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...ความสุขกนั เราอยากจะหาทางไปกนั แลว้ไปๆ ทางไหน เวลาอยากๆ ไปนิพพาน แต่มนั
ตอ้งมีทางไปสิ ทางไปพระนิพพานมนัตอ้งหาทางไป ถา้ทางไปไดถึ้งจะไปได ้ มนัถึงยอ้นกลบัมา
พระกสัสปะ เห็นไหม พระพทุธเจา้บอกพระกสัสปะ  

“กสัสปะเอย เธอกแ็ก่ปานเรา อาย ุ๘๐ แลว้ จะฉนับิณฑบาตของคหบดีบา้งกไ็ด ้คหบดีจีวร 
ใชจี้วรของคหบดีเขาถวายกไ็ด ้ท าไมเธอตอ้งทรมานอยู?่”  

พระกสัสปะเป็นพระอรหนัต ์อาย ุ๘๐ ปานพระพทุธเจา้ เพราะพระกสัสปะน้ีอาย ุ๑๒๐ ปี
ถึงจะดบัขนัธ์ปรินิพพานไป ตอนอาย ุ๘๐ น่ีอายเุท่าพระพทุธเจา้เลย  

“แก่กแ็ก่ปานเรา ทุกขก์ทุ็กขม์าอยา่งนั้น ท าไมตอ้งมาทุกขอ์ยูใ่นธุดงควตัรอีก?”  

พระกสัสปะไดรั้บการเป็นเอตทคัคะ พระพทุธเจา้ยกยอ่งในทางธุดงควตัร ธุดงควตัร ๑๓ 
ขอ้ปฏิบติัไดห้มด ไม่เคยเขา้ไปฉนัขา้วในบา้นใคร มีแต่บิณฑบาตตลอด  

“กสัสปะเอย เธอกแ็ก่ปานเรา แลว้ท าไมตอ้งถือธุดงคไ์วอี้ก?” เพราะวา่ไม่มีกิเลสในหวัใจ
แลว้ 

พระกสัสปะบอกวา่ “ขา้พเจา้มีจริตนิสยัชอบทางน้ี แลว้ท่ีถือไวถื้อเพราะอะไร เหตุผล
เพราะวา่ไดใ้หอ้นุชนรุ่นหลงัไดมี้ตวัอยา่ง ไดมี้แบบอยา่ง”  

เวลาเราพดูถึงธุดงควตัร พระธุดงค ์ ธุดงคต์รงไหน? ธุดงค ์ ๑๓ นะ โลกเขาจะเห็นว่าพระ
ธุดงคห่์มผา้เขม้ๆ เป็นพระธุดงค ์ ผา้เขม้ๆ ผา้ท่ีไหนกมี็ สีจะเขม้ขนาดไหนกไ็ด ้ แต่วตัรปฏิบติันะ 
ถือผา้ ๓ ผนื บิณฑบาตเป็นวตัร ฉนัอาหารภาชนะเดียวเป็นวตัร แลว้กอ็ยูใ่นท่ีโล่งแจง้ เห็นไหม 
อนัน้ีมนัจะเขา้มาช าระกิเลส  
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แต่ในเม่ือพระกสัสปะไม่มีกิเลสแลว้ ท าไมตอ้งถือ? เพราะมนัเป็นวิธีการเขา้ไปจ ากดักิเลส
เฉยๆ เพราะกิเลสส้ินแลว้ จะถือไม่ถือมนัเป็น.. พระหลายองคเ์ลย พระเรวตัตะกช็อบเร่ืองน้ีมาก 
อยูป่่าเป็นวตัร แต่พอออกมาแลว้ เห็นไหม ไอเ้คร่ืองน้ีมนัเป็นเคร่ืองด าเนินเขา้ไปช าระกิเลสไง  

พระพทุธเจา้เห็นวา่พระกสัสปะเป็นผูท่ี้ไม่มีกิเลส ใหป้ล่อยวางบา้งกไ็ด ้ ปล่อยวางแลว้
เพราะวา่อนัน้ีมนัเป็นเคร่ืองมือเขา้ไปช าระกิเลส พอช าระเสร็จแลว้เคร่ืองมือมนักห็มดความหมาย
ไป มนัไม่ตอ้งไปถืออีกเพราะเคร่ืองมือนั้น เราท าครัวเสร็จท าไมถือมีดอยูก่บัมือล่ะ? มือไม่ปล่อย
วางมีดไม่ปล่อยวางเคร่ืองท าครัวล่ะ? แต่น่ีท่านถือไวใ้หพ้วกเราดูไง วา่จบัมีดจบัอยา่งน้ีนะ เวลาจะ
จบัใชจ้บัอยา่งน้ีนะ น่ีเป็นเคร่ืองมือวิธีการ  

