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อยูกับครูบาอาจารยนะ ทานไมใหคุนเคยกับอะไรทัง้สิ้น ความคุนเคย ความสนิท 
นี่ขี้กลาก ขีก้ลากมนัติดพนั  เวลาขี้กลากมันขึน้ มนัขยาย มันก็คัน นี่ก็เหมือนกนั  เวลาอยู 
กับครูบาอาจารย  เวลาทานดุ  ทานคอยเตอืน  ใหเหมือนหมาไง  หางมนัจะตก  ถาหางมัน 
ตกมันไมเหอเหมิ ถามันยังชูหางอยู กเิลสมันชูหางนะ เวลามนัชูหางขึ้นมามันทกุขมาก 

แตถาเวลาทานเตอืนขึน้มา  ถากิเลสมนัโดนธรรมะกดไว  ถามนัลงหางมันจะตก 
ถาหางมันจะตกคนมันจะดีขึน้มา  ถึงไมใหคุนเคยกับอะไรทั้งสิน้  ความคุนเคยกับสิ่ง 
ตางๆ  สิ่งที่มันเปนสิ่งสกปรกโสโครกสิ่งนั้นไมดีเลย  แตเวลาธรรมะคุนเคยไหม?  สวด 
มนตทกุวัน ทําบุญกุศลทุกวัน นัง่สมาธิทุกวนัมนัคุนเคยไหม? 

ศาสนาเปนยาเสพติด  มันเสพไมติดสิ  ถามันเสพติดมันจะติดกับหวัใจเรา  มันจะ 
เปนประโยชนกับเรา เวลาเทียบศาสนาเปนยาเสพตดิ ศาสนาไมเสพติดหรอก เสพแลวไม 
ติด  พยายามเสพอยูแตมันไมติด  แตถายาเสพติด  เรื่องของกเิลสเสพแลวมันติด  มันติด 
เพราะมนัเปนเรื่องของกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  ถาตัณหาทะยานอยากนั้นทําใหเรา 
ติด คุนเคย ถึงอยาคุนเคยกับอะไร 

การคุนเคย  นี่วิสาสะ  เวลาครูบาอาจารยของเรา  อาจารยจวนกบัอาจารยสงิหทอง 
ทานสนิทกนัมาก  เลนกนัแบบเดก็ๆ  เลย  พระอรหนัตดวยกนันะ  อาจารยจวนกเ็ปนพระ 
อรหันต อาจารยสิงหทองก็เปนพระอรหนัต เวลาแจกอาหารทานก็เลนกัน ทานเลนกนัใน 
ขณะที่ทําขอวัตรเลย แตทานเปนพระอรหนัตนะ ความคุนเคยอยางนั้น ความคุนเคยแบบ 
วิสาสะ ความคุนเคยโดยธรรม แตความคุนเคยอยางนั้นมันเปนประโยชน 

แตวาหามคุนเคยเลย  แลวอยูในวัดก็ตองตีหนายักษใสกัน  ไมใหคุนเคยกนัหรือ? 
ทักทายกนัได อยูกันได เปนเพื่อนเปนสหธรรมกิได เรารักกัน เรามนี้ําใจตอกนั แตถามัน 
เปนการเลน  การหัว  การคุนเคยของกิเลสมนัจะทําใหเราผิดพลาด  ทําใหเสียโอกาสของ 
เรา
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แตถาเปนธรรม เวลาเราเจอครูบาอาจารยของเรา ทําไมเรารืน่เริงละ เรารื่นเริง เรา 
อาจหาญ มีครูมอีาจารยอุนใจนะ เด็กมีพอ มีแม มพีี่ มีแบล็ค มีคนดูแล มีความอบอุน พอ 
แมครูอาจารยความคุนเคยโดยธรรมนะ 

ความคุนเคยโดยธรรมเหน็ไหม  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาบอกไว  “ภิกษุ 
อยูฟากตะวนัตก  อยูไกลเราสุดขอบฟาเลย  แตปฏิบัติตามเราเหมือนอยูติดแนบกับเรา 
ภิกษุจับชายจีวรเราไวเลย แตไมทําตามก็อยูหางไกล” 

นั่นเปนเวลาทีอ่งคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจามีชีวติอยูนะ  ในปจจุบนันีอ้งค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาปรนิิพพานไป  ๒,๕๐๐  กวาปแลว  แตองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาสั่งพระอานนทไว 

“อานนท ธรรมและวนิัยจะเปนศาสดาของเธอ” 

ถาเราจะอยูใกลชิดองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ครูบาอาจารยทานเปนหวง 
ธรรมและวนิัยเปนศาสดาของเรา  เวลาเราทําผิดพลาดขึ้นมา  ศาสดายืนจังกา  ผิดธรรมไง 
ผิดวินัย ถาผิดวินัยศาสดายืนจังกาเลย ยืนตอหนาเราวาเราทําผิด..เราทําผิด.. 

