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ถาม : เรื่อง “เกี่ยวกบับา้นตาด” 

กราบเรยีนหลวงพ่อ กระผมไดม้โีอกาสไปวดัป่าบา้นตาดมา และจงึไดเ้หน็

ภาพสะเทอืนใจมากครบั คอืบรเิวณวดัมตีูเ้อทเีอม็ไว้ ผมเหน็แลว้เกดิความสะเทอืนใจ

ว่ามสีิง่นี้อยู่ในบรเิวณวดั (เขา้ใจแบบนัน้เพราะอยู่ในรัว้ประตูวดั) เพราะท าให้รูส้กึว่าวดั

เป็นเหมอืนสถานทีซ่ื้อของ หรอืใชเ้งนิเพื่อแลกกบับุญกุศลมากกว่าเป็นสถานทีป่ฏบิตัิ

ธรรม 

และอกีเหตุการณ์หนึ่งคอืเมื่อวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ 

๒๒.๐๐ น. เหน็ภาพจากอนิเทอรเ์น็ตว่า ไดม้กีารปล่อยโคมไฟในบรเิวณวดัป่าบา้น

ตาด ซึ่งตวักระผมไม่เขา้ใจว่าจะปล่อยโคมไฟท าไม เพราะวดัเป็นสถานทีส่ ารวมสงบ

จติใจมใิช่หรอื ท าใหดู้เหมอืนวดัเป็นสถานทีจ่ดังานรื่นเรงิ และโคมเหล่านี้จะไปตกทีไ่หน 

และอาจจะไปตกบา้นคนหรอืเปล่า อาจจะตกละแวกวดั ซึ่งบรเิวณส่วนใหญ่เป็นป่า อาจเกดิ

ไฟไหม ้ผมจงึอยากเรยีนถามหลวงพ่อว่า 

๑. เหมาะสมหรอืไม่ทีบ่รเิวณวดัจะมตีูเ้อทเีอม็ และผดิวนิัยหรอืไม่ 

๒. การปล่อยโคมไฟท าไดห้รอืไม่ เหมาะสมหรอืเปล่า 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ไอน้ี่มนัชงลูกมาเลย แลว้มนัชงลูกมานะว่า วดัมตีูเ้อทเีอม็ได้

หรอืเปล่า ถ้ามตีูเ้อทเีอ็มมนัเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรอืเปล่า มนัเป็นการซื้อบุญ

กุศลหรอืเปล่า 
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ตูเ้อทเีอม็ ถ้าเป็นเรื่องทางโลกนะ มนัเป็นเรื่องความสะดวกของเขา เป็นเรื่อง

ของโลกเขา ฉะนัน้ เวลาวดัว่ามตีูเ้อทเีอม็มนัน่าเกลยีดน่าชงั ถ้าน่าเกลยีดน่าชงั วดั

ทัว่ไปมหีมดเลย 

เราจะแบ่งใหเ้หน็ว่าเวลาวดับา้นท าอะไรมนัไม่ผดิ แต่เวลาวดัป่าท าสิง่ใด เรา

คาดหมายไว้ไง เราคาดหมายไว ้ เราคาดหมายว่ามนัจะตอ้งเป็นอย่างทีเ่ราพอใจ เรา

มัน่ใจ 

เราพูดอย่างนี้มนัเหมอืนกบัเราเขา้วดัป่าบา้นตาดครัง้แรก เราเขา้ไปครัง้แรก

กต็กใจเลยนะ มนัไม่มอีะไรเลย ไม่มอีะไรเลยจรงิๆ มนัไม่มอีะไรเลย แลว้มนัเป็น

อย่างไร นี่พูดถงึว่าเวลาเราเขา้ไปครัง้แรก 

ฉะนัน้ จะบอกว่า เวลาบอกว่า มนัมตีูเ้อทเีอม็ไหม มนัเป็นการซื้อขายบุญ

หรอืเปล่า 

มนัอยู่ทีส่ านึกของคนนะ ส านึกของคนที่ด ี เหน็ไหม ส านึกของคนที่ดเีขาท า

เพื่อความสะดวกของเขา ของคนอื่นนะ แต่นี่พูดถงึตอนในปัจจุบนัน้ี ก่อนหน้านี้ ก่อน

หน้าน้ีทีย่งัไม่ออกมาโครงการช่วยชาต ิเรื่องอย่างนี้จะเกดิขึ้นไม่ได้ 

เวลาหลวงตาท่านพูดถงึ เวลาสมยัทีท่่านประพฤตปิฏบิตัิ เวลาท าสิง่ใดเขาจะ

เพ่งโทษว่า ท าสิง่ใดมนัเขม้ขน้เกนิไป มนัเคร่งเกนิไป 

ท่านบอกทา่นไมส่นใจเลย เพราะอะไร เพราะท่านไม่ไดค้ดิเอง ท่านไม่ไดท้ าเอง 

ท่านไม่ไดว้างแผนเอง สิง่ทีท่่านท า ท่านท าตามหลวงปู่ มัน่ ท่านบอกครูบาอาจารย์ท่านท า

