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เอาล่ะ ตั้งใจฟังธรรมะแล้ว ธรรมะเป็นของกลาง ธรรมะเหมือนแสงสว่าง ธรรมะเห็น
ไหม พลงังานน่ะ ดวงอาทติย์ เห็นไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกว่าเวลาสจัธรรม
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแสงตะวนั ไม่ล าเอยีงทั้งบ้านคนรวยและบ้าน
คนจน ในสงัคมในโลกธาตุนี้ ให้กระแสพลงังาน ให้แสงสว่างเหมือนกนัหมดเลย เพียงแต่ว่า
ประชาชนหรือว่าชาวบ้านนั้นเป็นผู้ฉลาดหรือเป็นผู้ที่โง่เขลา ถ้าเป็นผู้โง่เขลาเขาไม่ได้สิง่ใดเลย 
ถ้าเขาเป็นผู้ที่ฉลาดเขาจะเกบ็ใช้สอยได้ประโยชน์เขามหาศาล เห็นไหม ธรรมะขององค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นสาธารณะ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสิง่ที่ค้นคว้า
มาประเสริฐมีคุณค่ามาก  

นี่เวลาหลวงตาท่านพูดไง คนถ้าไม่มีอ านาจวาสนาจะไม่มีโอกาสได้นับถอืพุทธศาสนา 
คนที่ได้นับถอืพุทธศาสนาเป็นคนที่มีบุญมาก มีบุญมากๆ มีบุญมากๆ เพราะอะไร เพราะคน
เกดิมาเกดิมาในวฏัฏะ เกดิมาเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะเห็นไหม ด้วยอวชิชาปิดบงัหัวใจมา 
พอปิดบงัหัวใจมาเกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพทุธศาสนา พระพุทธศาสนานี่มันจะโง่เง่าเต่า
ตุ่นขนาดไหน พระพุทธศาสนามันกม็ีประเพณวีฒันธรรม ถ้าประเพณวีฒันธรรมเห็นไหม เราก็
ได้อยู่ในประเพณวีฒันธรรมนั้น ถ้าได้อยู่ในประเพณวีฒันธรรมนั้นเห็นไหม ผู้ใดเห็นภัยใน
วฏัสงสาร ทิ้งความเป็นฆราวาส ทิ้งความเป็นมนุษยท์ีว่่าทางโลกเขาเห็นไหม  

เวลาเราจะบวชเห็นไหม เพื่อนๆ บอกเลย กูไม่เช่ือหรอก ว่าคุณไปฉันมื้อเดียวจะมี
ความสขุน่ะ กูน่ะกนิห้ามื้อสบิมื้อ กูถงึมีความสขุเว้ย เวลาเขาพูดกนันะ เขาพยายามกดีขวาง 
เขาจะไม่ยอมให้เรามาประพฤติปฏบิตัิไง เขาจะให้ติดอยู่ในโลกนั้นไง โลกเขามีความสขุกัน 
โลกเขาน่ะอยู่ในกามคุณ ๕ๆ รปูรสกลิ่นเสยีงเป็นคุณน่ะ เป็นกามคุณของเขา เป็นคุณๆ เพราะ
อะไร เป็นคุณเพราะว่าเขาอาศยัสิ่งนั้นด ารงชีพไง เห็นไหม ดูส ิ เสยีงกเ็ป็นอาชีพได้ นี่ทุกอย่าง
เป็นอาชีพได้ทั้งนั้นน่ะ สิง่ที่เขาท าอาชีพ อาชีพของเขา นั่นน่ะเป็นกามคุณ ๕  
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เราละทิ้งสิง่นั้นมา เกดิเป็นมนุษย์ ถ้าไม่มีอ านาจวาสนาไม่มีโอกาสได้นับถอืพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาน่ะมีคุณค่ามากๆ มีคุณค่ามากเพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เหน็
ไหม เป็นพระโพธสิตัว ์ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย สร้างบุญญาธกิารขนาดนั้นมาๆ 
เวลาเป็นเทวดามาจุติเป็นเจ้าชายสทิธตัถะเห็นไหม นี่มาประพฤติปฏบิตัิอยู่ นั่นน่ะๆ นั่นน่ะ
แสวงหาสจัธรรมๆ เวลาบรรลธุรรมขึ้นมาเห็นไหม เสวยวมิุตติสขุ  

มันมีที่ไหน ในสามแดนโลกธาตุ ไม่มีหรอก มันมใีนใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พุทธเจ้าก่อน พอมีในหัวใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ไปเทศน์ธรรมจกัรเห็นไหม 
พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม พระปัญจวคัคีย์เป็นพระอรหันต์ ยสะเป็นพระ
อรหันต์ ชฎลิสามพี่น้องเป็นพระอรหันต์ สิง่ที่เป็นพระอรหันต์ๆ น่ะเป็นการยืนยันไง องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเสวยวมิุตติสขุยืนยันถงึสจัธรรมอนันั้น แล้วเวลาเทศนาว่าการไปนี่ 
พวกที่เป็นเดียรถยี์นิครนถเ์ขาเป็นเจ้าลทัธนิะ เขามีอ านาจวาสนาเหมือนกนันะ ถ้าเขาไม่มีสจัจะ
ความจริงในหัวใจ เขาจะยอมรับองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ยังไง สิง่ที่เขายอมรับองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเพราะว่าความจริงในใจของเขาไง ถ้าความจริงในใจของเขา วมิุตติ
สขุอนันั้นไง ถ้าวมิุตติสขุอนันั้นน่ะ แสวงหาอนันั้นน่ะ สทัธรรมอนันั้นไง  

เราเห็นภัยในวฏัสงสาร เรามาบวชเป็นพระ แล้วบวชเป็นพระแล้วละทิ้งสิง่นั้นแล้วน่ะ 
รปูรสกลิ่นเสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมารน่ะ เราละทิ้งอนันั้นมาเพื่อมาแสวงหา
สจัธรรม ถ้าแสวงหาสจัธรรมมันอยู่ที่การกระท าของเราไง ศลีสมาธปัิญญามันเกดิที่หัวใจนี้ ไง 
ถ้าศลีสมาธปัิญญามันเกดิที่หัวใจนี้  การประพฤติปฏบิตัิตามความเป็นจริงของเราขึ้นมานี่มันถงึ
จะเป็นความจริงขึ้นมาไง มันไม่ได้อยู่ที่หมู่คณะหรอก หมู่คณะเป็นที่อาศยัไง  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่ให้ใครปกครองสงฆ ์ ให้สงฆป์กครองกนัเองๆ ถ้า
สงฆป์กครองกนัเอง ในหมู่คณะนั้นกอ็าศยัในสงัฆะ ในสงฆน์ั้น เรากอ็าศยัสิง่นั้นอยู่อาศยัไง อยู่
อาศยัขึ้นมา เวลาประพฤติปฏบิตัิขึ้นมามันต้องเกดิขึ้นในหัวใจของเราไง มันไม่เกดิขึ้น
ท่ามกลางสงฆห์รอก สงฆเ์ป็นสงัคม สงฆก์เ็ป็นสงฆ์ แต่มรรคผลจะเกดิที่หัวใจเรานี่ไง ถ้ามัน
เกดิที่หัวใจเรานี่ เราท าที่หัวใจเรานี่ไง ท าไมเราไพล่ไปจบัผดิคนอืน่น่ะ ไปจ า้จี้จ า้ไชคนอืน่น่ะ 
แล้วมรรคผลจะเกดิที่นั่นใช่ไหม มรรคผลไม่เกดิที่หัวใจเราใช่ไหม  