แลว้อีกส่วนหน่ึง เวลาพระพทุธเจา้พดูถึงลกูศิษยข์องพระสารีบุตรมาหาพระพทุธเจา้ มา
กลางคืน มาจดัของกนัเสียงดงัมาก ตอนนั้นพระนาคิตะเป็นผูอุ้ปัฏฐากอยู ่ 

“นาคิตะนั้นพวกใคร? เขามาท าอะไรกนั? ดัง่ชาวประมงเขาหาปลา”  

น่ีบอกวา่ “ลกูศิษยข์องพระสารีบุตรจะมากราบพระพทุธเจา้”  

“ใหไ้ล่เขาออกไป! ใหไ้ล่ไป! เป็นศากยบุตรแท้ๆ  แต่ไม่รู้ระเบียบไม่รู้วนิยัเลย มาส่งเสียง
ดงัเจ๊ียวจ๊าวกนัตอนกลางคืน”  

เวลาคนท่ียงัมีกิเลสอยู ่พระพทุธเจา้ติ พระพทุธเจา้เอด็นะ วา่ให้ท าใหอ้ยูใ่นร่องในรอย เอด็
วา่กล่าวเพราะอะไร? เพราะยงัมีกิเลสอยู ่ ยงัตอ้งท าความส ารวมระวงัอยู ่ ตอ้งใชธุ้ดงควตัรเขา้ไป
ช าระจิตใจ เขา้ไปดดัแปลงหวัใจใหม้นัเขา้ถึงทางตรงใหไ้ด ้ เห็นไหม เอด็เตือนวา่ นัน่เวลาเอด็
เตือนวา่ แต่พระกสัสปะน่ีบอกวา่ “ท าไมตอ้งท า? ใหล้ดใหล้ะได”้  

ใหล้ดใหล้ะเพราะคนท่ีไม่มีกิเลสแลว้ มนัส้ินกิเลสแลว้ เคร่ืองมือการด าเนินน้ีเอาไวใ้ห้
อนุชนรุ่นหลงัเรียนเป็นแบบอยา่งเท่านั้น แต่คนท่ีมีกิเลสอยูต่อ้งอาศยัส่ิงน้ีเขา้ไป ธุดงควตัร เราถือ
ธุดงควตัร ตอ้งถือธุดงควตัรวา่เป็นเคร่ืองก าจดักิเลส ธุดงคน้ี์เป็นการมกันอ้ยสนัโดษเพื่อจะให้
กิเลสมนัแสดงตวัไง  

ถา้เราท าสะดวกสบายของเรา มนักส็ะดวกสบายของเรา ธุดงควตัรมีเหตุผลอยา่งนั้น แต่
ธุดงควตัรเขา้ไปแลว้ ธุดงควตัรเพื่อจะใหกิ้เลสน้ียบุยอบลง ใหกิ้เลสน้ีเบาบางลง ใหกิ้เลสน้ีเบาบาง 
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เปิดช่องใหปั้ญญามนัเกิดไง ไม่อยา่งนั้นความคิดของเรามนัจะเป็นความคิดของกิเลสทั้งหมด 
ความคิดหรือความเห็นของตวั เห็นไหม  

ถา้เราอดอาหาร เราท าตวัใหล้  าบากไป มนัไม่ไดน้ะ ร่างกายน่ีมนัตอ้งรับอาหารตามหลกั
วิทยาศาสตร์ ตามหลกัโภชนาการ ตอ้งไดอ้าหารครบหมู่ ตอ้งเห็นไหม มนัท าไม่ได ้ เห็นไหม ถา้
ปัญญาไม่มีธุดงควตัรเขา้มาหกัหา้ม มนัจะคิดออกไปท านองนั้น ถา้ธุดงควตัรเขา้มา มนัจะเป็นจะ
ตาย กิเลสมนัส าคญักวา่ กิเลสมนัใหทุ้กขม์ากกวา่ เราอดเราอ่ิมเพื่อจะดูตวัตน เพื่อจะจบัคน้ควา้หา
มนั อนัน้ีท าได ้วิธีการการกระท าน้ีคือการต่อสู้ การเขา้ไป  