มาก่อน มนัมคีนท ามาก่อนไง 

แต่หลวงปู่ มัน่ท่านใครท ามาล่ะ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านประพฤตปิฏบิตัขิองทา่น 

ท่านพยายามรือ้คน้ของท่าน ทา่นสงสยันะ หลวงตาเล่าใหฟั้งว่าท่านสงสยัว่าพระสมยั

พุทธกาลเขาห่มผา้สอีะไร เขาหม่ผา้กนัอย่างไร เขาถือศลีกนัอย่างไร 

ท่านศกึษาในพระไตรปิฎก ท่านมาปรกึษากบัเจ้าคุณอุบาลฯี แลว้พอท่าน

ประพฤตปิฏบิตัไิปจนมแีนวทางของท่าน ท่านท าความสงบของใจท่าน ท่านย้อนกลบัไปดู
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เลย ย้อนกลบัไปเอาอนันัน้เป็นแบบอย่างเลย ถ้าเป็นแบบอย่าง เหน็ไหม ๒,๐๐๐ กว่าปี

มาแลว้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่วลาหลวงปู่ มัน่ เวลาทา่นประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ไอเ้รื่องตูเ้อทเีอ็ม

ไม่ตอ้งมาพูดถงึ หลวงตาท่านบอกว่า สมยัทีอ่ยู่กบัครูบาอาจารยน์ะ กาแฟ โกโก้ 

น ้าตาล ไม่ตอ้ง จะถ่ายรูปยงัไม่ม ีจะไปถ่ายรูปว่าน ้าตาลมนัเป็นอย่างไร ถ่ายรูปไว้มนัยงั

ไม่ม ีเวลาอดอาหารก็อดเฉยๆ 

แต่ทีน่ี่เวลาอยู่บา้นตาด เวลาอดอาหารแลว้มโีกโก ้กาแฟ มนี ้าปานะ มอีะไร

เพื่อบรรเทาทุกข ์ บรรเทาความหวิกระหาย สมยัท่านไม่ม ี อดอาหารกค็อือดอาหาร 

อดกค็อือด ไม่มอีะไรเลย มนัหาไม่ได ้ถ้ามนัหาไม่ได้นะ สิง่ทีท่ าจรงิ 

นี่มนัเป็นความคดิของเราไง เราเขา้ใจว่า ถา้มนัสะเทอืนใจมาก 

มนัสะเทอืนใจมาก ท าไมไม่กลบัไปมองยอ้นกลบัไปตอนที่ท่านยงัไม่ออกมา

โครงการช่วยชาตลิ่ะ ตอนเราอยู่กบัท่านนะ หนังสอืนี่พมิพม์าเยอะมาก แลว้หนังสอืนี่

แจกไปรอบโลก เชา้ขึน้มา ไอห้มกึ ไอห้มกึเขาจะมรีถพกิอปัคนัหนึ่ง จะทุกพวก

หนังสอืไปทีไ่ปรษณีย ์วนัหนึ่งจะมรีอบหนึ่ง ขนพวกหนังสอืเอกสารไปส่ง ส่งไปลงักา ส่งไป

อนิเดยี ส่งไปทางยุโรป เพราะอาจารยปั์ญญาท่านแปลประวตัหิลวงปู่ มัน่เป็น

ภาษาองักฤษ ขอมาจากองักฤษ ขอมาจากอเมรกิา ขอมาจากเยอรมนั ขอมาทัว่ 

วนัหนึ่งนะ จะตอ้งบรรทุกรถพกิอปัออกไปส่งเอกสารเพื่อกระจายไปผูท้ี่

ศรทัธา ผูท้ีเ่ขาต้องการ จนไปรษณียเ์ขามาตดิต่อ เขาขอมาสรา้งส่วนแยกทีห่น้าวดั 

ไปรษณีย์อุดรฯ มาตดิต่อเลยบอกว่า เพราะว่าลูกคา้ใหญ่ ผูท้ีใ่ชบ้รกิารมาก เขามาขอ

ตัง้ศูนยไ์ปรษณียย่์อยทีห่น้าวดัเลย แลว้เขาจะจดัการให ้

หลวงตาว่า โน ไม่เอา 

ท่านบอกเขาจะเอาไฟมาใหต้ัง้แต่หม่อมหลวงอะไรที่ท่านเป็นไฟฟ้าจงัหวดั

อุดรฯ เป็นโรงไฟฟ้าปัน่ เขาจะต่อสายเขา้มา ไม่เอา 

เราอยู่กบัท่านเอง เราเหน็เลยนะ ช่อง ๕ หรอืช่อง ๗ จ าไม่ได ้ เขาไปตัง้

กลอ้งไวต้อนทีอ่อกมาจากบา้น บณิฑบาตมา เขาตัง้กลอ้งไว ้แลว้เขาใหท้่านเดนิผ่าน 
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คอืว่าเขาจะท าข่าว เวลาท่านเดนินะ ท่านเดนิออ้มกองถ่าย เดนิออ้มกองถ่ายไปเลย ท่าน