ถ้ามรรคผลจะเกดิที่หัวใจเรา เราต้องท าที่นี่ไง แต่เรามาอาศยัหมู่คณะเขาอยู่ ถ้าอาศยั
หมู่คณะเขาอยู่น่ะ เราจะไปจ า้จี้จ า้ไขเขาได้ยังไง มันเป็นสทิธิ์ของทุกๆ คนน่ะ สงัฆะ นี่สงัฆะเห็น
ไหม สงัฆะนี่การบวช บวชมาศลีเสมอกนั มีใครสงูกว่าใคร มีใครต ่ากว่าใคร มีใครด้อยกว่าใคร 
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ถ้ามีด้อยกว่าลงอโุบสถสามัคคีไม่ได้ จะลงอโุบสถไม่ได้ เป็นโมฆะหมดเลย มันต้องเสมอกนั 
สงฆเ์สมอกนั เสมอกนัแล้วเอง็ไปจ า้จี้ จ า้ไชเขาได้ยังไง ไม่มีสทิธิ์ ไม่มีสทิธิ์ สทิธขิองเขากม็ี บอก
เขาทนไม่ได้ ทนอะไร เขาต้องบวชมาทนเหรอ ใครบวชมาเพื่อทนการเหยียบย ่า ไม่มี เขาบวช
มาเพื่อจะแก้กเิลสของเขา  

นี่แก้กเิลสของเขา เวลาการกระท าไง ถ้าจะท า ต้องท าคุณงามความดีของเรา ท าคุณงาม
ความดีของเรา เราเกดิเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพุทธศาสนา ศาสนามีคุณค่า คุณค่าในการ
ประพฤติปฏบิตัิ ถ้าความเป็นความจริงเขาขึ้นมา ไม่ใช่ว่า นี่ไง เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พุทธเจ้าบอกเห็นไหม เราเป็นสาวกสาวกะ เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส นี่ห่มผ้าชัยพระ
อรหันต์ ห่มธงชัยพระอรหันต์ไง ผ้ากาสาวพัสตร์นี่ธงชัยพระอรหันต์ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พุทธเจ้ากห่็มผ้าแบบนี้  พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะกห่็มผ้าแบบนี้  เรากไ็ด้ห่มผ้าแบบนี้   

นี่มันเป็นเปลอืกไง มันเป็นเปลอืก สมมติสงฆ ์บวชมาโดยสมบูรณใ์นความเป็นพระโดย
อปัุชฌาย์อาจารย์ ถ้าบวชมาแล้ว บวชโดยอปัุชฌาย์อาจารย์น่ะ เขาบวชมาท าไม เวลาบวชนี่ 
อปัุชฌาย์บอกอะไร เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ รกุขมูลเสนาสนัง อปัุชฌาย์บอกว่าไปขูดรีดเอา
ความดีจากสงฆเ์หรอ ไม่มี อปัุชฌาย์บอกอะไร อปัุชฌาย์สั่งให้ท าอะไร แล้วพระมีหน้าที่อะไร 
ถ้าพระมีหน้าที่พระกท็ าไปส ิ พระนี่กท็ าเห็นไหม ถ้ามันฉลาด มันฉลาดมันกต้็องแสวงหาคุณ
งามความดี แสวงหาความจริงส ิ ไม่ใช่ไปทิ่มต าจะไปจ า้จี้ จ า้ไชคนอืน่ ให้คนอืน่มายอมจ านนกบั
ตน เอง็มีศกัยภาพอะไร เอง็จ่ายเงนิเดือนเขาเท่าไร เอง็ปกครองดูแลอะไรเขา เอง็จะเอาอะไร
จากเขา เอง็ต่างหากต้องท าเพื่อเขา ต้องท าเพื่อสงฆเ์พราะเอง็อาศยัเขาอยู่ 

นี่ไง เวลาของสงฆเ์ห็นไหม ของของสงฆเ์อาไปใช้ เวลาจะจากลา ไม่เกบ็เองกด็ี ไม่ไหว้
วานใครให้เกบ็กด็ี เป็นอาบตัิปาจติตีย์ นี่มุ้งหมอนผ้าห่มทั้งหมดทีเ่อามาใช้น่ะ ของของสงฆ ์
ของของสงฆเ์ป็นของส่วนกลาง ของส่วนกลางเราเอามาใช้เราเอามาใช้สอย เวลาเราจะจากนั้น
ไป เราต้องซกั ต้องท าความสะอาด แล้วเกบ็เข้าที่ ถ้าไม่มีเวลาจ าเป็นเร่งด่วนกต้็องไหว้วาน นี่
ไง ไหว้วานหมู่คณะให้ซกัให้เกบ็ให้ด้วย แล้วตัวเองไป ถ้าไม่ท าเป็นอาบตัิปาจติตีย์ นี่ไง ของ
ของสงฆเ์ราเอามาใช้เอามาสอย เอง็จะมารีดนาทาเร้นเอาอะไรกบัสงฆ์ แต่เอง็น่ะ เอง็ชั่วเอง็ดี
ขนาดไหนเหน็ไหม  

นี่ไง เวลาหลวงตาท่านพูด เวลาปฏบิตัิโง่แบบหมาตาย เวลาปฏบิตัินะ เวลาจะสร้างคุณ
งามความดีโง่กว่าหมาตาย หมามันตายแล้วยังโง่กว่ามันอกี หมามันเป็นสิง่มีชีวตินะ หลวงตา
ท่านพูดว่าท่านจะมาจ าพรรษาที่น า้ตกพลิ้ว มันมีหมาอยู่ ๒-๓ ตัว เจ้าของที่เขาเลี้ยงหมาไว้ 
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หมานั้นช่ือไอ้ช้าง มันยังฉลาดนะ เวลาทางเดินจงกรมของครบูาอาจารย์ของพระมันไม่ก้าวข้าม 
เวลามันจะเดินมันเดนิอ้อม หมามนัเดินอ้อมเลยนะ ขนาดทางเดินจงกรมน่ะ หมามันยังเคารพ
น่ะ หมามันเคารพทางเดินจงกรมของครบูาอาจารย์ มันไม่ก้าวข้าม มันไม่กระโดดข้าม มันเดนิ
อ้อม มันจะเดินไปน่ะมนัเดินอ้อม พระเขาสงัเกต เอะ๊ ไอ้หมาพวกนี้ ท าไมมนัมีพฤติกรรม
แปลกๆ  

นั่นไง นั่นพฤติกรรมความดีของเขา พระไปจ าพรรษาพระยังเห็นเลย เห็นว่าหมามัน
ฉลาด หมามันยังรู้จกับุญจกัคุณ หมามันยังรู้จกัสิง่กาลเทศะ สิง่ใดควรสิง่ใดไม่ควร ทางเดิน
จงกรมของครบูาอาจารย์มันยังไม่ก้าวข้ามเลย เดินไปเดินมามันจะเดินอ้อม เวลาหลวงตาท่าน
ไปจ าพรรษาที่น า้ตกพลิ้ว หมาของพี่สาวของหลวงปู่เจี๊ยะท่านเป็นคนสร้างวดั มันเดินอ้อมนะ 
อ้อมทางจงกรม มันไม่กล้าข้าม แล้วนี่เวลาแม่ชีแก้วจ าพรรษาที่นั่นด้วย แม่ชีแก้วบอกไอ้ช้างมัน
จะตายคืนนี้แหละ ตายแล้วมันจะเกดิเป็นลกูเศรษฐีในกรงุเทพฯ นี่แม่ชีแก้วพูดไว้เลย นี่พูดถงึ
หมา หมามนัยังฉลาด นี่มันสร้างคุณงามความดีของมันเหน็ไหม เวลามันตายจากหมามันจะไป
เกดิเป็นมนุษย์ เป็นลกูเศรษฐีในกรงุเทพฯ เลย นี่ระบไุว้หมดเลย นี่พูดถงึแม่ชีแก้วพูดไว้ 

