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ตั้งใจฟงเทศนนิดหนึง่ ตองฟงเทศน ถาไมฟงเทศนมนัจะฟงกิเลสนะ ใจเรามันจะ 
ฟงกิเลส  เพราะฉะนัน้ตองฟงเทศน  ถาเทศนเปนธรรมะมันสะเทอืนกเิลส  พอพูดเรื่อง 
กิเลสเห็นไหม  พระเรานีบ่วชแลวอยูกนัดวยความคุนเคย  ดวยความอบอุน  เปนเรือ่งของ 
กิเลสทัง้นัน้ 

แตถาเปนธรรมมนัทําใหเราสะเทือนใจ  พอเราสะเทือนใจนีเ่ราตองแสวงหา  เรา 
ตองหาทางออกของเราไง ทางออกจากกเิลสนะ กิเลสมันอยูกับเรา ธรรมะกอ็ยูในตัวเรานี่ 
แหละ  แตถาเราไปคุนเคยไปชินชาหนาดานมนัเปนเรื่องของโลกนะ  คลุกคลีตีโมงกนัไป 
นะ กิเลสทั้งนั้น แตถาเปนการฟงธรรมนี่ตืน่ตัว เวลาอยูของเราโดยเอกเทศ เราจะคิดวาสิ่ง 
ใดดีสิ่งใดไมดี เราจะคิดของเราเอง 

แตครูบาอาจารยเหมือนพอแมนะ  พอแมนีป่รารถนาดีกับลูกทั้งนั้น  พอแมให 
กําเนิดลกูมาแลวยังตองสงเสยีใหเลาเรียนใหมกีารศึกษานะ พอใหมีหนาที่การงานแลวยัง 
คอยตามดูตามแลนะ  วาทํางานแลวนีม่ันมีอปุสรรคไหม  หนาที่การงานทําแลวนี่มนัมี 
ปญหาไหม  ทํางานกลบัมาแลวนี่มคีวามสุขไหมเหน็ไหม  ถาลกูมีความสุขลูกมคีวาม 
พอใจขึน้มาพอแมก็พอใจ 

นี่ฟงเทศนเพื่อเตือนเรา หลวงปูมั่นทานพูดไวนะ “ตอไปจะมีแตคนเอาเยี่ยง ไมมี 
คนเอาอยาง” เอาเยี่ยงสิ หลวงปูมั่นทานออกมาประพฤติปฏิบัติ ชีวิตทั้งชีวิตถาเทียบกับ 
ทางโลกมีแตความทุกข อยูปาอยูเขามาตลอดชีวิต บั้นปลายในชีวิตอยูที่หนองผือนะ อยู 
หนองผือก็อยูในปานั้นละ แต! แตมันก็มีความสุขมากดีกวาในชีวิตปกติ ปกติอยูในปา 
ลึกๆ  หลวงตาทานเลาไวนะ เวลาเจ็บไขไดปวยเราตองไปโรงพยาบาล ไปหาหมอ แต 
หลวงปูมั่นเวลาทานเจ็บไขไดปวยทานยิ่งเขาปาลึกเขาไป
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โดยปกติเวลาบิณฑบาตมา เราฉันอาหาร เรามีอาหารเห็นไหม มีกับขาวดวย แต 
เวลาปวยไขขึ้นมากินขาวกับเกลือ กินขาวเปลาๆ กินขาวตมเทานั้น เวลาเจ็บไขไดปวย 
เขาตองไปโรงพยาบาลไปหาหมอ นี่เจ็บไขไดปวยยิ่งรักษาตัวเอง ธรรมโอสถ! ยิ่งอด 
อาหาร ยิ่งผอนอาหาร ยิ่งอยูปาลึกเขาไปๆ ทานรักษาตัวทาน ถามองในชีวิตเห็นไหม 
ชีวิตนี้มีความสุขไหม แตทําไมทานวาทานมีความสุขของทานละ ทานทําเปนตัวอยาง 
เห็นไหม 

“คนไมเอาเยี่ยง แตเอาอยาง” เอาอยางเพราะอะไร เพราะทานทําตัวของทาน ทาน 
ทําชีวิตเปนแบบอยางจนสังคมเขาศรัทธาเขาเช่ือถือ พอศรัทธาเช่ือถือเห็นไหม จะเอา 
อยางไง จะเอาอยาง อยากใหคนศรัทธาเช่ือถือ แตไมคิดเห็นไหม “เอาแตเยี่ยง ไมเอา 
อยาง” ไมดํารงชีวิตไง ไมประพฤติปฏิบัติใหขึ้นมาเปนไปไง ถาประพฤติปฏิบัติขึ้นมาให 
มันเปนไปนะ มันจะตองเอาตัวเองรอดใหได 

ความสงบ ความวิเวกมันอยูที่ใจของเรา เราจะไปหาที่ไหน ความสงบความวิเวก 
จากขางนอกมันไมมีหรอก ความสงบวิเวกจากขางนอกเห็นไหม นี่วิ่งแสวงหากัน หลง 
ธาตุ! จะไปบูชาธาตุที่นั่น เห็นไหม 

มีในประวัติวาไปกราบพระธาตุพนมแลวไปกราบหลวงปูมั่นดวย หลวงปูมั่น 
บอกวา “หลงธาตุ” หลงธาตุไปธาตุขางนอกนะ พระธาตุพนมเห็นไหม มันเปนธาตุ มัน 
เปนอิฐ เปนหิน เปนทราย เปนปูน รางกายธาตุเรานี่ทําไมมันไมดูกับเรา มันหลงออกขาง 
นอกไง 

เห็นไหมออกวิเวก ถาวิเวกไปโดยเที่ยวไปตามภาษาธรรมชาตินะ สัตวปามันอยู 
ในปาอยูแลว ถาสัตวปามันอยูในปาอยูแลวนี่มันวิเวกอะไร แตถามันวิเวกกับเราเห็นไหม 
เราอยูที่ไหน จิตใจเราสงบเขามา มันหาที่นี่นะ มันตองหาที่เรานี่ หาความสงบสงัดหาใน 
หัวใจของเรานี่ ถาหาหัวใจของเรานี่อยาคลุกคลีตีโมงของเรานี่เห็นไหม คลุกคลีในหมู 
คณะ กายวิเวก จิตวิเวก ถากายวิเวกเราวิเวกของเรา เราไมตองไปหาขางนอก เราตอง 
รักษาของเรา ถาเราไมรักษาของเรานี่ มันจะไปหาที่ไหน 

เห็นหลวงปูมั่นทานมีช่ือมีเสียงขึ้นมา ทานเปนหัวหนาขึ้นมาก็อยากเปน อยาก 
เปนหัวหนา อยากใหคนเคารพบูชา อยากใหคนเคารพบูชานะมันตองเคารพบูชาตัวเอง
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ไดกอน ถาตัวเองยังไมมีจุดยืนนะ ตัวเองยังไมสามารถยืนไดดวยตัวเองได ใครจะเคารพ 
บูชา ในเมื่อเรายังรูอยูวาเรายังมีกิเลสในหัวใจ เรามีความมักใหญใฝสูงนี่เปนเรื่องของ 
กิเลสทั้งนั้นเลย 

