปนปฏิปทาที่เปนธรรมที่นาบูชาอยู เราจับไวหมดเรื่องเหลานี้ ถาคนไหน
เปนบากับยศศักดิ์นี้ พวกนี้พวกเปนบา พูดยันๆ เลย  
 เอาหลักธรรมหลักวินัยเปนที่ตั้ง ไมมีอะไรใหญยิ่งกวาธรรมกวาวินัย สมณศักดิ์
สมณะแสกตัง้ขึ้นมาเพื่อเสริมศีลธรรม เสริมศาสนาตางหาก ไมใชตัง้ขึ้นมาเพื่อเหยียบ
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ศาสนา เวลานี้ตั้งขึ้นมามนัมาเหยียบศาสนานะ ในครั้งพุทธกาลตลอดมาก็ไมเคยตั้งอะไร นี่
อาวุโสภันเต อาวุโสภันเต คือองคศาสดาอยูในนั้นเสร็จ อาวุโสคือผูแก ภันเตคือผูออน 
เคารพกันโดยลําดับ แมทีสุ่ดแสดงอาบัติตอกันกต็องมอีาวุโสภันเตเคารพกันตามอายุ
พรรษาตลอดมา 
 นี่คือองคศาสดา อาวุโสภันเตคือองคศาสดา ตั้งขึ้นมานี้เหยียบหัวพระพุทธเจา
ขึ้นมา ตั้งใหสมณศักดิ์ใหญกวาอาวุโสภันเต คือใหญกวาอาวุโสภันเต ตัวเทาอึ่งมันขึ้นไป
เหยียบหัววัว วัวก็คือศาสดาองคเอก นี่ที่มันขัด ไมขัดจะพูดไดเหรอ นี่มันเห็นขัดทนไมได
ตองพูด เพราะหลักใหญคือศาสดา อาวุโสภันเตนี้มากับพระพุทธเจาโดยลําดับ จนกระทั่ง
บัดนี้คือศาสดาของพวกเราทั้งหลาย ผูเคารพศาสนาเคารพพระพุทธเจา ตองเคารพ
อาวุโสภันเต จะมาเคารพสมณศักดิ์สมณะแสกไมถูก ยันเขาไปนี้เลยเรา 
 ตั้งขึ้นมาแลวใหสมณศักดิ์ใหญกวาอาวุโสภันเต ผูมีสมณศักดิ์สูงอายุพรรษาสูง
ขนาดไหนก็ใหอยูเหมือนเณรนอย สมณศักดิ์สูงใหไปนั่งเหมือนอึ่งอาง นี่มันดูไมไดนะ 
เหยียบหัวพระพุทธเจาตอหนาตอตา อาวุโสภันเตเคารพกันมาแตไหนไมเคยบกพรองเลย 
สมณศักดิ์นีม้ันจะเหยียบขึ้นมาใหอาวุโสภันเตนอยกวา คืออายุพรรษามากไมสําคัญ สมณ
ศักดิ์สําคัญกวา นี่เห็นไหมละมันเหยียบขึ้นมาแลว นี่คานเขาไปเลย เพราะมันขัดธรรมขัด
วินัย เห็นกันอยู ยันกันได 
 อันนี้มาจากไหน เปนกาฝากเขามาแลวก็มาเปนมหาภัยตอศาสดาองคเอก รวมแลว
เปนมหาภัยตอศาสนา ตอพระตอเณรทั้งหลาย อาวุโสภันเตเลยไมมีความหมาย ใครมี
สมณศักดิ์สูงต่ําขนาดไหนตั้งตัวทั้งๆ ที่เปนขี้ทั้งกองใหเปนเทวดาขึ้นมา แลวใครจะไป
กราบไหวไดลงคอ ศาสดาองคเอกอาวุโสภันเตมีอยู หลักมันอยูอยางน้ี เวลานี้มันเปนอยาง
นี้ศาสนา ความปรารถนาลามกของพระมันเปนเปรตเปนผีไปแลว จะไมใหวายังไง นี่ละที่วา
หลวงตาคานที่นูนคานที่นี่ ไมคานไดยังไงกม็ันผดินี่ ส่ิงที่ถกูเราไมเคยคาน เรากราบไหว
