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ตั้งใจ...ชาลนถวยนะ  ถาชาลนถวยมนัไมเขา  ถาเราทาํใหถวยเราไมมนี้ํา  น้ํามนัจะ 
เขาในหัวใจเรา กอนเขาพรรษา การมาจําพรรษาเหน็ไหม  ภิกษุธุดงคไป  วเิวกไปธุดงค 
ไป กอนเขาพรรษาตองหาที่ปกหลักเพือ่จะไดเรงความเพียร เพื่อจะเรงความเพียรนะ 

กอนที่จะมีธรรมวินยั   ภิกษุไมมีการจําพรรษา  ไปตลอดทั้งป แตเวลาเขาหนาฝน 
เห็นไหม  ขนาดคฤหัสถเขายงัตองทําเสบียงเลย  เขาตองทํานาเขาตองทําไรของเขาเพื่อป 
หนึ่งเขาจะไดมีขาวมอีาหารของเขาตลอดปเห็นไหม 

เวลากองทัพนะเขาจะรบกันนะ    ไทยรบพมานะ    พมารบไทยเห็นไหม    กอนจะ 
รบกัน    เขามาทํานาที่ทุงใหญนะ    ทุงใหญนเรศวร  เขาจะสงกองทพัมา    สงคนมาทํา 
เสบียงกอน  ทําเสบียงเสร็จแลวกองทัพเขาถึงตามมา 

นี่เห็นไหมกอนจําพรรษาเราก็ธุดงคมา เราก็รักษาของเรามาเหน็ไหม เราวเิวกของ 
เรามา    กอนเขาพรรษาเราหาที่เพื่อจะทําเห็นไหม  “ทําเสบียงของใจ”  ถาใจมีเสบยีงนะ 
เราจะมีหลักมีเกณฑของเราเห็นไหม  ถามีหลกัมเีกณฑมันมีหลกัมีเกณฑมาจากไหน? 
เห็นไหมใจคึกใจคะนอง 

การแสดงออกของใจมันแสดงออกมาทางกริิยาภายนอก  ถากิริยาจากภายนอกมนั 
มาจากไหนละ  มนัมาจากหวัใจนะ  ถาหัวใจเห็นไหม    จะหาเสบยีงของมนั  ตองหักแขง 
หักขามันนะ คนเรามันดบิ  ใจมันดบิมากนะ 

“สันดานดิบ”  สันดานดิบของมนุษยนะ  มนัทําลายตัวเอง  เราชนะเขา    เรามี 
ศักยภาพขนาดไหน  ทางโลกวาเราชนะเขานะ  แตในทางธรรมมนัแพตัวเองตลอดเหน็ 
ไหม เพราะการกระทําตางๆ มนักลบัมาทีเ่รานะ
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“ใช” การแสดงออกเวลาแสดงออกไป เราคิดวาเราเปนฝายขมขีเ่ขาได แตผลของ 
มันที่ตามมาไง    ผลของมนัที่ตามมานะ  “แพเปนพระ    ชนะเปนมาร”  เห็นไหม    ครูบา 
อาจารยของเรานะ  หลวงตาทานพูดบอย  เวลาทานไดยินโยมเขาคุยกนัไง วาเขาจะไปหา 
หนองออ    เขาเห็น เขาอานในประวัติหลวงปูมั่น  แลวเขากไ็ปหาหนองออนะ  แลวเขาก็ 
มาพูดใหหลวงตาฟง  หลวงตาทานกย็ิ้มๆ เฉยๆ นะ เพราะหนองออนะมันคอื “ออ”อยูใน 
หัวใจไง  มนัไมไดอยูในหนองออหรอก  ดูสิเวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู 
ธรรมที่โคนตนโพธิ์เห็นไหม 

โคนตนโพธ์ิเราก็ปลูกตนโพธิ์กัน  มนัเปนสัญลักษณนะ แตจริงๆ องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูขึน้มาในหัวใจของสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตางหาก  แต 
รางกายนั่งอยูทีโ่คนตนโพธิน์ั้นเหน็ไหม  เรากไ็ปหาโคนตนโพธิ์กัน  เราไปหาสัญลักษณ 
แตภายนอกกนันะ   ไปหาหนองออกัน   หาหนองออแตหาไมเจอเหน็ไหม   หนองออมัน 
อยูที่ไหน  หนองออมันออที่ใจนะ  ออกลบัมาที่ใจ  ที่ในหัวใจนี้ 

ถาเรารุกรานเขา    เราเอาเปรียบเขา    เราชนะคะคานเขาเห็นไหม  มนัวาเปนความ 
ชนะในเรื่องของกิเลสเห็นไหม    แตถาเรื่องเปนทางธรรม    ถาเรื่องเปนทางธรรมอยางนี้ 
สรางเวรสรางกรรมทั้งนั้นนะ เวนไวแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ในสมัยพุทธกาลนะ  สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตร  จะมากราบองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจานะ  มาถงึกลางคืน    จัดที่นอนกัน  หาที่นอนกนันะ    หาที่นอนกนัเหน็ 
ไหม คือวาจัดกุฏิทําความสะอาดกนั   ปดกวาดทําความสะอาดแลวเสียงดังมาก   สมัยนั้น 
พระนาคิตะเปนพระอปุฏฐากอยู องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาถามวา 

“นาคิตะ ขางนอกเขาทําอะไรกนั” 

“ลูกศิษยของพระสารบีุตรจะมากราบคาราวะองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา” 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวา “นาคิตะไลเขาออกไป เหมอืน 

ชาวประมงเขามาหาปลากัน” มันหนวกหู เหมอืนชาวประมงนะ  มันทําเสียงดัง   ทั้งๆ ที่ 
มันจะมากราบองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา    องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาบอก 
ใหพระนาคิตะไลออกไป ไลออกไป
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เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาจะสั่งสอนนะ นี่ไง  นี่ธรรมใชไหม  เวลาผู 
ช้ีนํามันมเีหตุการณขึน้มา  ไลออกไปๆ  จนเทวดามาอาราธนานะ  วา  “สัทธิวิหาริกของ 
พระสารีบุตรเปนพระบวชใหม  ไมรูกติกาอะไรหรอก    ไมรูอะไรควรไมควร  ไมรูวาที่ 
สงัดหรือไมเปนที่สงัด”  แลวองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาไลออกไปอยางนีม้ันเสยี 
โอกาสของเขานะ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาจึงใหพระไปตามกลับมาเหน็ไหม    แลวเทศนา 
วาการ  มีผูบรรลุธรรมมหาศาลเลย  แตขณะที่มายังไมเขาใจเห็นไหม  ไมเขาใจวาขอวัตร 
ปฏิบัติเปนอยางไร  ไมเขาใจวาสิ่งนี้ควรหรอืไมควร  ก็มาดี  เจตนาดี    จะมาเขาเฝาองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา    แลวมาจัดทีก่ัน    ทําความสะอาดเหน็ไหม  จัดกุฏิกนั  แต 
เสียงดัง  เสยีงดงัของเขาเขากว็าไมดัง ไมดังเพราะอะไร? เพราะวาเขาคนมันหยาบไง  คน 
ที่กําลังทําอยู  คนอยูในเสียงวาไมดัง 

แตขณะคนที่เขาภาวนานะ  ชวนะมันดี    ตาดี  หูดี  จมูกดี    ทุกอยางดีไปหมดเลย 
เสียงเบาๆ  มันก็ไดยนิ    ทกุอยางมนัก็ไดยนิ    แลวมนัเสียงดังนะ    พอเสียงมนักระทบถงึ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  “นาคิตะ    นั่นเขาทําอะไรกนั”  พระนาคิตะก็รายงาน 
เห็นไหม    วา  “เขาทําความสะอาด    สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรจะมากราบองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา” 