นี่พูดถงึว่าหมา หมามันยังฉลาด หมามนัยังสร้างคุณงามความดี นี่เกดิเป็นคนไง บอก
เป็นสตัวป์ระเสริฐไง ประเสริฐกว่าหมาไง แต่ท าลายวงการท าลายพระยิ่งกว่าหมา นี่ไง เวลา
ประพฤติปฏบิตัิขึ้ นมาเห็นไหม นี่ไง บอกว่าเวลาปฏบิัติโง่ยิ่งกว่าหมาตาย นี่หมามีชีวติ หมามัน
ยังรู้จกัคุณงามความดี มันรู้จกักตัญญกูตเวท ี มันรู้จักเจ้าของมัน ใครให้อาหารมันกนินะมัน
ซือ่สตัย์ มันกตัญญ ูนี่ไง หมามันยังคิดได้  

นี่เกดิเป็นคน เกดิเป็นคน เกดิเหน็ภัยในวฏัสงสารมาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระเป็นผู้มี
ศลี ๒๒๗ นี่มีศลีมีธรรมนะ ต้องซือ่สตัย์นะ ต้องมีคณุธรรม ต้องซือ่สตัย์กบัศลีไง ต้องมีสจัจะ 
เวลาครบูาอาจารย์ของเราเห็นไหม หลวงตาครบูาอาจารย์ของเราน่ะ เวลาท่านประพฤติปฏบิตัิ
ท่านมีสจัจะ ท่านมีสจัจะขึ้นมาเห็นไหม นั่งตลอดรุ่ง ตลอดรุ่ง ถือธดุงค์ ไม่ฉัน ๗ วนั ๗ วนั นี่ 
คนมีสจัจะมาท าอะไรมันถงึมีก าลงัใจไง ถ้าคนไม่มีสจัจะจะท าอะไร ท าอะไรกไ็ม่ได้ แล้วคนอืน่
ท าความดีกไ็ปอจิฉาตาร้อนเขานะ เห็นเขาท าอะไรนิดหน่อยกข็วางหูขวางตาไปหมดนะ จะต้อง
ให้เขามาเดนิตามตัวเอง ให้ชั่วเหมือนเราไง 

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า คนเกดิมามีขวานมาคนละเล่ม ทุกคนมี
ปาก แต่คนนั้นมีสติสมัปชัญญะ เขาจะพูดเขาจะอะไรน่ะ เขามีสติปัญญาของเขา พูดสิง่ใดแล้ว
กระทบกระเทอืนใครน่ะเขาไม่อยากจะพูด ถ้ากระทบกระเทอืนไง เวลาครบูาอาจารย์เห็นไหม 
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เวลาตีววักระทบคราด เวลาเทศนาว่าการน่ะ มันเป็นเพราะประวตัิหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นน่ะ 
เวลาท่านอยู่ถ า้สาริกา ท่านเห็นเลยหลวงตานั่นน่ะ เห็นพระหลวงตา ท่านมีครอบครัว เวลา
กลางคืนคิดถึงแต่ครอบครัวๆ  

นี่ไง เช้าลงมาน่ะ ท่านจะไปโปรดไง “หลวงตา เมื่อคืนน่ะ แต่งงานกบัเจ้าสาวคนเก่ากี่
รอบ” แต่งงานกบัอดีตภรรยาน่ะกี่คร้ัง คิดแล้วคิดอกีๆ อูย๋ เขาตกใจนะ พอเขาตกใจนะ รุ่งขึ้น
ลงไปบณิฑบาตเขาไปแล้ว หลวงปู่มั่นท่านสะเทอืนใจมาก การเตือนนั้นการเตือนเพื่อให้เขาได้
คิด ว่าเราบวชเป็นพระแล้ว อดีตภรรยาเขากอ็ยู่ที่บ้านของเขา อดีตสกีานั่นน่ะ ไอ้บวชเป็นพระ
แล้วน่ะกต้็องคุ้มครองดูแลหัวใจของตน เราเป็นภิกษุ เราไม่ใช่ฆราวาส ฉะนั้น หลวงปู่มั่นท่าน
เลยเตือนไง แต่งงานกบัอดีตภรรยาคนเก่าน่ะกี่รอบ โอ้ ความรู้สกึน่ะท่านรู้หมดน่ะ  

นี่ไง เพราะค าเตือนอย่างนั้นน่ะ พอด้วยค าเตือนเตือนเพื่อประโยชน ์ แต่เขาละอายกบั
ใจ เขาบอกคนรู้หมดแล้ว รู้ความคิดของเขา นี่ไปอกีทเีขาหายไปแล้ว นั่นน่ะมันกเ็ลยกลายเป็น
ความสะเทอืนใจของหลวงปู่มั่น ตั้งแต่บดันั้นมาหลวงปู่มั่นท่านจะพูดเร่ืองนี้ ท่านถงึพูดตีววั
กระทบคราด พูดอ้อมๆ ให้เขาได้คิดไง พูดตรงเกินไปเขากก็ระเทอืนใจ พดูตรงเกนิไปที่จะ
แก้ไขให้คนเป็นคนดี มันกเ็ลยกลายเป็นคนหนี กลายเป็นคนที่มคีวามทุกข์ในใจ มีคนทิม่แทง
หัวใจ เขาพูดไปแล้วเพื่อประโยชน์มันกจ็ะเจบ็ช า้น า้ใจ  

แต่เวลาจะสั่งจะสอนเห็นไหม มนัเลยต้องตีววักระทบคราดไง พูดอ้อมไปนะ ว่ามึง
ชั่วๆๆๆ แต่มันกย็ังจะชั่วอยู่อย่างนั้นน่ะ มันต้องยิงเข้าเป้าน่ะ ยิงเข้าเป้ามันกย็ังไม่ฟังน่ะ นี่ไง 
เวลาหลวงปู่มั่นท่านท า ท่านท าของท่านอย่างนั้นน่ะ นี่ไง เวลาฉันน า้ร้อนน่ะ เทศน์ทุกวนัพูดทุก
วนัน่ะ กพ็ูดถงึความชั่วของพระๆ น่ะ กเ็ตือนมึงนั่นแหละ เตือนพวกมึงนั่นแหละ มนัเข้าหัวใจ
มั่งหรือเปล่า มึงโง่ยิ่งกว่าหมา  

เวลาหมาเห็นไหมน่ะ หลวงตาพูดถ้าจะสร้างคุณงามความดีน่ะโง่ยิ่งกว่าหมาตาย หมา
มันตายแล้ว มันยังโง่เง่าเต่าตุ่นยิ่งกว่าหมาตาย ไอ้หมาเป็นๆ มันยังฉลาด ไอ้ช้างน่ะ ทางจงกรม
มันยังไม่ข้าม หมาดีๆ มนักตัญญนูะ มันเห็นเจ้าของนี่มันซือ่สตัย์ มันซือ่สตัย์ของมันไง นี่พูดถงึ
ว่า เวลาท าความดีน่ะโง่ยิ่งกว่าหมาตาย แต่เวลาท าความชั่ว เวลาท าความชั่วนะ ความชั่วไม่มี
ใครต้องการหรอก เวลาเกดิภัยพิบตัิ เวลาเกดิโรคระบาด เห็นไหม ตอนนี้ทางโลกน่ะเขาวติก
วจิารณไ์ข้หวดัใหญ่ เห็นไหม ไอ้ไข้หวดันกนั่นน่ะ เขากลวัมาก มันจะระบาดจากสตัวม์าถึง
มนุษย์ องค์การอนามัยโลกบอกเลย ถ้ามันระบาดขึ้นมาน่ะประชากรโลกจะตายเป็นร้อยๆ ล้าน
นะ เวลาโรคระบาดนะ เวลาไข้ระบาด นี่ไง เวลาเขาต้องปกป้อง เขาต้องคุ้มครอง เขาต้องดูแล  
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นี่กเ็หมือนกนั ถ้าความชั่ว ความชั่วไม่ต้องเอามาโชว์หรอก ไม่มีใครต้องการ อนามัย
โลกเขาป้องกนัเลย เขากลวัมันระบาดจากสตัวม์าถงึมนุษย์ แล้วจะติดต่อจากมนุษย์ไปมนุษย ์
แล้วไอ้ความชั่วนั่นน่ะอยู่ในใจน่ะ เอามาป้ายเขาท าไม ความชั่วไม่ต้องเอามาโชว ์ ความชั่ว
พยายามเกบ็ไว้ ความชั่วมันต้องมีสติปัญญา ยับยั้งมันไว้ อย่าให้มันออกมา กเิลสความชั่วไม่มี
ใครต้องการหรอก  