แตเรามีความละอายไหมละ?  ถาเรามีความละอาย  เราจะรูเลย  เอือ้เฟอตอธรรม 
วินัย  ถาเอื้อเฟอตอธรรมวินยั  อาบัติเลก็นอยกจ็ะรูวาอาบัติเล็กนอย  อาบัติหนัก  อาบัตเิบา 
มันจะเขาใจ  แตถาเราไมเอือ้เฟอตอธรรมวนิัย  เหมอืนกับจบัชายจีวรเราเลย  แตไมทําตาม 
เรา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาทานเทศนาวาการไว  นี่วางไว  หูตาไกลมาก  รูแจง 
โลกนอก-ใน 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตั้งพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ เปนอคัร 
สาวกเบือ้งซายและเบื้องขวา  ภิกษุติเตอืนกันมากเลย  ถาจะตัง้อัครสาวกเบื้องซายและ 
เบื้องขวา  อยางนอยก็ตองตัง้ปญจวัคคียกอน  ตองตัง้ยสะกอน  เพราะบุคคลเหลานัน้บวช 
กับองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจามากอน 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอก  เวลามปีญหาขึ้นมาพระพุทธเจาจะประชุม 
ภิกษุ “ภิกษุทั้งหลาย เธอวาเราตั้ง เราเหน็แกหนาแกตาหรือ ไมใชนะ อัครสาวกเบื้องซาย
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และเบื้องขวามันเปนธรรม  เพราะวาสิ่งนัน้เปนสมบัติของเขา  เปนสมบัติของพระสารี 
บุตร เปนสมบัติของพระโมคคัลลานะ” 

พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไดอธิษฐานมา  ตั้งเปาหมายมาจะเปนพระอัคร 
สาวกเบือ้งซายและเบื้องขวา  เปนผูที่สรางสมบุญญาธิการมา  เหมือนกับในปจจบุันนี้ 
คนๆ  นี้เขามีศักยภาพ  เขามีการศึกษา  เขามีความสามารถทีจ่ะทําตําแหนงนี้ได  ใหเขาทํา 
ตามอํานาจวาสนาของเขา  พระสารีบุตร  พระโมคคลัลานะเขาไดสรางสมบุญญาธิการมา 
อยางนัน้ 

พระปญจวัคคีย  พระอัญญาโกณฑัญญะ  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
แสดงธรรมจกัร  พระอัญญาโกณฑัญญะเปนผูที่บรรลุธรรมองคแรก  เปนสงฆองคแรก 
ของโลก  แลวเวลาเทศนอนัตตลักขณสูตรเปนพระอรหันตทัง้หมดเลย  แตพระอัญญา 
โกณฑัญญะอยูปาตลอดชีวิตนะ  สําเรจ็แลวไปอยูปา  อยูกับสัตว  อยูกนัในปาเลย  มนัเปน 
อํานาจวาสนา  เปนพี่ชายองคใหญสรางสมบุญญาธิการมาเปนพระสงฆองคแรกของโลก 
แตสรางสมมาอยางนั้น  พระสารีบุตรเขาสรางสมเขามาอยางนัน้  ไมไดตัง้เพราะเห็นแก 
หนา  ไมไดตั้งเพราะเหน็แกตางๆ  นะ  ตั้งขึ้นมาเพราะมันเปนสมบัติของเขา  เขาสรางมา 
อยางนัน้ สมบัติทีเ่ขาสรางมา เขาปรารถนามา 

แตถาไมมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาจะไมมีใครไดสมบัติเลย เพราะอะไร? 
เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูตรัสรูธรรมโดยชอบ  ถาไมมีองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดา  เปนผูที่เอาศาสนา  สิ่งที่มีอยูเอาออกมาจากหัวใจของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  แลววางศาสนาไว  ไมมีศาสนา  ไมมพีระอรหันตขึน้มา 
ถาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไมตรัสรูเปนพระอรหันตขึ้นมา  จะเอาอะไรไปสอน 
พระสารีบุตร  จะเอาอะไรไปสอนพระโมคคัลลานะ  พระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ 
ปรารถนาเปนอัครสาวก ปรารถนาแลวสรางสมมา 

อํานาจวาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาก็อยางหนึ่ง  อํานาจวาสนา 
ของผูที่สรางสมมา  เขาสรางของเขามา  แตก็ตองอาศัยธรรมและวนิัย  อาศัยองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา สมัยที่องคสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจามีชีวิตอยู
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ในปจจุบันนี้มีธรรมและวินยั เรามีธรรมวนิัย ถาจะคุนเคยโดยธรรม  เราจะคุนเคย 
กับศาสนา เราจะคุนเคยกับธรรมวนิัย เรามีสติ ถาเรามีสติเราไมทําผิดพลาด ทําผิดพลาดก็ 
อริยวินัย  อริยวินยัคือวาผิดแลวปลงอาบัติ  การปลงอาบัติเปนอริยวินยั  เปนอริยวนิัย 
เพราะวาคนสํานึกผิด คนทําความผิดเปนคนทีม่ีโอกาส 