บูชาปฏิบัติบูชาทานมาโดยลําดับ ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แมเปนพระหนุมนอยก็ตามเคารพ
บูชาในธรรมของทาน ไมเคารพในอายุพรรษาที่เราแกกวา เรากเ็คารพธรรมของทานที่
ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบ  
 ทีนี้เมื่อมันขดัตอหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจาแลว จะใหนั่งหมอบอยูได
ยังไง กต็องพูดกันซี อยางพูดอยางน้ีละ เราพูดโดยเหตุโดยผล โดยหลักโดยเกณฑ 
หลักธรรมหลักวินัยมีอยูมาเหยียบทําไม หัวพระพุทธเจาเปนหัวศาสดาองคเอกครอบไป
หมดทั้งโลกธาตุ เราสมณศักดิ์ตัวเทาอึ่งไปเหยียบหาอะไร จะมาอวดดี ตัวเทาอึ่งไปแขงวัว 
อึ่งอางกับวัวเคยเห็นกันไหม ในนิทานอีสปเขาก็พูด พูดเขาทีดี ความจริงมันมีในคัมภีร
เหมือนกัน เราเห็นในนิทานอีสปตั้งแตเราเรียนหนังสือ อึ่งอางมันอยูกับรู แมไปหากิน มีวัว
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ตัวหนึ่งมันเที่ยวหากิน เหยียบปวนเปยนตามประสาของมัน หากินนั้นกินนี้ อึ่งอางขยับนั้น
ขยับนี้อยูในรู จะไปไหนก็ไปไมไดอยูในรู  กลัววัวจะมาเหยียบหัวเอาซี  
 พอดีวัวผานไปแลว แมมาก็เลาใหแมฟงๆ “แมๆ ตัวอะไรใหญๆ มาเหยียบย่ําไป
มาอยูแถวนี้ หนูกลัวมันจะเหยียบหัวหนู” วางั้นนะ “หนูหลบนั้นหลบนี้อยูในนี้ พอดีมันก็
ผานไป” “ตัวมันใหญไหม” แมอึ่งอางถาม “ใหญแม ใหญมาก” แมก็พองตัวขึ้น “ใหญ
เทานี้ไหม” แมก็พองขึ้นเรื่อย แลวถามลูกอีก “มันใหญเทานี้ไหม” “อูย ใหญกวานี้แม” 
พองไปพองมาอึ่งอางเลยทองแตกเลย วัวก็เปนวัวอยูอยางน้ันใชไหม อึง่อางเลยทองแตก 
พวกสมณศกัดิ์สมณะแสกที่อวดตัวเปนอึ่งอางพวกทองมันจะแตกเขาใจไหม 
 วัวคือศาสดาองคเอก คอืหลักธรรมหลักวินัย ทานจะหวั่นไหวไปไหน หลักธรรม
หลักวินัยก็คือองคศาสดาโดยแท อึง่อางที่มันเคลือบแฝงเขามาเปนกาฝาก กาฝากน้ีเปน
กาฝากมหาภัยตอองคศาสดา ตอศาสนาดวย ยกกาฝากนี้ขึน้ไปใหญยิ่งกวาหลักธรรมหลัก
วินัยซึ่งเปนองคแทนของศาสดา นี่มันเปนอยางน้ี มันควรคานคาน ไมควรคานคานไปหา
อะไร ก็หาของดอียูแลว เวลานี้ศาสนากําลังถูกเหยียบย่ําทําลายทุกแบบทุกฉบับดวยอึ่งอาง
มันพองตัว มันพองทุกแหงทุกหน  
 เรียนนี้ไมไดเรียนสนใจเพื่ออรรถเพือ่ธรรมนะ เรียนเพื่ออึ่งอางทั้งน้ันแหละ เพื่อ
พองตัวๆ ถาเรียนเพื่ออรรถเพื่อธรรมมันก็เปนประโยชน อยางครั้งพทุธกาลทานก็เรียน
