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สังคมสงฆ  สังฆะ  ถาเปนสงัฆะเห็นไหม  สังฆะ  สังฆทาน  สังฆะหมายถึง 
สาธารณะ  สังฆะถึงหมายถึงสงฆ  เราเปนสงฆเห็นไหม  ถาเราเปนสงฆ  สมบัติของสงฆ 
คืออะไร  เวลาเปนวนิัย  สมบัติของสงฆนะ  เราใชของสงฆแลวไมไดเก็บของสงฆจะเปน 
อาบัติปาจิตตีย  เอาของๆ  สงฆมาใช  พักที่ตั่งเตียงแลวจากไปโดยไมเกบ็เอง  หรือโดย 
ไมไดสั่งใหเขาเกบ็  เปนอาบัติปาจิตตีย  สิ่งที่เปนของสงฆนีม่ันมีชีวิตหรือ  เตียงตั่งเปนสิง่ 
ที่ไมมีชีวิต 

เวลาเขาเตรียมตั่งเอาไว  เหตุทีจ่ะปรบัอาบัติ  เพราะวาปลวกมันจะกิน  เปนสิง่ที่ทํา 
ใหเสียหาย มนัไมใชสิ่งมีชีวิต แตเราไมไดเก็บมัน ทาํไมเปนอาบัติปาจิตตีย เพราะมันเปน 
ของๆ  สงฆ  นี่ก็เหมือนกนัชีวิตของเรา  ถาเราบวชขึ้นมาแลวเปนสังฆะ  เปนสงฆ  สงฆ 
เพราะอะไร สงฆเพราะมันมีวนิัยไง มนัมีธรรมและมีวินยั เวลาครบูาอาจารยทานบอกเลย 
เวลาทําอโุบสถ ถาจิตใจเปนสงฆ  เวลาทําอุโบสถรวมสังฆกรรม มนัจะมีความรื่นเรงิอาจ 
หาญ มันจะทําดวยความสุข ไมไดทําดวยความจําเจ ความเบือ่หนาย 

มันเปนความจําเจ ความเบือ่หนาย ทําไมตองเปนอยางนั้น ทําไมตองเปนอยางนั้น 
เพราะอะไร  เพราะมันเปนเรือ่งของกเิลสไง  กิเลสมนัตองการความสะดวกสบายของเขา 
ของกเิลสนะ  ของเขาเพราะมันไมใชเรา  บางทีเราก็รื่นเริงอาจหาญ  บางทีเราก็ทุกขจน 
เข็ญใจ  เบื่อหนาย  เราคุนชินกับกเิลส  แตถาเราคุนชินกับธรรมและวินัย  แมแตของที่เปน 
วัตถุ  เราไมทําตามนัน้ยังเปนอาบัติเลย  แตนี้เปนสังฆกรรมนะ  สิ่งทีเ่ปนสังฆกรรมทําให 
เรารื่นเริงอาจหาญ เปนสมบัติของพระ 

พระมีสมบัติคอืธรรมและวนิัย  สมบัติของโลกเขา  เขาหาแกวแหวนเงนิทอง  หา 
ช่ือเสียง หาลาภสักการะเพือ่บํารุงกิเลสไง ถากเิลสมนัมีสมบัติอยางนัน้ มนัจะวามันเปนผู 
ที่มั่งมีศรีสุข  มันเปนผูทีม่ีอํานาจวาสนา  เปนขี้ขา  หามันมาแลวเปนทาสมัน  ถาใชไมเปน 
มันกบ็าดหัวใจ  มีดถาใชไมเปนมันจะฟนเจาของ  มันจะทําใหตัวเองมบีาดแผล  นี่ก็
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เหมือนกนั สมบัติที่หามา แลวใชสมบัตินัน้ไมเปนไง ทําใหหัวใจมันรั่ว หามาเทาใดก็ไม 
พอใช รายจายกับรายรับตางกนั 

รายจายเห็นไหม  จายขนาดไหนยิ่งจายมาก  จิตใจยิง่ตองการมากขึ้น  ตองการมาก 
ขึ้นหัวใจก็รัว่  ถาหัวใจรัว่  เก็บทรัพยสมบัติไวไมได  หามาดวยความเหนือ่ยยาก  แลว 
ทําลายหัวใจอีกตางหาก  ไมไดมาแลวเปนประโยชนนะ  แตผูที่มีคุณธรรมของเขา  เขาหา 
ของเขามา  เขารักษาของเขา  รูจักประหยัดมัธยัสถ  หาไดมากแตใชไดนอย  มนัจะเหลือ 
สมบัติไวเปนของตน สมบัติทีม่มีันมีใชมีสอย  มนัก็ไมเปนทีเ่ดือดรอน มันไมเปนที่ตอง 
วิตกกังวล แลวหวัใจก็ไมรั่ว 

หัวใจไมรั่วนะ  เพราะอะไร  เพราะมันปดยาไง  มันยาหัวใจไวไมใหกเิลสมันออก 
ชองนั้น ออกชองที่หาสมบัติมา แลวใชจายไปจนเปนความเคยชิน ใชจายจนเปนคนทีเ่สีย 
นิสัย  ใชจายจนหัวใจรั่วไปหมดเลย แลวมันกป็ดไมอยู  แลวผลที่ตอบกลับมามันคืออะไร 
คือหัวใจนั้นเปนฝายที่ทุกข ไมไดทุกขเลย กิเลสมันไมไดทุกขเลย กิเลสมันยุแหยแลวมัน 
ก็ไปแลว นี่สมบัติของโลกๆ เขา  เขายังตรากตรําเขายังแสวงหากัน ดวยความเขาใจผิดๆ 
ของเขานะ 