เราสํานึกผิด  เราทําความผิด  เราพยายามปลงอาบัติ  เราก็เขากับธรรมและวินัย  อยู 
กับธรรมวินยัโดยทีว่าไมใชองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายืนจังกา  ยืนจังกาคือวาทํา 
ผิดตอหนา ทําผิดซ้ําผิดซาก ความผิดอยูแลว เราไมเคารพธรรมและวินยั 

การคุนเคยกับธรรมและวินยัทําใหชีวิตของเรามนัมโีอกาส  ดูสิ  เวลาเราบวชใหม 
หรือเวลาเรามีจิตใจราเริง  เรามีความสุขไหม?  เวลาจิตใจราเรงิ  จิตใจอาจหาญ  เพราะ 
อะไร?  เพราะเราคุนเคยกับธรรม  คุนเคยกับวินัย  คุนเพราะวามันอาจหาญ  มันไมมีความ 
เศราหมอง 

แตถาเราหลบหลีก  เราพยายามหลบหลกี  เศราหมอง  ถาใจเศราหมอง  ความเศรา 
หมองของเรา  การประพฤติปฏิบัติจะเปนไปไดไหม  ถาเรารืน่เรงิ  เราอาจหาญ  การนั่ง 
สมาธิก็สะดวกสบาย  การเดินจงกรมกม็ีกําลงัใจ  ในการประพฤติปฏิบัติปญญามนัเกดินะ 
ปญญามันเกิด  เวลาตรึกสิง่ใดปญญามันจะหมนุไป  มันจะเขาใจสิ่งตางๆ  ทะลปุรุโปรง 
หมดเลย เวลาเราอาจหาญมันเปนอยางนั้น 

เวลาเศราหมอง  เวลาคอตก  เวลาทําสิ่งตางๆ  แลวไมสมความปรารถนา  กิเลสมนั 
ย่ํายีหัวใจ ทุกขไหม? ถาการคุนเคยโดยธรรม การคุนเคยนะ ซ้ําๆ ซากๆ มันนาเบือ่ ถาเรา 
คิดดูวามันเปนเรือ่งกเิลส  มันนาเบื่อนะ  ดูสิ  เชาขึ้นมาเราจัดอาสนะแลวออกบิณฑบาต 
ชีวิตจําเจไหม?  ถามองโดยโลกชีวิตจําเจอยางนี้อยูกันไดอยางไร?  ถาเรามองวาอยางนี้ 
จําเจ แตถาคนมันตืน่ภัยนะ ชีวิตจําเจขนาดนี้ แตเวลาเกิดตายจําเจไหม? เกิดตายแตละภพ 
แตละชาติ 

เวลาเราโดนความรอน  เวลาเราโดนสิ่งใดบบีคั้น  เราจะมีความทุกขมาก  แตเวลา 
เราอยูในครรภของมารดา  เวลาตกนรกอเวจี  มันทกุขรอนขนาดนั้น  มันไปไหนไมได 
เพราะมนัเปนอํานาจกรรม  กวาจะหมดวาระ  กวากรรมจะเปลี่ยนแปลงไป  กวาจะพลิก 
แพลงไปเปนวาระ



เทศนพระ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๔๙ ๕ 

ดูสิ  การเกิดและการตาย  ชีวิตนี้ซ้ําๆ  ซากๆ  ถาเรามองวาเปนการจําเจ  ชีวิตนี้จําเจ 
การหายใจเขาและหายใจออก  วนัหนึ่งกี่หมืน่หนกี่แสนหน  การเกิดและการตายของ 
ความคิด  เกิดตาย..เกิดตายนะ  ความคิดนะ  เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตาย  คิดอยูอยางนัน้  เรารอนอยู 
อยางนัน้ เกิดตายโดยอารมณ เกิดตายโดยความรูสกึ แลวเกิดตายโดยภพโดยชาติ การเกิด 
และการตาย 

แลวเราจะประพฤติปฏิบัติ  ถาเห็นสิง่นีเ้ปนภยันะ  จะเห็นวาการดํารงชีวิต  ไมมี 
ความคุนเคยกับมนั  มนัจะตืน่ตัวตลอดเวลา  การตื่นตัวเห็นไหม  หาอาหารมาเพือ่ 
ดํารงชีวิต  ดํารงชีวิตไวเพื่อประพฤตปิฏิบัติ  การประพฤติปฏิบัตเิพื่อเปนตบะธรรมเผาให 
กิเลสมันเรารอน กิเลสในหวัใจทีม่ันทําใหทุกขใหยากอยูนี้ 