อนามัยโลก องค์การอนามัยโลกน่ะเขาป้องกนัเลยนะ เขาต้องคิดค้นวคัซนีเห็นไหม โรค
ระบาดเกดิมาแต่ละครั้งมันมาจากสตัว ์ สตัวม์ันระบาดมาจากสตัวก่์อน โรคนี้มันไม่ระบาดใน
มนุษย์ โรคติดต่อจากสตัวจ์ะไม่เข้าสู่มนุษย์ แต่เวลาเชื้อโรคมันแปลงพันธุ ์ มันกลายพันธุข์อง
มัน เหน็ไหม มันกลายพันธุม์ันจะหนักหน้าไปนะ มนัจะเข้าไปติดในมนุษย์ แล้วมนุษย์กต็ิดอยู่
แค่นั้น เวลาระบาดเข้าแค่มนุษย์ มนุษย์อยู่คนเดียว ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์มันจะไม่ติดต่อกนั 
แต่พอมันกลายพันธุข์ึ้นไป ระหว่างมนุษยม์ันกจ็ะติดต่อไประหว่างมนุษย์ นี่เวลาเชื้อโรค เวลา
โรคภัยไข้เจบ็นี่ เห็นไหม เขาป้องกนัๆ น่ะ แล้วกเิลสมันร้ายยิ่งกว่านี้อกีน่ะ 

กเิลสในใจมึงน่ะมันเลวทรามมาก แล้วไม่ใช่เลวทรามเท่านั้นนะ เลวทรามจนทุกคน
เออืมระอา เออืมระอาจนเขาเบอืนหน้าหนี เอง็ไม่ส านึกตนเลยหรือวะ เอง็ไม่รู้ เลยหรือวะว่ามัน
โรคระบาดที่องค์การอนามัยโลก เขาพยายามหาวคัซีนป้องกนักนัอยู่น่ะ แล้วเอง็เป็นมนุษย ์เอง็
เห็นภัย เอง็เห็นความทุกข์ความยากในชีวติเอง็ถงึมาบวชเป็นพระ แล้วบวชเป็นพระ ในสงฆ์
เห็นไหม ในสงฆข้์อวตัรปฏบิตัิของเขา สิง่ในวดันี่ใครเป็นคนดูแลรักษา ไอ้ศาลาสะอาดๆ นี่ 
ใครเป็นคนถู ไอ้น า้ที่มึงใช้อยู่นี่น่ะใครเป็นคนหามาให้ เอง็ไปอยู่คนเดียวส ิ เอง็ไปหาของเอง็
เองส ิเอง็ไปท าของเอง็เอง แล้วเอง็จะได้ไม่รู้จกับุญคุณของคณะสงฆไ์ง บุญคุณของเขา เขาดูแล
เขารักษา เขาดูความพร้อมเพรียงเหน็ไหม  

นี่วตัรในศาลา เช้าขึ้นมาเห็นไหม ต้องถูต้องเกบ็ต้องกวาด น า้ล้างเท้า น า้เขียงเท้า น า้
ล้างบาตร เขาต้องเตรียมไว้ให้พร้อม เตรียมไว้ให้พร้อม นี่ไง มันมีวตัรปฏบิตัิ สิง่ที่เขาท าไว้ท า
ไว้ให้ใคร แล้วเอง็ใช้ท าไม เอง็ใช้ของเขานี่เอง็เห็นบุญคุณเขาไหม ไอ้ช้างมันยังรู้จกับุญคุณของ
คน หมามันยังรู้จกับุญคุณของคนให้อาหารมัน สิง่ที่มึงใช้สอยอยู่นี่ใครเป็นคนหามา สิง่ที่เอง็ท า
อยู่นี่ใครเป็นคนหามา แล้วสิง่ที่ความช่ัวในหัวใจนี่เอง็ต้องไปป้ายสใีคร แล้วจะไปป้ายสเีขา
ท าไม ถ้าป้ายสเีขาไม่ได้กจ็ะกด กดเขาให้ยอมรับ แล้วใครเขาไปยอมรับเอง็ เขาบวชมาเขาหวงั
มรรคหวงัผล ทุกคนมีสทิธิ์ 

©2018 www.sa-ngob.com



เทศน์พระ เร่ือง หมาตาย ๗ 

 

นี่จตินี้มีคุณค่า จตินี้ เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ จตินี้ เวยีนว่ายตายเกดิแล้วน่ะ จตินี้ เกดิ
มาเป็นเรา เรานี่มีคุณภาพ เรามีอ านาจวาสนา เราเห็นคุณงามความดีที่ไม่ใช่วตัถุ เราเห็นคุณ
งามความดีที่ไม่ใช่แก้วแหวนเงนิทอง เราเห็นคุณงามความดีที่ไม่ใช่ยศถาบรรดาศกัดิ์ เราเห็น
คุณงามความดีที่ไม่ใช่เสยีงสรรเสริญยกย่องของสงัคม เราต้องการคุณงามความดีในหัวใจของ
เรา เราต้องการสติปัญญาสามารถยับยั้งความเห่อเหิมทะเยอทะยานในหัวใจของเรานี้  ในหัวใจ
ของเราน่ะ ถ้ามันจะเห่อมนัจะเหิมมันจะควรเห่อเหิมในธรรมและวนิัย เวลาเร่ืองธรรมและวนิัย 
สจัจะความจริงในหัวใจน่ะ มันควรจะปลกุจุดประเดน็ให้มันลกุโชนขึ้นมาในหัวใจของเรา  

ถ้ามันจุดประเดน็ลกุโชนขึ้นมาในหัวใจของเรา เวลาพระบวชใหม่ๆ ด้วยความศรัทธา
ความเช่ือเห็นไหม เขามีบริขาร ๘ ของเขา เขาพยายามขวนขวายเข้าป่าเข้าเขาของเขา เขา
พยายามจะประพฤติปฏบิตัิดัดแปลง ดัดแปลงตนของเขา เขาพยายามประพฤติปฏบิตัิ
ดัดแปลงหัวใจของเขาให้เข้าสู่สจัธรรม ให้สิง่ที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ารื้อค้นมา 
วมิุตติสขุๆ สิง่ที่สจัจะความจริงอนันี้  คนมีสติมีปัญญาที่มาบวชมาเรียนกนัอยู่นี้กบ็วชเรียน
เพราะว่าต้องการคุณงามความดีอย่างนี้  ต้องการสจัธรรมอย่างนี้   

ถ้าต้องการสจัธรรมอย่างนี้  เขาถงึแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เป็นทีพ่ึ่งที่อาศยัได้ ที่เป็นที่พึ่ง
ที่อาศยัได้เพราะอะไร เพราะประพฤติปฏบิตัิไปแล้วมันจะมีกเิลสตัณหาความทะยานอยากใน
หัวใจมันพลกิแพลง มันเล่ห์เหลี่ยม มันจะหลอกลวงตลอดเวลา ถ้ามีครบูาอาจารย์คอยแก้ไขให้
เรา มีครบูาอาจารย์คอยส่งเสริมเรา เขาแสวงหาครูบาอาจารย์กนัอย่างนี้ ไง ถ้าเขาแสวงหาครูบา
อาจารย์เพราะอะไร เพราะจติใจของเขามันลกุโชนขึ้นมาด้วยศรัทธา ด้วยสจัจะ ด้วยพลงังานใน
หัวใจนั้นเห็นไหม เขาท าขึ้นมาเพื่อประโยชน์กบัเขาไง เขาถงึแสวงหาไง สปัปายะ ๔ หมู่คณะ
เป็นสปัปายะ ถ้าหมู่คณะเป็นสปัปายะ สิง่ที่เป็นสปัปายะ สิง่ที่สงบร่มเยน็ สิง่ที่มันควรแก่การ
ประพฤติปฏบิตัิไง มันไม่ใช่สิง่ที่คอยทิ่มคอยต าไง  