แตเรื่องของธรรมะนะ เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา 
ปรารถนามารื้อสัตวขนสัตว คําวามารื้อสัตวขนสัตวนี่ดวยความเมตตาธรรม เมตตาค้ําจุน 
โลก ธรรมะทําใหโลกรมเย็นเปนสุขดวยมีความเมตตาธรรม แตยังทอดธุระนะวาจะสอน 
เขาไดอยางไร 

คนที่จะเปนหัวหนามันจะสั่งสอนเขานี่ ในเมื่อมันเปนโลกุตตรธรรม สิ่งที่โลกเขา 
อยูกันในปจจุบันนี้มันเปนโลกียธรรม มันเปนโลกมันเปนโลกียนี่ โลกีย! โลกๆ ทั้งนั้น 
เลย แลวอางกันวาเปนธรรม เปนธรรม โลกียธรรมนี่ เราก็รู ในหัวใจเราก็รูวาในหัวใจเรา 
มีสิ่งใดเราก็รู ถาเรารูเราสอนสิ่งใดนั้นไปมันจะเปนความจริงไดอยางไร ถามันจะเปน 
ความจริงมันตองสอนตัวเองใหไดกอน ถาเราสอนตัวเองไดนะ เราจะสอนคนอื่นได  ถา 
เรายังสอนตัวเราไมไดเราจะไปสอนใคร 

หลวงปูมั่นทานสอนตัวเองไดกอน ทานทําตัวเองไดกอน ทานทําตัวทานเองเปน 
ตัวอยางของเรา ดูสิ เราจะไปกราบไหวสังเวชนียสถานทั้ง ๔ องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาก็บอกไวในธรรมนะ พระอานนทถามเองวา 

“ตอไปถาประชาชนคิดถึงพระองคจะใหทําอยางไร” 

“ใหไปสิ่ งที่ แทนตัว เรา  สัง เวชนียสถานที่ เกิด ที่ตรัสรู  ที่ปฐมเทศนา  ที่ 
ปรินิพพาน”  นี่สิ่งที่ระลึกถึงพระพุทธเจา 

แลวเราละ ถาเราระลึกถึงพระพุทธเจาเราระลึกถึงที่ไหน พุทโธนะ เวลาเรา 
กําหนดพุทโธๆๆ นี่ เราระลึกถึงพระพุทธเจาหรือเปลา เรานึกถึงพระพุทธเจาตลอดเวลา 
นะ เวลาพุทโธๆๆ นี่ ทําไมไมตั้งสติ ถาเราตั้งสติเราเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เห็นไหม พุทโธๆๆ จนพุทโธกับเราเปนอันเดียวกัน 

แลวเวลาใชวิปสสนาญาณไป  วิปสสนามันเกิดขึ้นมาเห็นไหม พุทธ ธรรม สงฆ 
รวมลงที่ใจ พุทธะอยูที่นี่ เราเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา องคสมเด็จพระ
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สัมมาสัมพุทธเจาอยูกับเรา พุทธะกับความเปนไปของเราอยูแลว เรายังไมเขาใจ เรายังจะ 
ไปตื่นเอาธาตุขางนอกเห็นไหม 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูอยูโคนตนโพธ์ินะ อยูในปาในเขา แลว 
เราก็จะอยูในปาในเขาเพื่อประพฤติปฏิบัติ ไมใชอยูในปาในเขาเพื่อเปนคุณงามความดี 
ถาอยูในปาในเขาเพื่อคุณงามความดี สัตวปามันอยูในปาในเขามากกวาเรานะ มันเกิดใน 
ปาเลย เรายังเกิดในเมืองกัน เราเกิดจากพอจากแมเห็นไหม เราไปบวชกับอุปชฌาย บวช 
เสร็จแลวนี่วิสุงคามสีมา เราถึงมาเขาปาเขาเขากัน  มันเกิดในปาเลย แลวมันดํารงเผาพันธุ 
ของมันได มันเจ็บไขไดปวยจนมันตายไปในปาสูญพันธุไปก็มี นั้นมันเกิดตายในวัฏฏะ 
มันก็เกิดตาย เกิดตาย เหมือนกัน 

เราเขาปาไปเพื่อจะดูใจเรานะ เราไมใชเขาปาไปอยูอยางแบบสัตว สัตวมันอยูปานี่ 
มันอยูโดยสัญชาตญาณของมัน มันอยูดวยธรรมชาติของมัน แตเราเขาไปเราจะธุดงคไป 
จะคนปาคือปารกชัฏในหัวใจไง ไปอยูกับปา ปามันรกชัฏเห็นไหม รกชัฏมันเปน 
คุณประโยชนของมันนะ ปารกชัฏมันคลุมความช้ืนในดิน  มันเปนปุยของมันเพื่อบํารุง 
ดินขึ้นมา เพื่อใหตนไมมันมีอาหารของมัน 

แตกิเลสของเรานี่มันไมเปนประโยชนกับใครเลย มันคลุมหัวใจไว ปารกชัฏในใจ 
นี่รื้อคนมันแลวทําลายปา ตนไมไมตองไปตัดสักตนหนึ่ง ตนไมปามันอยูอยางนั้น ดูสิ 
ตนไมก็รางกายเรานี่ ดูเสนผม ดูขนเราสิ ในรางกายนี่แลวเพงพิจารณาไป นี่มันเปนญาณ 
ทัศนะ แตสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นมานี่ มันก็อยูของมันโดยธรรมชาติของมัน มันไดทําลายไปที่ 
ไหน มันไมไดทําลายออกไปเลย แตมันทําลายความรกชัฏของกิเลสนั้นนะ 

สิ่งที่เปนความรกชัฏเห็นไหม  เรื่องของใบไม เรื่องของสิ่งตางๆ ที่มันตกลงผืน 
ดิน มันยังยอยสลายเปนปุยเปนประโยชนกับโลกนะ แตกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 
ของเรามันเปนประโยชนกับใคร มันไมเปนประโยชนกับใครเลย สิ่งนี้ตางหากเราตอง 
รักษาสิ่งนี้ เราตองดูแลสิ่งนี้ เรากลับมาพิจารณาสิ่งนี้เห็นไหม 

หนาที่การงาน ขอวัตรปฏิบัตินะ มันเปนการดํารงจิตใหมันมีเครื่องอยู เราตองมี 
เครื่องอยูเห็นไหม นกกานี่ ดูสิ มันไปหาเหยื่อมาปอนลูกมัน เวลามันฟกไขมาเห็นไหม นี่
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พอแมมันไปหาเหยื่อมาปอนใสปากจนกวานกกานี่มันจะบินได มันจะดํารงชีวิตของมัน 
ได 