ไม่เอาเลย 

สมยันัน้นะ กองถ่ายมนัไปตัง้ไวไ้ง แล้วมนัใหเ้ดนิบณิฑบาตมานี่ แลว้มนัจะเอา

กลอ้งถ่ายเป็นข่าว เราจ าช่องไม่ไดเ้ทา่นัน้เอง แต่ทวีไีปถา่ย ท่านเดนิออ้มกองถ่ายไป

เลย ไม่ใหถ้่าย 

สมยัทีย่งัไม่ออกมาช่วยชาตทิ่านเขม้ขน้มาก เพราะท่านหวงัจะสรา้งพระ หวงั

จะเอาคน เอาเขาใหไ้ด ้แต่เวลาโครงการชว่ยชาต ิ เพราะว่าออกมาช่วยชาตคิอืเรื่องโลก 

ท่านพูดเองใช่ไหม หลวงตาท่านพูดเอง ท่านบอกว่าลงไปคลุกกบัขี ้ เพราะว่าลงไปๆ 

ศรทัธาไทยมนัทัง้มคีดิบวกและคดิลบ เวลาคดิบวก เขาซึ้งใจ ซึ้งจนน ้าตาไหล ไอค้น

คดิลบเขาบอกว่า ไม่ใช่กจิของสงฆ ์ไม่ใช่เรื่องของสงฆ ์

แลว้ท่านออกไปคลุกขี ้ขีโ้ลภ ขีโ้กรธ ขีห้ลง ท่านตอ้งสละตวัของท่านไปคลุก

กบัขี ้คลุกกบัขีไ้ง พอคลุกกบัขีก้ต็อ้งบรกิารขี้ เพราะขีเ้ขาจะเอาเงนิมาให้ 

ทนีี้ไอเ้รื่องทีว่่าตูเ้อทเีอม็ มนัอยู่ทีส่ านึกของคนว่าท าประโยชน์อะไร ถ้าเราไป

เจอวดัมตีูเ้อทเีอม็ แลว้อย่างนี้แลว้มนักเ็ป็นเรื่องการซื้อบุญซื้อกุศล 

เวลาปฏบิตั ิเอง็ไม่ท าล่ะ เวลานัง่สมาธ ิเอ็งเอาตวัสมาธสิ ิ

มนัเป็นส านึก มนัอยู่ทีส่ านึกของคนนะ 

แลว้เราจะบอกว่าทีว่ดัอื่นเขามเียอะแยะไปหมดแหละ 

บอกว่า มนัเป็นวดับา้น กเ็ขาซื้อขายกนัอยู่แลว้ มนักเ็รื่องของเขา วดัของเรา 

วดัของพวกเรามนัเป็นวดัทีป่ฏบิตัิ มนัควรจะอยู่ในร่อง มนัควรจะอยู่ทีด่ ี

เรากเ็หน็ด้วยนะ เรากเ็หน็ดว้ย ทนีี้คนที่เขาท า คนทีเ่ขาเรยีกว่าคารวะ ๖ 

หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์อาจรยิวตัร อาคนัตุกวตัร เวลาใครไปใครมา ถ้าเขาคดิว่าเขา

จะบรกิาร บรกิารคนทีเ่ขามคีวามสะดวกสบาย ถ้าเขาคดิแค่ความสะดวก แค่

ปฏสินัถารกบัญาตโิยม นัน่เรื่องของเขา 
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เรามองว่าวดัเขาผ่อนลงมาแลว้ ผ่อนลงมา เหน็ไหม โครงการช่วยชาติ

โครงการเป็นหมื่นๆ ลา้น หาเงนิเพื่อความมัน่คงของชาต ิ

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่ามนัมตีูเ้อทเีอ็ม ตูเ้อทเีอ็มมนัไม่กดัใครหรอก เงนิมนักไ็ม่กดัใคร 

แต่เวลากเิลสมนัตอ้งการ มนักดัหวัใจ อสรพษิ เงนิเป็นอสรพษิ มนักดัคน แต่กระดาษ

มนักดัคนไดห้รอื กระดาษมนักดัคนไดไ้หม ตูเ้อทเีอ็มมนักดัใครไดไ้หม 

มนักดัใครไมไ่ด้เลยถา้ใจคนคนนัน้มหีลกั ใจของคนคนนัน้มีหลกัมี

เกณฑ์ อสรพิษเรากก็นัมนัไว้ อย่าให้มนัเข้ามาใกล้เรา ตู้เอทีเอม็มนัเป็น

เทคโนโลยี มนักดัเราไม่ได้หรอกถ้าเรามีสติมีปัญญา แต่ถ้าจิตใจเราโลเล มนักดั 

ถ้าจิตใจเราโลเล จิตใจเราไม่มัน่คง มนักดั มนักดัแน่นอน 

แต่ถ้าจติใจเรามัน่คง จติใจเรานะ เราท าเพื่อโลก นัน่พูดถงึโลก ใหม้องว่า ให้

เลอืกเอา ใหเ้ลอืกเอาวดัทีไ่ม่มตีูเ้อทเีอม็กแ็ลว้กนั วดัไหนไม่มตีูเ้อทเีอม็ เอง็ไปวดันัน้ 

