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ตั้งใจ เห็นไหม ถามวา่ เอง็กินขา้วแลว้มาน่ีเลยหรือ 

เวลากินขา้วเสร็จ ฉนัขา้วเสร็จ เราเดินทาง มนัเป็นภาระ มนัเหมือนเขา้เวร ถึงวนัพระแลว้

ตอ้งไปปาฏิโมกข ์ทาํไมไม่ปาฏิโมกขอ์ยูท่ี่วดัล่ะ ถา้พระทัว่ไปเขาคิดอยา่งน้ีไดน้ะ 

เวลาเราบวชใหม่ๆ เราอยูท่ี่ไหนก็แลว้แต่ เราลงอุโบสถของเราเอง เราอยูใ่นป่าท่ีไหน 

บุคคลอุโบสถ เราไม่ฟังใครหรอก เราน้ีแขง็มาก เม่ือก่อนเราอยูค่นเดียว เราจะลงอุโบสถของเรา

คนเดียว ถา้ไปลงกบัใคร ไปลงกบัหมู่คณะไป ถา้อยูว่ดัไหน เราลงท่ีนัน่ 

เพราะเราบวชใหม่ๆ เราขวนขวายมาก เราดูบุพพสิกขา มหาปวารณา เร่ืองวินยัเราดูหมด 

เพราะกลวัมาก กลวัเราเขา้ไปอยูใ่นหมู่พระแลว้เราจะไปปล่อยสะเหล่อ เราไม่เขา้ใจอะไรเลย เรา

ไปทาํผดิพลาด เราอายเขา เราจะศึกษาของเรา ทีน้ีพอศึกษา มนัมีใช่ไหม บุคคลอุโบสถ คณ

อุโบสถ สงัฆอุโบสถ แลว้อุโบสถ อยา่งท่ีพูด เวลาเราเทศน์ มนัมาจากไหน? มนัมาจากบุพพสิกขา 

ถา้เราทาํผดิ เราไปอยูค่นเดียวในป่า ถา้เราไปพรากของเขียวเขา้ แลว้เราจะไปปลงอาบติักบั

ใครล่ะ ถา้ไม่ไดป้ลงอาบติักบัใคร มนัก็เป็นความทุกขร้์อนใช่ไหมว่าเราไม่ไดป้ลงอาบติั ถา้ไม่ปลง

อาบติั เด๋ียวคืนน้ีผกี็จะมาหลอกแลว้ 

ดูสิ หลวงปู่ มัน่ไปอยูท่ี่ถ ํ้าสาริกา พระภิกษุไปอยูท่ี่นัน่ตายไปแลว้ ๓ องค ์ เพราะอะไร ไป

บิณฑบาตแลว้มนัไกลไง พอไกล บิณฑบาตวนัน้ี ฉนัแลว้เหลือก็เก็บไวกิ้นพรุ่งน้ีอีกวนัหน่ึง เพราะ

อะไร ถา้เหลือ พรุ่งน้ีก็ไม่ตอ้งไปบิณฑบาตใช่ไหม แต่มนัเป็นสันนิธิ ภิกษุเก็บอาหารไวแ้รมคืน 

ฉนั เป็นปาจิตตียทุ์กคาํกลืน เทพหกัคอเลยนะ ตายไป ๓ องค ์ น่ีเป็นอาบติัปาจิตตีย ์อยูใ่นป่าน่ีตาย

ได ้
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ทีน้ีถา้เราอยูใ่นป่า ถา้เราศึกษามา ในประวติัหลวงปู่ มัน่ เพราะหลวงปู่ มัน่เห็นท่ีถ ํ้าสาริกา 

ถา้เราไปพรากของเขียวเขา้แลว้จะทาํอยา่งไร มนัเป็นอาบติัปาจิตตีย ์ถา้อยา่งนั้นเราก็วติกกงัวลตาย

เลย แต่ถา้ในบุพพสิกขาบอกไวเ้ลยว่าใหต้ั้งใจไวว้่าถา้มีพระ เราจะปลงอาบติั เรารู้แลว้ว่าเราเป็น

อาบติั เหมือนเราสารภาพ เรายอมรับว่าเราเป็นอาบติั เราจะปลงอาบติั แต่มนัเป็นเร่ืองสุดวิสัย ไม่มี

คู่ปลงอาบติั ไม่มีผูเ้ป็นพยาน การปลงอาบติักบัฝ่ายตรงขา้มเป็นการประจานตวัเองนะ “ขา้พเจา้ทาํ

ผดิพลาดมาแลว้” 

แลว้พระกถ็ามเราว่า “ทาํอะไรผดิมา” 

“ผดิถุลลจัจยั ปาจิตตีย ์ทุกกฏ ทุพภาษิต” 

แลว้ก ็“สาธุ สุฏฺ�ุ11 ขา้พเจา้จะสาํรวมระวงัต่อไปขา้งหนา้” 

ปลงอาบติัป๊ับ ถา้เป็นอาบติัหนกั ปลงไม่ได ้อาบติัหนกัตอ้งไปอยูป่ริวาส อาบติัหนกัคือว่า

ปลงไม่ไดเ้ลย เช่น ปาราชิก ๔ แลว้ แลว้ถุลลจัจยัปลงได ้ ส่ิงท่ีปลงไดม้นัเป็นอาบติัทัว่ไป พอปลง

ไดป๊ั้บ เราก็สบายใจ 

เวลาออกไปเท่ียวธุดงค ์ เราอยูข่องเรา เราลงบุคคลอุโบสถ เราทาํของเรา แลว้พอเราโต

ข้ึนมา ดูสิ ดูอยา่งมหานิกายเขาบอกเลย “พระป่า พอพรรษา พอบวชแลว้ก็ออกธุดงคก์นัเลย มนัจะ

ธุดงคไ์ดอ้ยา่งไร มนัไม่พน้นิสัย”...ใช่ ถา้มนัเป็นไปได ้ ถา้คนเดินตามธรรมวินยัเลย บางวดั ไม่

อยากเอ่ยช่ือ เวลาพระบวชใหม่มาเขาจะออกธุดงค ์ แลว้ก็จะมีพระพี่เล้ียงไป เป็นเร่ืองใหญ่โตมาก 

จะมีพระออกธุดงค ์ จะมีพระพี่เล้ียงเป็นคาราวานเลยนะ มนัเหมือนลูกเสือไปเขา้ค่าย จะตอ้งมี

อาหารไปดกัหนา้ดกัหลงั เอาธุดงคม์าเป็นกิจกรรม เอากิจของธุดงคม์าเป็นกิจกรรม เพื่อจะหา

กิจกรรม เพื่อจะใหช้าวบา้นเขามาทาํบุญกุศลกนั เป็นเร่ืองเป็นราววุ่นวายไปเลย 

แต่ในการประพฤติปฏิบติัของเรา เราจะไปของเรา คํ่าไหนนอนนัน่ เพราะอะไรรู้ไหม มนั

เหมือนนก นกเวลามนับินไป ดูสิ เวลาฤดูกาลมนัยา้ยถ่ิน มนับินขา้มทวีป มนับินขา้มทะเลเลย มนั

ไปของมนั ถา้มนัไปรอด มนัหลบหนาว พอหมดฤดูมนัตอ้งอพยพกลบัถ่ินของมนั แลว้มนัก็จะไป

วางไข่เพื่อดาํรงเผา่พนัธ์ุของมนัใช่ไหม 

เราเป็นภิกษุ เป็นผูท่ี้เหมือนนกไม่มีรวงไม่มีรัง ไม่ติดในท่ีอยู ่ เหมือนนกใช่ไหม ฉนัเสร็จ 

เก็บบริขารเสร็จแลว้ก็ไป มนัไป มนัไม่รู้ว่าจะไดก้ลบัหรือไม่ไดก้ลบั มนัจะตายไปท่ีไหนยงัไม่รู้
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เลย แลว้จิตมนัคิดอยา่งไร การธุดงค ์ เราธุดงคอ์ยา่งน้ี ธุดงคจ์ริงๆ ธุดงคเ์พื่อใหเ้ห็นกิเลส ธุดงคใ์ห้