เหมือนชาวประมงเขาหาปลากัน    ดูสิเวลาเขาขึน้ปลาที่ทาปลา  มันตองใช 
ความเร็วขนาดไหน    เพราะของมนัสด    เขาจะสงเสียงอึกทกึครกึโครมมาก  เหมือน 
ชาวประมงเขาหาปลากัน    เสียงมนัดังเหน็ไหม  มันสะเทือนใจขององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา    แลวองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาเปนผูช้ีนํา    เปนผูสั่งสอนเหน็ 
ไหม 

“แพเปนพระ” หมายถึงรูทนัตัวเอง รูทนัความรูสึกของตัวเอง แตผูนําเห็นไหม  ผู 
ที่เปนกรรมการ    สิ่งใดผิดสิ่งใดถกู  เปนผูที่สัง่สอน  เหมอืนกับการแขงกีฬาเลย  ถา 
กรรมการลําเอียง การแขงกีฬานั้นจะดูไมสนุก  การแขงกีฬานั้นจะไมเปนธรรม
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แตถาครูบาอาจารยที่เปนธรรมเหน็ไหม  สิ่งทีเ่ปนธรรม  “ผิดเปนผิด    ถูกเปนถกู” 
อะไรผิดกว็าไปตามผิด    อะไรถูกก็ตองวาไปตามถกู    กีฬาถาผิดกติกาก็ตองเปาฟาวนวา 
สิ่งนั้นมันเสียหาย นี่ไงเกมสมนัผิดกติกา 

สิ่งที่เราไปในที่สงัดหรอืที่ไมสงัดกเ็หมอืนกนั  ที่สงดัเห็นไหม    ถาผูที่เคยอยูในที่ 
สงัดจะเขาใจเรือ่งสภาวะแบบนี้ มันจะเกรงใจนะ    เพราะอะไร?  เพราะเรา ดูสิ  เรานัง่ทํา 
ความสงบของใจ  มันทํากันไดยาก    แลวสิ่งทีเ่ราจะมีความสงบบาง    เรากําลังจะจิตสงบ 
ขึ้นมา  มันจะตองตัง้สติขนาดไหน  แลวเสียงที่มนักระทบกระเทือนออกไป    จิตที่มันจะ 
สงออก อยางนีม้ันทําขึ้นมาแลวมนัสะเทือนใจไหม มันสะเทือนใจนะ 

ถาใจที่มนันุม    ใจที่มันออนควรแกการงาน มันจะเห็นสิ่งสภาวะแบบนี้ เราจะไป 
กีดไปขวางเขาไมได  ครูบาอาจารยทานวาเหน็ไหม  “ทัพพีขวางหมอ”  ทัพพีมันอยูใน 
หมอ มีหนาที่อยางเดียว  ตักอาหารใหคนอื่นกิน มีหนาที่อยางเดียวเห็นไหม  ตักจากหมอ 
นี้ไปหมอนัน้ ตักจากหมอนั้นไปหมอนี้ 

นี่ก็เหมือนกัน เราศึกษาธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  เทศนาวาการ 
เทศนทัง้นัน้    เทศนออกไป    แลวผูที่ฟงเห็นไหม    อาหารไง    อาหารนี้  ถาเขาศึกษา 
ทางการแพทยมา    เขาไมกนิอาหารทัว่ๆ  ไปนะ  เพราะมันมีสารพิษ  ยิง่เดี๋ยวนีน้ะ    แช 
ฟอรมาลีนทัง้นัน้เลย  อะไรกม็ีสารพิษๆ  แตพวกเรามันเลือกไมไดเห็นไหม  อะไรมา 
บิณฑบาตตามมีตามได ถาตามมีตามไดจะพิษไมพิษมันก็แลวแตเวรแตกรรม 

ในสังคมมนัเปนแบบนี้มนัก็เปนแบบนี้  สิ่งอะไรตกบาตรมาก็เทานัน้แหละ  เหน็ 
ไหม  แตถาคนมกีารศึกษานะ  เขาเลือกอาหารของเขา    สิ่งนี้เปนสารพิษเขาไมกินของเขา 
เพราะอะไร? เพราะเขาศึกษามาเขารู 

ถาใจของเรา    เราศึกษาถึงขอวัตรปฏบิัตินะ  เราจะรูสภาวะแบบนี้  ถารูสภาวะ 
แบบนี้มนัไมควรจะไปกระทบคนอื่นเห็นไหม ถาทพัพีขวางหมอ  มนัก็ลงหมอ เขาหมอ 
นั้นออกหมอนี้ หมอนี้หมอนัน้ไปเห็นไหม มันตกัอาหารใหเขากิน 

เวลาเทศนาวาการเหน็ไหม  เทศนาวาการกนัทัง้นัน้แหละ  เทศนกันทั้งนั้น ดูสิ ดู 
สังคมโลก    เขาไมรูอยางนีไ้ง  เหมือนเลย    เวลาพระที่มรณภาพไปเห็นไหม  “โอโฮ..แม
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ทัพธรรม”  แมทัพธรรมเสียไปแลวนะ  “แมทัพธรรม”  มันแมทพัธรรมอะไร?  แมทัพ 
ธรรมเทศนออกมาจากตํารา  แตความประพฤติของตัวกลับไปอกีอยางหนึ่งนะ 

ความประพฤติของตัวกับธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาคนละเรื่อง 
กันเลย แตถามันเปนธรรม   หัวใจนะ   ธรรมมนัแสดงออกมาจากใจ ถาแสดงออกจากใจ 
วิธีที่จะไดธรรมนีม้า   มันไดมาอยางไร ถาวิธีทําที่จะไดธรรมนี้มา สิ่งที่จะไดมาเหน็ไหม 
เหมือนกับคนเจ็บคนปวย    เริม่ตนถาเราจะดํารงชีวติอยางนี้  ผลสุดทายบัน้ปลายของมัน 
จะเปนโรคนัน้..โรคนัน้.. 

ขอวัตรปฏิบัติกเ็หมอืนกนั   ถาเรามีความกระทบกระเทือนกนัอยางนี้  ถายังมีสิ่งที่ 
กระทบกระเทือนกนั  สิ่งกระทบกระเทือนมนัคืออะไร?  ถามีสิ่งที่กระทบกระเทอืนกัน 
มันไมมีฝายใดถกูเลย  มนัผิดดวยกนัทั้งสองฝาย    สองฝายเพราะอะไร?  เพราะ 
กระทบกระเทือนกนัใชไหม  สิ่งที่กระทบกระเทือนกัน  ถาขึน้ตนมันเปนอยางนี ้   บั้น 
ปลายมนัจะเปนอยางไร? 

แตถาเราหลบหลีกกันเห็นไหม   ก็เหมือนกับการแพเปนพระ   สิ่งที่เปนพระ    เรา 
เปนพระ    สิ่งที่เปนพระอยูในหัวใจของเรา  ถาหัวใจของเรามนัทนัเรานะ  แลวเสรจ็สิ้น 
เหตุการณนัน้ไปเราจะภูมใิจมาก ภูมิใจเพราะเราไดฝกใจเรา 

ฝกใจเรานะ    ใจเรามันไมยอมใครหรอกเหน็ไหม  สันดานมนัดิบ    คนเรานะดบิ 
มาก  แลวสันดานดบินะ    เจอธรรมเขาไปมันยิ่งตอยอดกเิลสใหสงูขึ้นไปอกีนะ  นีไ่ง 
สันดานดิบ  แลวรูธรรมอีกตางหากนะ  ธรรมเปนขอวัตรอยางนี้  สภาวธรรมเห็นไหม  แต 
ธรรมอยางนั้น  มนัคือธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตางหาก  แตความ 
สันดานดิบของเรามันดบิอยางนั้นเห็นไหม  มันตอยอดของกิเลสใหมากขึน้ไปนะ 