อาวาสที่อาศัยเห็นไหม อารามมิก ผูไมมีเรือน พระอนาคามีผูไมมีเรือนในหัวใจ 
แตเราประพฤติปฏิบัติกัน เรามีรางกาย เราเกิดมาชีวิตหนึ่งเปนสมมุติ เปนความจริงตาม 
สมมุติเห็นไหม เราบวชเปนสมมุติสงฆ สมมุติมาแลวนี่เราไมมีบานไมมีเรือนที่อาศัย เรา 
ก็มีวัดวาอารามเปนที่อาศัย ขอวัตรปฏิบัตินี่มันเพื่อดํารงชีวิตประจําวันของเรา 

กิจของสงฆ ๑๐ อยางเห็นไหม เราดูแลรักษาจากภายนอก มันก็เทากับดูแลรักษา 
ใจ เพราะอะไรเห็นไหม ความคิดเกิดจากใจ สรรพสิ่งเกิดจากใจทั้งหมด เวลาเกิดจากใจ 
มันก็เปนโลก พอเปนโลกขึ้นไปนี่มันก็ออกไปคลุกเคลากันไป 

แตถาเราอยูกับขอวัตรปฏิบัติ สิ่งที่เปนขอวัตรปฏิบัติเพื่อดํารงใจใหมันตั้งมั่น  ให 
ใจมันมีเครื่องอยูของมัน มันเปนเครื่องอยูอาศัยไง มันเปนหัวเช้ือไง เปนที่ใหใจมัน 
พุทโธๆ นี่ พุทโธๆๆๆ นี่เห็นไหม จิตเราเกาะกับพุทโธๆๆ เพื่อใหจิตมันแสดงตัว ใหจิต 
มันมีเครื่องเกาะเปนที่อยูอาศัยของมัน 

ขอวัตรปฏิบัติก็เหมือนกัน เราทําเพื่ออยูเพื่ออาศัยนะ เราทําเพื่อจริตนิสัยของคน 
เวลาครูบาอาจารยทานไปเยี่ยม ทานจะดูสวม ดูตางๆ ดูวาเรามีจุดยืนไหม มีขอวัตรไหม 
ถามีขอวัตรแสดงวาเราไมเผลอ เราไมลืมตัว 

วัดก็เหมือนกัน สิ่งที่เปนวัตถุ เราอาศัยเราดูแลรักษาเพื่อใจเรา แตคําวาเพื่อใจเรา 
นั้นมันเปนเครื่องอาศัยใชไหม ใจมันเปนของจริงใชไหม ถาใจเปนของจริง เราดูแลรักษา 
เพื่อใหจิตมันมีเครื่องอยู แลวถาจิตมันสงบเขามา เราวางสิ่งนั้นไวเปนครั้งคราว ถาจิตมัน 
จะดีเราภาวนาของเรา เราทําเพื่อใจทั้งหมดนะ 

เพราะวัดวาอาวาสนี่มันเปนสมบัติสาธารณะ มันเปนของๆ สงฆเห็นไหม ดูสิ 
เวลาของๆ สงฆเอามาใช เราตองเอาไปเก็บในที่ของมัน เห็นไหม ครุภัณฑนี่ของที่แจกได 
เห็นไหม เปนของๆ สงฆแจกไมได นอกจากอีกวัดหนึ่งใหอีกวัดหนึ่งได 

ของๆ สงฆผูที่รับตอสงฆเห็นไหม สังฆะ ถาเปนของสงฆขึ้นมามันทําสังฆกรรม 
ได สิ่งที่ทําสังฆกรรมมันเปนตัวแทนของๆ สงฆ นี่อยูไปสืบตอไปไง คือมันเปนสมบัติ
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สาธารณะ ถาเราตายจากไปก็มีคนที่จะมาดูแลรักษาตอไป สิ่งนี้เปนเครื่องอาศัยนะ นกยัง 
มีรวงมีรัง คําวามีรวงมีรัง มันตองวางไข มันตองฟกไขของมัน 

นี่ก็เหมือนกัน เราฟกนะ เราอาศัยวัดอาศัยวาเปนที่อยูอาศัย กุฏิ วิหาร เปนที่อยู 
อาศัย แลวเราพยายามฟกธรรมะขึ้นมา เราพยายามฟกใหจิตเรามีสติมีปญญาขึ้นมา ถาเรา 
มีสติปญญาขึ้นมาเราจะรักษาตัวเรานะ เห็นไหม นี่พระมันอยูที่นี่ อยูที่ขอวัตรปฏิบัติ อยูที่ 
สติ อยูที่ปญญาของเรา พระนี่ วัตรปฏิบัติยังเปนเครื่องอยูอาศัย ไมใชเครื่องอยูอาศัยที่เปน 
สังเวชนียทั้ง ๔ ที่เราออกไปอยูขางนอก หลงธาตุไง 

ธาตุในตัวมีพรอม ธาตุ ๔ ในตัวเราก็มีพรอม มันเปนนามธรรมนะ รูป นาม มี 
พรอมอยูในใจของเรา เราจะไปหาเอาจากที่ไหน ไปหาเอาจากขางนอกก็ไปหาเอาแบบ 
โลกไง องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเวลาพูดกับพระอานนท ทานพูดถึงคฤหัสถ พูด 
ถึงทั่วไปวา

“เวลาเขาคิดถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จะไปเฝาพระพุทธเจาที่ไหน” 

“ใหไปที่สังเวชนียสถานทั้ง ๔” 

แตเราเปนภิกษุ เราเปนศาสนทายาท เราเปนผูที่จะทรงธรรมวินัย เราจะหาของ 
จริงไง พุทธะ ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ถาใครเห็นผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน นี่เฝาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจานะ เวลาวัตรปฏิบัติเห็นไหม องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกไว 
ในธรรมวินัยไง 

“ผูใดอยูถึงภาคตะวันตกของประเทศ ทําเหมือนเราเหมือนอยูใกลเรา ผูใดจับชาย 
จีวรเราไว แตไมปฏิบัติตามเรา..” เห็นไหม 

หลวงปูมั่นทานบอกไวนะ “มันจะเอาเยี่ยง มันจะเอาช่ือเสียง มันจะเอาลาภ 
สักการะ มันจะใหคนนับหนาถือตา แตมันไมประพฤติปฏิบัติ มันไมทํา!” 