เราเปนพระเราเปนเจา  สมบัติของพระคอืธรรมและวินัย  มีศีล  มีคุณธรรม  ธรรม 
ในหัวใจ  สมบัติของพระไมเหมอืนสมบัติของโลก  สมบัติของพระ  พระตองทุกขจน 
เข็ญใจ  ดวยความประหยัดมัธยัสถ  แตรื่นเรงิอาจหาญดวยความวางเปลาในหวัใจไง  มัน 
ไมพะรงุพะรัง อัฐบริขาร ๘ จะไปไหนก็ได ไมติดขดัในตางๆ เลย สมบัติของโลก เราจะ 
เปนขี้ขาหรอื เราจะมารักษาสมบัตขิองโลกหรือ ผ้ึงมันยงัมรีวงมีรงัของมนั แลวมนัหาอยู 
หากินในรงัของมนั  ในรวงรังของผ้ึง 

นี่ก็เหมือนกัน ทีอ่ยูทีอ่าศัยเห็นไหม  วัดวาอาราม  อารามเปนที่อยูของใคร เปนที่ 
อยูของผูมีศีล    โยมเขาอยูบาน  คฤหัสถเขาอยูดวยความเปนสวนตัวของเขา  แตนี่เปนผูที่ 
ไมมเีรือน  เหน็ไหม  ไมมเีรอืนในทางโลกกอนนะ  ถาหัวใจมนัมเีรอืน  หัวใจมนัมทีี่เกบ็ที่ 
ซอน  ซอนกิเลสไวในใจไง  แตถาเราทําลายกิเลสในหัวใจออกไปเปนช้ันเปนตอนเขาไป 
อนาคามี เปนผูที่ไมมีเรือน แลวผูไมมีเรอืนอาศัยที่ไหนอยูละ ก็อาศัยอาวาสอยู
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อาวาสเปนที่อยูของผูมีศีล  ถามีศีลก็เปนสมบัติของพระไง  สมบัติของเรา  เราเปน 
พระ เราตองมีหลักมีเกณฑสิ ถามีหลกัมเีกณฑของเรานะ กิริยามารยาทขางนอกเปนสวน 
ขางนอก แตจุดยืนของเราตองมี  จุดยนืของเราเห็นไหม  โลกเขาจะเปนอยางไรก็เรื่องของ 
เขา ปจจุบนันีพ้ระกเ็ปนเรือ่งโลกๆ ไปหมดแลว อยูกันเหน็ไหม โลกเขามีแฟชั่น พระก็มี 
จีวรไง มเีครือ่งอาศัย แสดงวาตัวเองเปนพระเฉยๆ แสดงวาตัวเองเปนพระ แตไมมีสมบัติ 
ในใจไง ถาไมมีสมบัติในใจ  มันก็อยูแบบเรารอน 

ถามีบุญวาสนา  ผาเหลืองไมรอนเหน็ไหม  ก็อยูในบทของพระ  ไปอยูในเพศของ 
พระ  ถาเพศของพระก็เปนพระแตเปลือก  ถาไปบวชก็ทําแคเปนพิธี  ถาไมทําก็ไมได 
เพราะเปนสัญลักษณของพระไง  วนิัยกรรม  สัญญาของพระ  มันเปนสมบัติขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมและวนิัยไว 
แลวเราเปนพระ  เราก็ดํารงชีวิตในเพศของพระเหน็ไหม  เชาขึ้นมาก็ออกบิณฑบาต  แลว 
ทํากิจของสงฆ แตก็เปนกิจของสงฆแตเปลือกๆ 

ถากิจของสงฆจากหวัใจ  มนัทําจากหวัใจไง  ถาทําจากหัวใจ  มันจะไปขัดเกลา 
กิเลส  ถาเราถือธรรมและวินัย  ถือธุดงควัตร  มนัจะไปขัดเกลากับกิเลส  กิเลสมนัคือความ 
มักงาย ทางโลกเขา เขามีสมบัติของเขา ถาเขาใชสมบัติของเขาไมเปน ทําใหใจของเขารั่ว 
ถาใจเขารั่ว  สมบัติของเขายงัเปนโทษกับเขาเลย  นีก่็เหมอืนกนั  เวลาเราบวชขึ้นมา  เรา 
ตั้งใจเปนพระ  เปนนักรบ เปนผูที่ปฏิบัติ จะหาคุณสมบัติหาธรรมของเรา 

แลวเราก็ใชสมบัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนธรรม  เปนพิธีกรรม 
เปนหนาที่  เปนเพศของพระ  มนัเปนหนาที่  มันไมไดทํามาจากหวัใจ  ถาทําจากหวัใจ 
ไมใชหนาที่  มนัเปนงานของเรา  มนัเปนการชําระกเิลสของเรา  มันไมใชหนาที่  มนัเปน 
ธรรมจากความรืน่เรงิอาจหาญแบบธรรมเหน็ไหม  ดูสิเวลาดํารงชีวิตแบบพระ  มันตองมี 
สติ การกาวเดนิไป การดํารงชีวิต มันตองมีสติสมัปชัญญะ มันจะไมประมาท ไมทําความ 
พลั้งเผลอไง 

แตนี่เดิ้นๆ  ดานๆ  เหมอลอย  ทําตามหนาที่  ทําตามแบบขาราชการ  เชาชามเย็น 
ชามไง  ถึงเวลาก็ทําตามหนาที่ไป  มนัไมไดทําจากหัวใจ  ถาทําจากหัวใจ  ทําจากการขัด 
เกลากิเลส กิเลสมันไมพอใจ กิเลสมนัไมยอมทําอะไรหรอก กเิลสมนัจะนอนจมในหวัใจ
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หัวใจนีเ้ปนภวาสวะ เปนสถานที่เปนอู เปนเรือนนอนของมนั แลวมันก็ซอนตัวมันเองอีก 
ช้ันหนึ่ง อวิชชามันปกคลุมไว  แลวพอขยับออกมาเปนความคิด 