แลวผูที่ทําอยางนั้นไปเทศนาวาการเห็นไหม  “แมทัพธรรมๆ”  เวลาเทศนาวาการ 
ออกไป    แลวใครมันจะรูเลา  ก็หูมันไมถึง  เวลาพดูกับเด็กเห็นไหม  เด็กมนัไมเคยผาน 
ประสบการณมา  เราจะบอกวาที่นัน่มีคงิคองมอีะไร  เราพาไปดูเด็กมันก็อยากไปดูทั้งนัน้ 
แลวมนัเปนไปไดไหมละ สมัยนี้มนัมีไหมละ มันสญูพันธุไปแลว  อยางไดโนเสาร  ไปดู 
ไดโนเสารมันก็ไปดูพพิิธภัณฑไดโนเสาร ไมไดไปดูไดโนเสารมีชีวิตจริงเห็นไหม
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แตถาเราไปเจอกิเลส  นั่นไดโนเสารในชีวิตจริงนะ  สิ่งที่อยูในหวัใจเรา    มัน 
เหยียบย่ําหวัใจเรา นี่แหละไดโนเสาร  ไดโนเสารมนันอนอยูในใจนะ แลวเราไมเคยเหน็ 
กาย    ถาใครเคยเห็นกาย  เวทนา  จิต  ธรรมจะเห็นไดโนเสาร  เพราะกิเลสมนัอาศัยสิ่งนี้ 
แสดงออกนะ กิเลสนีม้ันแสดงออกดวยอะไร? 

มรรค ผล นิพพาน มนัอยูในวัตถุไหม ดิน น้ํา ลม ไฟ เห็นไหม   ภูเขาเลากาวัตถุ 
ตางๆ    แกวแหวนเงินทอง    ดูสิเพชรนะ    ธรรมะอยูในเพชรไหม  ในเพชรมนัเปนแรธาตุ 
นะ  มันไมรูอะไรเลย  สิ่งตางๆ  นัน้มนัไมมีชีวิตมนัไมรับรูอะไรทั้งสิน้  แลวมนัมีกเิลส 
ไหมละ มนัมีกเิลสไหม  รูป รส กลิ่น เสียงมันเปนกเิลสไหม มนัไมใชกิเลสหรอก  แตนี่ 
มันเปนบวง  เห็นไหมมนัเปนบวงเปนเครื่องลอ เพชรนี่เปนเครื่องลอ ถาพูดถึงใครก็อยาก 
มีเพชร ใครก็อยากมีแกวแหวนเงินทอง มนัเปนเครือ่งลอ  ลอใหเราแสวงหา 

แตถาเรามีคุณธรรมในหัวใจนะ ปจจัยเครือ่งอาศัย ขาวปลาอาหารสําคัญกวาเพชร 
นิลจนิดานะ  เพชรนิลจินดากนิไมได  แตศักยภาพของมนุษยเหน็ไหม  เพชรนิลจนิดามนั 
ขายเปนเงนิมา  แลวเอาเงินไปแลกขาวไดมหาศาลเลย  กองเทาจรดขอบฟาเพราะเพชรมี 
ราคามาก  แตเพชรมันกินไมได  คนวาเพชรกินไมได  แตคนก็ตองการสิ่งนั้น  เพราะ 
ตองการสิ่งที่มีคุณคา เพราะมนัแลกเปลี่ยนมาเปนอาหารไดมหาศาล 

แตถาปจจัย  ๔  เครื่องอาศัย  อาหารสําคัญกับการดาํรงชีวิต  ถาอาหารสําคัญกับ 
การดํารงชีวิต  สิ่งทีม่ีชีวิตมนัก็ตองการเทานี้  ถาตองการเทานีเ้ห็นไหม    มนัก็ยอนกลับมา 
ทุกขสุขมนัอยูที่ไหน? นิพพานมันอยูทีไ่หน? นพิพานมนัอยูที่กิริยามารยาท  มันอยูทีน่ั่น 
เหรอ แลวกิเลสมันอยูทีไ่หน? 

เวลาแสดงธรรมนะ  “แมทัพธรรม”  โอโฮ..เวลาแสดงธรรมนะสุดขอบฟาเลยนะ 
แตพฤติกรรมละ  ที่หลวงตาวา  “โงยิง่กวาหมาตาย”  หมาตายนะ    โงยิ่งกวาหมาตายอีก 
เพราะอะไร?  เพราะมันไมรูกิริยา   หมามันตายนะ หมามันตายมันมีชีวิตไหม  แลวยังโง 
กวานั้นอีกนะ 

เวลาแสดงธรรม “ที่วาเปนธรรมๆ”  คํานี้ใครแสดงออกมา  โงยิ่งกวาหมาตาย 
เพราะมันคือธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แตพฤติกรรมของตน 
พฤติกรรมการกระทํา  พูดถึงถามีคุณธรรม  พฤติกรรมการกระทํามันตองรูเหตุรูผล



เทศนพระ ๑๑ ต.ค. ๕๐  ๗ 

พฤติกรรม  ความเปนไปของเหตุและผลมันเปนธรรมไปไมได ถาออกมาเปนสิ่งที่วา 
ขัดขวางกันไป สิ่งที่ไมเห็นประโยชนของความสงบวิเวก 

ในความสงัดนะ    ในความสงบวิเวก  ในหมูคณะเราตองการอะไร  ตองการความ 
สงบ ตองการความสงัดเห็นไหม เรามาบวชกันทําไม สิ่งที่บวชนะ  เขาอยูทางโลกกนัแต 
เรามาเสียสละนะ สมบัติสาธารณะ   ทุกคนมีคูครองได สมบัตินี้หาไดทกุคนนะ สมบัตินี้ 
เปนสมบัติสาธารณะ  สมบัตินีเ้ปนของโลก สมบัตนิี้ผลัดกันชม ดูสิ  คูครองกเ็หมือนกนั 
หญิงกับชายแตงงานกนั  เขาเปนสาธารณะ   แตงงานไมผิดกฎหมาย ถารักกนัชอบพอกนั 
ไปไดดวยกันไมผิดกฎหมาย 

แตเราเสียสละออกมาเปนพรหมจรรย   หนึ่งเดยีว ไมตองการสภาวะแบบนั้น  เรา 
เสียสละสิง่นัน้มาแลว    สิง่ที่เปนโลกๆ  เราเสียสละมา  เราเสียสละมาเพื่ออะไร    เพื่อ 
พรหมจรรยจากภายนอกเหน็ไหม  เพื่อพรหมจรรยจากภายนอกเราเสียสละกนัมา  หัวอก 
เดียวกนันะ เพราะอะไร?  เพราะจิตใจมนัเรารอน จิตใจมันตองการ  จิตใจมนัยังแสวงหา 
อยู  แสวงหาโดยที่วามนัอยูในหัวใจของเรา เราจะพดูหรือไมพูดก็แลวแต  มันมีอยู  สิ่งที่ 
มีอยูมันดีดดิน้ในหวัใจ 

สิ่งที่ดีดดิ้นในหัวใจ    แลวเราปรกึษากัน    เราหาทางกันวาเราจะทําลายมันอยางไร 
เราจะชําระมนัอยางไรเหน็ไหม  สิ่งที่จะชําระมัน    แลวการชําระเริม่ตนเราตองแสวงหา 
ถาจิตมันสงบขึน้มา  เหน็กาย เวทนา จิต ธรรม  นั่นนะไดโนเสาร การเห็นครั้งแรกเพราะ 
ผูประพฤติปฏบิัติ  ถาเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม  เห็นแลวมนัจะตืน่เตนมาก 