แลว้พอปัญญามนัเกิดข้ึนไปน้ีเป็นสุตมยปัญญา เป็นจินตมยปัญญา เป็นภาวนามยปัญญา
ข้ึนมาเร่ือยๆ ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนนั้นมนัช าระกิเลสดว้ยภาวนา ดว้ยมรรค ๘ แต่อาศยัน้ีเป็น
เคร่ืองกา้วด าเนินไปไง เราท าแต่ความสะดวกสบายของเรา มนัเป็นไปไดย้าก เคร่ืองมือการด าเนิน
มนัถึงส าคญั ส าคญัเขา้ไปถึงหาตรงนั้น  

แต่ถา้ส าคญั กิเลสมนักอ็าศยัเคร่ืองมือน้ีเป็นท่ีระบายออก เห็นไหม ถา้ถือวา่จ  าเป็นตอ้ง
ธุดงควตัร ธุดงคน้ี์ส าคญัท่ีสุด สตัวท่ี์อยูใ่นป่าเขาไม่รู้จกัธุดงคห์รอก แต่เขาเกิดในป่า เขาใชชี้วิตใน
ป่า แลว้เขากต็ายไปในป่า สตัวใ์นป่าเขาไดอ้ะไรข้ึนมา? ถา้เราถือวา่การอยูป่่าน้ีส าคญั แบบ
พระกสัสปะ เห็นไหม น่ีเป็นวิธีการท าเท่านั้น พระพทุธเจา้บอกวา่ “เธอท าไมตอ้งท าอีก?”  

ถา้ผูท่ี้ผา่นแลว้ ถา้เราถือธุดงควตัรน้ีเป็นท่ีวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีเราตอ้งเป็นทางเดียว สตัวท่ี์
อยูใ่นป่ามนัถือธุดงคไ์หม? มนัไม่บอกธุดงคไ์ม่ธุดงคม์นักอ็ยูใ่นป่า มนัไม่ตอ้งมียารักษามนักอ็ยูใ่น
ป่าของมนั มนัเกิดมาในป่าแลว้มนักต็ายไปในป่า แลว้มนักต็ายไปพร้อมกบักิเลส มนัเกิดข้ึนมา
พร้อมกบักิเลสแลว้มนักต็ายไปพร้อมกิเลส แลว้ใจดวงนั้นจะเอาไปเกิดใหม่ เกิดเป็นใครกไ็ด ้
เพราะมนัเป็นสตัวป่์า สตัวเ์ดรัจฉานมนัไม่รู้วิธีการ การถือธุดงคเ์ป็นคร้ังเป็นคราว ในเร่ืองเนสชั
ชิก พระพทุธเจา้ใหถื้อไดไ้ม่ตลอดไป เร่ืองการอยูใ่นท่ีวา่งกเ็หมือนกนั ใหอ้ยูไ่ด ้๘ เดือน หนา้ฝน
หา้มอยู ่หา้มอยูน่ะ  

อนัน้ีถึงวา่เราถือธุดงคต์อ้งมีปัญญา เราท าอะไรตอ้งมีปัญญา อยา่งหลวงตาบอก เห็นไหม 
ตอนถือธุดงคท่ี์อยูก่บัหลวงปู่ มัน่ ถือธุดงควตัร ฉนัเฉพาะในบาตร แต่วา่เวลาเร่งแรงเกินไป หลวง
ปู่ มัน่เอาอาหารหยอดให ้“ภตัตามหลงัมา ภตัมาสาย ขอใส่หน่อย” เห็นไหม อนันั้นเพือ่จะใหค้วาม
คมกลา้ใหม้นัเบาบางลงหน่อย อนันั้นเวลามนัสูงนะ  
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แต่พวกเราต ่า น่ีธุดงควตัรส าคญั ส าคญัมาก ส าคญัเพื่อเป็นเคร่ืองมือช าระกิเลส ถา้เราไม่มี
เคร่ืองมือเลย กิเลสมนัยิม้อยูต่ลอดเวลานะ กิเลสเกิดกบัเรา เราเกิดมาพร้อมกิเลส กิเลสพร้อมเกิด
มากบัเรา มนัอยูห่ลงัความคิดของเรา มนัตอ้งอาศยัเราเป็นท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองมือท่ีอยูอ่าศยั เห็นไหม 
แลว้ยงัอาศยัเราออกไปหาเหยือ่เขา้มาใหม้นัอีก เราท าความอกศุล นัน่เป็นเคร่ืองมือหาเหยือ่เขา้มา
ใหม้นัตลอด  