เห็นว่ากลวัตายไหม ไปผจญภยั ชีวิตเราแขวนอยูบ่นเส้นดา้ย มนัไปตามนั้น ไม่ใช่ไปธุดงคถ์ูไป

ตามดง ทะลุดงไปเลย ดงไหนกจูะทะลุไปเลย เพื่อเป็นประวติัการณ์ว่ากไูดธุ้ดงคไ์ง กไูดเ้คยเดิน

ผา่นดงน้ี ดงน้ีกไูดเ้ดินผา่นมาแลว้ มนัไม่ไดก้าํจดักิเลสเลย มนัไม่ไดเ้อามาวดัวา่เราทาํเพื่ออะไร 

เราศึกษาของเรามา เราโตแ้ยง้ผูท่ี้กล่าวโจษในพระป่าเรา แต่เราก็โตแ้ยง้ผูท่ี้ทาํกิจกรรมน้ี

เพื่อหาศกัยภาพมาใส่ตวั เพราะธุดงควตัรมนัเป็นการขดัเกลากิเลส มนัเป็นการทาํลายกิเลสของเรา 

ตวัตนของเรา เพราะเราอยูก่บัท่ีมนัก็ติดท่ี ถา้ไปจนเลยเถิดไปมนัก็เป็นว่าวไม่มีเชือกเลย เป็นว่าว

เชือกขาด ไม่รู้จะตกท่ีไหน มนัไปอยา่งนั้นมนัก็ไปไม่ถูกใช่ไหม เราไปอยูใ่นธรรมวินยั ส่ิงท่ีเป็น

ธรรมวินยั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไว ้

โลกน้ีเป็นอนิจจงั ความเป็นอยูด่ว้ยกนัมนัตอ้งมีการพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา เราไม่

พลดัพรากจากเขา เขาก็พลดัพรากจากเรา น้ีมนัเป็นเร่ืองธรรมดา จะไม่มีใครอยูก่บัเราไปจนวนั

ตาย จะไม่มีใครมาอยูก่บัเราตลอดไปหรอก ส่ิงท่ีอยูด่ว้ยกนั มนัเป็นส่ิงท่ีมนัมาพบกนั มนัเป็นผล

ของวฏัฏะ เราจะโคจรมาเจอกนั แลว้เราก็จะพลดัพรากกนัไป เวน้ไวแ้ต่มนัถูกจริตถูกนิสัย พอถูก

นิสัยมนัก็เป็นเพื่อนกนั เป็นส่ิงท่ีเป็นสหธรรมิก เป็นส่ิงท่ีฝังใจกนั ระลึกถึงกนั ระลึกถึงส่ิงท่ีเป็น

คุณงามความดี ระลึกถึงกนัแลว้เป็นคุณงามความดี ระลึกถึงกนัแต่ส่ิงท่ีดีๆ เก็บเอาส่ิงท่ีดีๆ ไวใ้น

หวัใจของเราดีกว่า 

ส่ิงท่ีพบกนัมนัเป็นเร่ืองธรรมดา โลกน้ีมนัเป็นอยา่งน้ี ความจริงมนัเป็นอยา่งน้ี ดูสิ พ่อแม่

ปู่ ยา่ตายายก็ตอ้งพลดัพรากกนัเป็นธรรมดา แมแ้ต่คู่ครองกนัเขาก็ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็น

ธรรมดา มนัไม่มีใครจะอยูค่ ํ้าฟ้าหรอก เป็นไปไม่ไดห้รอก ความเป็นอยูน่ะ ดูสิ หลวงตาท่านบอก

ว่าท่านออกจากจกัราชไป ท่านไปพกัท่ีท่าบ่อ ไปพกักบัใคร? ไปพกักบัพระอาจารยก์ู่และพระ

อาจารยก์วา่ พระอาจารยก์ู่และพระอาจารยก์ว่าน้ีท่านเป็นพระอรหนัต ์ แลว้หลวงตาท่านไปพกั

ดว้ย 

น่ีหลวงตาท่านเล่าใหฟั้ง ใจของหลวงตาท่านอยากจะไปหาหลวงปู่ มัน่ แต่ตามไปหาหลวง

ปู่ มัน่ไม่ทนั หลวงปู่ มัน่ยา้ยไปอยูบ่า้นโคกแลว้ ท่านก็ไปจาํพรรษาท่ีนัน่ 
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พอไปอยูก่บัพระอาจารยก์ู่ พระอาจารยก์วา่ หลวงตาท่านเป็นพระมหา ท่านทาํขอ้วตัรไง 

หลวงตาท่านทาํขอ้วตัรดีมาก แลว้หลวงปู่ กู่ หลวงปู่ กว่า ท่านก็อยากไดห้ลวงตาไวเ้ป็นหมู่ไง 

ขอร้องใหอ้ยูด่ว้ย 

แต่ในใจท่าน ท่านตั้งเป้าไวแ้ลว้ว่าท่านจะไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ก็เป็นพระ

อรหนัต์ หลวงปู่ กู่ หลวงปู่ กว่าก็เป็นพระอรหนัต ์แต่ใจมนัตั้งเป้าไง สุดทา้ยแลว้ท่านใหญ้าติโยมมา

ขอร้องใหอ้ยูเ่ลย น่ีท่านเพิ่งพดูออกมา แต่ในใจท่านตั้งเป้าไวแ้ลว้ ท่านก็ตอ้งหาทางออกของท่าน 

ท่านออกจากท่ีนัน่ไปท่านก็ไปบา้นผือ ไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ พอไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ ก็เกิดศรัทธา

ในการรับคุณธรรม เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านสั่งท่านสอน ท่านจะมีเทคนิคของท่าน เพราะอะไร เพราะ

เราศึกษามา ทิฏฐิมานะเราก็มี การประพฤติปฏิบติัไปแลว้กิเลสมนัหลอกก็เยอะ ปฏิบติัไปมนัจะมี

การโตแ้ยง้เพื่อหาขอ้เทจ็จริงดว้ยความเคารพบชูาครูบาอาจารย ์

อยา่งเรากาํลงัศึกษาวิชาการ เรากาํลงัทาํงานวิจยั เราก็เตรียมทางวิชาการของเราเยอะแยะไป

หมดเลย แลว้ไปถึงอาจารยท่ี์ปรึกษาบอกว่า “ผดิอยา่งโนน้ ไม่ควรอยา่งน้ี” เราก็ แหม! ก็ทาํมา

เตม็ท่ีแลว้ 

การโตแ้ยง้หาส่ิงท่ีดี ความโตแ้ยง้อยา่งน้ีเป็นการโตแ้ยง้เป็นธรรมไง เพราะเราก็เตรียมของ

เรามา เราก็มีทุกอยา่งของเรามา แต่ครูบาอาจารยท่์านเคยผา่นมา ท่านจะรู้ว่าการติด การต่างๆ เป็น

อยา่งไร กว่าจะผา่นพน้มาไดแ้ต่ละเปลาะ แต่ละชั้นแต่ละตอน 

ถึงท่ีสุดเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านจะนิพพาน หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่า ท่านอยูท่ี่บา้นผอื ถา้ท่าน

นิพพานท่ีนัน่ ไก่ สัตวท์ั้งหลายมนัจะตายกบัท่านเยอะมาก เพราะคนจะมางานมาก ท่านจึงขอ

ออกไปท่ีวดัป่าสุทธาวาส พอออกเดินทางแลว้มาพกัไวท่ี้วดัป่ากลางโนนภู่ 

หลวงตาท่านเล่านะ เวลาท่านอุปัฏฐากอยู ่ เพราะเป็นวณัโรค แลว้อากาศหนา้หนาวมนั

หายใจไม่ได ้ เสลดเตม็คอเลย ตอ้งคอยอุปัฏฐากกนั พอหลวงปู่ มัน่ท่านพกัผอ่น หลวงตาก็มาเดิน

จงกรม จิตมนักาํลงัหมุนเตม็ท่ีเลย เพราะอะไร 

เพราะท่านบอกว่า หลวงปู่ มัน่ท่านเพียบทางธาตุขนัธ์ เพราะใจท่านหลุดพน้ไปแลว้ ธาตุ ๔ 