ถาเราไปโรงพยาบาลนะ  แลวหมอตรวจพบวาเราเปนมะเร็ง  แลวบอกวา  “คุณ 
เปนมะเร็ง” เราจะตกใจไหม?? ตองตกใจ ทุกคนตองตกใจถาบอกวา  เราเปนมะเรง็ แลว 
อีก ๖ เดือนตองตาย ทุกคนจะตกใจหมดเลย 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาจิตมันไปเหน็กาย เวทนา จิต ธรรม  คือมนัไปเห็นกเิลส ถาเรามี 
โอกาส    ถาเรารกัษามัน  มันตองตายเหน็ไหม  เหมอืนกัน!  ถาเราไปหาหมอ  แลวหมอ 
บอกวา  เราเปนมะเรง็ ทุกคนจะตกใจไหม โดยธรรมชาติเลยทุกคนตองตกใจ
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นี่ก็เหมือนกัน  ถาพูดถึงเราไปเหน็กาย เห็นไดโนเสาร  เห็นกิเลส  ทุกคนมันตอง 
สะเทือนใจ แลวเปนมะเร็งแลว  จะรักษามะเรง็หายหรือไมหาย  มีโอกาสรกัษาไหม 

เปนมะเร็งขัน้ที่ ๑  ขั้นที่ ๒  ขัน้ที่ ๓  ขั้นที่ ๔  ถาขั้นที่รนุแรงจะยังรักษาไดไหม ขัน้ที่ ๑ 
รักษาทันยงัรักษาไดเห็นไหม 

นี่ก็เหมือนกัน   ถาเราเหน็กายขึน้มา เรารักษาไดไหม   ถาเรารักษาขึ้นมาเหน็ไหม 
เห็นกาย    เห็นเวทนา   เห็นจิต เห็นธรรม คือเห็นไดโนเสาร เหน็ตัวกิเลส แลวเราจะสูมนั 
ไหวไหม ถาเราจะสูมนั    เราจะตอสูกบัมนัอยางไร เวลาหมอเขารักษา เขาตองใหคโีมนะ 
จะรักษาทางธรรมชาติรักษาทางชีวจิตก็ได  จะรักษาทางสมุนไพร หรือจะรักษาทางไหน 
ก็รักษาทางนัน้ 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาเหน็กาย  เห็นเวทนา  จิต  ธรรมเราจะตอสูทางไหน  ถาจะตอสู 
เห็นไหม    ถาไดโนเสารทีน่ี่    เราจะมาปลกุเรากนัทีน่ี่  เราจะมาทํากันทีน่ี่  สิ่งตางๆ ที่มนั 
ผานมาแลวใหมนัผานกันไป สิ่งที่ผานมาเหน็ไหม 

“อริยวินัย”  ผูที่ทําความผิด    แลวรูวาสิ่งนั้นเปนความผิด    สิ่งนั้นประเสริฐที่สุด 
เห็นไหม สิ่งที่ไดผานมาแลว  ทุกคนควรใหอภัยตอกัน  เปนอริยประเพณี 

นี่อุโบสถนะ  ถาคราวนีเ้ปนวนัปวารณาเหน็ไหม  “ถาขาพเจามีความผิดใหเตือน 
ดวย  ถาขาพเจามีความผิดใหเตือนดวย” ทุกคนเปดโอกาสใหเตอืนตอกัน  เตอืนกนัถามี 
ความผิดพลาดใหเตือนตอกัน เพราะอะไร?  เพราะนี่คือสงัฆะไง  ศากยบุตรพุทธชิโนรส 
ไง  ดูสิ  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเห็นไหม  ภิกษุ  ๖๑  องค    ทัง้องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาดวยที่เปนพระอรหนัต  “เธอพนทั้งจากบวงที่เปนพิษและบวงที่เปน 
โลก”  เห็นไหม  “ใหไปอยาซ้ําทางกัน”  เพราะอะไร?  เพราะประชาชนเขาเดอืดรอนมาก 
ประชาชนเขาตองการธรรมะมาก 

ถาใหเผยแผธรรมนะ  เพราะอะไร?  เพราะสิง่นี้กวามันจะไดมา    กวามันจะ 
แสวงหา    แลวนี่ก็เหมอืนกัน  เราเปนสังฆะ  เราเปนพระดวยกนัเหน็ไหม  ถาเปนพระ 
ดวยกนัเราจะทําอยางไร  เราจะทําอยางไร    อยางนอยก็เอาตัวรอดใหไดกอน  ถาเราเอาตัว 
รอดใหไดกอน
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ดูสิ   การแสดงธรรมกับการประพฤติปฏิบัติ  การแสดงธรรมกบัการประพฤตนิะ 
ถามันเปนธรรมจริงในหัวใจนะ  อยางพระสารีบุตรเห็นไหมเปนพระอรหันต  ยังกระโดด 
ขามคลอง  นั่นเปนกริิยาจากภายนอก 

แตเรื่องการทําความผิดพลาดมันเปนไปไมไดหรอก  เพราะอะไร?  เพราะการจะ 
ทําความผิดนี้มนัเปนอกุศล  อกุศลมนัออกมาจากใจนะ  เราจะกินดืม่    จะเขาหองขบัถาย 
ตางๆ  มันมาจากไหน มันมาจากใจจากความรูสกึทั้งนั้น ถาเราไมมีใจรูสึกนะ  คนตายนะ 
มันไมมีหรอก มนัไมขับถายอยูแลว  มันไมตองกินกไ็มตองแสวงหาอะไรทั้งนัน้ 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาจิตมนัสะอาดขึน้มา    มนัจะทําอกศุลไดอยางไร  มนัจะทําอกุศล 
ไมได  สิ่งทีท่ําอกุศลไมไดเพราะอะไร?  เพราะสิ่งนั้นจิตมันเสวยอารมณเห็นไหม    ดูสิ 
เวลาเขาเทศนาวาการ  “ไมมี    อะไรก็ไมม”ี  มรรคผลที่ไดคือความไมมี    ความไมมีคือ 
ธรรม  โลกคือมี   ธรรมคอืไมมี   แลวไมมกี็คือไมม ี  แลวไมมอีะไรมนัไมมีละ? มันไมมี 
คืออยางไร? 

มันมี ! นิพพานมันมีนะ  จิตนี้มนัมี  ธรรมธาตุมันมี 

แลวธรรมธาตุเวลามันเสวยอารมณ  มนักระเพือ่มออกมารบัรู  ถามันไมออกมา 
รับรู  มนักเ็ขาไปอยูในตวัมนัเอง  นีค่ือนพิพาน  “สอปุาทิเสสนิพพาน”  พระอรหนัตที่มี 
ชีวิตอยูนะ    ใจนะ    พระอรหันตนะมนุษยทีเ่ดินอยูนี้  ใจที่เปนนิพพานนี่  มันเดินอยูนีน่ะ 
แตใจเปนนิพพาน 

แลวมนัอยูในใจของมันนะ    ใจที่มันอยูทรงตัวของมัน    นี่คือนิพพาน  แลวถามนั 
ออกมารับรูนะ    นี่คอืมนัเสวยอารมณ    มันกก็ระเพือ่มออกมา    กระเพือ่มออกมานี้อะไร 
มันกระเพือ่มออกมา  แลวอะไรมันไมมี?  มันมีชัดๆ อยูนี่  แลวมันจะไมมีไดอยางไร มัน 
เสวยอารมณ มนักระเพือ่มออกมา  พอมันรับรูออกมา นี่คือสติเปนอัตโนมัติไง 

สติเกิดจากจิต ไมใชจิต สติไมใชจิต ! 