แคคิดนะ  คิดนี้เปนมโนกรรม  แคคิดมนัก็เบือ่  เบือ่มาก  เพราะคิดแลวมันเหนือ่ย 
ถาปฏิเสธวางๆ วางแบบขี้ลอยน้ํา วางแบบกิเลส วางแบบเอากเิลสเหยียบหวัไว วางอยาง 
นี้มนัเปนประโยชนอะไร  คุนชินกบักิเลส  หมกกิเลสไวในใจแลวก็วาวางๆ  ไมทําอะไร 
เลย สิ่งนัน้มนัไมไดขัดเกลากิเลสหรอก การขัดเกลากิเลสมันตองรืน่เริงอาจหาญเหน็ไหม 
มันทําออกมาจากใจ เพราะอะไร 

เพราะนีเ่ปนสมบัติของสงฆ  เห็นไหม  เตียง  ตั่งตางๆ  สมบัติของสงฆเหน็ไหม 
เวลาปลวกขึน้กุฏิ  เราสามารถรักษาได  มนัไมกลาทาํเลย  มันเปนปลวกเปนชีวิต  ใช  มัน 
เปนสิง่ที่มีชีวิตอยู  แตเราก็พยายามทําความสะอาด  ใหไมไปทําลายถึงชีวิตเขา  แตสิ่งนี้ก็ 
เปนของๆ สงฆ  เราตองรกัษา ดูสิ ดูทางโลกเขา กวาจะหาเงินได ๕ บาท ๑๐ บาท แสน 
ทุกขแสนยาก  แลวสละทานไปใหกับภกิษุเอาไปสรางอาราม  เปนของๆ  สงฆ  แลวทําไม 
เราจะรกัษาไมได 

ถาเปนธรรมขึน้มา  เราทําจากหวัใจทีม่ีธรรมวนิัย  เจตนาบริสุทธิ์  เจตนาทําเพราะ 
เปนความดี  เราจะถนอมรกัษาสิ่งนัน้เพราะวาเปนสมบัติของสงฆ เปนที่อยูของสงฆ เห็น 
ไหมนกยังมีรวงมรีัง  ไอนี่กเ็ปนที่อยูของผูที่ไมมเีรอืน  แลวเราจะรักษาสิ่งนี้  มันจะเปน 
อาบัติไปจากไหน  เวลาเราจะทําสิ่งทีเ่ปนประโยชนขึ้นมาก็หาวาเปนอาบัติ  ทําอยางนั้นก็ 
ไมได  ทําอยางนี้ก็ไมได  กเิลสปดหวัใจไว  ทําแคเปนพิธีเฉยๆ  ลอยไปก็ลอยมา พระแทๆ  
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาองคไหน สัมมาสัมพุทธเจาของมาร ไมใชสัมมาสัม 
พุทธเจาจากธรรมและวนิัย 

ธรรมวนิัยนีม้ันตัดสนิจากหวัใจ  จากความเปนจริง  มรรคหยาบ  มรรคละเอยีดไง 
ความคิดหยาบๆ  อยางนั้น  เริม่ตนจากบวชขึน้มา  จะถือธรรมถือวินยั  สิ่งนี้เปนความ 
ลําบากไปหมดเลย  ทําอะไรก็เปนความลําบากไปหมดเลย  แตถาทําตามความพอใจของก็ 
วากิเลสสิง่นี้เปนธรรมไง  เพราะไมทําอะไรเลย  ไมทําอะไรเลยกไ็มไดอะไรเลย  เราไมได 
ทําอะไรเลย  เราไมไดบํารงุรักษา  ไมไดแสวงหา  ไมไดจัดการ  ไมไดทําอะไรเลย  เราเปน 
แตผูใชสอยของเขา
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หมูคณะทํากันเปนขอวัตรปฏบิัติ  ทําสิ่งนีม้ันเปนเพราะอะไร  มันมีวัตรในศาลา 
เชาขึ้นมาจัดหาน้ําใช น้ําฉัน น้ําลางเทา สิ่งนี้มนัมอียูแลว มันเปนวัตรปฏิบัติ แลวเราก็อยู 
ในสังคมของสงฆนัน้  การปฏบิัติดวยกัน  การทําดวยกันเหน็ไหม สิ่งนี้มนัเปนธรรมและ 
วินัย สิ่งนัน้มพีระทําแลว เราไมตองทําสิ่งใดเลย นี่กิเลสมันบังไวในหวัใจนะ เราไมไดทํา 
อะไรเลย เราก็ไมไดอะไรเลย เราใชสอยสิง่ของเขาทีเ่ขาแสวงหาเพื่อสงัฆะ 

หนาที่การงานทีเ่ขาทํากันมา  เพราะมันมีคนทํากนัอยูแลว  ใชสิ  เขาทําอยูแลว 
เพราะอะไร เขาทํา เพราะเขามคีุณธรรมในหัวใจ เขาเปนพระ เขามีคุณสมบัติของพระใน 
หัวใจ พระที่มคีุณสมบัติ แตเราเปนพระที่ไมมีสมบตัิ เราเปนพระแคเปลอืก พระทีเ่ปลอืก 
มันกไ็มตองทําสิ่งใดเลย เพราะเขาทําใหพรอมแลวไง เชาขึ้นมาทกุอยางก็พรอมหมดแลว 
เราก็เปนพระ  เขาก็เปนพระเหมือนกนั  แตเขามีคณุสมบัติของพระ  เราไมมีสมบัติของ 
พระ เรามีแตเศษสมบัติของเปลือกของพระไง มีแตพิธีกรรมเห็นไหม 

สิ่งนี้มนัเปนสมบัติของพระ  มนัแสดงออกไดนะ  มนัแสดงออกมา  ผูที่มีหมูีตาจะ 
เห็นสภาพแบบนัน้  ถาเห็นสภาพแบบนั้น  คุณสมบตัิของพระมนัจะออกมาจากทางนี้  นี่ 
สมบัติ  สมบัติของโลกเขาก็หาของเขานะ แตถามีสมบัติของธรรม  ใช  ถามองในทางของ 
โลกเขาจะวาเปนผูเสียเปรยีบ  เปนคนที่ตองแบกรับ  เปนคนทีม่ีหนาทีก่ารงานตอง 
รับภาระ 