วดัไหนถ้าเขาม ีเอง็กไ็ม่ไป กจ็บ 

แต่เราจะพูดอย่างนี้ เราจะพูดถงึตอ้งยอ้นอดตีส ิ เวลาเราพูดกบัพระนะ เวลา

ทีว่่าพูดกบัพระ เวลาทีว่่าออกมาโครงการช่วยชาตแิล้วมสีิง่ใด เราพยายามพูดกบัพระ

ว่า ยอ้นกลบัไปทีก่่อนหน้านัน้ส ิท่านไม่สนใจเลย เศษกระดาษนี่ท่านไม่เคยสนใจสิง่ใด

เลย ท่านไม่เอาสิง่นี้ ไม่เอาสิง่นี้เพื่อเหตุใด ไม่เอาสิง่นี้เพราะว่าตาด าๆ เหมอืนกนั 

หลวงปู่ มัน่ท่านพูด เหน็ไหม เวลาหลวงตาท่านจะใหห้ลวงปู่ มัน่ ตอนท่านป่วยให้

ดื่มน ้ามะพรา้ว “ฉันไม่ได ้ฉันไม่ได”้ 

“ท าไมฉันไม่ไดล้่ะ” 

“กไ็อต้าด าๆ มนัมองอยู่” คอืพระทีม่าขอพึง่ พระทีม่าอยู่อาศยั พระทีเ่ขามี

จุดมุ่งหมาย พระทีเ่ขาอยากประพฤตปิฏบิตัเิขากห็วงัพึง่ คดิว่าครูบาอาจารยเ์รานี่ตอ้ง

พึง่พาไปได ้ แลว้ถา้ลองไปฉัน ไอต้าด าๆ มนัเหน็ อ๋อ! อาจารยเ์รากอ่็อนแอเนาะ 

อาจารยเ์รากแ็ค่นี้เอง มนัหมดก าลงัใจไง 
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ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั ถ้าไม่มโีครงการช่วยชาต ิไอต้าด าๆ มนัมองอยู่ หลวงตาท่านรู้ 

ท่านไม่ท าหรอก เวลาท่านอยู่นะ ท่านไม่สนใจสิง่ใดเลย เพราะอะไร เพราะใหไ้อพ้วกตา

ด าๆ มนัเป็นคตเิป็นแบบอย่าง 

เวลาท่านพูดกบัพระนะ เวลาพระทีม่กีิเลสอยู่นะ “หมู่คณะนะ อย่ามองกนั อย่า

จบัผดิกนันะ ถ้าจะมองใหม้องผม” 

คอืใหม้องตวัท่าน ใหม้องตวัท่านเป็นแบบอย่าง เด็กๆ มนัมองกนัมนักเ็หน็

ผดิ เหน็แต่ความบกพร่องใชไ่หม แต่ถ้าเราไปมองครูบาอาจารย ์ เราเหน็ความ

บกพร่องไหม ท่านตอ้งการตรงนัน้ 

ทนีี้ยอ้นกลบัมาค าถาม ในปัจจุบนันี้ตอนทีท่่านปฏบิตัเิขม้แขง็ทีย่งัไม่ออกมา

โครงการช่วยชาต ิเรื่องแบบนี้รบัประกนัไดว่้าไม่มี 

แต่เวลาออกมาโครงการช่วยชาตแิลว้ เวลาทา่นออกมาทีศ่าลา ตอนทีต่ดิไฟฟ้า 

ท่านเหน็ไฟฟ้า ท่านบอกเลย มนัมาเพราะโครงการช่วยชาต ิถ้าไม่มโีครงการช่วยชาต ิมนั

ไม่มสีทิธิเ์ขา้มาในวดั แต่ทีม่นัมเีพราะมนัมาเพราะโครงการช่วยชาติ ท่านพูดเองใน

เทป ไปดูได ้

ฉะนัน้ ไอท้ี่ว่า ตูเ้อทเีอม็ มนัเป็นความสะดวกของโลก มนัเป็นความเหน็ของ

โลก ไอเ้ราไปเหน็แล้วเราสะเทอืนใจนะ เรากเ็กบ็ไว้ในใจ เราปฏบิตัขิองเรา เราท าจรงิ

ของเราใหไ้ด ้แลว้วดัทีส่พัเพเหระทีเ่ขาท ากนัเยอะแยะไปหมด 

แต่เรากเ็อาสิง่นัน้มาเป็นคตแิบบอย่างไม่ได้ เราก็อยากจะเอาคตแิบบอย่างที่

ด ี ถ้าเอาคตแิบบอย่างทีด่ ี อ่านประวตัหิลวงปู่ มัน่ส ิ อ่านประวตัปิฏปิทาฯ เอาตรงนัน้