ถามันประพฤติปฏิบัติในหัวใจขึ้นมา มันตองเอาอยาง ทําจริง รูจริง เห็นจริงขึ้นมา 
เวลาแสดงออกมาเห็นไหม นี่บันลือสีหนาท ราชสีห มันมีธรรมะออกมานะ คนเขาไดยิน 
ไดฟงมันมีความรมเย็นเปนสุข มันมีความสุขใจของเขา



เทศนพระ เรื่อง หลงธาตุ ๗ 

แตถามันไมมีธรรมมันก็ลวงกระเปาเขา นี่มักนอยสันโดษ สันโดษมันจะเอาของ 
มีคุณคานะสิ ดูสิ ไก ปลา มันมีกระดูกนะ ทั้งไกทั้งปลานี่เขากินแตเนื้อ เขาไมกินกระดูก 
มัน แตนี่ถาไมประพฤติปฏิบัติขึ้นมานี่ มันจะกินไกทั้งขนเลย อยาวาแตกินแตกระดูกนะ 
เห็นเขากินไกก็นึกวาเขากินไกๆ คําวา “ไก” มันมีคุณคาทางอาหารใหกับรางกาย เห็นไก 
ก็จะกินทั้งขนเลย เพราะอะไร เพราะมันไมเปน แตถามันเปนนะมันเห็นคุณคาของมัน 

การกระทํา เราจะกินไกเห็นไหม ดูสิ เขาตองฆามัน เขาตองลวกมัน ตองถอนขน 
เสร็จแลวถึงทําเปนอาหารขึ้นมา เปนอาหารแลวเขายังตองแยกวากระดูกเขาไมกิน กินแต 
เนื้อมัน กินแตสิ่งใดที่เปนประโยชน คนที่เขาฉลาดเขากินแตสิ่งที่มันมีคุณคา 

นี่เหมือนกัน สิ่งใดที่เปนประโยชนกับชีวิตละ สิ่งใดที่เปนประโยชนตอการ 
ประพฤติปฏิบัติละ มันก็อยูที่เรา อยูที่กําหนดลมหายใจเขาและลมหายใจออก อยูที่การ 
นั่งสมาธิภาวนา อยางอื่นจะมีคุณคาสิ่งใด หลวงปูมั่นทานเคยไปไหน ทั้งชีวิตของทาน 
ทานไปวิเวกของทาน ทานไปศึกษาของทาน ทานทําความจริงของทาน 

นี่ก็เหมือนกัน ทานทําความจริงของทาน มันมีอยูแลวไง พระปาเรานี่ อยูโคนไม 
ตั้งสติประพฤติภาวนา สิ่งนี้มีคุณคามาก สิ่งที่เราจะไปแสวงหาเอาขางนอกมันหลง! หลง 
จิต หลงตัวเอง หลงธาตุ หลงออกไปขางนอกวาสิ่งนั้นเปนคุณงามความดี เปนไปไมได! 
สิ่งอยางอื่นไมมีคุณงามความดีเลย ความดีของโลกนี้มันเปนปจจัยเครื่องอาศัยทั้งนั้น แต 
ความจริงมันอยูกับเรา แตปจจุบันนี้มันโดนกิเลสครอบงําอยู เห็นไหม จิต ปฏิสนธิจิต 
กิเลสมันครอบงําอยูทั้งนั้นนะ 

คนเกิดมามีกิเลสทั้งหมด เวลาออกประพฤติปฏิบัติเห็นไหม เช่ือในหลักธรรม 
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะเราทุกขเรายากมา อยูทางโลกทุกขยากมาก 
เพราะอะไร เพราะอยูในสังคม สังคมใสหนากากเขาหากัน เราทิ้งสังคมมา ทิ้งโลกมา เรา 
เกิดมาพบพุทธศาสนา 

เกิดมาในปจจุบันนี้ศาสนาเจริญรุงเรืองมากนะ ยอนหลังไปกอนที่หลวงปูมัน่ทาน 
จะเปนผูนําในการประพฤติปฏิบัติ ศาสนาก็ตัวใครตัวมัน ตางคนตางอยูนะ ตางคนตาง 
มีทิฏฐิ ตางคนตางมีความเห็นหลากหลายของเขา เขาทําของเขาตามสัญชาตญาณของเขา 
มีความเห็นแตกตางกันไป มันยังไมมีใครรูจริงไง
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เวลาหลวงปูมั่นทานรูจริงขึ้นมาของทาน ทานสอนของทาน ทานวางแนวทางของ 
ทานใหเรากาวเดินตาม จนสังคมยอมรับศรัทธาขึ้นมา จนการประพฤติปฏิบัติของเรา 
มั่นคงขึ้นมา เราเห็นโลก เห็นสิ่งตางๆ เห็นที่เขาใสหนากากเขาหากัน แลวเราเห็นทุกข 
เห็นยากขึ้นมา เราบวชมาเพื่อประพฤติปฏิบัติ ในเมื่อประพฤติปฏิบัติตัวอยางมีอยูแลวไง 

หลวงปูมั่นทานมีอยูแลว ทานสั่งสอนอยูแลว ทานตั้งใจทําอยูแลว เพื่อใหเปน 
แบบอยางทั้งชีวิตของทานเลย นี่ของๆ เรามีอยู เห็นไหม เวลาเราประพฤติปฏิบัติขึ้นมา นี่ 
พุทโธ พุทโธ พุทธานุสติ สิ่งนี้มันเปนพุทธพจน มันเปนคําสอน มันเปนพุทธภาษิต 
สาวกภาษิต แลวสาวก เห็นไหม ยิ่งฝายมหายาน อาจริยวาท อยูที่อาจารยพา อยูที่อาจารย 
ทํา ในกาลามสูตรเห็นไหม ไมใหเช่ือแมแตอาจารยเรา ไมใหเช่ือสิ่งใดทั้งสิ้น 

เวลาหลวงปูมั่นทานสอน ทานไมไดสอนดวยทิฏฐิของทาน ไมใชความเห็นของ 
ทาน ทานสอนโดยพุทธภาษิตเลย แลวพุทธภาษิตมันไมมีชีวิตใชไหม แตทานปฏิบัติของ 
ทานจนทานรูจริงของทาน จนทานอธิบายได ทานแยกแยะได ทานช้ีนําได พอทานช้ีนํา 
ไดความเปนจริงมันจะเกิดตรงนี้ ครูบาอาจารยเรามีอยูแลว 

ในหลักการครูบาอาจารยเรามีอยูแลว ทําไมเราหลงกันละ เราหลงจากธาตุนะ เรา 
หลงจิตเรา หลงจิตคือวามันไมทําสมาธิ มันไมคนหาตัวเอง มันไมหาจิตของตัว พอไมหา 
จิตของตัวเรานี่ เห็นไหม หาเอาขางนอก ดูนกสิ เวลาพอแมมันไปหาเหยื่อเอามาปอนลูก 
มันนะ นกมันไมหาเหยื่อมาปอนรัง มันไมหาเหยื่อมาปอนสิ่งแวดลอมของมัน มันหา 
เหยื่อมาปอนลูกมันเห็นไหม ปอนสิ่งที่มีชีวิต 