มาแลว ยกตัวอยางเชนเรียนปริยัติ พระโปฐิละทานเรียน ฟงวาจบพระไตรปฎก เปน
อาจารยสอนพระทั้งหลาย แตเวลานั้นจะวาทานลืมตัวหรอืไมลืมตัวก็ไมแนนัก แตพระองค
ทรงทราบในญาณวิถีของพระองค พระองคนี้มีอปุนิสัยจะสามารถเปนพระอรหันตไดอยาง
เต็มที่  
 ทีนี้เวลาพระโปฐิละเขาไปเฝาทาน ทานก็จี้ปญหา เพราะปญหานี้เพื่อจะเอา
ผลประโยชนจากผูนี้ ยกผูนี้ขึ้นเปนอรหันตนั่นเอง ทานหาอุบายตําหนิ โปฐิละแปลวา ใบ
ลานเปลา เรียนเปลาๆ หัวโลนเปลาๆ กินเปลาๆ นอนเปลาๆ ตายเปลาๆ แปลไดทั้งนั้น 
มันเปลาประโยชน มันไมเกิดประโยชน ก็บอกวาเปลาๆ ทั้งหมด พอแมครูจารยมั่นแปล 
แปลอยางน้ีเอง ทานวาในคราวทานเปนโปฐิละอยูทานก็เปนอยางน้ี  ใบลานเปลา เรียน
เปลาๆ กินเปลาๆ นอนเปลาๆ โปฐิละ  
 เวลาทานพลิกตัวจากโปฐลิะเปนอรหันต สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา พอเขา
ไปพระพทุธเจารับสั่งเลย โปฐิละเธอจงเขามาเธอจงออกไป โปฐิละๆ แปลวาใบลานเปลาๆ 
คือจะตั้งปญหาทําลายตัวทิฐิมานะ ทีม่ันหุมหออปุนิสัยของอรหันตใหกระจายออก พระโปฐิ
ละทานฟงตลอด “เอ เราก็เรียนมามากมาย เรียนถึงขนาดจบพระไตรปฎก แทนที่
พระพุทธเจาจะทรงชมเชยสรรเสริญสักนิดหนึ่งไมมีเลย มีแตโปฐิละใบลานเปลาๆ ทําไม
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พระพุทธเจาจึงวาอยางน้ี ใครๆ ก็ไมวา แตกับเราที่เรียนสูงๆ นาจะไดรับคําชมเชย ทําไม
กลับกลายเปนถูกตําหนิติเตียนเอาอยางน้ี แลวพระพุทธเจาติเตียนใครก็ตาม” ทานเชื่อ
ตรงนี้นะ “ทรงติเตียนก็ตามทรงชมเชยก็ตามมีเหตุมีผลพรอมเปนอรรถเปนธรรมลวนๆ 
ทานทรงตําหนิเราอยางน้ีเราอาจจะมีอุปนิสัยปจจัยอยูบาง ทานถึงไดตําหนิ เอะอะกระดิก
ตัวไมได โปฐิละๆ ขึ้นเรื่อย เปนยังไง” 
 จากน้ันมาทานบอกวาทานเกิดความสลดสังเวชที่พระพุทธเจาทรงตําหนิ แตทาน
องคเดียว ทั้งๆ ที่เปนคณาจารยใหญ แทนที่จะชมเชยสรรเสริญสักนิดหนึ่งไมมี มีแตตีลง 
ตีลงเพื่อจะยกขึ้นนั่นเอง พอไปถึงวัดทานเกิดความสลดสังเวชเต็มหัวใจ ไปถึงวัดมีพระ
บริษัทบริวารมากทีเดียวมาเรียนปริยัติกับทาน ในครั้งพุทธกาลก็มีเรียนปริยัติ เรียนแลวก็
เพื่อออกปฏบิตัิ ไมใชเรียนแลวเพื่อเปนอึ่งอางนะ อึ่งอางพองตัว พอไปถึงวัดเตรียมของ
กลางคืน ลูกศิษยลูกหาสี่รอยหารอยไมใหใครทราบเลย  
 เอาปญหาพระพุทธเจาเขาไปทุมในหัวใจ ทิฐิมานะอะไรๆ แตกกระจัดกระจาย 