ฉะนั้นธุดงควตัรส าคญัตรงนั้น ความส าคญัวา่ส าคญั แต่! แต่ถา้คิดวา่ส าคญัเฉพาะแง่เดียว 
แลว้เราไม่ท าวิธีการอยา่งอ่ืนเลยมนักไ็ม่ถกูตอ้ง มนัตอ้งวา่ใหเ้ป็นมชัฌิมา แต่มชัฌิมาต่อเม่ือมนั
เป็นภาวนามยปัญญาข้ึนมา มนัช าระกิเลสแลว้มนัถึงจะเห็นคุณเห็นโทษโดยธรรมชาติของมนั  

เราเทียบ เห็นไหม เทียบถึงวา่ถา้มนัจ าเป็นจริงๆ แลว้สตัวม์นัอยูใ่นป่า เพราะสตัวอ์ยูใ่นป่า 
เขาไม่มีปัญญา เขาท าไม่ได ้ เราอยูใ่นเมือง เราเป็นสตัวส์งัคม เวลาเราไปอยูใ่นป่า เราไปอยูใ่นท่ี
กลวั มนัจะยอ้นกลบัมาหาวา่ความกลวัอาศยัชยัภูมินั้นส าคญัมากเลย ส าคญัตรงไหน ส าคญัท่ีวา่พอ
มนักลวัข้ึนมา มนัไม่คิดออกไป  

เราเขา้ป่าชา้ เรามีความคิดฟุ้ งซ่านขนาดไหน เราเดินเขา้ป่าชา้ ความคิดฟุ้ งซ่านนั้นจะหดตวั
ทนัที มนัจะไปกลวัผแีทน เห็นไหม การกลวัผแีทนนั้นมนัช่วยใหค้วามคิดฟุ้ งซ่านนั้นหายไป เกิด
เป็นความกลวัแทน แลว้เรากต็อ้งก าหนดวา่กลวันั้นมาจากอะไร? น่ีมนัจะเขา้มาจากใจ เขา้มาหาใจ
ไง กลวันั้นอาการเกิดดบั เม่ือก่อนท าไมเราฟุ้ งซ่านอยู ่ ไม่เคยกลวัอะไรเลย เขา้ป่าชา้ท าไมมากลวั
ล่ะ? แลว้ความฟุ้ งซ่านนั้นหายไปไหน?  

เขา้ไปในป่ากเ็หมือนกนั ความกลวัป่า ความกลวัเสือ ความกลวัต่างๆ มนัจะหนักลบัมาหา
ความสงบ เร่ิมตน้ เห็นไหม น่ีเป็นเคร่ืองมือ น่ีเพราะผูมี้ปัญญา ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองมือมนัเลยเป็น
ปัญญาเขา้มาเพื่อใชเ้ป็นประโยชนข้ึ์นมาบงัคบักิเลสของตวั บงัคบัเขา้มา  

น่ีปรารถนานิพพานกนั ปรารถนานิพพานแลว้หาวิธีการยงัหาไม่ถกูไง แมแ้ต่เร่ืองการบุญ
กศุลยงัวา่ท าผดิหรือท าถกู ไอน้ั้นมนัเร่ืองหยาบแลว้ มนัเร่ืองภายนอก เร่ืองภายนอกท่ีเราจะหาเขา้
มา บุญกศุลนั้นมนัเป็นท่ีวา่สร้างสมบารมีเพื่อจะใหจิ้ตน้ีอ่อนควรแก่การงาน  

ศีล สมาธิ ปัญญา เห็นไหม ศีลน้ี มีศีลข้ึนมา มีทานข้ึนมาฟังธรรม พอฟังธรรมมีเกิดศีล เกิด
ความเห็นถกูตอ้งเขา้มา น่ีดดัแปลงตนเขา้มา ดดัแปลงตนเขา้มา.. น่ีปัญญา ผูท่ี้เขา้อยูป่่าโดยมี
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ปัญญา มนัจะใชน้ั้นเป็นอาวธุเขา้มาช าระกิเลส ถา้เราไม่มีปัญญา เราอาศยัวา่ธุดงควตัรตอ้งท าตาม
ประเพณี มนักเ็หมือนสตัวป่์าตวัหน่ึง  

สตัวป่์าตวัหน่ึงอยูใ่นป่า มนัไดอ้ะไรข้ึนมา? เพราะมนัไม่ปัญญาการร้ือคน้ของมนัใช่ไหม?  