ขนัธ์ ๕ มนัเป็นภาระ มนัไม่ใช่ธรรมธาตุ ส่ิงท่ีเป็นธรรมธาตุ นิพพานอนันั้นอยูใ่นร่างกาย อนันั้น

มนัพน้จากส่ิงท่ีเป็นธาตุขนัธ์นั้น น่ีท่านเพียบในทางร่างกาย 
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หลวงตาท่านบอกท่านเพียบในทางจิตใจ ท่านหมุนต้ิวๆ เพราะปัญญามนักาํลงัหมุนมาก 

มนัเป็นมหาสติ-มหาปัญญากาํลงัหมุนต้ิวๆ มนัมีขอ้มูลของมนั ถึงเวลาแลว้พอติดขดัข้ึนมา พอเดิน

ในทางจงกรม พอปัญญามนัหมุนไป ระหว่างกิเลสกบัธรรมมนัต่อสู้กนัในหวัใจ มนัต่อสู้นะ เรา

เป็นคนทาํงานเองเรายงัไม่เขา้ใจนะ พอไม่เขา้ใจก็ข้ึนไปกราบท่านเลย ท่ีวดัป่ากลางโนนภู่ ท่าน

บอกว่า พอข้ึนไปกราบ หลวงปู่ มัน่ท่านเพียบทางร่างกายมาก ท่านเคล่ือนไหวแทบไม่ไหวแลว้ 

เพราะธาตุขนัธ์มนัทรุดชราเตม็ท่ี 

เวลาหลวงตาท่านข้ึนไปกราบท่ีปลายเทา้ แลว้เล่าปัญหาใหฟั้ง ท่านจะลุกข้ึนมานัง่เลย แลว้

ก็บอกว่า “เป็นอยา่งนั้นๆๆ เขา้ใจไหม” ถา้ยงัไม่เขา้ใจก็ยงักม้อยู ่ ยงัไม่ลุก ท่านก็จะอธิบายซํ้ า จน

เขา้ใจแลว้จะกราบ ๓ หน แลว้ออกไปเลย พอกราบ ๓ หนเสร็จ หลวงปู่ มัน่ท่านเพียบทางร่างกาย 

ท่านก็นอนลงไปสภาพเดิม เพราะร่างกายท่านชราภาพเตม็ท่ีแลว้ หลวงตาท่านก็ลงไปเดินจงกรม

เพื่อจะต่อสู้ 

ถึงท่ีสุดเวลาเอาหลวงปู่ มัน่ไปอยูว่ดัป่าสุทธาวาส สุดทา้ยแลว้ท่านนิพพานท่ีนัน่ คนนัง่ลอ้ม

อยูเ่ตม็เลย ท่านก็นัง่ดูอยู่ สุดทา้ยแลว้พอพระเขากลบัไป ท่านมานัง่อยูท่ี่ปลายเทา้ซากศพของหลวง

ปู่ มัน่ แลว้รําพึงรําพนัวา่ “จิตใจดวงน้ีมนัก็มีทิฏฐิมานะ จิตใจดวงน้ีมนัก็ลงครูบาอาจารยเ์ฉพาะ

หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่สั่งสอนมา เป่ากระหม่อมมาจนไต่เตา้มาจนเป็นมหาสติ-มหาปัญญา บดัน้ี

หลวงปู่ มัน่นิพพานไปแลว้ แลว้เราจะเอาใครเป็นท่ีพึ่งล่ะ ใจน้ีมนัไม่ฟังใคร เพราะคนท่ีมาพดูดว้ย

มนัมีเหตุผลไม่เพียงพอ ถา้มีเหตุผลไม่เพียงพอ ใจน้ีมนัไม่ลง ต่อไปน้ีจะไม่เอาใครเป็นครูเป็น

อาจารยอี์กแลว้” 

จะเอาตวัเองเป็นครูบาอาจารยไ์ง จะเอาส่ิงผดิส่ิงถูก คาํว่า “เอาตวัเอง” คือส่ิงท่ีประสบ 

ธรรมกบักิเลสในใจท่ีมนัต่อสู้กนั เอาส่ิงน้ีเป็นครูบาอาจารย ์ ตอ้งเลือกเฟ้นเอง ตอ้งแยกแยะ เวลา

มนักระทบกระเทือน ส่ิงท่ีเป็นธรรมมนัปล่อยวางอยา่งไร เอาอนัน้ีเป็นตวัอยา่ง ส่ิงท่ีมนัโตแ้ยง้ มนั

เอาเราไวใ้นอาํนาจของมนั อนัน้ีเป็นกิเลส เราจะเอาตวัเราเองเป็นอาจารย ์ ตอ้งแยกแยะเอง ตอ้ง

คน้ควา้เอง ตอ้งต่อสู้เอง อีก ๘ เดือน เผาศพหลวงปู่ มัน่แลว้ ๘ เดือน ต่อสู้กบัตวัเองมาตลอด ถึง

ท่ีสุด เพราะมนัพน้แลว้จบ พอจบ มนัเขา้ใจหมด เห็นความผดิความถูกหมด 
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ส่ิงท่ีความเป็นอยูด่ว้ยกนัมนัตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา แมแ้ต่หลวงปู่ มัน่กบัหลวง

ตารักกนัอยา่งกบัพ่อกบัลูก แต่มนัก็ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ส่ิงท่ีพลดัพรากน้ีเป็นเร่ือง

ของวฏัฏะ เป็นเร่ืองของโลก แต่สัจธรรมในหวัใจ 

เวลาเรามาประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีปฏิบติั ส่ิงท่ีเป็นกิเลส ส่ิงท่ีเป็นความคิด 

ความรู้สึก มนัก็ตอ้งพลดัพรากจากใจเป็นธรรมดา แต่มนัไม่ธรรมดา เพราะมนัพลดัพรากแลว้มนั

มาอีก ส่ิงน้ีมนัคิดคน้ตลอดเวลา มนัมาอีก มนัพลดัพรากแลว้มนัจบส้ินไหมล่ะ มนัไม่จบส้ินเพราะ

อะไร เพราะเราทาํไม่จริง เราห่วงหาอาลยัอาวรณ์มนัเอง ส่ิงท่ีมนัพลดัพรากไปแลว้ ไปคิดมนัมา

ทาํไม ไปดึงมนักลบัมาทาํไม ส่ิงน้ีมนัพลดัพรากไปแลว้ มนัพลดัพรากเป็นธรรมดาใช่ไหม มนั

เป็นธรรมดาของมนั แต่ไม่ธรรมดาของเรา เพราะอะไร เพราะเราไม่เห็นจริง เราไม่มีหลกัความ

เป็นจริงของเรา 

ถา้มีหลกัความจริงของเรา การพลดัพรากเป็นธรรมดา เราทิง้มนัเป็นธรรมดา ในเม่ือเราทิง้

มนัเป็นธรรมดา มนัจะกลบัมาไดอ้ยา่งไร เราเป็นผูทิ้ง้มนั เราเป็นผูทิ้้งกิเลสไปใช่ไหม เราเห็นตาม

ความเป็นจริงแลว้สลดัมนัทิง้ไป แต่น่ีมนัเป็นธรรมดาเพราะเกิดดบัมนัเป็นธรรมดา ทีน้ีวุฒิภาวะ

เราไม่ถึง เราเห็นการเกิดดบัเป็นธรรมดาว่าส่ิงน้ีมนัเป็นสัจธรรมของเรา เป็นความเขา้ใจของเรา 

มนัไม่ใช่ 

ฝนตกแดดออก พระอาทิตยข้ึ์น พระอาทิตยต์กมนัธรรมดา แต่ธรรมดามนักินเวลาเราไป

นะ ชีวิตหน่ึง ทุกวนัๆ มนัผา่นไป วนัคืนล่วงไปๆ พรรษา ๒ พรรษา ๓ พรรษา ๕ พรรษา ๑๐ ไป

แลว้ มนัธรรมดาไหม ถา้ธรรมดา นบัทาํไม ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ นบัทาํไม นบัเพราะอะไร เพราะมนั

ล่วงเลยไปแลว้ใช่ไหม มนัผา่นไปเป็นธรรมดา แต่เราไม่เป็นธรรมดาสิ แต่ถา้เราทาํจิตของเราสงบ 