เป็นแบบอย่าง เพราะหลวงปู่ มัน่ ปฏปิทาคอืลูกศษิยล์ูกหาหลวงปู่ มัน่ ท่านประพฤติ

ปฏบิตัไิดม้รรคไดผ้ล เอาตรงนัน้เป็นแบบอย่าง แลว้เราพยายามปฏบิตัติรงนัน้เพื่อให้

ไดอ้ย่างนัน้ นี่ข้อที ่๑ 

“๒. มนัมกีารจุดโคมลอย มนัตกไปบา้นเขา” 
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เวลาเขามงีานนะ ทางเหนือ การโคมลอยมนัเหมอืนเราทางภาคกลาง เรามี

แหล่งน ้า เรากล็อยกระทงของเรา เขาอยู่บนภูเขา เขาอยู่ในทีสู่ง เขาไม่มสีิง่ใด 

วฒันธรรมของเขา เขาใหป้ล่อยโคมลอยเพื่อไปบชูาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

เดีย๋วนี้ไอพ้วกวทิยุการบนิมนับอกขอให้อย่าปล่อยตอนเครื่องบนิมานะ 

เครื่องบนิมามนัจะมปัีญหา เหน็ไหม เวลามนัเจรญิขึ้นมาแลว้มนักม็ปัีญหา 

ฉะนัน้ สิง่ที่เขาปล่อยโคมลอย เราคดิว่า ถ้าคนเขาเพื่อความสวยงามของเขา 

พูดอย่างนี้ปับ๊มนักห็าว่าเขา้ขา้ง 

ไม่ไดเ้ขา้ข้างหรอก เพราะว่าคนถ้ามสีามญัส านึกเขาไม่ท า เราเอง เรา

ประพฤตปิฏบิตัขิองเรา หวัใจเรายงัรกัษาไม่ไดเ้ลย เราจะไปปล่อยโคมลอยอะไร เราจะ

ไปตูเ้อทเีอม็ทีไ่หน บณิฑบาตมา เขาใส่บาตรมากเ็หลอืเฟือแลว้ ไอน้ี่กจ็บไป 

ฉะนัน้ เขา้ค าถาม “๑. เหมาะสมหรอืไม่ทีบ่รเิวณวดัมตีูเ้อทเีอม็ จะผดิวนิัย

หรอืไม”่ 

ไอค้ าว่า “ผดิวนิัยหรอืไม่” มนัไม่ผดิวนิัย ถ้ามนัผดิวนิัย ภกิษ ุ ชาตรปูรชต ํ

อุคฺคณฺเหยฺย ภกิษุหา้มหยบิเงนิและทอง หา้มใบเงนิและใบทอง ภกิษุ ไม่ใหจ้บัตอ้ง 

ถ้าไม่ใหจ้บัตอ้ง เราไม่ไปจบัไปตอ้งของเขา ตูเ้อทเีอ็มมนักไ็ม่ใช่เงนิไม่ใช่ทอง 

แต่เอามาตัง้แลว้เรากดู็ทีเ่จตนา ว่าเจตนาอยากใหค้นเขากดมาใหเ้ราหรอื

เปล่า มาวดัไม่มสีตางคก์ก็ดตูเ้อทเีอม็กไ็ดม้าใหเ้รา เดีย๋วเราตอ้งตัง้ทีว่ดับา้ง...วดันี้ไม่

ม ี

ฉะนัน้ คดิลึก เวลาอย่างนี้คดิลกึ แต่เวลาเอาตวัเรา เอาตวัเราใหไ้ด้ 

ภกิษุไม่ไดใ้บเงนิและใบทอง อย่างนี้เขาเรยีกว่าอยู่ที่เจตนา เรามองทีเ่จตนา

ไง อ านวยความสะดวกเพื่อเขาจะกดเงนิมาใหเ้รา แลว้กดเงนิมาใหเ้ราแลว้หวัใจมนัก็

เร่าร้อน หวัใจมนักม็แีต่ความทุกขค์วามยาก จะเอาไง แต่ถ้าเขาท าของเขานะ 

เราพยายามจะแบบว่า พูดใหม้นัมองโดยสามญัส านึก ถ้ามนัสามญัส านึกของ

คนเขาไม่ตอ้งการ เขาไม่อยากได ้เขากไ็ม่ท า เขาไม่ท า แล้วถ้าท าอ านวยความสะดวก 
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มนักส็ะดวกมากสะดวกน้อย ฉะนัน้ โครงการอย่างนี้ หลวงตามาช่วยชาตแิลว้มนัเป็น

อกีเรื่องหนึ่ง 

“๒. การปล่อยโคมลอยไดห้รอืไม่ จะเหมาะสมหรอืไม่” 