นี่ก็เหมือนกัน ในเมื่อเราเปนศาสนทายาท เราเห็นภัยในวัฏสงสาร เราถึงมาบวช 
เปนพระเปนเจาเพื่อมาประพฤติปฏิบัติ แลวการประพฤติปฏิบัติของเรา เราจะปฏิบัติที่ 
ไหน  ตองไปปฏิบัตินะ  ตองไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ไปที่โคนตนโพธิ์ ไปนั่งสมาธิแลว 
สมาธิดี แลวคนที่อยูที่นั้นนะ ดูสิ เขาลางบาปกันนะ ถามันลางบาปไดปลามันอยูในน้ํา 
มันแชน้ําอยูทําไมมันลางบาปไมได ปลามันแชอยูในน้ํานะแลวมันลางบาปไดไหม มัน 
ไมรูเรื่องเลย มันอยูดํารงชีวิตโดยธรรมชาติของมัน ลงไปแชน้ํากัน ลางบาปๆ  มันลาง 
ออกไหมละ
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นี่ก็เหมือนกัน จะไปภาวนาที่สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แลวทําไมปจจุบันนี้ไมทํา ถา 
ไปภาวนาที่นั่นแลวเปนพระอรหันต ถาไปที่นั้นมันก็จบหมด นี่ไง นกมันหาเหยื่อมาปอน 
ลูกมัน ไมใชปอนรัง นี่ก็เหมือนกัน เราปฏิบัติมานะอุปชฌายทานใหกรรมฐานแลว เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ ใหอนุโลมปฏิโลม เขาออกเห็นไหม 

หนังของเรานี่ ถาทะลุหนังเดี๋ยวก็จบ ที่มันมีปญหากันเพราะมันไมทะลุหนังของ 
ตัวเอง มันไมใชปญญา ตาของใจถามันมองทะลุหนังไปได มันเห็นตามความเปนจริงนะ 
สิ่งนี้มันจะหลอกใจอีกไมได หนังมันเปนหนัง ถาทะลุหนังแลวเราใชปญญาใครครวญ 
หนังมันบางๆ นะ ทําไมเราจะเห็นความเปนอสุภะ เห็นความเปนสิ่งสกปรกมันไมได 

แตเวลาใจเรามองดวยตาเนื้อทําไมเราหลงมันละ สิ่งที่เราหลงมันเพราะอะไร 
เพราะเราไมมีสติ จิตของเราไมมีหลัก สมาธิของเราไมมั่นคง ถาสมาธิของเราไมมั่นคง 
จิตของเราไมมีหลัก มันหลงตามมันไป เห็นไหม แลวเวลาปฏิบัติขึ้นมาก็ใชสมอง ใช 
ความคิด ใชตรรกะ หนังบางๆ ทําไมเขาใจไมได เวลาเทศนปากเปยกปากแฉะนะ แต 
พฤติกรรม! พฤติกรรมในการกระทํามันเปนความจริงไหมละ มันถึงไมเปนตัวอยางเห็น 
ไหม 

ถามันเปนตัวอยางขึ้นมานี่ เอาสิ่งที่เปนความจริงสิ  นกมันเอาเหยื่อมามันตอง 
ปอนลูกมันนะ เพราะลูกมันมีชีวิต แลวลูกมันจะโตขึ้นมา แลวลูกมันจะดํารงชีวิตของมัน 
ได เอาเหยื่อมาไปวางทิ้งไวใหรัง มันเปนสิ่งที่ไมมีชีวิต 

นี่ก็เหมือนกัน สิ่งที่เปนวัตถุอยาหลงธาตุ ธาตุขางนอก เราไปหลงธาตุกันขางนอก 
ไปหลงสิ่งตางๆ ขางนอก เพราะอะไร คนมันจะหลงได เพราะมันไมรูจริง คนมันจะหลง 
เพราะตามันบอด ถาคนตาดีจะหลงไหม คนที่มันรูวาอะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษนี่ มัน 
จะไมทําสิ่งที่เปนโทษใหกับตัวมันเอง มันตองทําคุณงามความดีใหกับตัวมันเอง 

เวนไวแตคนตาบอดมันโง มันหลง มันเขาใจผิดอวิชชาวาสิ่งที่เปนโทษจะเปน 
ประโยชนกับมัน สิ่งที่เห็นวาเปนประโยชนมันเห็นวาเปนโทษ สิ่งที่เปนประโยชนเห็น 
ไหม อยูวัดอยูอาวาสเรานี่แหละ แลวเราตั้งสติของเรา เราภาวนาของเรา เห็นไหม มันมี 
ความสุขที่นี่ ถาเอาจิตเอาใจของเราไวในอํานาจของเรานี้มีความสุขมาก
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คนมีความสุข ทําไมมันรอนมันดิ้นรนละ ทําไมมันตองเรรอนขนาดนั้น คนมี 
ความสุข ครูบาอาจารยที่มีความสุขที่เปนความจริงเขาไมเรรอน ไอนี่มันเรรอนแลวเปน 
กิเลสดวยนะ กิเลสวาเอาความเรรอนมาอวดอางกันวามีอํานาจวาสนา มีบารมี ถามีวาสนา 
มีบารมีนะ คนขับเครื่องบิน พนักงานขับเครื่องบินเขาขับรอบโลก เขาไปทุกวัน เขามี 
บารมีมากกวาเราอีก เราไปแคเปนครั้งเปนคราว แตเขาไปทุกวัน ใครมันมีบารมีมากกวา 
กัน เห็นไหม เพราะตาบอด เพราะจิตมันบอด มันหลงตัวมันเอง มันถึงหลงธาตุตัวเอง 
ธาตุของตัวไมดู 

ธาตุ ๔ ขันธ ๕ นี่ไมดู ไมรักษา ไมวิจัยมัน จะไปดูธาตุ ๔ ขันธ ๕ ขางนอก วาสิ่ง 
ขางนอกมันเปนประโยชนเห็นไหม แลวอวดอางเอาวาเปนกิเลส คนโง! เอาสิ่งที่โงๆ มา 
หลอก มาเปนคติ พอเอาสิ่งที่โงมาหลอกมาเปนคติเห็นไหม แลวเปนผูนําไง ชักนําใหลูก 
ศิษยลูกหาโงตามกันไปหมดเลย คือจะตองมีอํานาจวาสนาบารมี คือจะตองไปภาวนาเอา 
สถานที่จากขางนอก 

ถามันจะภาวนาในวัดเราก็ภาวนาได ที่ไหนมันก็ภาวนาได เวนไวแตกิเลสกับ 
กิเลส ทิฏฐิไมเสมอกัน ความที่ทิฏฐิไมเสมอกัน ผูหนึ่งจะภาวนาผูหนึ่งจะทําขอวัตร ผู 
หนึ่งทําใหเกิดการกระทบกระเทือนกัน สิ่งนั้นเราหลีกเลี่ยง เราหลีกออกไดนะ สิ่งตางๆ 
ที่เราคนควา ถาเรามีสติสัมปชัญญะสิ่งที่ดีก็จะเขากับคุณงามความดี ถาสิ่งที่ไมดีมันก็เขา 
กับสิ่งที่ไมดี เรามีสติของเรา  เรารักษาของเรา เราทําตามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจาวา 

“จะอยูไกลที่ไหนก็แลวแต ปฏิบัติเหมือนเรา เหมือนอยูใกลเรา จับชายจีวรของ 
เราไว แตไมไดทําตามเรา ไมมีทางที่จะเขามาถึงเราได” 