สิง่ที่คอยทิ่มคอยต า เพราะในการประพฤติปฏบิตัิน่ะเขาต้องการความสงบ เขาต้องการ
ความราบร่ืนในใจไง มันไม่ต้องมีการกระเทอืนใจ ถ้ามันกระเทอืนใจนะ กเิลสมันร้ายอยู่แล้ว 
ไม่มีเชื้อไม่มีไข มันกเ็พ่นพ่านในหัวใจอยู่แล้ว ไม่มีสิง่ใดมันกค็รอบง าหัวใจอยู่แล้วไง แล้วถ้ามี
สิง่ใดไปกระเทอืนหัวใจของของเขาน่ะ แล้วเขาจะประพฤติปฏบิตัิ มันจะปฏบิตัิยังไงน่ะ  

เสยีใจ เสยีใจตรงนี้  เสยีใจมาก เสยีใจที่ไม่สามารถคุ้มครองลกูศษิย์ลกูหากูได้ คนที่
ประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาเราพยายามคุ้มครองดูแล เพราะในการปฏบิตัิน่ะมันส าคัญๆ ตรงนี้  
ส าคัญตรงความราบร่ืนในการปฏบิตัิก่อนจะเข้าทางจงกรม ก่อนที่เราเข้านั่งสมาธ ิ หัวใจเราไม่

©2018 www.sa-ngob.com



เทศน์พระ เร่ือง หมาตาย ๘ 

 

ควรมีอะไรคึกคะนองใช่ไหม ไม่ควรมีอะไรทีเ่ข้าไปกระตุ้นให้มนัลกุโชนใช่ไหม เวลาเราท า
ความสงบ เราท าเกอืบเป็นเกอืบตายมันกย็ากอยู่แล้วไง แล้วเวลาจะออกมาท าข้อวตัร กว่าจะ
เข้าไปปฏบิตัิ มันมีแต่ทิ่มต า มันมีแต่ไข้หวดันก ไข้หวดัใหญ่ อโีบล่า มีอะไรกท็ิ่มเข้ามาๆ แล้ว
เอง็มาบวชท าไม เอง็มาบวชท าไม  

เขามาบวชเขาบวชมาเพื่อมรรคเพื่อผล เขาบวชมาเพื่อประพฤติปฏบิตัิ ถ้าเขามาบวช
เพื่อประพฤติปฏบิตัินี่เขาต้องแสวงหาตรงนี้  เขาแสวงหาความราบร่ืนเห็นไหม ท าสิง่ใดแล้ว
ร่วมมือร่วมใจกนั เสรจ็แล้วกต่็างคนต่างไป ท าสิ่งใดให้มันพร้อมไง นี่ เวลาเขาพร้อมน่ะ เราถงึ
บอกว่าถ้าคนเราเกดิมาเห็นไหม จริตนิสยัของคนมันไม่เหมือนกนั องค์ความรู้คนไม่เท่ากนั มัน
มองประเดน็แตกต่างกนั ถ้ามีสิ่งใดมันขัดแย้งกนัเหน็ไหม กบ็อกว่าเร่ืองของเขาเร่ืองของเรา 
เร่ืองของเขาเราพยายามอย่าเอาเข้ามาในหัวใจของเราเห็นไหม เราจะรักษาหัวใจของเรา  

หลวงตาท่านสอนประจ า นั่นมันเร่ืองของเขา เราจะท าคุณงามความดี เราจะรักษาหัวใจ
ของเรา เราจะคุ้มครองดูแลเพื่อฝึกสติของเรา ไอ้นี่กไ็ปบอกเลยน่ะ มันทนผมไม่ได้ แล้วเอง็มี
สทิธอิะไร มีสทิธอิะไรต้องไปทนมึงน่ะ เอง็เป็นพ่อเขาเหรอ เอง็มีอะไรอ านาจเหนือเขาที่จะไป
ย ่ายีเขา เอง็มีสทิธอิะไร ใครมีสทิธเิหนือใคร มันไม่มสีทิธิ์ ไม่มีใครมีสทิธิ์เหนือใครหรอก สทิธิ
ไม่มี ศลีเท่ากนั มนุษย์เหมือนกนั เป็นคนไทยอยู่ใต้กฎหมายไทย อยู่ใต้รัฐธรรมนูญไทย สทิธิ
ความเป็นมนุษย์ ทุกคนมีสทิธคิวามเป็นมนุษยเ์ท่ากนัหมด ใครต้องทนใคร  

แต่นี่เพราะความประเสริฐของหลวงตา หลวงตาท่านประเสริฐบอกว่าไอ้คนหยาบๆ นี่
มันโง่ มนัโง่ยิ่งกว่าหมาตาย ไอ้หมาตายน่ะ หมามนัตายไปแล้วมันยังโง่กว่ามันอกี เวลาปฏบิตัิ
ท าดีน่ะไม่ได้ คราวนี้ เวลามันโง่ยิ่งกว่าหมาตายน่ะ เวลาสิง่ที่มันแลบออกมา เช้ือโรคน่ะ เช้ือโรค
เราป้องกนัมันไปทางอากาศ เห็นไหม ในทางอากาศ ในการหายใจ ทางน า้ ทางต่างๆ เชื้อโรค
มันกระจายไปใช่ไหม ถ้าโรคกระจายไป นี่กเ็หมือนกนั สงัคมมันมีการกระทบกระเทอืนอยู่แล้ว 
มันเร่ืองของเขา ใครกแ็ล้วแต่ไปติดเช้ือมา แล้วเข้าไปในครอบครัวของตน มันกจ็ะไป
แพร่กระจายในครอบครัวนั้น ครอบครัวนั้นจะเป็นโรคภัยไข้เจบ็ไปทั้งครอบครัวนั้นเพราะมัน
ได้รับเชื้อโรคนั้นมา เพราะมันเข้าไปแพร่กระจายในครอบครัวของตน เพราะครอบครัวของตน
กอ็ยู่ในครัวเรือนของตน  

นี่กเ็หมือนกนั ความช่ัวในใจของคนคนนั้น มนักร็ะบาดอยู่ในใจของใครคนนั้นแหละ ใจ
คนนั้นมันมีแต่เชื้อช่ัว มันยิ่งกว่าหมาตาย เพราะหมาตาย หมาตายมันมีประโยชน์นะ หมาตาย 
สตัวน์ักล่ามันได้อาหาร อแีร้งมันได้อาหารแล้ว พวกอแีร้งมันกนิสตัวท์ี่ตายแล้ว ถ้าหมามันตาย
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นะ ไอ้พวกมันยังเป็นอาหารให้กบัพวกสตัวก์ินซาก ฉะนั้น สิง่ที่ว่าหมามันตายมันเป็นประโยชน์
ไง แต่ไอ้เชื้อช่ัวในหัวใจน่ะ ไอ้หมาตาย ไอ้กเิลสตัณหาความทะยานอยากนี่มันเผาลนในใจของ
ตน ท าลายตัวเองจนโง่เซ่ออกีนะ ไม่รู้จกั ตัวเองน่ะเป็นโรคภัยไข้เจบ็เตม็ตัวเลย โอ้โห กูนี่
แขง็แรง กูนี่มาตรฐาน มันยังไม่รู้ตัวมันน่ะ  

นี่หมาตาย เวลาหมามันตายด้วยเชื้อช่ัวน่ะ มันไม่รู้ ว่าจากจติใจมันตายจากความดีไป
แล้ว ตายจากศีลตายจากธรรม เที่ยวทิ่มต าคนอืน่ท าลายเขาไปทั่ว นั่นไง เวลาใครติดภัยไข้เจบ็ 
เขาเข้าไปในครอบครัวของเขา เขากจ็ะไปเผยแพร่เชื้อในครอบครัวเขา ครอบครัวเขาเจบ็ไข้ได้
ป่วย มันรนุแรงกม็ีแต่คนตายในบ้านนั้น  