ถ้ามนัปล่อยโคมลอยโดยความเคารพบูชา บูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ทีเ่ขากระท ากนั นัน่เรื่องหนึ่ง 

แลว้อย่างทีเ่ขาปล่อยโคมลอยทีบ่า้นตาดมนัอาจจะเป็นทีว่่า เวลาหลวงตา

ท่านขึน้ไปเชยีงใหม่ เขาปล่อยกนัแลว้ท่านยิ้มแย้มแจ่มใส ฉะนัน้ ไอค้นที่เขาคดิถงึ 

เวลาเขาคดิถงึหลวงตา เขาก็อาจจะปล่อยโคมลอยทีเ่ขาเคยไดป้ล่อยพร้อมกบัหลวง

ตา 

นี่ความคดิเรานะ ถ้าผดิกเ็ป็นว่าพระสงบผดิ ทีว่ดัเขาไม่ผดิ ไอค้นปล่อยไม่ผดิ 

ไอค้นผดิคอืคนพูดนี่ เราพูดอยู่ คอืเราจะหาเหตุผลน่ะ 

แต่ถ้ามนัเป็นวฒันธรรมของทางชนเผ่า วฒันธรรมของคนทีเ่ขาอยู่บนดอย นัน่ก็

เป็นอกีเรื่องหนึ่งนะ อนันี้เรื่องของเขา 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า มนัเป็นทีว่่าส านึกของใคร ใครส านึกที่ด ี

เวลาเราปฏบิตั ิ ภกิษไุม่ใหค้ลกุคลกีนั ภกิษุใหส้งบสงดัวเิวก ทนีี้ตอนน้ีทีว่ดั

เขาอยู่ มนัมวีฒันธรรม เขาคดิถงึหลวงตาไง เขาคดิถงึหลวงตา เขาคดิถงึครูบา

อาจารย์ของเขา เขามาทีน่ัน่ เขาไปทีน่ัน่เพราะครูบาอาจารย์อยู่ทีน่ัน่ 

ถ้าเราจะประพฤตปิฏบิตัิ เรากไ็ปหาวดัทีส่งบสงดักว่านัน้ เราไปหาทีเ่ขา

พรอ้มทีจ่ะปฏบิตั ิ เราไปอยู่ป่าอยู่เขาของเรา แต่ที่นัน่มนัเป็นทีอ่ยู่ของหลวงตา แลว้

หลวงตาสิน้ชวีติทีน่ัน่ เขาคดิถงึของเขา เขาเคารพบูชาของเขา กต็อ้งเหน็ใจเขา เพราะ

เขาคดิของเขาอย่างนัน้ 

แต่ถ้าของเรานะ เราบอกว่า ตอ้งปฏบิตัอิย่างนัน้ ตอ้งเขม้งวดอย่างนัน้ 

ไปวดัทีไ่ม่มอีะไรเลยน่ะ ไปหาเอา นี่ข้อที ่๑ นะ 

ถาม : เรื่อง “กราบหลวงพ่อครบั” 
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กระผมมคีวามสงสยัเรื่องปาราชกิ คอืผมไปบวชทีว่ดัภรูทิตัตฯ บวช ๙ วนัใหใ้น

หลวง ช่วงบวชผมมคีวามอยากไดเ้กสาหลวงปู่ เจี๊ยะ ไดเ้รยีนครูบารูปหนึ่ง ท่านไดพ้า

ผมไปเอาเกสาหลวงปู่ทีเ่จดยี ์บรรจุอยู่ในขวดเลก็ๆ ท่านบอกของเพื่อนท่านเองแหละ 

ท่านกห็ยบิใหผ้ม ผมกไ็ม่ไดค้ดิอะไร 

ครัง้ที ่ ๒ รองเทา้ผมขาด ผมไดเ้รยีนครูบารูปนัน้ ทา่นกใ็หผ้มไปเอารองเทา้ที่

หน้ากุฏหิลวงปู่ เจี๊ยะ ซึ่งไม่รูว่้ารองเท้าใคร ทัง้ ๒ ครัง้ ผมเขา้ข่ายไหมครบั ผมควร

ปฏบิตัธิรรมอย่างไรจากนี้ครบั 

ตอบ : วนัน้ีนะ ค าถามแรกค าถามบา้นตาด ค าถามที ่๒ ค าถามวดัภูรทิตัตฯ มนัมาคู่

เลยนะ 

มนัไม่เป็นหรอก มนัไม่เป็นปาราชกิ มนัไม่ไดเ้ป็นปาราชกิเพราะอะไร 

ปาราชกิ เราตัง้ใจจะลกัของ เราตัง้ใจไดส้ิง่นี้ แลว้ไปถงึนัน้ เราเดนิไป เรายงัจบัของนัน้ เรา

เดนิไป เราคดิได ้เรากลบั ไม่เป็นปาราชกิ เราตัง้ใจจะเอาของสิง่นัน้แล้วเดนิไป แลว้เราจบั 