เหลือแตความมุงมั่นตอมรรคผลนิพพาน ไปเตรียมของกลางคนื ออกกลางคืนเลยนะ นี่
พระโปฐิละออกกรรมฐานกลางคืน ไมใหใครทราบเลยในวัด นั่นเห็นไหมละ ทานทราบอยู
แลววาสํานักไหนๆ มีผูปฏิบตัิดปีฏิบัติชอบมากนอยเพยีงไรทานก็ทราบ อยางเราๆ 
ทั้งหลายทราบพระดีพระชั่วอยางทุกวันนี้ ทําไมจะไมทราบ ไมไดออกปฏิบัติเราก็ทราบ 
พระดีพระชัว่เปนยังไงมนัก็รูอยูในหัวใจ ตามี หูมี ใจมี ตองทราบดวยกัน ทานก็ทราบอยู
แลวเพราะทานเปนคณาจารยใหญอยูแลว 
 พอออกจากนี้ปบเขาสํานักพระกรรมฐานเลย นี่ทานคัดเลือกไวแลวในใจ ออกน่ีก็
เขาปงเขาไปหาสํานักกรรมฐาน พระกรรมฐานในสํานักนั้นตั้งแตหัวหนาลงมาหาเณรเปน
พระอรหันตทั้งนั้น ทานคัดเลือกไดอยางเหมาะสมมาก พอเขาไปกราบไหวถวายตัวเปนลูก
ศิษยทาน เพื่อศึกษาอรรถธรรมทางปฏิบัติกับทาน ทานก็ทดลอง นัน่เห็นไหมละพระ
อรหันตทานโงเมื่อไร ทานก็ทําทาทดลอง “อูย ผมไมไดศึกษาเลาเรียนอะไร บวชแลวก็เขา
ไปในปาในเขา ทานศึกษามามากมายกายกอง เรียกวาเปนพระไตรปฎกเคลื่อนที่ก็ได แลว
จะมาศึกษากับพวกผมนี ้ตัวเทาอึ่ง ความรูเทาหางอึ่ง” “ยังไงก็ตามขอถวายเลย”  
 พอขอถวาย ทานทดลองดูแลวพระอรหันต ทานทดลองดูทิฐมิานะ ทานจึงหยั่งเสียง
ออกมาอยางนี้ ทางนั้นก็ยอมรับทุกประตู พอยอมรับทุกประตูแสดงวาน่ีทานมาเพื่ออรรถ
เพื่อธรรมจริงๆ  เอาไลไปหาองคนัน้ ถางั้นใหองคนี้ลองสอนดูจะเปนยังไง ทานหันเขาไป
เลย เขาไปหาองคนี้มอบถวายเปนลูกศิษยทันที องคนั้นก็ไลไปหาองคนั้น คือองคนี้ก็ไมรับ
องคนั้นก็ไมรับ นี่จะเรียกวาอุบายของทาน ดัดทฐิิมานะที่สูงเดนใหหมอบราบเสียกอน จึง
จะเอาธรรมสอดเขาไปเขาใจไหมละ 
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 จนกระทั่งสามเณรนอย นี่ก็พระอรหันต พอถึงสามเณรนอย นี่สุดทายนะ พอเขาไป
นั้นก็ไปกราบขอเปนลูกศิษยเณรนอย เณรนอยก็สนุกพูด “โอย ผมก็เปนเด็ก บวชมาไมได
กี่ปกี่เดอืนอะไร อาจารยก็เปนอาจารยใหญจะใหผมสอนไดยงัไง ผมสอนไมได” ปฏิเสธไป
เสียกอน อาจารยใหญฟงอยูนูน ทานหยั่งดูรูแลว “เออ ลองดเูณร บางทีอุปนิสัยวาสนามัน
จะเกี่ยวโยงกนั ทดลองด ู เมื่อตางคนตางมีเจตนาดีตอกันแลวก็เปนมงคลทั้งน้ันละ ทาน
เปนผูใหญทานนอมตัวเขามาสูธรรม ซึ่งเปนธรรมชาติที่สูงสง เราก็ปฏิบัติธรรมที่เปน
ธรรมชาติสูงสง ตางคนตางมีความดีเจตนาดีดวยกันรับกันได ผูใหญผูนอยไมสําคัญ เอา