มันรืน่เริง  มันอาจหาญ  มันมีกําลงัใจ  มันสดช่ืนแจมใส  ไมใชเศราหมอง  เศรา 
หมองเพราะอะไร?  เศราหมองเพราะวาสิ่งใดๆ  ก็เก็บสะสมไวในใจ  มันเปนความเศรา 
หมอง  เพราะเราเอาแตบาปอกุศลไวในหวัใจมันก็เศราหมองนะสิ  สิ่งที่เศราหมองเปน 
อกุศล แลวสิ่งที่เปนอกุศลในหวัใจของเราใครเปนคนสรางมา 

เพราะกิเลสมนัไมเขาใจ มันไปกวาดตอนมาวาสิ่งนี้เปนศักยภาพ  เราทําสิ่งใดแลว 
มันไมเปนประโยชนกับเรา  ถาเราทําสิ่งนี้  กิเลสมันอยากจะยืนอยูบนหัวของสัตวโลก 
ทุกๆ ตัวนะ ทัง้ๆ ที่มนัขี่หวัเราอยู  มนันัง่อยูบนหวัของเรา  เหมอืนควาญชางนั่งอยูบนคอ 
ชางแลวบังคับใหชางทํางาน 

นี่ก็เหมือนกัน จิตใจเหมือนชางสารที่ตกมัน ชางสารที่ตกมนันี่เอาไวไมอยูนะ แต 
เวลากเิลสในหัวใจของเรามนัเอาอยู  เอาอยูเพราะอะไร?  เพราะมนัหาสิ่งที่เลวกวานัน้  หา 
สิ่งที่มนัพอใจอยางนัน้ปอนชางตัวนัน้  หาสิ่งที่ตัณหาทะยานอยากมันตองการ  มัน 
แสวงหาของมัน นี่อกุศล 

ถาความเศราหมองอยางนี้เอามาทับถมลงที่ใจ  เราไปคุนเคยกบัมนัทําไม  ถา 
คุนเคยกับความรูสึกอยางนี้มนัก็เศราหมอง  ถามันเศราหมอง  มนัเหน็การดํารงชีวิตไมมี 
คาเลย  จะบิณฑบาตก็ขาออน  จะทําอะไรก็ทําไมได  ไมมีกําลังใจเลย  ไมมกีําลังใจมันก็ 
จํานน  นี่แหละทีว่าจําเจ  ความจําเจของกิเลสก็ทําใหเราวนอยูในกิเลส  วนอยูในอํานาจ 
ของมัน
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แตถามันเปนธรรม ทําไมมันจะทําไมได ทุกอยางมันทําได เพราะอะไร? เพราะใจ 
สําคัญที่สุด ใจนี่กัดเพชรขาด นั่งสมาธิตลอดรุงก็ได เดินจงกรม อดนอน ๗ วนั ๘ วัน อด 
นอนทั้งชีวิตกไ็ด เขาถือเนสัชชิกกนั เขาทํากันไดเพราะอะไร? ทําไม? ในเมื่อรางกายก็คอื 
ความรูสึกอันนี้  รางกายมนัก็ธาตุขันธอันนี้  ใจก็คอืความรูสึกอันนี้ทําไมเขาทําได?  ทําไม 
เราทําไมได? ไมใชวาทําไดเฉพาะเขา ทําไดเฉพาะเรา เพราะเราไมคุนเคยกับธรรม เราไม 
คุนเคยกับธรรมและวินัย เราไมคุนเคยกับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนถึงกษัตริย  อยูในพระราชวัง  มีความเปนอยู 
ในพระราชวังแลวออกมาดํารงชีวิตแบบภกิขาจาร  เพราะสมัยนัน้ยงัไมมีศาสนา  จะมี 
ศาสนาขึ้นมา  เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  เวลาแสดงฤทธิ์ 
ยมกปาฏิหาริย ทําไมทานแสดงได แสดงไดทุกอยางเลย แสดงใหเขาเคารพศรัทธาไง 

ถาเคารพศรัทธา  เทวดา  อินทร  พรหม  มาฟงธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา  เทวดาแปลงกายมาใสบาตรพระกัสสปะ  พระสารีบุตร  เขาปรารถนาบุญกุศล 
เพราะมนัมีแกวสารพัดนกึ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆขึ้นมา  มันถึงมีประเพณี 
วัฒนธรรมที่เขาใสบาตรอยูนี่ ที่เขาใหการดํารงชีวิตของเราอยูนี่ เพราะเกิดพระพุทธ พระ 
ธรรม พระสงฆ 

แลวขณะทีอ่งคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาออกประพฤติปฏิบัติ  มนัยงัไมเกิด 
เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังไมไดตรัสรูเปนพระพทุธเจา  พระพุทธเจาก็ไม 
มี  ธรรมะกไ็มมี  สังฆะไมตองพูดถึงเลย  คนควาอยู  ๖  ป  ทําไมมีกําลังใจละ?  จะบอกวา 
เพราะทานปรารถนาเปนองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา  ถูก!  เพราะวาเปนชาติสุดทาย 
เวลาเกิดมาที่ลมุพนิี  “เราเกิดชาตินี้เปนชาติสุดทาย”  นี่บุญอํานาจวาสนา  ทั้งๆ  ที่ยังไมได 
ทําอะไรเลย “เราจะเกิดมาชาตินี้เปนชาติสุดทาย” เปลงวาจาที่สวนลมุฯ 