ดูสิ  ดูหลวงตาทานพูด  สมัยทานอยูกับหลวงปูมั่น  ทานเปนบอยกลางวัดเลย  เปน 
ผูนําไง เปนผูนํานกัรบ การจะหาผูนําไดนี้แสนยาก ผูตามนี่มีมหาศาลเลย สิ่งที่เปนคนช้ัน 
กลางมมีาก เพราะอะไร เพราะถึงเวลาตองตัดสินใจตางๆ  มันตัดสนิใจไปไมได มนัเปน 
คนทําสิ่งนัน้ไมไดเพราะอะไร  เพราะขาดคุณสมบัตไิง  เพราะเวลามีสิ่งตางๆ  เกิดขึ้นมา 
จะวนิิจฉัยสิ่งนั้นดวยความไมชัดเจน เพราะอะไร เพราะไมมีสติ ไมมีสมัปชัญญะ 

ถาเราฝกมาจากตรงนี้  ครูบาอาจารยทานบอกนะ  ทุกคนจะเปนเดก็มากอน 
พระเราบวชมา  คนเราเกิดมาจากทารกกอนนะ  แลวตองฝกฝนขึน้มา  เรากเ็หมอืนกนั  เรา 
บวชเขามาแลว เราจะมีจุดยนืไหม เราจะหาสิ่งใดเปนสมบัติของเรา ถาเรามีสมบัติของเรา 
เราฝกฝนของเรา ตนไมไมตองการจะโต ถาดินดนี้ําดีทุกอยางดี มันตองโตเปนธรรมชาติ 
ของมัน นี่กเ็หมอืนกัน เราฝกของเรา เราไมรูหรอกวาเราโตหรือไม แตถาเราฝกเปนนิสัย
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ถาเปนนิสัยขึน้มา  สมบัตมิันเกิดอยางนีไ้ง  สมบัติมนัเกิดจากการดัดแปลง 
ความรูสึก  ดัดแปลงหวัใจของเรา  ดัดแปลงแลวทําใหมันเขากับธรรมและวนิัย  ถามนัเขา 
กับธรรมและวนิัย สิ่งใดๆ ของโลกเขา มนัเปนเรื่องของโลกเขา ถาสิ่งของโลกเขามนัเปน 
การเสียเปรียบหมดเลย นี่ไงพระเปนผูเสียสละ  ขณะที่วาเราเสียสละ  เวลาถามวาเราอยาก 
ไดมรรคผลไหม  ทุกคนบวชมานะ  โสดาบนั  สกิทา  อนาคาใครบางไมปรารถนา  ทุกคน 
ปรารถนาทัง้นัน้เลย 

แตเริ่มตนของการกระทํา  มนัไมเปดทางใหเขาถึงโสดาบันไดเลย  มนัลงัเลสงสัย 
ในธรรม มันลังเลสงสยั มันเอารัดเอาเปรียบ มันไมพอใจ มันไมยอมเปดใจ แลวมันจะไป 
เอาโสดาบันมาจากไหน ถาโสดาบันเห็นไหม ก็พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พระธรรม 
ไง  ธรรมะขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาไง  ถาเรามีพระธรรมเห็นไหม  เราทํา 
ธรรมโอสถ ถาเราเปดธรรมขึน้มา ถาเราเริ่มตนจากทางเขาไป เรากจ็ะไปเอาธรรมอันนั้น 
มันจะไปเอาโสดาบันอันนั้น 

เราอยากไดโสดาบันอันนั้น  แตการประพฤติปฏิบัต ิ การจะเขาไปทํา  มันไมเอา 
แลวใจกอ็ยาก  ก็ปรารถนาโสดาบัน  แตไมยอมทําตามธรรมวนิัย  แลวมันจะเขาไปเอา 
โสดาบันไดอยางไร  จะเอาโสดาบันมาจากไหน  ถามันไมมเีครือ่งมือเขาไปเอา  มันไมมี 
มรรคญาณ  ไมมีคุณสมบัติเขาไปหยิบโสดาบันอนันัน้  มันจะเขาไปหยิบโสดาบันอันนั้น 
มันถงึตองกลับมาที่ศีลไง กลับมาที่ศีล กลับมาที่ขอวตัร แลวถาทางโลกเขาจะบอกวา มัน 
เปนสิง่ที่ทําใหสังคมลําบาก สังคมที่อยูกันแบบไมมคีวามสุข มันเปนความเหน็ของโลกๆ 
นะ เพราะอะไร 

เพราะความเห็นของโลก  เพราะเขาตองการมีความสขุ  เขาตองการมีความรื่นรมย 
ของเขาต้ังแตเริ่มตน  พอเริ่มตน  มนัก็เปนคุณสมบตัิของโลก  เปนคุณสมบัติของกิเลส 
แลวมนัจะเอาอะไรไปเอามรรคผลขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เริ่มตน 
ความเหน็ของโลกมนัผิดหมด  ถาเริม่ตนดวยความเห็นของธรรมสิ  มันก็ดัดแปลงตรงนี้ 
มาไง  ดัดแปลงคุณสมบัติของเราไง  ที่เราจะเขาไปเอาธรรมะอนันีไ้ง  ถาดัดแปลงเขาไป 
ธรรมะอนันีม้ันก็ยอนกลับมาทีเ่ราเหน็ไหม ยอนกลบัมาที่เรา
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แลวคุณสมบัตอิันนี้มนัเปนของใคร  มันเปนธรรมะสวนตน  ถาตนเปดทางใหตน 
เวลาทีเ่ราเดินทางไป  ตางคนตางอยูในวัดเดยีวกนั  เราปฏิบัติอยูดวยกนั  อยูในศาลา 
เดียวกนั  อยูในสังฆกรรมเดียวกัน  แตเวลาหัวใจมันเปนไป  ถาหัวใจมันเปนไป  มันเปน 
ขวากหนามของแตละบุคคลนะ  ทางเดนิของใครของมนั  ทางจงกรมของเรา  ถาเราเดิน 
จงกรมอยู ทางจงกรมของเราจะโลง จะเดนิไดสะดวก 