สิ่งตางๆ นี้เขาถึงเราไมไดเพราะอะไร เพราะ “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต” 
ธรรมมันจะสัมผัสไดดวยหัวใจเทานั้น ธรรมจะสัมผัสดวยความรูสึก หนังสือหนังหา 
ตํารานี่มันเปนสิ่งที่จดจารึก มันไมใชตัวธรรม มันเปนกิริยาการแสดงออกของธรรมะที่ 
ครูบาอาจารยทานบรรลุธรรมแลวทานแสดงธรรมออกมาแลวจดจารึกกันไว มันเปน 
ทฤษฎี แตตัวจริงๆ มันคือตัวความรูสึกนั้น แลวมันอยูในกลางหัวอกของเรา มันเปน 
ความรูสึกคือมันเปนธาตุรู
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ธาตุรูตัวนี้มันสัมผัสกับความสงบของใจ ธาตุรูตัวนี้มันเกิดปญญาญาณของมัน 
ขึ้นมา แลวมันยอนกลับเขามาทําลายตัวมันเอง ทําลายตัวมันเอง ตองทําลายตัวมันเอง! 
เพราะทําลายตัวมันเองคือทําลายอวิชชา ทําลายสิ่งที่โงเขลาที่มันครอบงําใจนั้น พอยิ่ง 
ทําลายเทาไหรมันก็ยิ่งสะอาดขึ้นมาเห็นไหม จากที่เปนโสดาบัน เปนสกิทาคามี อนาคามี 
จนสิ้นกิเลสเปนพระอรหันต มันจะสวางสะอาดบริสุทธิ์อยูกลางหัวใจนั้น ถามันสะอาด 
กลางหัวใจนั้น สิ่งใดในโลกที่มันจะมีคุณคามากกวานี้อีกแลว ในโลกนี้มันไมมีคุณคา 
มากกวาสิ่งนี้เลย 

แตนี่มันออกไปแสวงหาสิ่งขางนอกกัน วาสิ่งขางนอกจะไปภาวนาที่นั้นดี จะไป 
ภาวนาที่นี่ดี หากันเปนหมูเปนคณะแลวไปภาวนากันที่นั่น ไปภาวนากันที่นี่ เรรอนกัน 
ไป แลวยังกลับมาอวดเปนศักยภาพ กลับมาอวดวามีคุณคา กลับมาวาสิ่งนั้นทําใหพระที่ 
จะประพฤติปฏิบัติ ตองเอาสิ่งนั้นเปนแบบอยาง 

นี่ไง หลวงปูมั่นทานบอกวา “ตอไปคนจะเอาเยี่ยง” คืออางวาเปนพระปา อางวา 
เปนพระปฏิบัติ อางวาเปนคนที่มีคุณธรรม แตความประพฤติปฏิบัติขึ้นมา มันไมเอาอยาง 

หลวงปูมั่นทานตองไปไหน ทานไมไดไปไหนเลย ทานออกวิเวกอยูในปา ใน 
เมืองไทยนี่แหละ เพราะอะไร เพราะการวิเวกเปลี่ยนสถานที่ไปบอยๆ ครั้งเขา การวิเวก 
เพราะอะไร เพราะโดยธรรมชาติของจิตมันกลัวเห็นไหม เราอยูในที่มืดเราก็กลัวผี เราไป 
อยูในปาในเขาเราก็กลัวเปนอันตราย ความกลัวอันนั้นนะเปนคุณประโยชนกลับมาเพื่อ 
ทําจิตของเราใหสงบ 

จิตของเรานี่ถามันอยูโดยปกติ มันเปนอิสรภาพมันก็จะคิดแตเรื่องไมดีของมัน 
ขึ้นมา แตถามันกลัวสิ่งใดๆ มันไมมีที่พึ่ง เราก็ตองสติไวนึกพุทโธๆ เห็นไหม ใหมีที่พึ่ง 
เราอยูในปาในเขากันเพื่อเปนอุบาย เพื่อจะกลอมเกลาใหจิตใจมันไมมีกําลังจนเกินไป 
มันไมมีอิสรภาพ กําลังที่มันจะคิด มันจะหาแตสิ่งไมดีมาทําลายตัวมัน 

โดยธรรมชาติของกิเลสมันจะทําลายจิตอยูตลอดเวลา จิตเรียกรองความชวยเหลือ 
อยูตลอดเวลา จิตของเรามันจะเรียกรองความชวยเหลือคือมันอยากสุข อยากดิบอยากดี 
โดยธรรมชาติ แตดวยความโง ดวยอวิชชาที่มันครอบงําอยู มันเลยทําตัวเองใหมันสะอาด
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บริสุทธ์ิขึ้นมาไมได เพราะเราบวชมา เราตั้งใจมาบวชเปนพระ เรามีโอกาสในการ 
ประพฤติปฏิบัติขึ้นมา เราถึงออกวิเวก เพราะมีครูบาอาจารยทานทําเปนตัวอยาง 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ตรัสรูในปา ครูบาอาจารยทานทํา 
เปนตัวอยาง เห็นไหม เวลาเขาปาเขาเขาเพื่อใหมันมีความสงบสงัด สถานที่เปนที่วิเวก 
เปนชัยภูมิที่ควรแกการงาน ปาชา ปารกชัฏ เปนที่โลกเขาไมตองการ แตธรรมะตองการ 
ธรรมะตองการสิ่งที่สงบสงัด สิ่งที่เขามาใหมันสะดุดใจ ใหมันไมสามารถที่จะคิดโดย 
ธรรมชาติของมัน 

ความกลัวมันตะลอมใจเขามา เรายิ่งกลัวขนาดไหน ที่ไหนที่กลัว ที่ไหนที่มีสัตว 
ราย ผูที่ประพฤติปฏิบัติจะเขาไปอาศัยสิ่งนั้นเพื่อถนอมรักษาใหจิตมันสงบเขามา จิตสงบ 
เขามา สิ่งนี้ตางหากหลวงปูมั่นทานทําอยางนี้ ทานถึงเปนหลวงปูมั่น เปนอาจารยใหญ 
ของสายกรรมฐานเรา ทานทําเปนตัวอยางไวแลว ทานวางไวเปนตัวอยางเห็นไหม 

แลวทานก็พูดไวแลวดวยวา “ตอไปนี่คนมันจะเอาเยี่ยง มันจะไมเอาอยาง” มันไม 
เอาอยาง มันไมทําตามอยางนั้น แตมันจะเอาลาภสักการะ มันจะเอาช่ือเสียง มันจะเอาสิ่ง 
ตางๆ เปนคุณงามความดีของมัน 