เราตอ้งร้ือคน้ของเรา เราตอ้งมีความจริงใจของเรา 

หนา้ท่ีการงาน พดูแลว้ว่ามนัเป็นวิธีการ มนัเป็นเคร่ืองดกัใจ มนัเป็นขอ้วตัรปฏิบติั มนัมี

ของมนันะ จริงอยู ่ คนเราเกิดมามนัก็ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั กินอยูแ่ลว้มนัก็ตอ้งเชด็ตอ้งลา้ง ตอ้ง

เก็บตอ้งรักษาทั้งนั้นน่ะ ไอเ้ชด็ ไอล้า้ง ไอเ้ก็บรักษา คฤหสัถเ์ขาทาํอยา่งหน่ึง เราเป็นพระ เราลา้ง

ถว้ยลา้งจานข้ึนมา เราจะเชด็อยา่งไร เก็บอย่างไร 

เราอยูบ่า้นตาด ลา้งถว้ยลา้งจาน เชด็แต่ขา้งนอก ขา้งในหา้มเชด็ เพราะถา้เชด็ ฝุ่ นมนัจะเขา้

ไปอีก เชด็แต่ดา้นนอก แลว้ครอบไวใ้หม้นัแหง้ข้ึนมา ของเราไม่เป้ือนดว้ยอามิส เวลาเราฉนัอะไร
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ไป ปากมนัเป้ือนอยู่ แกว้นํ้าท่ีมากระทบถึงปากมนัเป้ือนดว้ยนํ้าลายของเรา มนัเป็นอามิสแลว้นะ 

มนัเป็นสิทธิของเรา เรากินได ้ เราฉนัได ้ แต่ไปวางเป็นของคนอ่ืนไม่ได ้ ภาชนะใชร่้วมกนัไม่ได ้

ภาชนะของใครของมนั ตอ้งใชส่้วนตวั ถา้ภาชนะเป็นส่วนกลางมนัตอ้งมีชอ้นกลาง มีท่ีตกัออกมา 

ใชข้องมนัไม่ได ้ถา้เรารู้ เราศึกษาธรรมวินยัแลว้ เราจะไม่ไปทาํใหค้นอ่ืนเขารังเกียจเราไง 

เราไปใชส้อยส่ิงใด เราไปจบัใชข้องส่ิงใด ของเป็นส่วนกลาง เราไปใชแ้ลว้เราไประราน

คนอ่ืน มนัเป็นการระรานคนอ่ืน ระรานสิทธ์ิรอนสิทธ์ิเขานะ ของน้ีเป็นของสาธารณะ ทุกคนมี

สิทธ์ิใชร่้วมกนั ในเม่ือทุกคนมีสิทธ์ิใชร่้วมกนั การใชข้องเราตอ้งใชอ้ยูใ่นขอบเขตสิ การใชเ้รา

ตอ้งมีภาชนะไปตกัมนัออกมา ไม่ใช่เอาปากไปด่ืมออกมา หรือไม่ใช่หยบิออกมา ภาชนะนั้นมนั

ไม่เป้ือนดว้ยอามิสใช่ไหม ของนั้นมนัก็ไม่เป็นเดน ของนั้นเป็นของส่วนกลาง ถา้มนัเป็นอามิส

ของเรา เราเอาสิทธิของเราไปใช ้ มนัเป็นเดนของคนอ่ืน เรากินได ้ เราใชไ้ด ้ แต่คนอ่ืนเป็นอาบติั

หมดเลย ส่ิงน้ีถา้เราศึกษาของเราข้ึนมา น่ีไง ขอ้วตัร 

ถา้เรารู้ขอ้วตัร หมู่คณะจะอยูด่ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ทิฏฐิเสมอกนั ความเห็นเสมอกนั ถา้

ความเห็น ทิฏฐิมนัไม่เสมอกนั คนหน่ึงทาํมนัผดิ แลว้คนอ่ืนจะเป็นอาบติัหมดเลย คนอ่ืนจะเสีย

หายไปหมดเลย เพราะความไม่รู้ของเรา แต่เขารู้เขาเห็นของเขา อยา่งน้ีมนัตอ้งศึกษา ศึกษาธรรม

วินยัไวเ้พื่อความร่มเยน็เป็นสุขในสังฆะในสังคม สังคมมนัร่มเยน็เป็นสุขเพราะอะไร เพราะ

ความทิฏฐิมานะ ความรู้เสมอกนั ความเห็นเสมอกนั เสมอกนัท่ีไหน? เสมอกนัท่ีธรรมวินยั 

ไม่ใช่เสมอกนัเพราะทิฏฐิมานะของเรา เอาทิฏฐิมานะของเราใหค้นมาเสมอกนัไม่ได ้ น้ิว

คนยงัไม่เท่ากนั ความเห็นของคนไม่เท่ากนั การประพฤติปฏิบติัของคนไม่เท่ากนั พระอรหนัตแ์ต่

ละองคไ์ม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนัในจริตนิสัย แต่ธรรมวินยั ความสะอาดบริสุทธ์ิของพระ

อรหนัตเ์ท่ากนั แต่จริตนิสัยของคนไม่เท่ากนั เพราะไม่มีเจตนา ไม่มีมายาไง ท่านทาํดว้ยความ

บริสุทธ์ิ ดูแลว้น่าเคารพดว้ย 

11เวลาไปดูครูบาอาจารย์ที่ท่านส้ินกเิลส ทาํอะไรมนัใสสะอาด มนัไม่มีมารยาสาไถย มนั

ไม่ได้ทาํออกมาด้วยความเจ้าเล่ห์แสนงอน มนัทาํมาด้วยความสะอาดบริสุทธ์ิ ยิง่ดูมนัยิง่น่าเคารพ

บูชา ท่านทาํออกมามนัใสซ่ือ มนัดูแล้วมันเหมอืนดูเดก็ไร้เดยีงสา แต่พระอรหันต์ไม่ไร้เดยีงสานะ 

พระอรหันต์ไม่มีไร้เดยีงสาหรอก พระอรหันต์มสีติพร้อม แต่ท่านทาํด้วยความสะอาดบริสุทธ์ิของ
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ท่าน ท่านทาํออกมาอย่างน้ัน น่ันท่านทาํของท่าน แต่มนัไม่มอีาบัติ มนัเป็นปาปมุต ปาปมุตคอืไม่

เป็นอาบัต ิไม่ใช่ไม่มีอาบัติ 

แลว้ถา้ปาปมุตไม่ทาํผดิอาบติั ถา้ผดิอาบติัเป็นพระอรหนัตไ์ม่ได ้

ปาปมุตคือไม่เป็น เพราะไม่มีเจตนา มนัเป็นกิริยา มนัเป็นอาการเฉยๆ แต่ไม่มีเจา้ของ ไม่มี

มาร ไม่มีสัตวโ์ลก ไม่มีส่ิงใดเป็นเจา้ของเลย มนัเป็นส่ิงท่ีพน้ออกไปจากร่องรอยของพญามาร ไม่

มี ส่ิงน้ีจะเป็นอาบติัไดอ้ยา่งไร มนัทาํผดิไม่มีเจตนา คาํว่า “ผดิ” แต่ท่านไม่ผดิ เพราะมนัไม่มีอะไร

เป็นผูท้าํ มนัเป็นกิริยาอยูใ่นสภาวะแบบนั้น น่ีส่ิงท่ีไม่มีมารยาสาไถย 

แต่ของเรามนัมีกิเลส ถา้มีกิเลส ปุถุชนคนหนาเราตอ้งต่อสู้ เราตอ้งแกไ้ขของเรา ในการลง

อุโบสถน้ีเพื่ออะไร? เพื่อความสะอาดของศีลธรรม ทาํส่ิงใดไว ้เวลาสวดปาฏิโมกข ์ผูใ้ดเป็นอาบติั

แลว้จะปลงอาบติันั้น คอยบอกว่า “เราเป็นอะไร เราเป็นอะไร” ส่ิงท่ีเป็นอาบติั น่ีไง ทาํสังคายนา