ถาสติมันเปนจิต  สติอยูกับเรา  เราตองไมเผลอ  เรามีความเคลือ่นไหวเรามีสตินะ 
เราเดินอยูเหยียบแกวเหยยีบหนามนะ มนัยังเผลอตลอดเวลา แลวสติมันอยูไหนละ  ถาจิต 
มันมีอยูเห็นไหม
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ขณะที่ฝกนี้เปนสติโดยสมมุติ  โดยปถุุชน  นี่เปนสติของมนุษยเขา  แลวสติของ 
กัลยาณปุถุชน  สติของพระโสดาปตติมรรค    โสดาปตติผล  สกิทาคามิมรรค    สกิทาคามิ 
ผล  อนาคามิมรรค อนาคามิผล  อรหัตตมรรค อรหตัตผลเห็นไหม 

การอรหัตตมรรค    อรหัตตผลนะ  อรหัตตมรรคนะมันยงัมีชองวาง    ขนาดวาสติ 
๑๐๐  เปอรเซน็ตนะ  อรหัตตมรรคนะ  แลวมนั  ๑๐๐  เปอรเซน็ต ทําไมมันไมฆากิเลสละ 
ทําไมมนัถึงมี อรหัตตมรรค อรหัตตผล  นิพพาน ๑ นะ 

พอนิพพาน ๑ พอสิ้นสุดกระบวนการ  สอุปาทเิสสนิพพานนะ  นี่ละสติกบัจิตมัน 
อันเดยีวกนั  จากที่สติมนัเปนสมมุติทีจ่ะตองสรางขึน้มา  แลวสติกับจิตเปนอนัเดียวกนั 
สติมันพรอมตลอดเวลา พรอมในอริยสัจ  พรอมในความรูนะ  แตไมไดพรอมในขันธ 

ขณะที่จิตมนักระเพือ่มออกมา  แลวมนัรับรูในขนัธเห็นไหม  ขันธ  คือ  สัญญา 
สังขาร ความปรุงแตง เห็นไหม นี่คอืขนัธ ๕ 

ขันธ ๕ เปน “ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา” ขันธนี้เปนภาระ  ความคิดนี้เปนภาระ  สิ่ง 
ตางๆ  เปนภาระของจิต  ถาจิตออกมาเปนภาระเหน็ไหม  จะทํางานตางๆ    จิตจะตองคิด 
ตองแสวงหาตองสื่อสารกนั สิ่งที่สือ่สารออกมานี้ มนัสื่อสารออกมาดวยขนัธ  สมมุติไง 

ขันธ ๕ นี้เปนสมมุติ  รางกายนี้เปนสมมุติ  แตจิตมันเปนพระอรหนัต  “ม”ี พระ 
อรหันตมี  จิตมันเปนอยางนี้แลวจิตมันเปนอัตโนมัตดิวย  อัตโนมัติในอะไร?  ในอริยสจั 
ทุกข  สมุทัย  นิโรธ มรรค 

ถามันเปนทกุข   จิตนี้มนัรบัรูตลอดเวลา แลวมันจะทุกขขึ้นมาไดอยางไร   ในเมื่อ 
จิตมันรับรูตลอดเวลา  แตขณะทีเ่ราเปนครบูาอาจารยเห็นไหม เราจะตองแสดงธรรม สื่อ 
ออกมา  ในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเห็นไหม  “ธรรมทีเ่ราแสดงอยูนี้ 
มันก็แคใบไมในกํามอืนะ  แตความรูจริงมันเหมอืนใบไมในปานะ”  ถาเหมอืนใบไมใน 
ปา  จิตที่เปนพระอรหนัต  ใบไมในปาที่มนัจะแสดงออกมาไดอีกมีมหาศาลเลยเหน็ไหม 

แตเวลาที่เราศึกษากัน    ศึกษาในพระไตรปฎก    การศึกษาการแสดงธรรมตอง 
แสดงในกรอบนี้เทานัน้    เหน็ไหม    แตเวลาที่ครูบาอาจารยของเรา  แสดงธรรมออกมา 
มันไมมอียูในพระไตรปฎกหรอก
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ในพระไตรปฎกบอกแตเหตุไวทั้งหมดนะ  แลวผลของมันเกิดจากไหน    ผลของ 
มันเกิดขึ้นมาจากใจ ใจนี้มนัเปนผลขึน้มา ถาเปนผลขึ้นมา   การที่เกิดมีผลขึน้มาในหวัใจ 
แลว    ทําไมมันจะเทยีบเคยีงออกมาเปนสิ่งทีเ่ราสอนลูกศิษยไมได  มันเทียบเคียงออกมา 
ไดทั้งนัน้ 

สิ่งที่ออกมาเหน็ไหม    ออกมาเปนภาษาสมมุตินะ  แลวภาษาสมมุติเหน็ไหม    ถา 
มันมีจรงิขึ้นมา  ออกมาเปนสมมุติ  สมมุตมิันตองรูจริง 

สมมุตินีเ้ปนสมมุติ  แตมันออกมาจากการเทียบเคยีงของการรูจรงิของใจดวงนั้น 

เพื่อใหเราตีความขึน้ไป  ถาจิตมนัถงึอนัเดียวกนั  มันจะรูจริงเหมือนกนัอนันัน้เหน็ไหม 

มันถงึมอียู    แลวมอียูแบบอัตโนมัติดวย    จิตกับสติทุกอยางเปนอัตโนมัติกบัใจ 
ดวงนัน้    ใจดวงนัน้ในอริยสจันะ  ไมใชอัตโนมัติโดยทั่วไปนะ  ดูสิเวลาครูบาอาจารยไป 
หาหมอ    ยังตองใหหมอรกัษาเลย  หมอเขาจะรักษาเขาจะดูแลของเขาไป  ดเูวลาองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาสิ  เจ็บไขไดปวย  จะมีหมอชีวกโกมารภัจจเปนผูรักษาองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนพุทธวิสัยนะ  มีปญญามหาศาล  รับรูไดไป 
หมดเลย  แตทําไมหมอชีวกโกมารภัจจยังจะตองมารักษาพระพุทธเจาละ  สิ่งที่หมอชีวก 
โกมารภัจจมารกัษา  เพราะวาเขาเรยีนหมอมา  เขาชํานาญของเขา  มันเปนวิชาชีพสายตรง 
ของเขา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เขาใจไดหมด 

ถาพูดถึงนะ    จิตมันปลอยวาง  “ภารา  หเว  ปฺจกฺขนฺธา”  ธาตุขันธมันเจ็บไขได 
ปวย  มันช่ัวคราว มนัเปนอนิจจงั  ทุกสรรพสิ่งเปนอนิจจงันะ 

สิ่งที่รักษานี้  “มรรคญาณ” นะ  มันเหมือนอริสจั อริยสัจคอืเรือ่งของมรรค แลว 
เรื่องของมรรคมนัเปนเครือ่งดําเนนิไป  สิ่งที่ดําเนินไป มันดําเนินไปจากไหน มันดําเนิน 
ไปจากขอวัตรปฏิบัตินะ



เทศนพระ ๑๑ ต.ค. ๕๐  ๑๒ 

จะยอนกลบัมาที่ผูที่จิตมันเปนธรรม  มนัจะเห็นเรือ่งนี้เปนเรื่องความจรงิ    เรื่อง 
ความจําเปน 

เรื่องความจําเปนคือวา    ทุกคนใหมีชองทาง  ทุกคนใหสะดวกสบายในการ 
ประพฤตปิฏิบัติ  เพราะอะไร?  เพราะแตละสายแตละแนวทางเห็นไหม  ดูสิดูคนที่เขามา 
ทางน้ํา  บางคนมาทางน้ํา  บางคนมาทางบก  บางคนมาทางอากาศ  จริตนิสัยมนัไม 
เหมือนกนั ถาจริตนิสยัไมเหมอืนกัน  เราตองคุยกนั 

ธาตุขันธ เห็นไหม  ธาตุขันธอยางนี้เราไมสะดวก  ถาเราสะดวกอยางนี้ก็ทําอยาง 

นี้  ถาจะทําอยางนีก้็บอกหมูกนั    บอกวา “อยาทําอยางนี้ใหเขา  อยาทําอยางนี”้ แลวให 
เขาเปดชองทางใหไง   แตถาไมบอกเห็นไหม ทําไปแลวอีกฝายหนึง่ก็บอก  “สิ่งนี้มนัจะ 
ขัดแยง” ตองใหไดเหมือนกนัเหน็ไหม 