เรามองโลกแลวเปนคติวาเราไมตองการสิ่งนั้น เขาจะมีความสุข เขาจะมีบารมี 
ขนาดไหน มันเปนบารมีของกิเลส กิเลสมันสรางสมบารมีใหเราออกนอกลูนอกทางไป 
เอาเรื่องของโลก เราไมเอาสิ่งนั้นเปนตัวอยาง เราเอาตัวอยางครูบาอาจารยเราที่เปนหลัก 
เปนเกณฑนะ เชนหลวงปูมั่น เชนครูบาอาจารยของเรา ทานจะคอยเตือน ครูบาอาจารย 
ของเรานี่ เวลาทานมาเยี่ยม ทานคอยเตือนเรา เรามีพอมีแม มีครูมีอาจารยคอยเตือนใหเรา 
ตื่นตัวตลอดเวลา การตื่นตัวของเรานี่ตื่นตัวจากกิเลสนะ 

การตื่นตัวนี่ ดูสิ คนเราไมประมาท มันจะทําผิดพลาดไปไดอยางไร ความผิดของ 
เรานี่ หนึ่ง สติเราออน อํานาจวาสนาปญญาของเราใครครวญสิ่งนั้นไมได ความผิดพลาด 
มันมีบาง มันถึงมีการปลงอาบัติเห็นไหม การปลงอาบัติ การขอขมาตอกัน เพราะสิ่งที่ 
เกิดขึ้นมานี่เราก็ใหอภัยตอกัน
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นิสัยไง นิสัยสันดานมันเปนอยางนั้น แตเจตนาเราไมตั้งใจใหทําอยางนั้น แตนิสัย 
สันดานมันเปนอยางนั้นมันก็เปนอยางนั้น ถามันทําไปแลวเราก็ไมไดเจตนา แตมันเปน 
ความเคยชิน ก็ขอขมา ขอโทษขอโพยกัน สิ่งนี้มันมีไดโดยธรรมชาติของมัน แตถาเรา 
ดัดแปลงได เราแกไขได สิ่งนั้นมันก็ดี มันเปนประโยชนมากขึ้นมากวานั้น นี่เปนเรื่อง 
ความเห็นหยาบๆ นะ แลวความเห็นของเราละ 

ถาเราไมรูจักตัวเราเอง เราไมเคยเห็นความสงบของใจ เราจะเอาอะไรไปทําความ 
สงบ เราจะเอาอะไรไปแกไขใจของเรา ถาใจของเรามันสงบใชไหม เราจะไมคลุกคลี เรา 
จะไมเรรอน ยิ่งเรรอนเทาไหรยิ่งเหนื่อยนะ เราไปธุดงคกัน เราออกไปวิเวกกันเพื่อไป 
ประพฤติปฏิบัติ ออกไปวิเวกเพราะวาอยูกับที่แลวมันภาวนาไมได อยูกับที่แลวมัน 
ภาวนาแลวมันไมลง อยูกับที่แลวการภาวนามันไมเจริญกาวหนา เราถึงตองออกหาที่สงัด 
หาที่วิเวกใหตื่นตัว 

ดูสิ ขอวัตรปฏิบัติของเรา การทําของเราเพื่ออะไร เพื่อฝกสติ เพื่อความตื่นรู 
เพื่อใหจิตมันตื่นมันรูของมันอยูตลอดเวลา การตื่นรู แลวรูพรอมกับความสงบของใจเขา 
มา มันจะเปนคุณประโยชนกับเรา เห็นไหม แตถาเรานอนจมกับมัน เรานอนจมกับกิเลส 
แตเราอยากอวด อยากสราง อยากใหเขาเห็นวาเราประพฤติปฏิบัติ ตองยกขบวนกันไป 
ประพฤติปฏิบัติที่นูน ไปปฏิบัติที่นี่ 

การวิเวกนะเวลาธุดงคไปนี่ไปองคเดียว แลวแอบไป.. ดูสิ ครูบาอาจารยทานไป 
อยูที่ไหน ทานจะบอกวา “หาแตบานนอยๆ ๒ หลัง ๓ หลัง พอเลี้ยงชีวิตเทานั้น” แลวถา 
บานใหญไมไป ไมไปเพราะอะไร เพราะเขาจะมาคุยดวย เขาจะมาถามธรรมะ มัน 
เสียเวลา ขนาดไปนะยังแอบไปแลวยังหลีกเรนไมใหใครเขามา 

คนที่เขาจะเอาชีวิตรอด เขาทําอยางนี้นะ คนที่จะทําคุณงามความดีนะ เขาแอบทํา 
จนเราดีแลว เห็นไหม ถาเราอยูในปกติ เราอยูในการคลุกคลี เราอยูในหมูคณะมันจะหนัก 
หนวง พอเราออกวิเวกอยูดวยตัวคนเดียว พยายามฝกฝนตัวของเราขึ้นมา พอจิตเรามี 
จุดยืนขึ้นมาเห็นไหม อยูตัวคนเดียวก็ได อยูกับหมูคณะก็ได อยูตัวคนเดียวก็วิเวกเหมือน 
อยูตัวคนเดียว เวลามันอยูในหมูคณะมันก็รักษาจิตมันเปน รักษาใจเปน มันก็เหมือนกับ 
อยูคนเดียวเห็นไหม
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ถาจิตมันดีแลวอยูที่ไหนมันก็อยูได แตถาจิตมันไมดี อยูคนเดียวมันก็คิดหลง คิด 
อยากจะไปหาหมูคณะ มันเศราสรอยหงอยเหงา มันอยากหาเพื่อน มันอยากจะหาคนที่ได 
พูดไดคุย เวลามาอยูกับหมูคณะ มันก็บอกวาหมูคณะนี่จับผิด หมูคณะนี่ทําลายตน หมู 
คณะนี่ทําราย อยูคนเดียวมันก็เดือดรอน อยูกับหมูคณะมันก็เดือดรอน เพราะมันไมไดฝก 
ใจของมัน เห็นไหม 

ถามันฝกใจของมันแลวนี่มันจะไปตองการสิ่งใด มันจะไปแสวงหาสิ่งใด มันจะ 
เอาสิ่งใดมาเปนประโยชนกับกับมันเห็นไหม อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่งแหง 
ตน ถาตนพึ่งตนไดแลว สิ่งขางนอก เห็นไหม แมแตรางกายนะ องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมาแลวถึงซึ่งกิเลสนิพพาน นี่อยูกับรางกายอยูกับจิตใจ จนถึงที่สุด 
วันปรินิพพานถึงซึ่งขันธนิพพาน สิ่งที่มีอยู สิ่งที่เราใชอยู มันรูอยูแลววาเปนเครื่องอาศัย 

คําวาเครื่องอาศัยนี่พระอรหันตพูด แตถาเปนเรานะ เปนความจริง จริงตามสมมุติ 
เราเกิดจริงๆ วิบากกรรมของเรานี่เกิดเปนมนุษยจริงๆ เรามาบวชเปนพระนี่ เราเปนพระ 
จริงๆ จริงตามสมมุติ มันมีจริง มันรูจริง มันมีของมันนะ จะบอกวาเราอาศัยทําคุณงาม 
ความดี เราอาศัยจนกวาเราจะพนจากมันได ถาเรายังพนจากมันไมไดนะ เพราะเราจะเกิด 
ไปเห็นไหม 