ความสะอาดบริสุทธ์ิของเราเพื่อการประพฤติปฏิบติั ฉะนั้น เราตอ้งเขา้หมู่ เราตอ้งมาลงอุโบสถ 

เรามาเพื่อสังฆะ มาเพื่อสังคม แลว้เวลาการกระทาํ ดูสิ เวลาเราเค้ียวขา้ว เรากินอาหารมนัตอ้งเค้ียว

ไหม ตอ้งด่ืมตอ้งกินไหม มนัเป็นธุระไหม? เป็น แต่มนัเป็นการกินการอยู ่เราก็พอใจมนั 

น่ีก็เหมือนกนั การลงอุโบสถ การกระทาํ เราเห็นว่ามนัเป็นธุระปะปัง การเป็นธุระ มนัมี

งาน มนัมีกิจกรรม จิตมีท่ีอยูอ่าศยั แต่ถา้เราทิง้ห่างออกไปๆ ส่ิงท่ีเราบอกว่าเราอยูใ่นป่า เราลง

อุโบสถคนเดียว เพราะเรามีจุดยนื เราลงอุโบสถของเรา เราทาํของเรา น่ีบุคคลอุโบสถ บอก ปริสุทฺ

โธ11 บอกบริสุทธ์ิ แลว้มนัอยูสุ่ขสบาย แลว้เราตั้งใจภาวนา เพราะเราควบคุมตวัเองได ้ เราจะบงัคบั

ตวัเองใหเ้ดินจงกรม ใหน้ัง่สมาธิตลอด เพราะเป็นงานของเรา ดูสิ ราชการทาํงานวนัละ ๘ ชัว่โมง 

เราเดินจงกรมหรือนัง่ภาวนานอ้ยกว่านั้นน่ีเราทุจริต 

11ดูเวลาคนเขาน่ังเขียนหนังสือ เขาทาํเอกสาร เขาน่ังวนัละ ๘ ช่ัวโมง เขาได้เงนิเดอืนของ

เขา ไอ้เราจะพ้นจากทุกข์ มงึทาํอะไรกนั ถ้าจะพ้นจากทุกข์ จะทาํอะไรกนั ทาํงานอะไรมนัถงึจะ

พ้นจากทุกข์ 

หนา้ท่ีการงานเป็นหนา้ท่ีการงาน ขอ้วตัรปฏิบติัเราทาํได ้เราตอ้งสบัเวลาของเรา ถึงเวลาทาํ

ขอ้วตัร ขอ้วตัรเป็นงานของส่วนรวม เราอยูก่นัโดยส่วนรวม เราอยูโ่ดยสังฆะ สงฆ ์ สังฆกรรม 
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สงฆ ์ ส่ิงท่ีเป็นสังฆะ ในเม่ือเรากินเราอยู ่ เราใชด้ว้ยกนั ส่ิงท่ีเราทาํดว้ยกนั มนัจะไดว้่าไม่มีใครกิน

แรงใครไง 

“เห็นเขาทาํแลว้เราไม่ตอ้งทาํ ทุกอยา่งมีคนทาํแลว้”...ถา้ทาํแลว้เราอยา่ใชสิ้ เขากินแลว้เรา

ไม่ตอ้งกิน เชา้ข้ึนมาทุกคนเขากินแลว้ เราไม่กินก็ได ้เพราะเขากินกนัแลว้ เราก็อ่ิมแทนเขาสิ 

ของเป็นของส่วนกลาง ของเป็นส่วนรวม ถึงเวลาทาํ เราตอ้งปรับเวลาของเรา เราจะเดิน

จงกรม ๘ ชัว่โมง ๑๐ ชัว่โมง ไม่สาํคญั สาํคญัท่ีว่าเราจะปรับเวลาของเราอยา่งไร เสร็จแลว้เราจะ

ไปเดินจงกรม นัง่สมาธิของเรา ถึงเวลา เพราะมนัเป็นขอ้วตัร เป็นเวลาท่ีพร้อมมูลกนั เราก็มาทาํ

พร้อมกนั พอเสร็จจากงานนั้น เราก็เขา้ไปสู่เวลาส่วนตวัของเรา เรามีเวลาพร้อมนะ ถา้คนบริหาร

จดัการมนัเป็น ส่ิงท่ีว่ามนัมีจุดยนื คนมีจุดยนื คนมีการกระทาํ มนัทาํแลว้มนัเป็นความดีไปทั้งหมด

เลย อะไรก็เป็นความถูกตอ้งดีงามไปทั้งหมด 

แต่ถา้มนัเป็นคนโลเล คนไม่มีหลกัการ เห็นไหม ถึงตอ้งมาลงอุโบสถร่วมกนั ชกักนัดึงกนั

ไป หมู่คณะไง กรอบมนัจะบงัคบัไป กรอบมนัจะทาํใหเ้ราดีงามไป ถึงจะมีต่อหนา้ลบัหลงัก็

แลว้แต่ ต่อหนา้ทาํใหเ้รียบร้อย ลบัหลงัมนัเป็นเร่ืองของเรา อนันั้นมนัเป็นเร่ืองของกิเลส เป็นเร่ือง

ของเราไม่ซ่ือสัตยก์บัตวัเราเอง ถา้เราซ่ือสัตยก์บัตวัเอง สุภาพบุรุษตอ้งซ่ือสัตยก์บัตนเอง 

ทางของคฤหสัถเ์ป็นทางคบัแคบ ทางของภิกษุเป็นทางกวา้งขวาง ๒๔ ชัว่โมง เราจะ

ประพฤติปฏิบติัตลอด ทางของเราเป็นทางท่ีกวา้งขวาง มนัเปิดโล่งนะ อาชีพไม่ตอ้งทาํ เขาตอ้งทาํ

อาชีพหนา้ท่ีการงานเพื่อหาเงินเขา้มาซ้ือแลกเปล่ียนเป็นอาหาร ของเราออกบิณฑบาตเลย เชา้น้ี

ออกบิณฑบาต หนา้ท่ีการงานของเราเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ส่ิงท่ีเราเอามาดาํรงชีวิตไวเ้พื่อประพฤติ

ปฏิบติั 

หนา้ท่ีการงานของโลกเขาเป็นทางคบัแคบ เขาตอ้งทาํหนา้ท่ีการงานมาเพื่อหาเงินไปแลก

เป็นอาหารมา ของเรา เรานัง่สมาธิภาวนาของเรา เชา้ข้ึนมาเราเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้เพื่อใหเ้ขาได้

ทาํบุญกุศลของเขา อนาคตของเรา เพราะจิตใจของเขา เขาเป็นคฤหสัถ ์ เขามีความคิดแบบโลกๆ 

เขาตอ้งการความสุขแบบโลก เขาตอ้งการการครองเรือน เขาตอ้งการความสุขของเขาอยา่งนั้น แต่

เขาก็อยากมีบุญกุศลดว้ย เขาไดท้าํบุญกุศลของเขาไดแ้ค่นั้น 
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11ไอ้ของเรา เรามคีวามคดิ มเีป้าหมายทีสู่งส่งกว่าเขา เพราะเราจะพ้นจากทุกข์ให้ได้ในชาติ

ปัจจุบันนี้ เรามกีารประพฤติปฏบิัติ11 ทีน้ีชาติปัจจุบนัน้ี เราจะไปเสียเวลาในการทาํมาหากินเพื่อหา

ส่ิงมาจุนเจือเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั มนัเป็นเร่ืองของโลกๆ ในเม่ือเราเสียสละมาเพื่อเป็นนกัรบ เป็น

ภิกษุ เป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร เราประพฤติปฏิบติั เขาเตม็ใจใส่บาตร เป็นบุญกุศลของเขา มนั

เป็นคุณงามความดีของเรา ใหเ้ขาไดท้าํบุญกุศลข้ึนมา มนัเล้ียงชีพ แลว้เราประพฤติปฏิบติัของเรา 

ประพฤติปฏิบติันะ มนัตอ้งมีสติ มนัมีการกระทาํ 

ส่ิงท่ีการกระทาํ เร่ืองบริหารจดัการ เร่ืองการดูแล นกก็มีรวงรัง เราก็ดูแลของเรา เร่ืองขอ้