ถามันเปนจริตนิสยั คําวา “จริตนิสัย” นี้มันตองคยุกันนะ เราอยูดวยกนัเห็นไหม 
เราอยูบานตาดนะ    รูหมดวาองคไหนฉนัอะไรได  องคไหนฉันอะไรไมได  ถาฉันไมได 
นะ  ฉันไปแลวมนัแพนะ  ดูสิดูอยางตอนอยูกับหลวงปูเจีย๊ะ  พอฉันเขาไป  จะบวมหมด 
เจ็บๆ เหน็ไหม  มนัไมไดแกลงนะ  คนแพนีไ่มไดแกลง  มันเปนอยางนั้นจริงๆ 

ถามันเปนอยางนัน้จริง    สิ่งที่ทานฉนัไมได  เรากเ็อาออกสิ  เราก็ไมใหทานฉนัสิ 
แลวเราเสยีสละสิ    ถาเราฉันอยางนี้ได    เราเอาอยางนี้  สิ่งที่ทานฉันไดเราก็เอาแลกกนัสิ 
มันมีน้ําใจตอกัน  ถามนัมนี้ําใจตอกนั นี่ไงใจทีเ่ปนธรรมไง 

แลวมนัรูกนั  มนัเขาใจกัน  มันเห็นใจกนันะ  แลวครูบาอาจารยตั้งแตเริ่มตนมา 
ตั้งแตหลวงปูเสารหลวงปูมั่นเห็นไหม  ในการประพฤติปฏิบัติมา    ไมมีใครเขาเห็นดีดวย 
หรอก  เพราะอะไร?  เพราะสังคมมันเปนอยางนั้น  สังคมเขาวา  ศึกษาธรรม    ศึกษากัน 
อยางนีม้ันเปนประโยชนแลว  ศึกษาธรรมโลกเขานับหนาถอืตาแลวเหน็ไหม  เวลาเขา 
เทศนาวาการไป
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มันหูไมถึงไง  พูดธรรมะทุกคนก็ยอมรบั  แลวธรรมะอยางนี้มนัเปนธรรมะจํามา 
ทั้งนัน้  แลวธรรมะจํามา    ดูสิเวลาแสดงธรรมก็แสดงธรรมนะ  แตพฤติกรรมของตัวก็อีก 
เรื่องหนึ่งนะ ถาพฤตกิรรมของตัวอีกเรื่องหนึ่งอยางนี้มนัใชไมได  เพราะมอืเห็นไหม มอื 
ถามันมีแผล  มันเปนโรค    มนักลาจับสิ่งใดบาง    หยิบไปมันกม็ีแตสิ่งที่ทําใหเช้ือโรคเขา 
ทั้งนัน้ แตถามือไมมีแผล มนักลาหยิบไปทัง้หมดละ 

แลวมอืไมมีแผลทําไมมันไมมีแผลละ ดูสิ  ถาเราไปโรงพยาบาลแลวหมอบอกวา 
เราเปนมะเร็ง    เปนมะเรง็แลวรักษาอยางไร?  วิธีการรักษานะ    ถาเรารักษามะเร็งหายนะ 
แลวถาคนอื่นเปนมะเร็ง กร็ักษาสิ บอกวิธีรักษานะ  แลวทําใจนะ เวลาฉีดคีโมเขาไปแลว 
มันจะแพนะ  มนัจะแพมาก  เพราะวาทุกอยางในรางกายมนัจะสูญเสยีพลงังานทัง้หมด 
แลวเราจะดูแลรางกายเราอยางไร  เราจะกินอาหารเสริมอยางไร  แลวเราจะสรางกําลงัใจ 
เราอยางไรใหกําลังใจเรากลับขึน้มา เหน็ไหม ถากําลังใจกลับมาก็ทําได 

แตถาคนไมมีกําลังใจเหน็ไหม อะไรก็หยิบจับจดไปหมด   ตอสูไปหมดยุบยบัไป 
หมด  สูไมได  พอสูไมไดยิ่งไปเจอการใหคโีมมันยิ่งทรุดๆ เห็นไหม 

ไปรักษาโรคนะ  ยงัไมทันรกัษาเลย แตมนัจะช็อกตายไปกอนนะ แตถาเราทํากัน 
มา  เรามีกําลังของเราขึ้นมา  มันรักษาของมนัได 

นี่ก็เหมือนกัน  การงานภายในนะ งานภายใน  พูดอยางนี้ไปมันเหมอืนกบัวา  พูด 
เขาขางตัวเอง ก็เปนพระนี่  พระก็ตองวาอะไรก็ลําบาก  ปฏิบัติก็ลําบากหมด แตหาบเหงื่อ 
ตางน้ํา ตากแดดตากฝนนี่ลําบากกวา 

ลําบากกวานะ   งานกท็ําแบบพื้นๆ  แตของเหลานี้ มันจะอยูในที่รมหรอืในที่แจง 
ก็แลวแต เวลาเดนิจงกรมนัง่สมาธิภาวนา   มันจะตอสูกับตัวเอง มนัทํามากอนนะ   ทํามา 
กอนอดนอนอดอาหารนะ หิวนอนนีม่ันทุกขกวาหิวขาวไมรูวากี่รอยเทา 

หิวนอน  หิวขาว อดอาหาร ๗ วัน ๘ วัน อดมาทั้งนัน้  อดเปนปๆ กอ็ดมาแลว อด 
นอนก็อดมาแลวทัง้หมด อดอาหารดวยอดนอนดวย    เวลามันหิวนอนมนัทรมานแคไหน 
แลวหิวนอนมันจะแกความงวงไดอยางไร แกความงวงได  หิวนอนขนาดไหนสูมนัไป สู 
มันถงึที่สุด  ๓ วัน ๔ วันแลวไมมเีลย  หายหมด
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เราเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนนอนไมไดเลย  มันตอสูมาอยางไร    นี่ไง    การตอสู 
กับมะเร็งไง การรักษาโรคมะเร็งจากหัวใจมนัขึ้นมา แลวรักษาโรคมะเร็งเราทําอยางนี้ดูสิ 
คนทําเขาทุกขขนาดไหน  ทกุขยากขนาดไหน  แลวหมูคณะ  เราจะเห็นใจกนัขนาดไหน 
ถาหมูคณะเหน็ใจกนั มีการประพฤติปฏิบัตกิัน สังคมเรากจ็ะมัน่คงเห็นไหม 

สังคมในการประพฤติปฏิบัตินะ    พระปฏิบัติ  มนักป็ฏิบัติแตปากกัน  พระปฏิบัติ 
มันกป็ฏิบัติไปอยางนั้นละ  แตพฤติกรรมความเปนอยูเหน็ไหม  พฤตกิรรมความเปนอยู 
มันยิง่กวาวัดบานอกี  วัดบานเขาไมออกไปยุงกับใครเห็นไหม  กวานไปหมดเลยเหน็ไหม 
แตบอกไมตองกวานไปหมด    เราดูแลรักษาไดหมด  เพราะอะไร?  เพราะเราตองการให 
เกียรติของกรรมฐาน ใหเขาเคารพศรทัธาไง 

เกียรติของกรรมฐานนะ    เราไมตองการใหใครเขาดูถูกไง  ครูบาอาจารยทานไม 
ตองการใหใครมาดูถกูพระ    พระเราเหน็ไหมเปนผูขอ  พระเราเปนผูเหน็ภัยในวัฎสงสาร 
เปนผูขอแตขาวเทานัน้ ใหเขาใสบาตรมาเพราะอะไร?  เพราะเปนขอวัตร 