ไอ้เชื้อช่ัวในหัวใจเห็นไหม มนัชั่วของมันน่ะ ท าลายหัวใจของมันน่ะ แล้วมันยังไม่รู้ตัว
มันนะ นี่ไอ้เช้ือช่ัวที่มนัเผาลนในใจนั่นน่ะ สิง่นี้มันเผาลนในใจ แล้วเช้ือช่ัวนี่มันกจ็ะไปป้ายคน
อืน่ไง แต่คนอืน่เขาไม่รับ เพราะคนอืน่เขามีสติมีปัญญาของเขา เขาบวชมาบวชมาเพื่อมรรค
เพื่อผล ที่มาทุกข์มายากกนั เวลาทางโลกเขาๆ มีแสงสเีสยีง เขามีการด ารงชีพนะ เรากท็ าได้ 
เรากม็ีมือ เราพูดประจ า อยู่ ข้างในน่ะมีคนเข้ามาท าลาย บอกกูกม็ีมือมีเท้านะ กูกท็ าได้ แต่
เพราะกูละ เพราะกูเห็นคุณงามความดีของศาสนา กูเห็นคุณงามความดีของศลีของธรรม กูเห็น
คุณงามความดีของมรรคของผล กูกเ็ลยมาบวชนี่ แล้วบวชแล้วกูจะไปท าอย่างนั้นท าไม แล้วกู
ไม่ท าอย่างนั้นเห็นไหม เขาท ามาไง 

นี่ไง นี่เวลาหลวงตาท่านมีคุณธรรมในใจของท่านเห็นไหม เพราะท่านมีคุณธรรมใน
หัวใจของท่าน สิง่ที่เป็นมรรคเป็นผล สิง่ที่เป็นศลีสมาธปัิญญามันเป็นนามธรรม มนัไม่มมีา
อวดกนัโชวก์นัหรอก แต่ครบูาอาจารย์รู้  เวลาครบูาอาจารย์นะถ้าใครปฏบิตัิดี หลวงปู่มั่นน่ะ 
ใครปฏบิตัิดีปฏบิตัิชอบ ใครปฏบิตัิน่ะ หลวงปู่มั่นท่านจะถามประจ า “มหา ใจเป็นยังไงๆ” 
ถามทุกวนั ถามตลอด มันก้าวข้ามอปุสรรค ก้าวข้ามความลุ่มหลง ก้าวข้ามสิง่ที่มันหลอกลวงใน
ใจ ถ้าก้าวข้ามกเ็ชื้อช่ัวในใจนั่นไง ไอ้หมาตาย แล้วเอง็ก้าวข้ามไหม กก้็าวข้ามๆๆ ท่านกช่ื็นชม 
หลวงปู่มั่นกช่ื็นชม หลวงตาท่านกข็วนขวาย มีการกระท า ท่านช่ืนชม ท่านยินดีกนั ทั้งครทูั้ง
อาจารย์ท่านส่งเสริมกนัเห็นไหม ท่านส่งเสริม  

นี่ไง ศลีสมาธิปัญญาเป็นนามธรรมๆ สิง่ที่เป็นนามธรรมมันอยู่ในหัวใจของเรา อยู่ใน
ร่างกายเรานี้ ไง ถ้าร่างกายนี้ เขาท าคุณงามความดีน่ะ ถ้าคุณงามความดีขนาดนี้  คุณงามความดี
ที่เป็นนามธรรม ศลีสมาธปัิญญานี่เขาจะมีน า้ใจต่อกัน นี่เข้ากนัโดยธาตุ ธาตุของคนที่ดีๆ นะ 
ธาตุของคนที่มีคุณธรรมนะ เวลาไปธดุงค์ด้วยกนัน่ะ ถ้ามีพระที่ไปด้วยกนัมีศลีเสมอกนั 
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อย่างเช่นหลวงปู่พรหมกบัหลวงปู่ชอบท่านไปด้วยกนั ไปพม่า มันมีความสขุ จะทุกข์จนเขญ็ใจ 
จะอดจะอยาก จะไม่มีจะกนิ ยิ้ม มันไว้ใจน่ะ มันอบอุ่น โฮ้ ไปกบัเศรษฐี แม่งขนไปเตม็เลยน่ะ 
มันกนิอยู่คนเดยีว มันไม่เคยมองเราเลย ไปกบัเศรษฐีมันกลัวอดไง มันเขน็ มันใส่รถสบิล้อไป
นะ แล้วมันฉันอยู่คนเดียว ให้เขาไม่ได้ เดีย๋วหมด ให้เขาไม่ได้หรอก เดีย๋วมันขาดแคลน มัน
กนิอยู่คนเดียวน่ะ  

แต่เวลาเขาไปกนัน่ะ นี่ไง เวลาที่เขาไปด้วยกนัเห็นไหม นี่เขาศลีเสมอกนั ความเห็น
เหมือนกนั นี่กเ็หมือนกนั คนเขามาบวชๆ น่ะ เขามเีป้าหมายนะ ชีวติทุกคนมีค่าหมดน่ะ มีพ่อ
มีแม่เหมือนกนั มีพี่มีน้องเหมือนกนั มีการศกึษาเหมือนกนั มีหน้าที่การงานเหมือนกนั แล้ว
สละหน้าที่การงานมาบวชเป็นพระ มาบวชเป็นพระแล้วนี่เห็นไหม เขาไม่มีศกัยภาพอะไรเลย
เหรอ มองไปแล้วมันเหมือนคนบ้านนอกคอกนาคนคนหนึ่งที่มาห่มผ้ากาสาวพัสตร์เหรอ เขาก็
มีของเขา เขากม็ีพ่อมีแม่ เขากม็ีพรรคมีพวก ใครไม่มี แต่เขามีแล้วเขาเกบ็ไว้ในใจของเขา เขา
ไม่เอามาป้ายสกีนั ไม่เอามาท าลายกนั  

ถ้าเขาไม่เอามาท าลายกนัเห็นไหม แล้วเขาขวนขวาย เวลาเขาขวนขวายสิง่ที่เขามีเขาวาง
หมด อย่างเรากเ็หมือนกนั เรากว็างหมด เราวาง เราทิ้งไว้ ทิ้งไว้ให้กบัชาติให้กบัตระกูล แล้ว
เรามาบวชของเรา บวชของเราแล้วเราขวนขวายของเรา จะได้ไม่ได้มันกอ็ยู่ที่ความสามารถของ
เรา ถ้ามีความสามารถของเรา เราพยายามประพฤติปฏบิตัิของเราขึ้นมา ถ้าเราประพฤติปฏบิตัิ
ขึ้นมา มันกต้็องการไง เราไป เห็นไหม ที่ไหนที่ครบูาอาจารย์ท่านส่งเสริม โอ้โห เราไม่ลมื
บุญคุณ เวลาเราไปหลวงปู่สวุงสวุฒัน์ เราไป ท่านพูดเห็นไหม ไอ้หงบมึงมาจากไหน มาจาก
ราชบุรี เอามาพูดทุกวนั เวลาท่าน ท่านถามเลยนะ เอง็มาจากไหน เอง็มีวาสนาไหม เอง็ท าได้
มากน้อยแค่ไหน ท่านคอยบอกคอย เราแสวงหาครบูาอาจารย์อย่างนั้น เรากม็าประพฤติปฏบิตัิ
ของเรา  