เราหยบิขึน้มา เราจบัของนัน้ แต่ยงัไม่ยกของนัน้ขึน้ เราคดิได ้ เราปล่อย เรากลบัมา ไม่

เป็นปาราชกิ 

แต่ถ้าเราตัง้ใจจะลกัของ ไปถงึของแล้วจบัของนัน้ แลว้ยกของนัน้ขึน้ นัน้

ปาราชกิ องคป์ระกอบมนัสมบูรณ์เพราะเราตัง้ใจ ตัง้ใจท า แลว้มกีารกระท า ท าแลว้

เสรจ็สมบูรณ์ นี้เป็นปาราชกิ 

แต่ในวดัในวา ของกนิของใช ้ ไม่เป็น ของกนิของใชว้สิาสะ ไม่เป็น ถ้าเป็น

ปาราชกิ ลกัของเป็นปาราชกิ ค าว่า “ปาราชกิ” มนัชดัเจนอยู่แล้ว 

แต่ทนีี้ค าว่า “ปาราชกิ” เราคดิว่าเราไปเอาของของเขาโดยทีเ่ขาไม่ไดใ้ห้ เรา

หยบิแลว้เราท าสมบูรณ์ แต่กรณีอย่างนี้มนัไม่เป็นปาราชกิลา้นเปอรเ์ซน็ต์เลย มนัไม่

เป็นปาราชกิ มนัไม่เป็นปาราชกิตรงไหน 

ตรง “ผมอยากได ้ผมไปบอกครูบาองคห์นึ่ง ครูบาองคน์ัน้เป็นคนพาไป” 

เหน็ไหม เราไม่ไดล้กั ครูบาคนนัน้เป็นคนพาไป ครูบาคนนัน้บอกว่าเกสานี้

เป็นของเพื่อนท่านเอง 
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เพื่อน พระเพื่อนกนัเขาถอืเขาเรยีกวสิาสะ ของของเรา เรารูจ้กักบัเพื่อนเรา 

สนิท เราวางไว ้ ถอืว่าใช้ร่วมกนัได ้ เขากม็าหยบิใช้ไป อย่างนี้ไม่ถอืว่าเป็นปาราชกินะ 

เพื่อนกนั บดัดี้ ของใชร่้วมกนั เรามขีองใช ้เราเจอืจานกนั เราแจกกนั เราเคยหยบิใชก้นั

มา อย่างนี้เราไปหยบิใชเ้อง เราไม่ไดต้ัง้ใจลกัอยู่แลว้ 

เพราะของเคยใชร่้วมกนัใชไ่หม ของเคยใชร่้วมกนั ของใชไ้ด ้ เรากไ็ปใชข้อง

เขา แลว้ใชข้องเขา เขากใ็ชข้องเรา เราไดส้ิง่ใดมา เรากม็ารวมเป็นกองกลางไว ้

กองกลางใครหยบิใชส้ิง่ใดกห็ยบิใชก้นั ของเป็นของกลาง เป็นของสงฆ ์เราหยบิใชก้นั 

แลว้มคีนคนนี้เขาอยากได ้ แล้วพระองคน์ัน้กพ็ามา บอกของเพื่อนเราเอง 

อา้ว! เราให ้เขาให ้เรากห็ยบิมา 

ฉะนัน้ นี่คดิลกึ เวลากลวัปาราชกิ เวลาเป็นปาราชกิหรอืเปล่า ไม่เป็น ไม่เป็น

แน่นอน ไม่เป็นเพราะว่ามคีนให ้ มคีนเขาวสิาสะว่าเป็นของเพื่อนของเขา เขาให ้ เขา

ให ้ เรากเ็อามา นี้เราบอกว่าเราเองเราคดิของเราเองว่า เราเป็นพระ แลว้เราอยากได้ 

แลว้เราไปขอ ค าว่า “ขอ” นี่จบเลย ไม่มแีล้ว 

ฉะนัน้ว่า เป็นปาราชกิ 

ไม่เป็น แต่ถ้าพูดถงึเป็นอาบตัปิาจติตยีห์รอืเปล่า เป็นนิสสคัคยีห์รอืเปล่า นัน่

อกีเรื่องหนึ่งนะ 

ถ้าเป็นนิสสคัคยี ์ของนี้เป็นนสิสคัคยี ์ไมใ่ช่ญาต ิไม่ใชป่วารณา ไดม้า หยบิเงนิ

หยบิทองมา สิง่นัน้เป็นนิสสคัคยี ์ตวัเองเป็นปาจติตยี ์ถ้าเสยีสละ ตอ้งโยนทิ้งก่อน ถ้า

เป็นนิสสคัคยี ์เป็นปาจติตยีน์ัน่อกีเรื่องหนึ่ง เพราะมนัถูกตอ้งหรอืเปล่า 

แต่ถ้าเป็นปาราชกิ ว่ามนัขาด นี่ไม่เป็น อาบตัหินักมนัไม่มอียู่แลว้ เพราะว่า

มนัไม่สมบูรณ ์ มนัไม่เขา้องคป์ระกอบเป็นอาบตัอิย่างนัน้ แต่อย่างทีว่่า เพราะว่าเขามี