ภิกษุทําอาหารใหสุกเองไมได  ในเมือ่ภิกษุทําอาหารใหสุกเองไมได    เขาก็ใส 
บาตรใหเพราะถาเราไปทําอาหารใหสุกเอง มันจะเปนอาบัติปาจิตตีย 

สิ่งนี้เราทําไมไดอยูแลว    ถาของทําได  เราก็ทําเองทั้งนั้น    นี่มันของทําไมได 
เพราะอะไร?  เพราะศาสนามันเสื่อม ถาภิกษุหุงหาอาหารกินกนัเอง   ชาวบานเขาก็ไมมา 
ดูแล แลวบริษัท ๔ มันจะเปนอยางไร แลวใครจะมาตรวจสอบศาสนา แลวคนที่มนัเปน 
ตัวหนอนเหน็ไหม    เปนเพลีย้นะ    เปนเพลี้ยเหลอืงมันกท็ําไปตามประสามันนะสิ  “คุณ 
เลนทํานากินกนัเอง” ภิกษุทําเองมันกเ็ปนสังคมของสงฆ 

ดูสิ  สงฆเปนแสนๆ  องคเห็นไหม  แลวสงฆตั้งโรงสีเอง  สงฆทํามาหากินกันเอง 
เห็นไหม  แลวปฏิบัติกนัเอง  แลวสงฆไปอยูกับสงฆอยางนี้    แลวสงฆเอาขาวไปขายให 
ใคร แลวสงฆเอาน้ํามนัที่ไหนมาใช 

แตถาเปนเรื่องของคฤหัสถเขาใชไหม  เขาอยูทางโลก  เขาทําธุรกิจของเขา  เขา 
ทําบุญกุศลของเขา  เขาทําเพื่อประโยชนของเขา  แลวเขาทําบุญกุศลขึ้นมาใหเทวดา 
อินทร  พรหม ชวยดูแลคุมครองเขา
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สิ่งที่มนัเปนบริษทั ๔  “ภิกษุ   ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา”  อุบาสก  อุบาสิกาเขา 
ไดทําบุญของเขา  เขาไดแสวงหาของเขา    เพราะเขาไมมีวนิัยเหมือนเรา    เขาถือศีล  ๕ 
เห็นไหม  เขาถือศีล ๕ ศีล ๘ ของเขา    เขาทําธุรกิจการคาของเขาได เขาทําบุญกุศลของ 
เขาได ทางคฤหัสถเขาก็เจริญงอกงามของเขา 

“ภิกษุ”  ภิกษุเปนผูขอ  ภิกษุเปนผูเหน็ภัยในวัฏสงสาร ภิกษุตองบิณฑบาต เพื่อจะ 
ไมใหผิดธรรมวินัย  ไมใหผิดขอวัตร  ตองมวีัตรปฏบิัติเห็นไหม    บิณฑบาตเปนวัตร  ถา 
ภิกษุเราประพฤติปฏบิัติไมดี  ชาวบานเขาก็ไมใสบาตรใหกิน  เพราะฉะนัน้ถาเขาไมใส 
บาตรใหกิน  ตางคนตางเปนไมค้ํายันกัน 

ดูสิ ไมสามเสาไมสามขา เหน็ไหม  ลูกเสอืเขาต้ังไมยังทําซุมทํากระโจมได อันนี้ 
มันสี่เสานะ  มันค้ํายันยิง่กวาอีกนะ   ค้ํายันศาสนา แตที่เราทํากันอยูนี้    ไมใชวาเรางอมอื 
งอเทา เราไมทํา เราทําเพยีงแตวาเราไมไดทําเพื่อตัวเราเอง เราทําเพื่อบริษัท ๔ เห็นไหม 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวา “ถาภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกาของ 
เรายังไมสามารถกลาวแกคําจาบจวงของเจาลัทธิตางๆได    ยังไมเขมแข็ง    ยังไมรับรูสิ่ง 
ตางๆ  เราจะยังไมยอมปรนิิพพาน” 

องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาวางธรรมวนิัยไว  “ภิกษุ    ภิกษุณี    อุบาสก 
อุบาสิกา  สามารถกลาวแกคําจาบจวงตางๆ  ได  ภิกษุ    ภิกษุณี  สามารถเขมแขง็”  อยู 
ดวยกนั    สังคมศาสนามันจะเจริญงอกงามไป  นี่ไง  “อีกสามเดอืนขางหนาเราจะ 
ปรินิพพาน” 

เราไมใชงอมอืงอตนีนะ    เราทําอยูในวัตรปฏิบัตเิพื่อบริษัท ๔  เพื่อเราดวย    เพื่อ 
บริษัท ๔ ดวย  ถาเพือ่เราอยางเดียวนะ  มนัก็ไปโลดสิ  เห็นไหม  อยากทําอยางไรก็ได ถา 
เพื่อเรา    เราก็ธุดงคของเราสิ  ธุดงคอยูในปาในเขา    เราไปองคเดยีวเหน็ไหม  เราก็ทําของ 
เราสิ  ๒๔ ช่ัวโมงจะทําอยางไรก็ได จะตีแปลงขนาดไหนก็ได  จะภาวนาไมภาวนาจะปน 
ปายยอดไมก็ได จะลงไปในถ้ําในเหวไหนเราก็ทําไดทั้งนัน้  ถาเราอยูของเราคนเดียว 

แตถามันอยูในสังฆะ  อยูในสังคม    อยูในบริษัท  อยูในโลกเหน็ไหม  องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  พุทธวิสัยนะ    วางธรรมวินยัไวเพื่อความเจริญงอกงามในศาสนา
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แลวเราเปนหนึ่งในบริษัท ๔ เราตองรกัษาของเรา  รกัษาของเรามันเทากับรกัษาบริษัททัง้ 
๔  เพราะอะไร?  เพราะมันเปนหนาที่ของเขา เราไมสามารถไปบอกเขาไดหรอก   วาไป 
ทําอยางไรๆ    เพราะวาศรัทธาไทย  ตองไมใหตกรวง    แลวเรารักษาของเรา    เขาก็รักษา 
ของเขา 

ถามันเปนเวรเปนกรรมนะ    ดูสิ    ดูที่พระบิณฑบาตแลวไมไดกินเลยเ  เพราะเขา 
ไมเคยใสบาตรเลย เพราะอะไร?  เพราะทํากรรมมา ถาเราทํากรรมของเราดนีะ  เห็นไหม 
สอนโดยไมตองสอน  ความเปนอยูของเรา  เขาเห็นของเขาเอง  แลวเขาดูแลรักษาเรา 
ทั้งนัน้นะ  แตถาเราจะเรียกรองนะ  เขาไมใหหรอก  เพราะอะไร?  เพราะเขาเบื่อนะ 

ในพระไตรปฎกเหน็ไหม    เห็นววั  โคสีกัก    มันเดนิมา    โอย..วิ่งหนีกนัหมดเลย 
กลัวภิกษไุปขอ  “กลัวมาก”  เพราะอะไร?  เพราะเราไปกวนเขาเกนิไป  ถาเราไมกวนเขา 
เลย    เราอยูประสาเรา  ถาเขาเขาใจ    ถามีครูบาอาจารยเคยผานมา    เขาเคยอุปฏฐากครูบา 
อาจารยมานะ  เขาจะอุปฏฐากเรา  ถาเขาไมเคยมคีรบูาอาจารยผานมา  เขาจะไมอุปฏฐาก 
เราก็ฉันขาวเปลา ไมเปนไร ไมเปนไรหรอก ถาไมเปนไรเราทําของเราไดนะ 

ถาวันไหนเขารูขึน้มาเหน็ไหม  ดูสิ เวลาพระแสดงธรรมนะ  “โงยังกับหมาตาย” 
เวลาประพฤติปฏิบัติก็อวดเขาทั้งนัน้ แลวเวลาเขาไมรูของเขา  กน็ั่นไง   กเ็ขาไมรูของเขา 
เขาไมรูวาภิกษุตองอุปฏฐากอยางไร  ตองดูแลอยางไร 