แลวถาทางจงกรมของเรา  แตเราไมไดเดนิในทางจงกรมเรา  มันก็จะเกิดหญา  มัน 
จะเกิดวัชพืช  เกิดขวากเกิดหนามมาปดทางนั้น  นีก่เ็หมือนกนัในหวัใจของเรา  ถาหัวใจ 
ของเราเดินอยูดวยกนั  แตถาหัวใจของเรามนัเปดโลง  ทางมันสะดวกสบาย  ทางมนั 
เปนไปเหน็ไหม  แตถาหัวใจของเรามีขวากมีหนามขัดขวางกัน้อยู  เราจะเบิกทางของเรา 
ไปไดอยางไร  ถาจะเบิกทางของเราไป  กน็ี่ไง  ธรรมและวินยั  ธรรมทีเ่ราลงอุโบสถ 
อุโบสถสงัฆกรรม อุโบสถสงัฆกรรมเพือ่อะไร ก็เพือ่ดูความบกพรองของใจเราไง 

ในสมัยพุทธกาลนะ  เพราะภาษาบาลี  เปนสงฆดวยกัน  จะเขาใจภาษาบาลีเห็น 
ไหม  ตั้งแตปาราชิก ๔  ลงมาเลย  ใครผิดใครไมผิด  จะคอยสะกิดกนัเหน็ไหม  เราผิด  เรา 
ผิดเห็นไหม  นี่ไงพยายามจะเปดขวากเปดหนามที่มันขวางใจอยู  ใหมันเขาไปหาได 
เสขิยวัตร  เราฟงกัน  เวลาฟงอุโบสถ  เราฟงอุโบสถ  แลวเราทําอยางนั้นบางไหม  เราเปน 
อยางนัน้บางไหม  เราเปนไปไหม  ในเสขิยวัตร  นีก่ารออกบิณฑบาต  การทําอะไรตางๆ 
มันมีธรรมและวินยัไวหมดแลว สิง่นีม้ีไวหมดแลว 

สมบัติจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวางไวใหเราประพฤติปฏิบัติ  ธรรม 
และวินยัวางไวใหเรากาวเดิน  วางไวใหเราเปดทางของใจ  ถาใจเราไดเปดทางอันนี้เขาไป 
เวลาผลของมนั  เราถงึอยากไดไง  ถาเราอยากไดผลอันนั้น  อยานอยเนือ้ต่ําใจ  ถาเรา 
ออนแอ  เครื่องอํานวยความสะดวกใครๆ  ก็หาไดนะ  แลวจะประพฤติปฏบิัติกันอยางนั้น 
จะตองสะดวก จะตองมีเครื่องอํานวยความสะดวกทัง้หมดเลย 

มีเครือ่งอํานวยความสะดวก  มันจะออนแอหมด  จิตใจออนแอหมดเลย  ไดแต 
สมบัติของโลก  สมบัติของโลกไดแนนอน  เพราะอะไร  เพราะโลกก็เหน็  เราก็เหน็  เราก็ 
เสพอยูดวย  เพราะเราเอาสิ่งนัน้มาอํานวยความสะดวกเรา  แตผลของธรรม  ผลของใจละ 
เพราะผลของใจมันเกิดจากความเพียรชอบ  ความเพียรในการประพฤติปฏบิัติ  จะสงผล
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ใหเกิดความสงบของใจ  เกิดยถาภูตัง  เกิดญาณทัสสนะ  มนัเกิดไหม  ถามันเกิดแลวถาม 
ทําไม เปนอยางนั้นไหม มนัเกิดแตการคาดหมายไง 

เกิดแตการคาดหมาย  เกิดจากธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา  มัน 
ไมไดเกิดจากสันทิฏฐิโก  มนัไมไดเกิดจากภายใน  เพราะอะไร  เพราะจากขางนอกมัน 
ออนแอ  มันไปเสวยสุข  เสวยแตความสะดวกสบายไง  มันไปเสวยแตเรือ่งของโลกๆ  ไง 
วาโลกจะเปดทางใหประพฤติปฏบิัติไง  แตหัวใจ  กิเลสมันซอนไปอกีชั้นหนึง่  ปฏิบัติไป 
เถอะ  ปฏิบัติเปนพิธีอยางนัน้  มันจะเขาถึงใจไหม  ใจจะไดดัดแปลงไหม  ใจมนัไมมกีาร 
ดัดแปลง ใจไมมีการแกไข แตปฏิบัติเปนพิธีวา สิ่งนีค้ือการปฏบิัติเทานัน้เอง 