แลวเวลาออกประพฤติปฏิบัติ ๖ ป ทุกขมาก ทุกขขนาดไหนก็ทนเอา เราเอาชีวิต 
เอาการดํารงชีวิตของศาสดา  เอาการรื้อคนทีว่าไมมีใครสอน  เหมอืนไมมีตํารา  ไมมี 
ทฤษฎี  ไมมีอะไรทั้งสิน้เลย  จะมกี็มีแตช้ีไปในทางที่ผิด  อาฬารดาบส  เจาลัทธิตางๆ  ใน 
สมัยพุทธกาลช้ีในทางที่ผิด  คนช้ีแผนที่ผิดอยูแลวนะ  องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา
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ไมเดนิตามแผนที่นัน้  แลวคนควาดวยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเอง  คนควาขึน้มา 
ตรัสรูธรรมขึ้นมาแลววางธรรมไว 

ถาเราเอาชีวิตของศาสดามาเปนเปาหมาย  มาเปนอาจารยของเรา  แลวก็ดูครูดู 
อาจารยของเรา พยายามประพฤติปฏบิัติ  เราจะมกีําลังใจ  เราไมใชลูกกําพรา  เราไมไดทํา 
อยางไมมีคนช้ีนํา  เรามีพรอมทุกอยางเลย  แตกิเลสมันมืด  มันปดตา  มันไมยอมรบัสิ่งใด 
เลย  มันไมเอาอะไรเลย  มันเอาแตความเศราหมอง  แลวเวลาเราเศราหมองคอตกแลวจะ 
โทษใคร? 

ศาสนามีอยูตลอดเวลา  เดนชัดตั้งแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรม 
มีพระพทุธ  พระธรรม  แลวเวลาแสดงธรรมจักรขึ้นมาแลว  พระอัญญาโกณฑัญญะมี 
ดวงตาเห็นธรรม  สงฆถงึเกิดขึ้น  สิ่งทีม่ีอยูแลว  เวลาแสดงธรรม  ขณะที่แสดงธรรม  ดูสิ 
เวลาทีว่าออกมาฉันอาหาร  พระปญจวคัคียปฏเิสธทิง้ไปเลย  วาทําความอุกฤษฏขนาดนัน้ 
ยังไมตรัสรูเปนองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาได  แลวออกมาฉันอาหาร  มามกัมากใน 
กาม มันจะเปนไปไดอยางไร เวลาจะแสดงธรรมจักร ปฏิเสธเลย 

ขณะที่กิเลสมนัอยูในหัวใจมนัมีสภาวะแบบนัน้  แลวนีก่็เหมือนกัน  รัตนะแกว 
สารพัดนึก  ทัง้ๆ  ทีเ่ราบวชเปนพระดวย  นี่เราก็เปนสงฆ  แกวสารพัดนึก  เราก็เปนสงฆ 
องคหนึง่  สงฆโดยสมมุติ  แลวในหัวใจของเรา  แกวสารพัดนึก  แลวเรานกึใหเรารื่นเริง 
อาจหาญ  นึกใหเราอยูในธรรมวนิัย  มันอยูไหมละ?  ทําไมมันเปนไมได  เพราะอะไรละ? 
เพราะมนัไมเปนความจรงิ  มันเปนสมมุติ  สรางสรรค  เสกสรร  ไมใชความจริง  ความ 
เสกสรรปนยอ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมและวินัยไวอยางนี้จรงิๆ  เราเปนสงฆ 
ขึ้นมาดวยญัตติจตุตถกรรม  เราจรงิตามสมมุติ  จริงตามสมมุติกเิลสยงัเตม็หัวใจ  แลวเรา 
ประพฤตปิฏิบัติขึน้มา จะทําใหเปนสังฆะขึน้มาตามความเปนจริงของหัวใจ 

แลวถาประพฤติปฏบิัติถึงที่สุด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ดูสิ แกวสารพัดนกึ 
อยูในใจเราทัง้หมดเลย  เพราะอะไร?  พุทโธ  ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  ธรรมะละ?  ธรรมะคอื 
ปญญา อาสวักขยญาณ ปญญาญาณของเรา สังฆะละ? สังฆะคือใจดวงนี้ ใจที่ทุกขที่ยากนี้ 
ใจที่แสนทกุขแสนยากทีพ่าเกิดพาตาย  ที่ซ้ําๆ  ซากๆ  นี้  ที่เคยชิน  ที่คุนเคยนี้  มันเกิดตาย
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เกิดตาย  คุนเคยกับการเกิดการตาย  การเกิดการตายเหยียบย่ําหัวใจมาตลอดกี่ภพกี่ชาติไม 
เขาใจเลย 