วตัรมนัมีอยูแ่ลว้ ท่ีไหนเขาก็มีเหมือนกนัทั้งนั้นน่ะ นกมนัก็มีรวงมีรัง ถึงว่ามนัจะไม่ติดท่ีไหนก็

แลว้แต่ มนัก็เป็นของมนั น่ีก็เหมือนกนั เราสร้างของเราเป็นศาสนสมบติั เป็นสมบติัของสงฆ ์

สมบติัของสงฆเ์ป็นของส่วนกลาง ใครหามาเอาไปใชส้อยแลว้ตอ้งรักษา การเก็บรักษาทาํความ

สะอาดเพื่อใหค้นอ่ืนไดใ้ชส้อยต่อไป คนอ่ืนจะไดม้าใชส้อยของส่ิงน้ีต่อไป 

การไดม้า แสวงหามา เขาหาเงินหาทอง กว่าจะหามาเพื่อซ้ือส่ิงต่างๆ มาทาํบุญกุศล เขา

ลงทุนลงแรงของเขา เราใชข้องเขา ตอ้งเห็นคุณค่าของเขา ยิง่ใชข้องเขาเป็นประโยชน์มากเท่าไร 

บุญกุศลของเขาก็ไดม้ากขนาดนั้น แลว้เรากไ็ม่เสียคน เพราะจิตของเรามนัไม่หยาบ จิตของเรารู้จกั

รักษา รู้จกัดูแล จิตมนัจะละเอียด จิตมนัจะพฒันา ถา้มนัละเอียดจากขา้งนอกเขา้ไป มนัจะละเอียด

จากขา้งในเขา้ไป ส่ิงท่ีใหล้ะเอียด ละเอียดจากขา้งในเขา้ไป 

น่ีเราบอกว่าเราเป็นพระป่า เราเป็นผูป้ฏิบติั แต่กิริยาของเราปล่อยใหเ้หมือนกบัโลกเขา

ไม่ได ้นิสัยเอะอะพาโวยไป มนัไม่ใช่นิสัยของภิกษุ มนัเป็นนิสัยของคฤหสัถ ์นิสัยของโลกเขา ถา้

นิสัยของเรา นิสัยของพระ ดูสิ สมยัพุทธกาล มีคนเขาไปทาํบุญวดัหน่ึง “ทาํไมพระไม่เห็นมีเลย” 

พระท่ีนัน่บอกว่า “ถา้จะมีตอ้งเคาะระฆงั” 

พอเคาะระฆงั พระต่างองคต่์างเดินมา เพราะอะไร เพราะท่านตั้งสติของท่าน ท่านกาํลงั

ควบคุมจิตใจของท่าน ดว้ยความเขา้ใจผดิของโยม ไปฟ้องพระพุทธเจา้ว่าพระท่ีวดันั้นเขาทะเลาะ

กนั พระท่ีนัน่ไม่ถูกกนั ไม่พดูกนั ไม่คุยกนั 

11ไม่พดูกนัไม่คุยกนัน่ะเป็นคุณงามความดขีองพระ แต่ทางโลกเขามองไม่ออก 
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แต่น้ีเราจะใชชี้วิตอยา่งนั้นไม่ได ้ เห็นโลกเขามีสังคม เขาสังสรรคก์นั เราจะใชส้ังคมอยา่ง

นั้น เราเป็นพระ เราไม่ใช่คฤหสัถ ์เราตอ้งมีสติของเรา กิริยาการเคล่ือนไหวเราตอ้งดูแลของเราเพื่อ

ประโยชน์กบัจิตใจของเรา 

เราเป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร ศีลเป็นขอบร้ัวกั้นไม่ใหส่ิ้งใดเขา้มากระทบใจ ถา้เรามีศีลมี

ธรรมของเรา มนัมีขอบร้ัวของมนั จิตมนัจะรักษาง่ายข้ึน แต่จิตมนัปล่อยไปเดน้ๆ ดา้นๆ ถึงเวลาจะ

เอามาประพฤติปฏิบติั เห็นครูบาอาจารยท่์านพดูถึงมรรคผลนิพพาน ก็อยากจะไดม้รรคผลนิพพาน 

อยากจะไดม้าก แต่เหตุมนัไม่สมควร 

“ผู้ใดปฏบิัติธรรมสมควรแก่ธรรม” ความสมควรแก่เหตุมนัตอ้งมีความจริงจงั มีความ

ลงทุนลงแรง เราทาํของเรานะ 

การเปล่ียนแปลงสถานท่ีอยู ่การธุดงคไ์ปเพื่อใหม้นัต่ืนตวั จิตใจถา้มนัอยูแ่ลว้มนัหมกัหมม 

มนัไม่ต่ืนตวั การต่ืนตวัของเรา ถา้เราทาํของเราได ้อยูท่ี่ไหนถา้เราปลุกสติของเรา มนัต่ืนตวัอยู่ น่ี

ผลของมนั ธุดงคเ์พื่อใหม้นัต่ืนตวัเป็นคนใหม่ตลอด ถา้เป็นคนใหม่ตลอด มนัเห็นภยั ของใหม่เรา

ตอ้งระวงั ถา้ไปคุน้ชิน มนัชินชาหนา้ดา้น พอมนัชินชามนัหนา้ดา้น ยิง่ใชชี้วิตเขา้ไปมนัยิง่หนา้

ดา้นเขา้ไปเร่ือยๆ ส่ิงใดก็แลว้แต่ ทาํแต่ว่ามนัเป็นไปได ้ ทาํดว้ยความหนา้ดา้น พอทาํดว้ยความ

หนา้ดา้นมนัก็ดินพอกหางหมู มนัจะพอกแต่ส่ิงท่ีเป็นอกุศลในหวัใจ แลว้มนัจะพน้จากทุกขไ์ปได้

อยา่งไร 

แต่ถา้มนัเป็นคนไม่หนา้ดา้น มนัเป็นคนท่ีต่ืนตวั มนัเร่ิมลอกออก มนัปลงออก มนัผลกั

ออก ดินมนัจะพอกหางหมูไดอ้ยา่งไร หางหมูมนัไม่มีดินพอกอยู ่ มนัคล่องตวั จิตท่ีไม่มีส่ิงใด

เหน่ียวร้ังมนั มนัจะคล่องตวั ความคล่องตวั ทาํสมาธิก็ง่าย ถา้ฝึกปัญญา ปัญญามนัก็จะเกิดข้ึนมา

ตามโลกุตตรปัญญา ไม่ใช่โลกียปัญญา 

ปัญญาเป็นโลกียปัญญาดว้ย แลว้มนัยงัสร้างภาพข้ึนมาอีกว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ มนัสร้างภาพ

ข้ึนมาแลว้เราก็เช่ือมนั กิเลสของเราแท้ๆ  หลอกเรา เราก็เช่ือมนั ไหนว่าบวชมาจะพน้จากกิเลสไง 

ไหนว่าบวชมาจะสู้กบักิเลสไง แลว้เวลากิเลสมนัหลอก ทาํไมเช่ือมนัล่ะ กิเลสมนัสั่ง ทาํตามมนั

หมดเลย มนัคิดอะไร อยากไปไหน อยากทาํ ทาํตามมนัทาํไม ทาํไมไม่ฝืนมนัล่ะ 
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11การฝืนความคดิคอืฝืนกเิลสนะ11 หลวงตาท่านพดูบ่อย มนัอยากจะทาํ มนัอยากจะไป ไม่ไป 

ถา้มนัไม่อยากไปแลว้ แลว้ค่อยหาเหตุผลถา้จะไป ไปตามเหตุผลนั้น แต่ถา้มนัไม่มีเหตุผล อยาก

ไป อยากทาํ ไม่ใหม้นัไป ไม่ไป เราไม่ไปมนัจะไปไดไ้หม เราไม่ไป น่ีสู้กบัมนั เราไม่ไป แต่น่ีเรา

แพม้นัตลอด มนัคิดจะไปก็ไป 

ความว่าจะไปมนัตอ้งดูนะ ถา้สังคม ถา้เหตุการณ์น้ีมนัอยูแ่ลว้มนัไม่เป็นประโยชน์ ควรไป 