ถาอยางนัน้แลว  มนัจะเขาถึงธรรมไหม  ถาไมเขาถึงธรรม  กม็ันไดภาษากิเลส 
ภาษาโลก  ปฏิบัติเปนพิธีคอืโลก  ปฏิบัติโดยธรรม  ถากิเลสมันอยากสะดวก  อยากหา 
ชองทางลัด  ทางทีม่ันจะเปนไป  นั่นละมนัพาออกนอกทางหมดเลย  แลวเราจะดัดแปลง 
อยางไร  เราจะแกไขอยางไร  เราถงึตองอยูโดยสัจจะ  โดยธรรมชาติอยูในสภาวะแบบนี้ 
เราอยูโคนไมกนั  อยูเรอืนวาง  ธุดงควัตรไง อัพโภกาสิกังคะเรอืนวาง  รูดผาไปกว็างหมด 
เลย แลวอากาศถายเท ถาอากาศธรรมชาติ  มันเปนตามธรรมชาติ  มันจะมีอากาศ 
ถายเท มันมีการประพฤติปฏิบัติตามสจัจะอยางนี้ จะใหมันยิง่ไปกวานี้ไมได แตถาอยางนี้ 
โดยสัจจะ  โดยสภาวธรรมเปนอยางนี้  เราเอาตรงนีเ้ปนจุดเริม่ตนวา  เราจะยอนกลบัไป 
ทวนกระแส เขาไปหากเิลสในหวัใจ  เริ่มตนจากตรงนี้  เริม่ตนจากสิง่ที่เปนธรรมชาติตอง 
มีอยูแลว  แลวเวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาวางไวเห็นไหม ธุดงควัตร บิณฑบาต 
เปนวัตร ฉันมือ้เดยีว ฉันมื้อเดยีวแลว เขาก็ยงัอดอาหารอีก อด ผอนอาหาร เพราะอะไร 

ผอนเขาไปก็เพือ่จะยอนกลับไมใหสิง่นีม้ันทบัถมหวัใจ ก็ธรรมชาติมันตองกนิอยู 
แลว ธรรมชาติรางกายมนัตองการอยูแลว แลวเราไปผอนทําไม ก็เราจะผอนเพื่อไปหาสิ่ง 
ที่มีคุณคามากกวาไง  เราจะผอนอาหารเพื่อเขาไปหาคุณธรรมในหัวใจไง  ฉันตามธรรม 
วินัย  ครูบาอาจารยสอนไว  ก็ทําตามประเพณี  ทําตามคําสั่งสอน  แตผลประสบการณของ 
จิตของเรามนัมีไหมละ  ประสบการณของจิตสิง่ใดที่มันขัดขวาง  สิง่ใดที่มนัเปนสิ่งที่กีด 
ขวาง สิ่งที่ทําใหตกภวงัค ทําใหภาวนาแลวไมไดผล
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เราก็ตองหาทางหลบหลกี  เราก็ตองหาอุบายวิธีการ  จะดัดแปลง จะหาชองทางไง 
หาชองทางเปนธรรมะของเรา  เราจะเอาประสบการณของจิต  จิตเวลางวงเหงาหาวนอน 
ตกภวังค  จิตมันไมสงบ  จิตมนัเปนสภาวะแบบใด  มันตองเช็คหมด  ตองทดสอบหมด 
ตองยอนกลับหมด มันถงึวาไมไปนอนจมกับกเิลส ทําแตเปนพิธีๆ ไง มาโม มาคุยกันนะ 
๑๘ ช่ัวโมง ๒๐ ช่ัวโมง ใหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ช่ัวโมงดวย เพราะการเกิดการตายนี่มนัซับซอน 
มากี่ภพกี่ชาติแลว มันจะกี่ช่ัวโมงก็แลวแต มนัตองมผีลจากการประพฤติปฏบิัติไง 

มันมีการสบืตอ  มีการตอเนื่อง  มีความสม่ําเสมอ  ความสม่ําเสมอของการ 
ประพฤตปิฏิบัติ ความสม่ําเสมอของจิต จิตนี้มนัรับรองอยางไร ผลมันมาเปนอยางไร เอา 
ผลของมันไง  เอาความตอเนื่องไง  แตนี่เอาเวลาไง  เอาเวลาคอืเอาสิ่งของโลกไง  เวลามนั 
บัญญัติมาจากไหน  ๒๔ ช่ัวโมงใครบัญญัติขึน้มา มดืสวางใครบัญญัติขึน้มา โลกบัญญัติ 
ขึ้นมา  แลวธรรมมนัอยูไหน  ธรรมมันมีเกิดมีตายไหม  มันก็ยอนกลับไง  มันยอนกลบัมา 
เพื่อเอาคุณธรรมอันนี้ 

ถาเอาคุณธรรมอันนี้  ความเปนอยู  มันตองทดสอบ  มันตองไตรตรองไง  มนัเปน 
จริตนิสัยนะ  ไมใชกฎตายตัว  ถากฎตายตัว  หนารอน  เดี๋ยวฤดกูาลมนัก็เปลี่ยนแปลง  จิต 
ของคนก็เปลี่ยนแปลง จิตหยาบๆ ก็เปนจิตหยาบๆ พอจิตมนัละเอยีดขึ้นมา มันก็ละเอยีด 
ขึ้นมา  จิตของเรามนักม็ีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  กลอุบายวิธีในการประพฤติปฏิบัติ 
มันก็ตองมีเปลี่ยนแปลง  มันเปลีย่นแปลงเพราะอุบายมันจะซ้ํา  จะอยูโดยกฎอันเดิมอยูนี่ 
วิธีการอยางเดมิๆ  นี่  กิเลสมนัหัวเราะเยาะ  มันเปลี่ยนไป  แตกฎอนัเดิมนี้กม็าใชไดอยู 
ตอเมือ่มนัทําไปถึงที่สุดแลว  อุบายวิธีการอยางนี้ก็กลับมาใชไดใหมอีกไง  กลับมาใชได 
ใหมถากิเลสมนัไมทัน มนัจะเปนประโยชนกบัเรา 