แตถาวันไหนเขารูขึน้มา    เขาจะคิดถงึเลยละ  เขาจะยอนใจเลยวา  “แหม... 
พระองคนัน้ทนอยูไดอยางไร  เราไมรูเลย  เราไมเคยทําอะไรใหเลย  ทําไมทานอยูทานก็ 
ไมบอกเรา”  เห็นไหม คาน้ําใจมันจะเกิดทันทีถาเขารู นี่คอืวุฒิภาวะเขาตามทัน แตถาเขา 
ตามไมทนัมนัก็กรรมของสัตว  เราก็อยูในคุณงามความดีของเรา  เรากจ็ะไมเอนเอียงไป 
กับเขา  แตถาเราไปตามเขา    เราจะไปบอกเขาเราจะไปจ้ําจี้จ้ําไช  “ภิกษุตองทําอยางนัน้ 
ตองทําอยางนั้นนะ” เขาก็เบื่อหนาย เห็นไหม  นี่มนัทําลายกัน 

พูดถึงถาเปนบริษัท  ๔  เราอยูของเรา    เรารักษาของเรา    เราทําตามธรรมวินัย 
หนาที่ของเราเราทําแลว หนาที่ของคฤหัสถ หนาที่ของฆราวาส  เขาจะทําหรือไมทํา  ถา
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เขาทํามันกบ็ุญกุศลของเขา  ถาเขาไมทําเขาก็ไมไดอะไรในศาสนานี้  ถาเขาไมไดอะไรใน 
ศาสนานี้ มันก็เรื่องกรรมของสัตวนะ 

ถาเราไดของเราเห็นไหม เราไดของเรา  เราไดรักษาโรคมะเร็งเรากอน เพราะ 
โรคมะเร็งมันเจ็บไขไดปวย พอเจ็บไขไดปวยนะ มันเรียกรองมันตองการมันตอง 
แสวงหา 

โลกของกเิลสนะ    โลกของสันดานดิบนะ  หัวใจนีม้ันดิบ  ดิบๆ  ในหวัใจเรา  มัน 
เตะถีบในหัวใจเรา  มนัดิ้นรนในหัวใจ  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกเลยนะ 
“กิเลสตัณหาทะยานอยาก  มนัอยูในหวัใจ กําลงัของมันยิ่งกวาชางสารตกมัน”  เห็นไหม 
แลวมนัดิ้นอยูในหวัใจของเรา  แลวเราจะเอาอะไรไปควบคมุมนัได 

มันก็  “ศีล สมาธิ   ปญญา” แลวถาควบคมุได ถารักษาไดเห็นไหม กอนธุดงคมา 
เราก็แสวงหาทีจ่ะประพฤติปฏบิัติ  แลวถาประพฤตปิฏิบัติเราเอาสิ่งนีม้าวัดใจเรา  ถาวัดใจ 
เรานะ  มันเปนสมบัติของเรา เรื่องของคนอื่นเปนเรือ่งสมบัติของเขา 

สมบัติของเขานะ    ใครทําดี  ใครทําเลว มนัเปนของใจดวงนั้น   กรรมมนัเกิดแลว 
เราปลงอาบัติกนันี้  สิ่งที่เปนอาบัติเห็นไหม  ปลงไวเพือ่จะไมใหมุสาในเวลาแสดง 
อุโบสถ  ถาแสดงอโุบสถนะ  เพราะเราไมรู  คําบาลีบางคนก็ฟงออกบางคนก็ฟงไมออก 
ถึงไดปลงอาบัติ  สิ่งที่ปลงไดเราก็ปลงกันกอน  เพือ่อะไร?  เพือ่จะไมใหมุสา    เห็นไหม 
ถาเขามุสา  เขาทําเรื่องของเขา  นั่นเปนกรรมของเขา    นั่นเปนใจของเขา    มันสุดวิสัยนะ 
กรรมของสัตว 

เวลาครูบาอาจารยทานวา  “เราไดทําหนาที่ของเราแลว เราไดแสดงธรรมแลว เรา 
ไดพยายามแลว”  แลวเปนหนาที่ของเขา    ถาเขาทําของเขาไดเปนหนาที่ของเขา    กรรม 
ของสัตวไง เวลาเราประพฤติปฏิบัติดวยกันทั้งหมดเห็นไหม 

ในสมัยพุทธกาลนะ    วัดทั้งวัดมีแตพระอรหนัตหมดเลย  นี่กเ็หมอืนกนั    เรา 
ประพฤตปิฏิบัติกนั  มรรคผลใครมีบาง?  แลวทุกคนจะใหมีเหมอืนกันเหรอ?  เปนไปได 
ไหม?  มันก็เปนไปไมได  ถาเปนไปไดใครมีมรรคมีผล  เราก็สาธุ  สาธุนะ  เพราะอะไร? 
เพราะสิ่งนั้นทกุคนแสวงหา สิ่งนัน้ทุกคนตองการ
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เห็นไหม    ถาใจมันเปนธรรมนะ  มนัจะมองโลกไปอีกแงหนึง่  มองโลกไปในแง 
ความเปนธรรม มันจะสลดสงัเวช มนัเปนการปลงธรรมสงัเวชนะ 

ชีวิตนี้ก็เหมือนกัน    ดูชีวิตสัตวสิ  พระโพธิสัตวเคยเปนสัตวกม็ี  เวลาเกิดเปนสัตว 
เห็นไหม มันอยูในภพชาติอยางนั้นโดยสัญชาตญาณ สัตวมันแสดงโดยสัญชาตญาณของ 
มัน  แตพระโพธิสัตวอยูในสัญชาตญาณของสัตวเหน็ไหม  กเ็ปนหวัหนาสัตว    แตไม 
แสดงพฤติกรรมเปนอยางนั้น  คืออยูในภพชาติหนึ่งเพื่อรื้อสัตวขนสัตวไง  เปนหัวหนา 
พาหลบพาหลีก พาดํารงฝูง   พาดํารงสิ่งที่ใหมีความสุขเห็นไหม  ในอกีภพชาติหนึ่ง  ใน 
สถานะอยางนั้น 

แลวเราในสถานะของเรา    ถาเราปวดของเรา  เราประพฤติปฏบิัติของเรา  หัวใจ 
ของเราเปนธรรม    มันมองไปทัง้โลกสิ  มันสลดสังเวชนะ  โลกเขาเปนอยางนั้น  แลวทุก 
คนบายหนาไปสูความตาย  ไมตองหวงหรอก    ไมตองหวงไมตองมีสิ่งใดมาเปนสิง่ที่เปน 
ปมในหวัใจ  เพราะมันตองพลัดพรากหมด    ทุกคนตองตายหมด  จะดีขนาดไหนจะเปน 
ผูวิเศษขนาดไหน ก็ตายทัง้นัน้ 

แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาก็ปรนิิพพานไปแลว  แลวฝากไวดวย 
“ภิกษุทั้งหลาย    เธอจงพิจารณาสังขารดวยความไมประมาทเถิด”  คําสั่งสุดทายขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานะ    ไมไดพูดอะไรเรื่องอื่นเลย  “จงพิจารณาสังขารดวย 
ความไมประมาทเถิด” 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาฝากเราไว เปนคําสั่งสุดทายเลย สิ่งที่องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานไป นี่พูดถึงมนุษยนะ  พูดถึงสิ่งที่สื่อกันไดดวยสมมุติ 
แตเวลาครูบาอาจารยของเราประพฤติปฏิบัติไปแลวเห็นไหม ที่วาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจามาอนุโมทนานี้  มันมาอยางไร? ถาเราพูดไปก็สงสัย ตองปฏิบัติแลวรู 
เอง แลวจะไมสงสัยสิ่งอยางนี้เลย...เอวัง