ทดลองดู บางทีนิสัยวาสนาเขากันไดก็จะไปกันได” เณรเลยรับ นั่นเห็นไหม ฟงเสียง
อาจารยใหญ เณรรับ 
 รับกันอยางน้ันจริงๆ ในคัมภีรมีจริงๆ ชัดเจนมากทีเดียว พระเถระโปฐิละนั้นเปน
เหมือนสามเณรนอย สามเณรนอยเปนเหมือนพญาราชสีห ทั้งๆ ที่เณรก็เปนเณร คือยก
เณรขึ้นสูงสุด และใหพระเถระองคนี้โปฐิละเปนสามเณรนอย ไปไหนสะพายยาม ตามไป
เลย ทีนี้เณรก็หาอุบายทดลอง ทดลองทฐิิมานะ นี้ละกอนอื่น ถึงจะถากถางเขาไปหาตนตอ
มันได เอาหนามรอบๆ นี้กอน ทิฐิมานะมันเปนขวากเปนหนามรอบ ทานทดลอง “นี่
อาจารย ผมอยากไดอันนั้นนะ อาจารยจะพอเอามาใหไดไหม”  
 บางทีไปเอาอะไรอยูในกอไผ หนามสุมๆ แนนๆ อยูในนั้น ตองการของอยูในนั้น 
คือบอกวาใหครองผาเขาไป ทานครองผาเลย พอจวนจะเขาไปถึง “เอาละผมไมเอาละ” 
คือทดลองทฐิิมานะ จะไปเอาของอยูในกลางกอไผครองผาไปมันจะไปไดยงัไงใชไหม เณร
ก็ใหทํา ทางนี้ก็ทําตาม แลวทดลอง ทดลองแบบนี้เห็นวาลงใจ สมกับคําวามุงหนามาศึกษา
เลาเรียน มาถวายตัวเพื่ออรรถเพื่อธรรม  
 ทานเริ่มสอนยนเขา นั่นละอรหันตสอน ตา หู จมกู ล้ิน กาย จิต เปนทางเดินของ
กิเลสที่มันออกหากินทั้งมวล เณรทานสอนวา มีจอมปลวกใหญ แลวมันมีชองใหญอยูหก
ชอง เณรสอนนะ ตา หู จมูก ล้ิน กาย แตละชองๆ ใจเปนชองใหญ ใหทานปดตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ใหหมด เพราะเปนชองหากนิของเหี้ยใหญ ทานบอกวาเห้ียใหญนะ มันออกหากิน
ตามนี้ ใหทานปดชองทั้งหมดเหลือแตชองใหญชองเดียว ทานจงนั่งเฝาอยูที่ชองใหญนี ้
เห้ียมันออกมาแลวจะจับเหี้ยได จะจับไดชองน้ี ปดชองอื่นแลวมันออกไมได มันจะออก
ชองเดียว ใหทานตั้งสติจออยูกับชองน้ี  
 ทานก็ทําอยางน้ัน ทานก็ภาวนาจิตของทานสงบผึงเลย นี่จิตไมใหไปไหน ใหอยู
เฉพาะจิต ไมใหไปสงนูนออกชองน้ันชองนี้ ทางหูทางตามาสัมผัสสัมพนัธไมสําคัญไมเอา
เลย รออยูที่จิต ความรูที่มันจะปรุงขึ้นมาจากใจ ทานสําเร็จขั้นมัธยัสถแลว จิตกาวขึ้นสู
ธรรมขั้นสูงโดยเร็วนะ นี่ละเณรสอน จอมปลวกมหีกชอง ชองที่หกคือชองใหญ เปนชองที่
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จิตมันออก แตทานเรียกวาเห้ียใหญ เห้ียใหญมันเที่ยวหากิน ออกทางตา ทางหู ทางจมูก 
ทางล้ิน ทางกาย และทางใจ นอกนั้นใหทานปดใหหมด เหลือไวตั้งแตชองใหญชองเดียว 
แลวคอยดูเห้ียใหญมันจะขึ้นมา  