ขณะที่บรรลุธรรมขึ้นมา  ก็จิตดวงนี้แหละทีม่ันพาเกดิพาตาย  “ชาตินี้ชาติสุดทาย 
จะไมเกิดอกีแลว  จะไมเกิดอีกแลว”  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปลงอุทานที่ 
ลุมพนิีวนั นั้นเกิดเปนเจาชายสิทธัตถะ เพราะมีเปาหมายขนาดนัน้ เกิดมาแลวชาติสุดทาย 
ตองถงึเปาหมายแนนอน  ถึงไดประกาศขณะทีว่ากิเลสเต็มหวั  เพราะเจาชายสิทธัตถะยงั 
ครองเรอืน ยังมีบุตร แตพอประพฤติปฏิบัติขึน้มาแลวถึงจะเปนพระอรหนัตขึน้มา 

นี่ก็เหมอืนกัน  ถาเราประพฤติปฏิบัตไิปถงึที่สุด  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
อยูที่ใจ  สงัฆะก็ใจดวงนี้  เพราะใจดวงนี้ไดบรรลุธรรม  ไดเหน็ธรรมแบบองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา มันถงึสะอาด ถึงบริสุทธิ์ มันถึงจะไมเกิดไมตายอกี ถาไมเกิดไมตายอีก 
มันกไ็มซ้ําไมซาก 

การซ้ําซากคือสิ่งทีว่ามันหมักหมม มนัหมักหมมมาแลวมนัก็ไมมีตนไมมีปลาย ก็ 
ตองซ้ําซากไป  แตขณะทีเ่ห็นหมดแลว  เขาใจแลว  สิ่งที่ผานมา  อดีตมามันซ้ําซาก  แตใน 
ปจจุบนันีม้ันจะกดถวงอะไร  สิ่งใดกดถวงมันไมได  เพราะมันพนจากแรงกดถวงของ 
กิเลส 

แตพนจากแรงกดถวงของกิเลส  เวลาหลวงปูมัน่สมยัที่ทานยงัเปนผูนําอยู  “ภิกษุ 
เธอทําผิดพลาด” ทําไมทานเอ็ดขนาดนั้น ทําไมกิตตศิัพทกิตติคุณของหลวงปูมัน่วาดมุาก 
แลวถาไมมีอะไรในหัวใจของหลวงปูมัน่ แลวทานดอุะไรละ? ก็ทานดุกิเลสของเรา ทาน 
ดุเห็นไหม แลวเราก็ไปมองกันวาตรงนั้น กริิยาอยางนั้น ไหนวามเีมตตาธรรม แลวทําไม 
ดุขนาดนั้น..  ก็ดุดวยความเมตตา  เพราะสิ่งที่ทานจะดุ  เพราะทานเห็นโทษของมนั  กิเลส 
ในหัวใจของเรารายกาจนัก เจาของไมรูนะ 

ครูบาอาจารยสมัยหลวงปูมั่นเวลาจะไปหาหลวงปูมัน่  ถาทานรูวาระจิตทานตอง 
สงคนมารับ  ถาทานรูวาระจิตตองเปนอยางนั้น..ตองเปนอยางนัน้..  คาดหมายไปหมดเลย 
รูวาระจิตอยู แลวไมสงไปรับดวย เพราะอะไร? เพราะนี่มนัคือมายา
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ธรรมะจะไปรบัรองมายาทําไม มารยาสาไถย ตัวเองไมมกีําลังเลย ตัวเองทําอะไร 
ไมไดเลย  แลวจะใหสิ่งนั้นมารองรับ  ใครจะเอาธรรมะ  เอาทองคําไปซุกกบัขี้  ในเมือ่ 
หัวใจมนัเปนขี้ จะเอาความสะดวกสบาย จะใหเขาเอาวอมารับเลยนะ จะไปหา ถารูวาระ 
จิตตองมีอยางนั้นๆ มันเปนบุญเปนกรรมนะ 

สมัยพุทธกาล  สงฆผูที่ประพฤติปฏิบัติแลวเวลาไปอยูกบัคฤหัสถที่เขารูวาระจิต 
อยากกินอะไร  ตองการอะไร  เขาเอามาถวายจนอายเขา  จนประพฤตปิฏิบัติจนเปนพระ 
อรหันตดวยเหมือนกนั สิ่งนั้นเพราะอะไร? เพราะมนัมีสายบุญสายกรรม ถาการสรางบุญ 
สรางกรรมกนัมา มันจะเจือจานกนั มันจะสงเคราะหกัน 

ถาไมไดสรางบุญสรางกรรมกันมา  คนหนึ่งเจือจาน  แตอีกคนหนึ่งเหน็วาเปนลบ 
หมดเลย  เพราะเหน็วาการเจอืจานนั้นไมมีคุณคา  ครูบาอาจารยองคไหนไมเจอืจาน  แต 
มันอยูที่วามันสมควรไมสมควร มันเปนธรรม ถาเปนธรรมก็สมควรตองเปนธรรม 