ในปจจุบันนี้ เราเกิดมาเปนมนุษย เรามาบวชเปนพระ เรามีธาตุ ๔ และขันธ ๕ 
เวลาเราตายไป เราไปเกิดเปนสัตวมันก็มีธาตุ ๔ ขันธ ๕ เหมือนกัน เพราะอะไร เพราะ 
มันมีรางกายมีจิตใจเหมือนกัน เวลาไปเกิดในนรกอเวจีละ เปนเปรต เปนผีละ มันมีธาตุ 
๔ เพราะมันมีความรูสึก มันเปนความจําไง 

ขันธนะ ขันธกับจิต ไปเกิดเปนเทวดาก็มีขันธกับจิต ไปเกิดเปนพรหมก็มีแตจิต 
ลวนๆ เห็นไหม เพราะจิตตัวนี้มันเปนไปมันถึงตองเวียนตายเวียนเกิด ถายังมีกิเลสอยู มนั 
ไมใชช่ัวคราวไง 

ถาเปนพระอรหันตนะ ธาตุ ๔ และขันธ ๕ กับจิตมันคนละอันกัน กับตัวธรรมะ 
นะมันไมใชเหมือนกัน มันไมมีมันถึงอาศัยช่ัวคราว นี่พระอรหันตพูด! สิ่งที่เปนสมมุตินี้ 
พระอรหันตพูด สักแตวานี้พระอรหันตพูด
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แตพวกเรามันสักแตวานี่ กิเลสพูด พอกิเลสพูดเห็นไหมมันจะเอาเยี่ยงไง มัน 
แสดงตัว แตความจริงมันรูอะไร ความจริงคือไมรู ความจริงคือติด ความจริงคือหลง มัน 
เลยพูดผิดๆ ถูกๆ ตามธรรม แตตัวเองก็คิดวาตัวเองพูดถูก แตพูดตามกิเลสไง มันก็พูด 
แบบคนตาบอดไง เริ่มตนตั้งแตตาบอดนะ 

ถาใจมันบอดทีแรก ศึกษาธรรมะไปมันก็หลงธาตุ หลงแตวัตถุ หลงแตโลกธรรม 
ติฉินนินทาไง สิ่งที่เขาสรรเสริญ สรรเสริญก็โลก นินทาก็โลก โลกธรรม ๘ เห็นไหม ถา 
เปนนามธรรม โลกธรรม ๘ ก็หลง ถาเปนวัตถุธาตุก็หลง หลงไปตามเขา แตถาเปนความ 
จริงนะ มันไมหลงธาตุ เพราะมันทําลายธาตุ 

ทําลายธาตุเพราะอะไร เพราะจิตมันยึดธาตุ ตัวจิตของเรามันยึดธาตุ ๔ และขันธ 
๕ แลวมันใชปญญาใครครวญของมัน จนมันปลอยธาตุ ๔ และ ขันธ ๕ เห็นธาตุขันธตาม 
ความเปนจริง แลวยังมาชําระตัวมันเองเห็นไหม ตัวที่หลงนะ จิตหลงจิต! เพราะจิตมัน 
หลงจิต มันถึงหลงธาตุหลงขันธของตัวเอง แลวก็ไปหลงธาตุหลงขันธจากภายนอก ถา 
มันไมหลงธาตุหลงขันธภายนอกเห็นไหม มันทําลายเขามาเปนช้ันๆ เขามาจนถึงที่สุดนะ 

ผูที่สะอาดบริสุทธิ์ เห็นไหม จะเอาอยาง มีที่มาที่ไป เอาอยางครูบาอาจารยไง ครู 
บาอาจารยทานทําเปนหลักเปนเกณฑไว แลววางไวใหลูกศิษยลูกหาไดมีทางออก เรามี 
ครูบาอาจารยเปนทางออกแลวนะ เราตองอาศัย ตองยึดมั่นอันนี้ อยาคิดออกนอกลูนอก 
ทาง ถาคิดออกนอกลูนอกทางนะ มันพากันไปจมหมด 

โคนําฝูงที่ฉลาด จะพาฝูงโคนั้นขึ้นจากน้ําวน ขึ้นฝงนะ ขามฝง ขึ้นจากภพจาก 
ชาติได 

โคโงนําฝูง ฝูงโคนั้น จะไปในวังน้ําวน โดนดูดตายอยูกลางน้ําวนนั้น เวียนตาย 
เวียนเกิดโดยธรรมชาติของมัน นี่เรื่องของโลกๆ 

เราเปนพระนะ แลวประกาศวาเปนพระปา เปนผูที่ประพฤติปฏิบัติ เรามีครูมี 
อาจารยนะ หลวงปูมั่นทานใชชีวิตของทานทั้งชีวิตเปนแบบอยาง ครูบาอาจารยของเราถา 
ทานเปนผูประพฤติปฏิบัติ ทานจะใชชีวิตของทานนะ คอยชี้นําเรา คอยแนะนําเรา
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แลวตอนนี้มีหมูคณะที่ประพฤติปฏิบัติ เห็นไหม จะตองไปปฏิบัติที่นั้น ยกขบวน 
ยกหมู ยกคณะไปนะ ไปวิเวก ภาวนางาย ภาวนาดี ภาวนาที่วัดแลวภาวนาไมลง สังเวช! 
เราอยาเอาเปนแบบเปนอยาง เห็นเขาทําแลวนะใหสลดสังเวช ธรรมสังเวชมันเตือนเรา 
เขาทํากันอยางนี้มันถูกตองไหม แลวเราจะทําตามเขาไหม ถาเราไมทําตามเขา เราทําตาม 
ครูบาอาจารย พระพุทธเจาพูด เห็นไหม 

“ผูใดอยูตรงภาคตะวันตก ทําตามเราเหมือนอยูใกลเรา ผูใดจับชายจีวรของเราไว 
..” 

นี่ก็เหมือนกัน อางวาเปนพระปา อางวาประพฤติปฏิบัติ แลวก็เรรอนกันไปปฏิบัติ 
งกๆ เงิ่นๆ อวดเขาดวยนะ ทิ้งรอยนะ เหมือนอาชญากรรม ทําอาชญากรรมไวเขาตองทิ้ง 
รองรอยของเขาไว เวลาตํารวจมาจับไดแลวบอกวา “ไมไดทํา ลูกศิษยทําให” 

นี่ก็เหมือนกัน ตัวเองไมรูวาผิดหรือถูกทําไปดวยความอยาก พอถามีคนมาช้ีนําวา 
สิ่งนี้ผิด ก็วา “ไมอยากไป เขาขอรองใหไป เขาจัดใหเสร็จ” นี่มันหนาดาน กิเลสมันหนา 
ดาน เราอยาเอาแบบนั้นเปนแบบอยาง เขาหลงกันปลอยใหเขาหลง เราจะไมหลงตามนั้น 
เราจะทําตามความดีของเรา ตามครูบาอาจารยของเรา ใหมีจุดยืนในหัวใจของเรา เพื่อ 
ประโยชนกับเรา เอวัง 
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