 เห้ียใหญคือจิตมันจะคิดจะปรุงขึ้นมา ทานไดสําเร็จเปนอุเบกขา เปนขัน้สูง วาง
อุเบกขาในสิ่งทั้งหลายได ทานฉลาดไหมเณรเปนอาจารยของพระเถระ ดูอุบายวิธีของทาน
ปฏิบัติตอกนันะ พอจากนั้นแลวก็พาพระเถระองคนี้ไปเฝาพระพุทธเจา นี่สมควรแลวจะเขา
ชองแลว เขาชองวิมุตติหลุดพนพูดงายๆ เณรไมยอมที่จะสอนใหเปนความหลุดพนแกพระ
เถระโดยลําพังเณรเองนะ ตองใหเกยีรติพระเถระ เมื่อจิตไดเขาชองนี้แลวยังไงจะหลุดพน 
พาพระเถระไปเฝาพระพทุธเจาแลว พระองคก็ใสปญหาแย็บมาเลย “เปนยังไงเณรลูกศิษย
ของเธอ” “อูย หาที่ตองติไมได อาจารยองคนี้เปนอาจารยที่ตองการอรรถการธรรมอยาง
ยิ่ง หาที่ตองติไมไดเลย หายาก” 
 พอไปนั้นเณรเรียกวายกพระเถระมอบถวายพระพุทธเจา เณรนี่หลีกหนีไปเลย  
พระพุทธเจาสอนเอง สําเร็จพระอรหันตขึ้นมาตอพระพักตรพระพุทธเจา โดยเณรหลีกตัว 
ใหเกียรติพระเถระ ถาเณรจะสอนใหเปนอรหันตเดี๋ยวนั้นก็สอนได แตเพื่อเกียรติพระเถระ
จึงเอาพระเถระไปมอบใหพระพุทธเจา สําเร็จตอพระพกัตรพระพุทธเจา แลวก็มีเกียรติทั้ง
สอง เณรก็เปนเกียรติลึกซึ้งอันหนึ่ง นี่ละเรื่องราว เร่ืองโปฐิละที่เรียนเปลาๆ ใบลานเปลา 
ถาเรียนเปลาๆ ไมสนใจปฏิบัติก็เปนใบลานเปลา เปนหนอนแถะกระดาษ ถาตั้งใจปฏิบัติ
เรียนเปนมงคลๆ จากน้ันทานก็ยกคาถาขึ้นมา 

โยคา เว ชายเต ภูร ิ  อโยคา ภูริสงฺขโย 
เอตํ เทฺวธาปถํ ญตฺวา  ภวาย วิภวาย จ 
ตถตฺตานํ  นิเวเสยฺย  ยถา ภูริ ปวฑฺฒติ. 
ที่พระพุทธเจาประทานพระโอวาทองคนี้นะ ทานสําเร็จอรหันตตอพระพักตร

พระพุทธเจา นี่เปนเกียรติไหม พระเถระนั้นก็เปนเกียรติตอพระพักตรพระพุทธเจา  เณรนี้
ก็เปนเกียรติอยูลึกๆ ทานรักษาเกียรติกันโดยธรรม ไมมีแบบรักษาเกียรติกันดวยกิเลส
ตัณหาอึ่งอาง หาพองน้ันพองนี้ เหยียบหัวพระพุทธเจาลงมาโดยลําดับ อาวุโสภันเตจะ
ไมใหมี ใหมีแตสมณศักดิ์สมณะแสกเต็มบานเต็มเมือง ตัวเทาอึ่ง มันเกิดประโยชนอะไร 
อาวุโสภันเตพระพุทธเจาพาสัตวโลกครองกันมานมนาน เคารพตอผูใหญผูนอย  

อันนี้อึ่งอางตั้งสมณศักดิข์ึ้นมาในวันนั้น วาเปนสมณศักดิ์ใหญเหยียบหัวพระเถระ 
อาวุโสภันเตไมมี เหยียบแหลกไปหมด ใชไมได เดี๋ยวนี้กําลังออก ในประเทศไทยของเรามี
แตอึ่งอาง ตั้งสมณศักดิ ์ เปนบาสมณศักดิ์แลวเวลานี้ ใครก็จะขอสมณศักดิ์ ขอความดี
ความชอบ ขอลมๆ แลงๆ ไดชือ่เปนสมณศักดิ์มาตัวเองเลว ตัวเองเหมือนกองมูตรกองคูถ