ควรไป ไปเพื่อตวัเรา แต่เหตุการณ์ทุกอยา่งมนัก็ดีอยู ่ แต่เราอยากไปเอง น่ีไง ส่ิงท่ีอยูแ่ลว้ได้

ประโยชน์ ควรอยู ่มนัอยูแ่ลว้ไม่ไดป้ระโยชน์ ควรไป มนัจะไปจะอยู่ มนัดูเหตุดูผล 

น่ีพดูถึงความเป็นอนิจจงั ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัมนัเป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ แต่เราตอ้งใชปั้ญญา เรา

เอาปัญญามาใคร่ครวญเพื่อประโยชน์กบัเรา ฝึกนะ ปัญญาไม่ฝึกมนัไม่เกิดนะ จะด้ือๆ ดา้นๆ อยู่

อยา่งนั้นใหเ้ป็นสูตรสาํเร็จอยู ่ แลว้มนับอกว่าอยากมีปัญญา ปัญญามนัเกิดไดอ้ยา่งไร เอาปัญญา

ข้ึนมาฝึกตวัเราเองใหม้นัเห็นแจง้ 

ฟังธรรมจากครูบาอาจารยม์นัเป็นประเดน็แลว้ไปตีใหม้นัแตกไง ปัญญามนักวา้งออกไป

ใหม้นัรับรู้ส่ิงต่างๆ ใหม้นัฝึกฝนข้ึนมา ใหมี้คุณสมบติัข้ึนมา เหมือนหากินเป็น หาอยูเ่ป็น ทาํทุก

อยา่งเป็น มนัอยูท่ี่ไหนก็อยูไ่ดน้ะ เวลาจิตมนัสงบมนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนั อยูท่ี่ไหนมนัพออยูพ่อ

กิน มนัสุขของมนั ไม่ตอ้งแสวงหามามาก ไดม้ามนัก็เป็นภาระหนา้ท่ี แต่ถา้จิตใจมนัเป็นทุกขเ์ป็น

ร้อน มนัอยูท่ี่น่ีแลว้มนัไม่พอใจ มนัจะไปหาท่ีอยูท่ี่มนัพอใจ ท่ีไหนท่ีมนักินอ่ิมนอนอุ่น ท่ีมนัสุข

ใจสบายใจ มนัอยากจะไปท่ีนัน่ ไปท่ีนัน่แลว้ไดป้ระโยชน์อะไร มนัอ่ิมปากอ่ิมทอ้ง แต่กิเลสมนัตวั

ใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ เพราะธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ มนัทบัหวัใจ ทบัจนจิตมนัดา้น แลว้มนัเสียหายไป ใครเป็น

คนเสียหาย? คนเสียหายคือจิต ปฏิสนธิจิตท่ีมนัเกิดมนัตาย 

เราบวชมาเพื่อเห็นภยัในวฏัสงสาร กว่าจะบวชแต่ละคนน่ีไม่ใช่บวชง่ายๆ นะ อยา่งเรากว่า

จะบวชได ้ พ่อแม่ไม่อยากใหม้าทางน้ีหรอก พ่อแม่เขาอยากใหอ้ยูก่บัเขา พ่อแม่ วงศต์ระกลูเขา

ตอ้งการใหมี้คนสืบต่อ เวลาเราทุกขเ์ราร้อน เราเห็นว่ามนัเป็นภยั แลว้เราเสียสละมา กว่าจะ

เสียสละมา สะเทือนกนัไปทั้งตระกลู สะเทือนไปทั้งพ่อแม่พี่นอ้งปู่ ยา่ตายาย สะเทือนกนัไปหมด

เลยนะ แลว้เวลามาแลว้มนัสมกบัความตั้งใจไหม ถา้มนัออกจากตระกลูมาแลว้ เราจะทาํใหเ้ราได้

นํ้ าไดเ้น้ือข้ึนมาไหม 
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ถา้เราไดน้ํ้ าไดเ้น้ือข้ึนมานะ สายเลือด เราทาํคุณงามความดี สายเลือดเราไดจ้ากคุณงาม

ความดีเราหมด ส่ิงท่ีทาํสมาธิธรรม เขาก็ไดข้องเขาดว้ย ปัญญามนัเกิดข้ึนมา เขาไดบุ้ญกุศลของเขา

ตลอดไป เราสละตระกลูมา ตระกลูจะไดป้ระโยชน์จากเราอีกมหาศาลเลย 

แต่ถา้เราทาํตวัของเราไม่ดีข้ึนมา เราจะไดอ้ะไร แลว้ตระกลูจะไดอ้ะไรกบัเรา เรารัก

ตระกลูเราไหม ทุกคนรักตระกลูเดิมของเรา แต่ปัจจุบนัน้ีศากยบุตรพุทธชิโนรส ตระกลูของเราคือ

ตระกลูศากยะ ตระกลูขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเป็นพุทธชิโนรส เราเป็นบุตรของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในปัจจุบนัน้ีเราตระกลูพุทธะ น่ีถา้ตระกลูพุทธะ 

ตระกลูเดิมของเรา ตระกลูคฤหสัถข์องเรา เรายงัตอ้งห่วงใยถวิลหา แลว้สละมาแลว้ ใน

ปัจจุบนัน้ีเราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส ตระกลูของเราน่ีตระกลูของพุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

พุทธะมนัจะแทงไปตลอดถึงธรรมะ 

ทาํไหม ถา้ทาํข้ึนมา เวลาปฏิบติัธรรม ถา้จิตมนัเป็นธรรมข้ึนมา พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆร์วมอยูเ่ป็นหน่ึงในหวัใจ ใจเป็นพุทธะนะ ถา้ใจเป็นพุทธะแลว้มนับรรลุธรรมข้ึนมา ใจ

มนัเป็นธรรมข้ึนมาอีก สงัฆะ สังฆะก็คือเราสาวกสาวกะ เราเป็นสังฆะ แลว้มนัรวมมา มนัรวม

อยา่งไร ใจเป็นหน่ึงอยา่งไร 

ใจมนัแยกไม่ได ้ถา้แยก เห็นไหม หน่ึง อารมณ์ความรู้สึกความคิดไม่ใช่จิต จิตกบัความคิด

มนักระทบกนั น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัแยก มนัเป็นสอง แลว้เป็นสาม เป็นกิเลสข้ึนมาอีก 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นพระรัตนตรัย เป็นแกว้สารพดันึก เป็นแกว้ ๓ ดวง มนัก็

แยกออกไป มนัก็เป็นอนาคต มนัก็วิ่งวนอยู่นัน่แหละ 

แต่ถา้สมาธิ มนัเป็นหน่ึงข้ึนมา แลว้ปัญญามนัเกิดข้ึนมา มนัแยกแยะข้ึนมา มนัทาํลาย 

ทาํลาย เจอพุทธะท่ีไหน ฆ่าพุทธะก่อน เจอภพท่ีไหน เจอสถานท่ีท่ีไหน เจอสัญชาติท่ีไหน เจอ

ตวัตนท่ีไหน ฆ่ามนัก่อน ทาํลายมนัก่อน ทาํลายมนัอยา่งไร เจอ เจออยา่งไร 

มนัเป็นนามธรรม มือจบัมือ มือกบัมือจบักนัไดอ้ยา่งไร จิตจบัจิต จิตเป็นตวัจิต จิตมนัจะ

จบักนัไดอ้ยา่งไร ถา้จิตมนัเป็นตวัจิต แลว้มนัเกิดมรรคญาณข้ึนมาทาํลายจิต มนัทาํลายอยา่งไร น่ี

ไง ทาํลายแลว้มนัเป็นธรรมธาตุ 
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ถา้มนัฟ้ืนฟ ูมนัมีความตั้งใจ เรามีความตั้งใจจริง มนัจะทุกขจ์ะยาก หมู่คณะ หมู่คณะเรามี

เท่าน้ี เรามีทิฏฐิเสมอกนั ความเห็นเสมอกนั เราอยูด่ว้ยกนัจะโตไปขา้งหนา้ พรรษา วนัคืนล่วง