เรามีปัญญา อนัท่ีวา่เป็นธุดงควตัรถึงจะเป็นเคร่ืองมือช าระกิเลส เป็นเคร่ืองมือของเราตอ้ง
หาข้ึนมา ทางโลกเขาเคร่ืองมือเขาไปหาซ้ือเอาท่ีไหนกไ็ด ้ แต่ทางธรรมนะ สมาธิกต็อ้งสร้างข้ึน 
ปัญญากต็อ้งสร้างข้ึน ทุกอยา่งตอ้งสร้างเคร่ืองมือข้ึนมาเอง เคร่ืองมือตอ้งเราหาข้ึนมาเอง เราตอ้ง
เตาะแตะหาเคร่ืองมือของเราข้ึนมา แลว้เขา้ไปช าระกิเลสข้ึนมา  

เคร่ืองมือทางโลกเขาหาเอาไดง่้ายๆ เคร่ืองมือของเราหายากมาก หายากข้ึนมาแลว้รักษา
มนัไวก้ย็าก แลว้เคร่ืองมือจะรวมตวัข้ึนมาใหม้นัส าเร็จประโยชน์ข้ึนมาเป็นมคัคสามคัคีนั้น ช าระ
กิเลสมนักย็งัยาก  

ปัญญามนัจะเกิดข้ึน ถึงวา่ตอ้งหดัๆ ท าไง หดัพลิกแพลง หดัการกระท า จนบ่อยคร้ังเขา้ 
ปัญญามนัถึงจะรวมตวัเขา้ รวมตวัเขา้เป็นภาวนามยปัญญาน่ีมนัเกิดสมาธิพอดี งานพอดี ทุกอยา่ง
พอดี แลว้มนัช าระกิเลสขาดไปๆ  

แต่ถา้มนัเกิดอยา่งใดอยา่งหน่ึงข้ึนมา มนักร็วมตวัไดเ้หมือนกนั แต่มนัยงัไม่
มชัฌิมาปฏิปทา มนัตอ้งท าซ ้ าท าซากเขา้ไปไง เคร่ืองมือกห็ายาก จะใหม้นัรวมตวัเป็นมชัฌิมาก็
ยาก แต่การยากน้ีเพื่อช าระกิเลส ความยากอยา่งน้ีควรท า ความทุกขอ์ยา่งน้ีทุกขเ์พื่อจะไม่ทุกขอี์ก  

เราเกิดมาชาติหน่ึงนะ เราหาอยูห่ากินไปชาติหน่ึง มนัมีความทุกขข้ึ์นมา ใหค้วามสุขแมแ้ต่
เลก็นอ้ยเพื่อเป็นเคร่ืองล่อ แลว้ความทุกขข์นาดไหนมนักล่็อเราไป เรายงัพอใจท า แต่บ่นนะ บ่นวา่
ทุกข ์ แต่ความเพียรอนัน้ีมนัเป็นความทุกขแ์น่นอน งานการช าระกิเลสเป็นงานของเอกบุรุษ เป็น
งานของพวกอาชาไนย  

ฉะนั้นช าระกิเลส เร่ืองกิเลสมนัส าคญัมาก ถึงพยายามตอ้งใชค้วามบุกบัน่ มนัทุกขย์ากก็
พอใจ ผูมี้ปัญญา มนัทั้งเสริมก าลงัใจของตวัเองดว้ย แลว้หาเคร่ืองมือดว้ยธุดงควตัรมาช าระกิเลส
ดว้ย แต่ควรมีปัญญาวา่ส่ิงใดควรเป็นประโยชน์กบัเรา น้ีเป็นทางไปพระนิพพาน  
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ถึงวา่อยากไปนิพพาน อยากไปนิพพาน...เคร่ืองมือจะไปนิพพานยงัหาไม่เจอแลว้จะไป
นิพพานกนัอยา่งไร? มนัตอ้งหาเคร่ืองมือมาแกไ้ข แลว้มนัจะไปนิพพานไดต้ามความตั้งใจของผูท่ี้
ปรารถนา เอวงั  