ครบูาอาจารย์จะดีขนาดไหน ดูส ิ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากม็ีเทวทตั หลวงปู่
มั่นน่ะ ดูสิๆ  เวลาสิ้นจากหลวงปู่มั่นแล้วไง นี่มีโยมเขามาศกึษาประวตัิหลวงปู่มั่น แล้วกไ็ปหา
หลวงตา “อชิั้นน่ะช่ืนชมลกูศษิย์กรรมฐาน อช้ัินช่ืนชมสายหลวงปู่มั่นมากค่า” หลวงตาท่าน
บอกเลย “ลกูศษิย์หลวงปู่มั่นมีทั้งดีและชั่ว” ไอ้ชั่วๆ กเ็ยอะ ไม่ใช่ลกูศษิย์หลวงปู่มั่นจะดีไป
หมดหรอก ลกูศษิย์พระพทุธเจ้ายังชั่วเลย แล้วจะมาแอบอ้างจะมาเกาะเอาเครดิตไปขายกนิน่ะ 
ไม่มี ความดีมันเกดิจากการกระท า ความดีมันเกดิจากหัวใจของเรา ถ้าหัวใจเราท าขึ้นมาดีเห็น
ไหม  
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นี่ไง เวลาคนเขาศรัทธาเขากศ็รัทธานั่นแหละ แต่เขามีสติปัญญามากน้อยแค่ไหน เขา
เห็นเปลอืกนอก เขาเคารพของเขา แต่วนัใดเขามีสติเขาเห็นขึ้นมา เขากท็ิ้ง ไม่มีหรอก ข้างนอก
พึ่งไม่ได้ ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่ง ที่พึ่งของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆเ์ท่านั้น พระธรรมๆ 
บณิฑบาตมากพ็อฉัน แต่หัวใจมันเร่าร้อนหรือไม่ บณิฑบาตมาฉัน ฉันแล้วฉันเลก็ฉันน้อยน่ะ 
หลวงปู่พรหม หลวงปู่ขาว หลวงปู่ชอบเห็นไหม อดทสีบิวนัยี่สบิวนัในป่า อยู่ในป่าไม่มีจะกนิก็
ไม่ต้องกนิ แต่จติใจร่ืนเริง จติใจนี่สว่างไสว เขาปรารถนาตรงนั้น เขาปรารถนาคุณงามความดี
ในหัวใจตรงนั้น 

นี่กเ็หมือนกนั วตัรปฏบิตัิเขาต้องการตรงนั้น เขาต้องการตรงนั้น แต่ แต่คนเราเกดิมา
นี่เราเกดิจากพ่อจากแม่ พ่อแม่เราอยู่ทางโลกนะ พ่อแม่ทุกคนอยู่ทางโลก แล้วเราเป็นลกูของ
พ่อแม่ เรากม็ีเลอืดเนื้อเชื้อไขเหมือนพ่อแม่นั่นแหละ แต่พ่อแม่ท่านกอ็ยู่ของท่าน ท่านกห็าอยู่
หากนิของท่านตามอ านาจวาสนาของท่าน แต่เรามาบวชเป็นพระ แล้วบวชเป็นพระปฏบิตัิ เรา
ฉันแค่มื้อเดียว แล้วเวลาจะประพฤติปฏบิตัิเรายังอดนอนผ่อนอาหาร การอดนอนผ่อนอาหารนี่
กเ็พื่อให้จติใจมันเบา ต้องการความคล่องตัวในการปฏบิตัิเพราะเรามีความปรารถนาอยากได้
มรรคได้ผล ถ้าเรามีความปรารถนาอยากได้มรรคได้ผล มรรคผลมันเกดิที่หัวใจ เรากต้็อง
พยายามแสวงหาหัวใจของเรา  

ถ้าเราแสวงหาหัวใจของเราพบเห็นไหม ปลกูดอกบวัที่ใจๆ น่ะ เรากพ็ยายามประพฤติ
ปฏบิตัิค้นคว้าให้เกดิพุทธะ ให้เกดิดอกบวัขึ้นมา ให้เกดิศีล เกดิสมาธ ิ เกดิปัญญาขึ้นมา นี่
หน้าที่ของนักบวช ถ้าเราจะเก่งเราต้องเก่งตรงนี้  เก่งตรงที่เราต้องประพฤติปฏบิตัิให้เป็นช้ิน
เป็นอนัขึ้นมา แล้วถ้าปฏบิตัิเป็นชิ้นเป็นอนัขึ้นมา คนแค่มีศลีน่ะ เขากไ็ม่กระทบกระเทอืนหมู่
คณะแล้ว ศลีน่ะเขาไม่กระทบกระเทอืนคนอืน่แล้ว ศลี สมาธ ิปัญญา  

ไอ้นี่บอกว่าปฏบิตัิ แต่เที่ยวทิ่ม เที่ยวทิ่มเที่ยวต าเห็นไหม ไอ้หมาตายน่ะ หมาตายมัน
เน่ามันเหมน็ กลิ่นมันขจรขจาย แล้วพอเดินไปทางไหน โอ้โห เขาหลกีหนีนะ ตอนนี้ ไม่มีใคร
อยากเข้าใกล้เลยน่ะ กลิ่นมันเหมน็ แล้วเช้ือโรคมันนี่ส าคัญ ไม่ได้มันตายนะ แล้วคนไม่เคยท า 
พอคนไม่เคยท า มีคนชักน าท าหนหนึ่ง เอะ๊ เฮ้ยท าอย่างนี้ ได้เหรอ มีหนึ่ง เดีย๋วมีสองมีสามมีสี ่
นิสยัเสยีหมดไง นิ้ วไหนร้ายต้องตัดนิ้ วนั้นทิ้ง ถ้านิ้ วมนัร้าย ไม่ตัดทิ้งมันจะเน่าทั้งมือ แล้วถ้ามือ
นั้นเน่าแล้วมันจะเริ่มเข้าสู่ร่างกาย มะเรง็เวลามันไปทั่วร่างกายแล้วไม่เหลอื นิ้ วไหนร้ายต้องตัด
นิ้ วนั้นทิ้ง  

©2018 www.sa-ngob.com



เทศน์พระ เร่ือง หมาตาย ๑๒ 

 

นี่ไง ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ ทางโลกเขาหาอยู่หากนิกนั นี่ถ้ามี
ปัจจยัขึ้นมาเห็นไหม เราจะเสยีทรัพย์เพื่อรักษาอวยัวะ เราจะยอมสละอวยัวะเพื่อรักษาชีวติ 
แล้วถ้าปฏบิตัิขึ้นมา เราจะยอมสละชีวติเพื่อรักษาธรรม รักษาสจัธรรม รักษาคุณงามความดีไง 
ถ้ารักษาคุณงามความดีขึ้นมา มีสติมีปัญญาขึ้นมาเหน็ไหม เวลาประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา เวลา
หลวงตาท่านพูดไง เวลาประพฤติปฏบิตัิจะสร้างคุณงามความดีน่ะโง่ยิ่งกว่าหมาตาย แต่เวลาท า
ชั่วน่ะ กลิ่นมันเหมน็ยิ่งกว่าหมาตายอกี นี่เวลาประพฤติปฏบิตัิโง่ยิ่งกว่าหมาตาย มันไม่มีอบุาย
พลกิแพลงเลยเหรอ มันไม่มีอะไรท าให้เป็นคุณงามความดีขึ้นมาบ้างเลยเหรอ แล้วเวลาเราเชื้อ
ชั่วๆ กง็บุงบิเกบ็ไว้ในใจ อุย๊ใครจะไม่รู้ ไม่เห็น หมามนัตายแล้ว อแีร้งมันจะบนิมากนิซาก หวง 
เกบ็ไว้เป็นสมบตัิของตน ความดีของกูๆ ความดีของหมาตาย แล้วเชื้อช่ัวน่ะมันท าลายเขา 
ท าลายเขาไปหมดนะ แล้วท าลายมันเป็นประโยชน์อะไร 