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ไมสนใจ  อยากไดแตชื่อแตนามเปนสมณศักดิ์ แลวเปนอึ่งอางไปนั่งอยูตรงขางหนาของ
พระมหาเถระ ซึ่งเปนอาวุโสภันเตจากพระพทุธเจา โดยไมคํานึงวายางอายมีหรือไมในโลก
นี้ ในตัวเรานี้มีหรือไมยางอายนั้นนะ  

ตัวอึ่งอางตัวนี้ไดสมณศักดิ์สูงๆ ลมๆ แลงๆ มาเหยียบหัวพระพุทธเจาคืออาวุโส
ภันเต มันสมควรไหม ตองเอากันตรงนี้ซิ หลักธรรมหลักวินัยมีอยู ที่เทิดทูนใหตายใจคือ
หลักธรรมหลักวินัย หลักธรรมหลักวินัยคือองคศาสดา สมณศักดิ์สมณะแสกใครเทิดทูน ที่
ทานตั้งสมณศักดิ์ใหก็เพือ่เปนความดีความชอบ สงเสริมใหผูไดรับสมณศักดิ์มีแกใจปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบสูงสงขึ้นไป ใหเปนที่เคารพนับถือแกประชาชน ไมไดตั้งขึ้นไปเพื่อเปนอึ่งอาง
ไปนั่งขวาง และเหยียบหัวพระพุทธเจาอยูตรงหนาดวยสมณศักดิ์ โดยที่พระพทุธเจามี
อาวุโสภันเต อยางน้ีทานไมเคยทํา  

เดี๋ยวนี้เกิดแลวนะ เต็มอยูเต็มบานเต็มเมือง จะวาอะไร ธรรมวินัยมีอยูเอามายันกัน
ซิ มาดื้อมาดานทําไม พระแทๆ ดือ้ดานหาอะไร ถาพระดื้อไมมีทีไ่หนที่จะเปนที่เกาะที่ยึด
ไดนะพระดือ้ รอนมาขนาดไหนวิ่งเขาหาพระ...เย็นนะ แตนี่วิ่งเขาหาเปนไฟเผากันไปเลย 
ใชไมได เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ สมณศักดิ์สมณะแสกมันกาํลังเปนบากันเวลานี้ หลวงตา
บัวก็มีสมณศักดิ์ หลวงตาบัวก็เปนเจาคุณบัว ทีแรกตั้งพระครูไมเอา ปด ฟาดที่สองขึ้นชั้น
ราช ที่สามขึ้นชั้นธรรม พอขึ้นชั้นธรรมเอาใหญละนะ ฟดกันบางกับผูใหญในสํานักใหญนั่น
แหละ  

นี่ตั้งราชแลว เทพไมอยูนะ ขึ้นธรรมแลว จากธรรมนี้แลวรองสมเด็จจะไมอยูนะ มัน
จะปนขึ้นสมเด็จนะนี่นะ ไมไดนะอยามาตั้งอกี การที่เรารับนี้เรารับดวยเหตุผลเต็มตัว เรา
ทนรับเอาเฉยๆ ตอแตนี้ไปอยามาทําอีกนะ เดี๋ยวนี้ยังเงียบๆ อยู เราก็มีสมณศักดิ์ แตไมใช
เปนสมณศักดิ์อึ่งอางขึ้นเหยียบหัวพระพุทธเจา สมณศักดิ์หมอบพระพุทธเจา เอาละพอ 

(ขอถามปญหาวา ทํายังไงจะชนะกิเลสตัวเสื่อตัวหมอนที่มันดึงดูดเหลือเกินเจาคะ) 
เออโยนมันเขาปา ถากเิลสไมเปนบามันไมวิ่งตามหมอนละ ถากิเลสเปนบามันก็วิ่งตาม
หมอน ใหระวังกิเลสตัวนี้ใหดีมันจะวิ่งตามหมอน เอาละพอ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