ไปๆ มนักลืนกินชีวิตของคนไป พรรษาเขาไดม้ามากข้ึน มนัไดศ้กัยภาพในทางธรรมวินยัไง 

อาวุโส-ภนัเต เราจะโตไปขา้งหนา้ ถา้เราโตไปขา้งหนา้ ดูสิ ดูศาสนาเส่ือม มนัเส่ือมเพราะอะไรล่ะ 

เส่ือมเพราะไม่มีคนสนใจ เส่ือมเพราะไม่มีหลกัเกณฑ ์

เราตอ้งเป็นหลกัเกณฑค์นหน่ึง ใครจะเป็นอยา่งไรเร่ืองของเขา เราตอ้งมีจุดยนืของเรา เพื่อ

ประโยชน์กบัใคร เราจะโตไปขา้งหนา้ แลว้โตไปขา้งหนา้ แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่านหรือ 

แก่ไม่ใช่แก่เพราะกินขา้ว มนัแก่มะพร้าว แก่กะทิไง แก่คุณประโยชน์ไง เราศึกษาข้ึนมา เรามี

ความรู้ของเราข้ึนมา อายพุรรษาเรามากข้ึน เราจะสั่งสอนคนได ้

ถา้เรายงัไม่แน่ใจ อยา่สอน อยา่สอน ถา้เราไม่แน่ใจ สอนตวัเองใหต้วัเองชดัเจนก่อน ถา้เรา

ไม่สอนตวัเองใหช้ดัเจน คาํสอนออกไปเราก็งง คาํสอนเรากล็งัเล แลว้คนท่ีรับฟังเขาฟังแลว้เขามา

ถามเราอีกนะ พอเขาถามเราเสร็จ “แลว้ทาํไมพระองคน์ั้นสอนอยา่งนั้นล่ะ” จะใหเ้ราพดูอยา่งไร

ล่ะ จะใหเ้ราพดูอยา่งไร ก็มนัผดิอยูช่ดัๆ 

มนัไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราไปแยกแยะใหม้นัผดินะ คาํสอนเขามาผดิน่ะ ในเม่ือคาํสอนมาผดิ 

เราจะบอกว่าถูกไดอ้ยา่งไรล่ะ เราก็ตอ้งบอกว่าผดิ แลว้ผดิ ผดิเพราะเหตุใด ผดิเพราะอารมณ์

ความคิดมนัไม่ใช่จิต จิตมนัเป็นจิต อารมณ์มนัเป็นอารมณ์ “ดูจิตๆ” หลวงปู่ ดูลยท่์านสอน “ดูจิต

จนจิตเห็นอาการของจิต” อาการคือความคิด พอเห็นอาการของจิต วิปัสสนามนั ฆ่ามนั ทาํลายมนั 

น่ีหลวงปู่ ดูลยส์อนอยา่งนั้น คนสอนถูก คนพดูถูก พดูก่ีคาํๆ ก็ถูก เพราะมนัพดูมาจากความจริง 

แต่ถา้เรายงัสอนตวัเราเองไม่ได ้เราพดูออกไปก่ีคาํๆ ก็ผดิ อยากใหม้นัถกูก็พดูเลียนแบบไง 

ดูจิตใหจิ้ตเห็นอาการของจิต จิตแกจิ้ต น่ีก็บอก พอเราเห็น เราคิดเอาไงว่าอาการความรู้สึก ลมพดั

ใบไมไ้หว ใบไมไ้หวเพราะลมพดั ใบไมไ้หวเพราะมีใบไม ้ก็ว่ากนัไป มนัเป็นคราวเป็นเวลา เป็น

กาลเทศะ มนัไหวก็ได ้ ไม่มีลม มนัน่ิงก็ได ้ เวลามนัน่ิงก็เป็นความน่ิงอนัหน่ึง เวลามนัไหวก็เป็น

ความไหวอนัหน่ึง มนัเป็นกาลเทศะ เป็นอาการของมนั มนัไม่คงท่ีอยา่งนั้นหรอก ความรู้สึกของ

เราก็เหมือนกนั แลว้จะทาํอยา่งไร ใหม้นัคงท่ีอยา่งไร ใหม้นัเป็นประโยชน์กบัเราอยา่งไร 

สอนตวัเองใหไ้ดก่้อน แลว้ค่อยสอนคนอ่ืน ถา้เราสอนไป เวลาเขาไปพดูกบัครูบาอาจารย์

ท่ีรู้จริง เขารู้หมด ศีลจะรู้ได้กต่็อเมือ่เราอยู่ด้วยกนันานๆ ธรรมะจะรู้ได้กต่็อเมือ่แสดงธรรม11 เรา
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สอนตวัเองได ้ แลว้ถา้เราสอนคนอ่ืนใหม้นัเป็นประโยชน์ จากใจดวงหน่ึง ใจดวงท่ีผ่องแผว้ ใจ

ดวงท่ีเป็นธรรมมนัแสดงออกไปเป็นธรรม ใจดวงท่ีมนัยงัไม่ผอ่งแผว้มนัยงัมีกิเลสอยู ่ กิเลสมาก

กิเลสนอ้ย ถา้มนัมืดบอดเลย มนัเป็นปุถุชน มนัแสดงออกไปอยา่งไรมนัผดิหมด 

แมแ้ต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปรมตัถธรรมน่ีถูก แต่เราแสดงออกไป 

มนัใชต่้างท่ีต่างถ่ินกนั เคร่ืองมือมนัคนละชนิด มนัใชก้นัไม่ได ้ธรรมะท่ีเราแสดงออกไป เราสอน

เขาไป มนัแสดงไปเพื่ออะไร เขาอยูใ่นขั้นสมาธิ หรือเขาอยูใ่นขั้นของปัญญา หรือเขาอยูใ่นขั้น

ของศรัทธา หรืออยูใ่นขั้นท่ีเขายงัไม่เช่ือศาสนาเลย เขาไม่เช่ือศาสนาเลยก็มีนะ เขามาทดสอบ

ทดลอง หรือเขาเช่ือศาสนาแลว้เขาจะทาํอยา่งไร พอทาํแลว้เขาจะปฏิบติัอยูอ่ยา่งไร นัน่มนัเร่ือง

ของเขา 

ถา้มีครูมีอาจารย ์ ใหไ้ปถาม ใหไ้ปศึกษาเอา แลว้เราประพฤติปฏิบติัของเราเอา ถึงท่ีสุดถา้

เราเขา้ใจแลว้ เราจะสอนใครไดห้มดเลย จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง เร่ิมตน้จากการประพฤติ

ปฏิบติั เร่ิมจากความลาํบากลาํบน ลาํบากเพราะกิเลสมนัเบ่ือ มนัข้ีเกียจมนัก็เลยลาํบาก แต่ข้ีเกียจ

แลว้มนัลาํบาก เพราะเราอยูใ่นหมู่คณะใช่ไหม ครูบาอาจารยท่์านตั้งกติกามาอยา่งน้ี เราจะตอ้งไป

ลงอุโบสถเพื่อฟังธรรม 

ธรรมะฟังอยูทุ่กวนั ของเก่าของดั้งเดิม แต่เราไม่รู้ไม่เห็น มนัก็จาํเป็นตอ้งฟัง แต่ถา้คน

ท่ีรู้เห็นแลว้ ฟังเพื่อความร่ืนเริง ธรรมะเป็นเคร่ืองอยู่ เป็นความร่ืนเริง เป็นความสุขของใจ 

กิเลสมนัเป็นเคร่ืองเผาผลาญ เราอยูด่ว้ยกนัเอง มนัเผาผลาญกนัดว้ยกิเลส กิเลสมนัเผาผลาญ

ตลอดเวลา เวลาไปฟังธรรมะมนัข้ีเกียจไม่อยากไป แต่มนัร่ืนเริงอาจหาญ มนัทาํใหเ้ราผอ่งแผว้ 

มนัเป็นประโยชน์กบัเรา นํ้ าสะอาดทาํใหจิ้ตใจชุ่มช่ืน เราถึงจาํเป็นตอ้งไป จาํเป็นตอ้งมาลง

อุโบสถ จาํเป็นตอ้งมาฟังธรรม เอวงั  
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