การเจอืจาน ดูสิ พอแมสอนลูก ถาปลอยตามใจลูก ลกูจะเสยีคน ถาพอแมคนไหน 
เขาดูแลลูกของเขา  เขาฝกฝนลูกของเขา  เริม่ตนจะลาํบาก  จะไมไดดั่งใจของเด็ก  แตเด็ก 
คนนัน้โตขึน้มาจะซึง้คุณของพอของแมมาก จะซึ้งคณุของครบูาอาจารยมาก เพราะเขาจะ 
ดํารงชีวิตของเขาได  เขาจะอยูในโลกของเขาดวยความไมเปนภาระของใคร  แตถาเรารัก 
ของเรา  เราถนอมของเรา  เราดูแลของเรานะ  มันจะเตี้ยอุมคอม  ดูแลจนตาย  ตายแลวเกิด 
ใหมยังตองดูแลมันอีก มนัยังไปไหนไมรอดเลย 

จะบอกวาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในหัวใจของเรา ถาพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ในหัวใจของเรา ถาเรารูของเราเมื่อไหร ศาสนาไมใชสิ่งที่ปกปดเลย ธมฺมสากจฺ 
ฉา  เอตมฺมงคฺลมุตฺตมํ  มนัสื่อความหมายกันได  ไมใชวาใครมีธรรมแลวปกปดพูดใหใคร 
ฟงไมได  ไมใช!  ไมม!ี  ถาอยางนั้นแลวอรยิสัจจะมันจะไมอันเดียวกัน  จะเดนิทางสาย 
ไหนอรยิสัจอันเดียวกัน!  อันเดียวกนั  ตางกันไมได!  ถาตางกันตองมีคนใดคนหนึง่เปนผู 
ผิดพลาดเด็ดขาด! อริยสัจไมมีสอง หนึ่งเดียวเทานัน้! 

ฉะนั้นสิ่งนี้ถงึพิสูจนได ถึงบอกสิง่นี้พิสจูนได พิสูจนเลย ถึงบอกวาธัมมสากจัฉา 
เปนมงคล  แตถาเปนธรรมทําไมไมกลา  ไมธัมมสากัจฉา  ทําไมไมกลาเปดเผย  ธรรมนี้ 
เปดเผยไดตลอด เปดเผยได เวนไวแตผูไมรู เปดเผยกับคนโง คนโงไมเขาใจหรอก ถาคน
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โง  ดูสิ  อยูกับหลวงตาทานบอก  “ถาใครปฏิบัติถงึจดุแลวจะตองมากราบศพ”  เพราะมนั 
อันเดยีวกนั  มันตองรูเหมอืนกัน  แตถายังออกนอกลูนอกทาง  ปฏิบัติไปเถอะ  ปฏิบัติไป 
ไมมีทาง ทําไมมนัถงึตองมีมจิฉาละ? มิจฉาทิฐิ สัมมาทิฐิ ปฏิบัติจนกลาหาญ 

ดูสิ  โยคะ  พวกโยคีในอนิเดีย  เขาปฏิบัติหนักหรอืวารุนแรงกวาในการประพฤติ 
ปฏิบัติของเราดวย ทําไมมนัไมเปนทางละ? เพราะมนัออกมจิฉา เพราะมันไมเขาทาง มนั 
ไมเขาทางมันจะเปนธรรมไดอยางไร มนัเปนไปไมได! สิ่งนี้เปนไปไมได 

นี่ก็เหมือนกัน  ประพฤติปฏบิัติองอาจกลาหาญ  องอาจกลาหาญโดยกเิลส  ไมใช 
โดยธรรม  ถาโดยธรรมองอาจกลาหาญในหัวใจของเรา  องอาจกลาหาญในกลดของเรา 
นั่งตลอดรุง  เดนิจงกรมจนทางจงกรมเปนรอง  องอาจกลาหาญมันองอาจกลาหาญใน 
หัวใจของเรา ไมใชองอาจกลาหาญขางนอก ขางนอกไมเกี่ยว! 

องอาจกลาหาญขางนอก  ดูสิ  เดี๋ยวนีพ้วกสิง่ที่เปนธาตุที่เขาเอาไปทํายานอวกาศ 
มันแข็งขนาดไหน มันทําไดทัง้นัน้  ยิ่งนาโนพยายามทําใหมันเลก็ขนาดไหน มันยิ่งจะทํา 
ใหเขมแข็งไดขนาดนัน้ ไรสาระ! ไรสาระมาก 