ถากิเลสทนันะ  กิเลสมนัเอาอบุายนีม้าหลอกเรา  กิเลสมันเอาอบุายนีม้าคลองคอ 
เรา ใหเราไมรอบคอบ ทําไปถึงที่สุดนะ ทําไปอดอาหาร หรือภาวนาวาระหนึง่ พอภาวะ 
หนึ่งกเิลสมนัก็ซอนเขามานะ  จนออกมาฉันขาวอกีรอบหนึ่งก็ยังไมรูวากิเลสมันหลอก 
นะ  กิเลสมนัหลอกแลวหลอกเลานะ  กิเลสมันหลอก  จะฉันก็ได  จะไมฉนัก็ได  จะหา 
วิธีการอยางไร มันอยูทีเ่รา ความชนะความแพในใจ ความชนะความแพระหวางธรรมกบั 
กิเลสนะ ถากิเลสมนัชนะ มันก็หลอกเราหัวปนเลย
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ถาปญญามันหมนุไปโดยสภาวธรรม  เปนเรื่องของกเิลสมนัออกหนาหมดเลย แต 
ไมรูเลยนะ  แตถาเปนปญญาของธรรมออกนะ  มนัวิปสสนาไป  มันใชปญญาไป  มันจะ 
เขาใจ มนัจะตัดความวิตกกังวล ตัดอวิชชา ตัดความลังเล ตัดทุกอยาง มันจะปลอย มันจะ 
วาง มนัจะโลง มันจะโถง เห็นไหม ถาธรรมออก มนัพิจารณาไป  เหมอืนกบัมีดทีม่ันคม 
กลา  ฟนสิ่งใดขาดๆๆๆ  ความสงสัยในใจ  มนัจะปลอยๆๆๆ  นัน่คือปญญา  ถาปญญามัน 
สมดุล ปญญามันออกหนา 

ถาเปนกเิลสออกหนานะมันอั้นตู  คิดจนหัวชนฝา  หัวนี่ชนภูเขาเลยคิดไมตก  คิด 
ไมได ทําไมได กิเลสมันออกหนาเหน็ไหม ถากิเลสออกหนา  ที่วาอุบายวิธีการ ตรงนี้เอา 
มาใช  ถามันกิเลสออกหนา  กิเลสมนัออกไป  เรากลบัมาที่พุทโธกอน  กําลงัไมพอ มีดเรา 
ทื่อมาก  มีดเราใชไมไดละ  ฟนไปก็ฟนไปโดยสุดกาํลังสุดแรง  มีดบิ่น  ก็ฟนไปอยางนัน้ 
เหมือนอดอาหารแลวเราดันทุรงัไปเห็นไหม  อดได  อดจนตายก็ตายได  แตมันเปน 
ประโยชนกับเราไหม 

แตถามันอยางนั้นปบ  เราก็ผอนหาวิธีการ  ใหกิเลสมันตามปญญาของเราไมทนั 
แลวเรากย็อนกลับมาใหเปลี่ยนวิธีการไปเลย  เปลีย่นความคิด  เปลี่ยนตางๆ  เหน็ไหม มนั 
จะไมใหกิเลสมันครอบงําในการปฏิบัติไง  แตกิเลสมันเปนเรา  กิเลสมนัอยูกับเรา  ทําสิ่ง 
ใดมันจะรูทนัหมด  อุบายถงึตองใหมตลอดไป  อุบายจะมีตลอดไป  พลกิไปพลิกมา  ตอง 
พลิก ตองทดสอบ ตองดูอารมณของจิต เวลาจิตมันพิจารณาไปรอบหนึง่ จิตมนัภาวนาไป 
ทําไมเปนอยางนี้ ทําไมมันดอียางนี้ ทําไมมนัเขาใจอยางนั้น 

ถามันเขาใจทดสอบ  ทดสอบ  หมนุตลอดเวลา  นี่คือผูที่จะพนจากกิเลสไง  มนัจะ 
เปนความเพียรชอบ  ความเพียรของเราตองมี  ปญญาของเราตองมี  ปญญาจากภายใน 
ปญญาจากภายนอก โลกอยาไปตื่นมัน สมบัติของโลกๆ ไมตองไปตื่นหรอก สมบัติของ 
โลกนะ แลวถาเราไมใชลูกศิษยขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา ไมมจีุดยนื เวลาเขา 
เอาโลกมาเสนอกไ็ปกับเขาหมดเลย นาสงสาร ภาวนาไป ไมมีใครดูแลเลย จะทุกขจะยาก 
จะเอานั่นมาชวย  ก็ออนแลว แคนี้ก็ตายแลว 

เพราะกิเลสมนัออนแออยูแลวไง  พอคนจะเขามาชวยเหลอื  มันทอดสะพานไป 
เลย  มนัตายเดี๋ยวนัน้เลย  เขายังไมทนัเอาโลงศพมาเลย  มันตายกอนแลว  นี่กเ็หมอืนกนั
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เวลาประพฤติปฏิบัติไป  พอใครเขาจะมาชวยสนับสนุน  ตายกอนแลว  ยังไมไดปฏิบัติก็ 
ตายไปเลย แตถาเปนเรา เราจะเอาธรรมะฉลาดนะ ปจจัยเครื่องอาศัยทีเ่ราบิณฑบาตมาพอ 
ไหม พอ อะไรทีเ่ราใชอยูมันเหลือเฟอดวย ไมใชไมพอ พอจนเหลือเฟอ แตที่มนัทกุขกนั 
อยูนี่ มนัไมใชปจจยัเครือ่งอาศัยของเรา ไมใชปจจัยเครื่องสงฆนะ 

อยูในหมูคณะอยางนี้ มนัก็พอใชแลว แตนี่มันทําเพือ่สังคมไง  ในเมือ่มนัมีสงัคม 
มีคนเขามาอาศัย  เราถึงจะตองแสวงหา  สิ่งที่จะทํามันเกินกวาที่สังคมของสงฆ  เพราะ 
อะไร  เพราะมนัอยูฝงนอกแลว  การชําระของเรา  มนัอยูนอกวัตรอยูแลว  แตสิ่งนี้มนัเปน 
การเจอืจานเอื้ออาศัย ในเมื่อมีการเอื้ออาศัยกัน เราก็เอื้ออาศัยกนัเพราะเรือ่งของโลกๆ แต 
ตองยอนกลับมา  ตองมจีุดยนื  เราจะรักษาหลักการของเรา  รักษานะ  ทกุคนในเมื่อไฟมนั 
อยูกลางหวัของเรา เราตองเอาไฟจากหวัของเราออกกอน 