บวชเป็นพระมานี่บวชมาเพื่อมรรคเพื่อผล บวชมาเพื่อสร้างเพื่อสมคุณงามความดี หรือ
บวชมาหาบาปหากรรม บวชมาเพื่อท าลาย คนที่ประพฤติปฏบิตัินะ เขานั่งสมาธน่ิะ กว่าเขาจะ
นั่งสมาธ ิ เขาจะตั้งใจ เขาท าได้มันกแ็สนยาก แล้วเขาจะนั่งปฏบิตัิของเขา เราเที่ยวไปยุแยง ยุ
แยงเจาะท าลายเขา มันจะเป็นบุญไปที่ไหน  

นี่ไง จูฬปันถกกบัมหาปันถกเห็นไหม นี่ที่ว่าท่องคาถาค าหนึ่งกไ็ม่ได้ๆ กเ็พราะเหตุนี้
แหละ เขาท่องปาฏโิมกข์ แต่ตัวเองเป็นผู้ที่ฉลาดท่องได้คล่องแคล่วมาก ชาตินั้นเป็นชาติ
นักปราชญ ์เห็นเขาท่องปาฏโิมกข์ขลกุๆ ขลกัๆ ติดๆ ขัดๆ หัวเราะเยาะเขา หัวเราะเยาะกย็ิ้มๆ 
ไง ไอ้คนที่ท่องปาฏโิมกข์มันอายมันกเ็ลกิ ไม่ท่องปาฏโิมกข์เลย กรรมอนันั้นน่ะ เวลามาเกดิ
เป็นจูฬปันถกน่ะท่องธรรมะข้อเดียวท่องไม่ได้ ท่องยังไงกท่็องไม่ได้  

เวลากรรมมันให้ผลเห็นไหม ไอ้ทีม่ึงท าช่ัวๆ นั่นน่ะ มึงกว่็าเป็นความดีนั่นน่ะ เดีย๋วถ้า
กรรมให้ผลมาน่ะ นี่ชีวตินี้กท็ุกข์ยากขนาดนี้แล้ว แล้วไปข้างหน้ามึงจะไปเจออะไร ชีวติปัจจุบนั
นี้กท็ุกข์ยากขนาดนี้อยู่แล้ว กย็ังสร้างความชั่วมันมากขึ้นไป ท าลายเขาอยู่ตลอด แล้วบอกว่า
บวชพระแล้วไม่ได้มรรคไม่ได้ผล บวชพระแล้วไม่ได้คุณงามความดี กเ็หตุทีม่ึงสร้างมันดีหรือ
ช่ัวล่ะ ถ้าเหตุที่มึงสร้างมันช่ัวน่ะ แล้วอนาคตมึงจะไปไหนน่ะ อนาคตน่ะ อนาคตมึงจะเจออะไร
ล่ะ  

โธ่ มันไม่มีใครโง่กว่าใครฉลาดกว่าใครหรอก การศกึษาธรรมตามกนัได้ คนมีวาสนาไม่
มีวาสนานะมันอยู่ที่การกระท านี่แหละ ชาตินี้ เราเกดิมามีวาสนาเรากส็ร้างคุณงามความดีของเรา 
สมเดจ็โตกบัครบูาอาจารย์เห็นไหม ท่านบอกหมานี่อย่าไปข้ามมันนะ มนัอาจเป็นพระโพธสิตัว์
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กไ็ด้ สตัวแ์ต่ละตัวน่ะเขาเป็นพระโพธสิตัวม์าเสวยชาติเป็นอย่างนั้นกไ็ด้ เราจะไปข้าม เหยียบ 
ข้ามหมิ่นเขาเหรอ นี่กเ็หมือนกนั ชีวติของเราไง ชีวติของเราน่ะ อนาคตมันจะไปไหนน่ะ เอง็ไม่
มีสติสมัปชัญญะเลยเหรอว่าเอง็จะท าอะไร เอง็สร้างแต่บาปแต่กรรม คนเขามาเขาพยายาม
สร้างคุณงามความดี เขาหาทางประพฤติปฏบิตัิ เขาหาช่องทางในการกระท า  

เวลาเราอยู่กับหมู่คณะที่ดีนะ เวลาเราไปธดุงค์ไปเห็นไหม ชาวบ้านเขาเห็นพระมานะ 
เขารีบท าแคร่ให้เลย นั่นน่ะเขาฉลาด เขาได้บุญแล้ว เขาสร้างวมิานเขาหลงัหนึ่งแล้ว นั่นน่ะ ถ้า
เขาท าดี แล้วพระปฏบิตัินะได้สมาธ ิ อย่างเช่น หลวงปู่ขาวนี่ไปอยู่ในป่าน่ะ แล้วสิ้นกเิลสน่ะ โอ้
โห ไอ้คนที่มันเอาหญ้ามาปูให้นั่ง โห มนับุญมหาศาลเลย คนทางอสีานนะ เขาขวนขวายนะ 
เห็นพระมาน่ะเขาท าแคร่ให้ ท าอะไรให้ เขาปรารถนาบุญกุศล เขาปรารถนาคุณงามความดี 
นั่นน่ะ เขาพยายามสร้างสมคุณงามความดีของเขา ไอ้นี่แม่งพระอยู่ในวดัด้วยกนั ทิม่เอาๆ คน
คนเขาภาวนายังทิ่มเอาๆ เอง็ท าอะไรวะ ชาวบ้านเขาน่ะเขายังปรารถนาความดีนะ ชาวบ้านเขา
ยังเห็นคุณงามความดี เขายังอยากสร้างสมคุณงามความดีเพื่ออนาคตของเขา ไอ้นี่เอง็บวชเป็น
พระแล้ว เอง็เป็นนักปฏบิตัิแล้ว เอง็ควรแยกถูกแยกผดิได้ ธรรมวนิัยกม็ี เอง็ควรท าคุณงาม
ความดีเพื่อตัวเองนั่นแหละ ไม่ได้ท าคุณงามความดีเพื่อใครหรอก  

ใครท าใครได้ ท าดีต้องได้ดี ท าชั่วต้องได้ชั่ว ใครท าชั่วต้องได้ชั่วแน่นอน ใครท าคุณงาม
ความดีต้องได้คุณงามความดีแน่นอน แต่ แต่ที่เราปล่อยปละละเลยนี่ สิ่งนี้มันสะเทอืนใจเรา
มาก เพราะเราเป็นผู้รับผดิชอบ แล้วเราปล่อยปละละเลยให้คณะสงฆโ์ดนพระหมาตายตัวหนึ่ง
เข้ามาทิ่มแทง ท าลาย ท าลายพระดีๆ ให้เศร้าหมอง ท าลายให้พระดีๆ ขุ่นข้องหมองใจ แล้วก็
ยังอหังการนะ พระสงบเป็นอาจารย์ พระสงบนี่มีลกูศษิย์ ยังภมูิใจอยู่นะว่าเรามีลกูศษิย์ลกูหา 
แต่ไม่รู้หรอก ลกูศษิย์ลกูหาน่ะโดนไอ้หมาตายมันเหยยีบย ่าท าลายแค่ไหน  

มันเสยีใจ เสยีใจเพราะความบกพร่องของเรานี่ ทั้งๆ ที่เรากป็รารถนา เพราะเราบวชมา 
เราธดุงค์มาเรากเ็จอ ในสงัคมทุกสงัคมมีคนดีและคนชั่ว ในวงการพระเห็นไหม ดูส ิที่หลวงตา
ท่านพูดน่ะ ในลกูศษิย์หลวงปู่มั่นมีทั้งพระดีและพระเลว พระเลวกม็ี พระหากนิกม็ ีพระท าลาย
คนกม็ี มทีั้งนั้นน่ะ ในสงัคมทุกสงัคมมีคนดีและคนเลว แล้วเรากธ็ดุงค์ผ่านประสบการณอ์ย่าง
นั้นมา แต่ แต่เวลาเรามาอยู่ในวดั เรากส็ร้างของเรามาอย่างเนี้ย แล้วเวลาปากน่ะ ปากกพ็ูด
หวานเจี๊ยบ พูดหวาน พูดดี แต่พฤติกรรมมันเลวทราม ไอ้พวกหมาตาย เอวงั  
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