แตถาในหัวใจของเรา  ถามันองอาจกลาหาญมนัเปนธรรมขางใน  อันนี้สําคัญมาก 
สําคัญเพราะอะไร? เพราะถึงที่สุดแลว เพราะมนัเปนสัมมา ถาเปนสมัมามันกถ็ูกตอง สิ่ง 
นี้ถูกตอง  คุนเคยกับธรรมแลวพิสจูนได  พิสูจนไดโดยธรรมและวินยั  พิสูจนไดในสงัคม 
ระยะทางพิสจูนมา กาลเวลาพิสูจนคน 

ถามันเปนของไมจริง  เห็นไหม  โมฆบุรุษตายเพราะลาภ  พอมอีะไรเขาไปแหย 
มันตายหมด  ตายเพราะลาภ  ลาภนี่ทําใหคนตายหมดเลย  ไมตองดูอืน่ดูไกลเลย  ใน 
ปจจุบนันีเ้ขาก็วิง่แสวงหาลาภกนั วิ่งแสวงหาลาภนะ ดูสิ สงฆของเรา อยางหมูคณะเราวิ่ง 
แสวงหาลาภดวยกนัก็ไมใช สิ่งใดมานี่ปฏิเสธ! 

แตเขามาโดยธรรม เขามาดวยเขาเคารพศรทัธา  เขาจุนเจอืของเขา เขาตองการบุญ 
กุศลของเขา  แตถาเขามาไมถูกกาลยังตองโดนเอ็ดเลย  เพราะเขามาไมถูกเวลากาลเทศะ 
เห็นไหม  ของจะใหมันก็ตองเปนกาลเทศะ  ทําไมเอง็ไมมีใหตอนเชา  พระบิณฑบาตก็มา
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พรอมกันก็จบ  ทําไมตองเปนเวลานัน้เวลานี้  มนัผิดกาลเทศะ  ตกทะเลไปเลย  ไมจําเปน 
เพราะอะไร? เพราะอาหารอันละเอียดนะ 

เวลาธุดงคไป  เวลาบิณฑบาตไมไดอะไรมา  กินลม นี่อดได ๕  วัน  ๑๐  วันอดได 
สบายมาก!  ไมตองพึ่งพาใครเลย แตถาเขามาเปนธรรม ถาถูกกาล ถูกเทศะ มาวัดตองให 
เปนวัด  มาวัดไมใชเพราะมาวัดแลวเปนเจานาย  มาวัดแลวพระนี่เปนภารโรง  ตองคอย 
ดูแลรักษาเขา ไมใช นั่นเปนการประทุษรายสกลุ 

ถาไดการประกาศ  ๓  หนไมเปลีย่นความเหน็  เปนสังฆาทิเสส  ประทุษรายสกุล 
ของสมณะ ประทุษรายสกลุของพระ พระนี่เปนศากยบุตร  เปนลูกกษัตรยิแลวทําตวัออน 
ดอย  ประทุษรายสกลุของเขา  ถาเขาเขาไปเจอของจริง  เขาเขาไปหาหมอ  คนไปหาหมอ 
จริงจะรักษาเขา  เขาอาจจะไดเปนพระอริยบุคคล  ถาไปหมอที่วาเหน็แกผลประโยชน 
เลี้ยงไข  เขาจะไมไดอะไรเลย  ประทุษรายสกลุทั้งคฤหัสถ  ประทุษรายสกลุสมณะดวย 
มันเปนผลเสียทัง้ ๒ ฝาย 

แตถามันเปนกาลเทศะ มนัเปนธรรม จะมากจะนอยชางหัวมัน คนโงมากหรอืคน 
ฉลาดมาก โลกมีแตคนโง ถายอกนหนอยเดียวลอยหมด คนฉลาดหาไมได แลวคนฉลาด 
จะมีกีค่น ฉะนั้นใครจะมาหาเราไมหาเรา ไมสําคัญหรอก ไมจําเปนเลย ของไรสาระ มนั 
มาจากขางนอก 

ถาหัวใจเรารื่นเริงอาจหาญใหคุนเคยกับธรรมเถอะ  คุนเคยกับความเปนธรรม 
กุศลไมใชอกุศล อางวาเปนกุศลแตเปนอกุศล เปนธรรมฝายดํา หวังแตผลประโยชน หวัง 
แตลาภสักการะ มันจะเปนกุศลไดอยางไร อกุศลทั้งนั้น 

ถาเปนกุศลนะ  อยูคนเดียวอยูที่ไหน  สบายมาก  ใหมันตายตอหนา  ใหมันตายตอ 
เทวดาใหเรารอนไปเลย  ปฏิบัติดีแลวจะตายขอใหเห็นหนอย  ไมมีทาง  พระปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบเปนไปไมได ทีว่าไปอยูที่ไหนจะอัตคัดขาดแคลน 

แตเพราะเราไปสอพลอ เราไปหาเขาเอง ไปอยูที่ไหนเขาก็วิง่หนี มันตางกันตรงนี้ 
ไง  นี่คุนเคยกบัธรรมนะ  คุนเคยกบัศาสดา  ธรรมและวนิัยจะเปนศาสดาเราตลอดไป  ได
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