เราไมใชเหน็ไฟหวัของหัวคนอืน่เปนสิ่งทีเ่ปนความทุกขหรอก  ไฟในหวัของเรา 
นะ  เราตองปดไฟจากหวัของเราลงจากหวัของเรากอน  กิเลสของเรา  ในหัวใจของเรา 
หนาที่การงานของเรา คือดัดแปลงกิเลส ดูกิเลสของเรา  หนาที่การงานของขางนอก มัน 
เปนธรรมและวินัยเห็นไหม  มันเปนสิ่งทีเ่ราบํารุงรักษาเทานัน้ใชไหม  ถึงวาถามีความ 
จําเปน  เราจะไมมีความจําเปนจนเกินกวาเหตุ  ถามีความจําเปนนะ  เราจะเอาคนเขามาให 
เขาดูแลตนไมมากกวานี้อกีก็ยงัได เพียงแตตอนนี้ยังไมถึงเวลา 

เราเพียงแตดูนโยบาย  ดูแตความชวยเหลอื  ความชวยเหลือ  ความควบคุมไง 
ควบคมุใหสิ่งนีม้ันอยูในรองในรอย  ไมใชของที่เขาเอาเขามาให  สิ่งนี้ทีเ่ขาเอาเขามาให 
แลวไมมีใครดูแล  ปลอยใหมันตาย  ปลอยใหมนัเสยีหายไป  เห็นไหมศรัทธาไทยตกรวง 
ไง  ไมไดไปประจบสอพลอเขา  เพียงแตของที่มาถึงมอืเราแลว  เราจะดูแลรักษาใหมนั 
เปนประโยชนแคไหน  แตไมใชไปสอพลอใครทัง้สิ้น  ไมไดออกไปเรียกรองใหใครมา 
เลย แตสิ่งทีม่าแลว เราจะดูแลรักษา รักษาสิ่งทีม่ันจะเปนประโยชนเทานั้น 

ถาไมเปนประโยชนก็ไมรักษา ทิ้งเลย ทิ้งออกไปขางนอก สิ่งนี้ไมจําเปนกับสงฆ 
ไมจําเปนกับการดํารงชีวิตของภาคปฏบิัติ  ทิ้งๆๆ  แตถาจําเปนตอภาคปฏิบัติเราก็ดูแล 
รักษา ดูแลรักษาโดยธรรม ถาธรรมอยูในหัวใจของใคร อยูในหวัใจของเศรษฐี สมบัติมนั 
ก็ไมเสยีหาย อยูในหัวใจของยาจก ถึงจะทุกขจนเข็ญใจ แตใจก็เปนธรรม มนักม็ีความสุข
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อยูในใจของพระ  อยูในใจของผูอาศัย  สิ่งใดเปนประโยชนตองเปนประโยชน  สิ่งใดไม 
เปนประโยชนก็ตัดทอนมันไป 

เพียงแตตอนนีเ้รามกีิเลสในหัวใจ  อะไรก็แลวแตมันจะขัดแยงกบักิเลสเราไป 
หมดเลย  ถาเขาใหมาก็วาสิ่งที่ไมดี  เขาไมใหมาก็วาสิ่งนั้นมันขาดแคลน  ถาใจมันเปน 
กิเลสนะ อะไรมันจะขัดแยงไปตลอด ถาอะไรเปนธรรมนะ  เราตองเลอืกตองเฟน  เพราะ 
อะไร เพราะคนที่เปนปญญาก็มี คนที่เขามานี่นะ เขาอาจจะมาทดสอบกไ็ดนะ เขาไมเหน็ 
ดวยเลย  เขาเอาสิ่งที่ไมดมีาให  ดูสิวาพระจะรับไหม ถาพระรับพระไมมีจุดยนืเลย  เพราะ 
ผิดก็ยังรับ แตถาเขาเอามาแลวเห็นพระไมรับ เออ พระนีม่ีจุดยนื ตอไปเขาจะทําสิ่งที่ดมีา 
ก็ได 

ถาเราอยูในธรรมและวนิัย  สิ่งนีม้ันจะตัดสินไดไง  ตัดสินวาสิ่งนั้นควรหรอืไม 
ควร ถาไมควรนะ มันไมควรก็ไมตองไปยุงกับเขา เพราะสิ่งนีม้ันเปนเรือ่งของโลกๆ โลก 
เขาทดสอบเราก็ได  เราจะทดสอบใจเราเองก็ได  เราจะดูแลรักษาก็ได  แตในปจจบุันนี้ไม 
ตองทําสิ่งใดเลย  หนาที่ของเรานะปฏิบัติไป  ปฏิบตัิเพื่อใหใจเปนธรรม  ถาใจเปนธรรม 
นั้น เปนสมบัติของเรา สุดยอดนะ สมบัติของโลกเขาหาเงินหาทองกัน 

สมบัติของพระใหมีธรรม  ธรรมในหัวใจนี้  ใหมันพฒันาขึ้นมา  พัฒนาขึน้มาเพือ่ 
สังฆะนะ  ไมใชเพือ่ใครเลยนะ  ถาเรามีคุณธรรม  สิ่งใดๆ  มันเกิดขึน้มา  เราตัดสิน  เราไม 
ติดนะ  กิเลสมันเปนกาว  ยางเหนียว  มนัติดไปหมด  อะไรมาก็ไปแปะเขาหมดเลย  แตถา 
มันเปนธรรม  สิ่งใดเปนประโยชนมนัถึงจะรบั  สิ่งใดไมเปนประโยชนไมควรเอาเขามา 
เลย มนัทําลายทัง้เราดวย ทําลายทั้งหมูคณะดวย แลวทําลายศาสนาดวย เอวงั