ความละอายไง ไปเอาของเขา ไปขอเขา แลว้ไดม้า แลว้มนักไ็ม่สบายใจ 

เหน็ไหม ไม่ใช่ญาต ิ ไม่ใช่ปวารณา ขอไม่ได ้ ไม่ใช่ญาต ิ ไม่ใช่ปวารณา เขา

ไม่ใช่ญาตขิองเรา 
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ถ้าญาตเิป็นพีเ่ป็นน้อง เป็นพี ่ เป็นป้า เป็นนา้ เป็นอา นี่ขอได ้จะเอาอะไรนี่ขอ

ได ้แต่ไม่ใช่ญาต ิไม่ใช่พีน่้อง ไปบอกเขาได้อย่างไร เขาปวารณาหรอื อย่างเช่นคนทีเ่ขา

ศรทัธา ศรทัธาหลวงพ่อ หนูปวารณากบัหลวงพ่อไวน้ะ ๕ บาท หลวงพ่อขอไดแ้ค่ ๕ บาทนะ 

เกนิ ๕ บาทไม่ได ้ถ้าหนูขอปวารณาหลวงพ่อนะ ปวารณาไม่มกี าหนด เท่าไรกไ็ด ้เออ! 

เราขอไดแ้ค่นัน้ 

ไม่ใช่ญาต ิไม่ใช่ปวารณา ไปขอเขาไดส้ิง่นัน้มา สิง่นัน้เป็นนิสสคัคยี ์วตัถเุป็น

นิสสคัคยี ์ ตวัเองเป็นปาจติตยี ์ แลว้ปลงอาบตัไิม่รอด จะปลงอาบตัไิดต้อ้งเอาของนัน้

สละทิ้ง เพราะมนัเกดิจากของนัน้ ของนัน้สละทิ้ง แล้วไปปลงอาบตัมินัถงึได ้

ถ้าอย่างนี้ เหน็ไหม ไอเ้รื่องอาบตัเิลก็อาบตันิ้อย รายละเอยีดตามทาง เออ! อนั

นัน้น่ะม ี เราถูกตอ้งไหม ถูกตอ้ง แต่ว่าจะเป็นอาบตัหินักว่าเป็นปาราชกิ เราไปเอา

ของเขามา 

ไม่ ไม่เป็น มนัไม่ครบองคป์ระกอบว่าเราจะเป็นอย่างนัน้ นี่ขอ้ที ่๑ นะ นี่ข้อ

ทีว่่าไปเอาเกสาหลวงปู่ เจี๊ยะ เพราะว่าของเขาบูชา ของเขาให ้ของเขาแจกนะ แลว้เป็น

ของนัน่ 

“๒. รองเทา้ผมขาด ผมกไ็ปบอกครูบารูปนัน้ ท่านกใ็หผ้มไปเอารองเทา้ที่

หน้ากุฏหิลวงปู่ เจี๊ยะ ไม่รูว่้ารองเทา้ใคร” 

ถ้าไม่รูว่้ารองเทา้ใคร ท าไมพระเขากลา้ใหเ้อาล่ะ ถ้าพระเขากลา้ใหเ้อา คอืว่า

พระทีเ่ขาใส่รองเทา้มา เขามาถอดกนัไวท้ีน่ัน่ เวลากุฏพิระถอดไวท้ีน่ัน่ มนักเ็ป็นสิง่

ทีว่่าเขาวสิาสะอกีแหละ เขาวสิาสะ 

ทนีี้ว่าอย่างนี้ การใชข้องอย่างนี้ เพราะเราอยู่กบัหลวงปู่ เจี๊ยะมา เวลาท่านเดนิ

ตรวจกฏุ ิ ถา้ใครใชข้องฟุ่มเฟือย ท่านบอกว่า ท่านเอด็ แลว้ท่านบอกว่า หลวงตากบั

หลวงปู่ เจี๊ยะท่านเหมอืนกนัอย่างหนึ่ง ท่านเป็นผูท้ีป่ระหยดั เวลาเสยีสละใหห้มู่คณะ 

ใหพ้ระใช ้ท่านใหเ้ตม็ที ่แต่ตวัท่านเองท่านกใ็ชป้ระหยดั 

เราเหน็เวลาหลวงตากบัหลวงปู่ เจี๊ยะท่านใชก้ระดาษทชิชู เชด็แลว้เชด็อกี 

เชด็จนเป็นกอ้นเลย จนลูกศษิยบ์อกว่า “หลวงตา ของมนัเยอะแยะ ท าไมใชอ้ย่างนัน้” 
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เหมอืนกนั ฉะนัน้ เวลาหลวงปู่ เจี๊ยะท่านไปตรวจตามกุฏ ิถ้าใครใชฟุ่้มเฟือยนะ สบู่ ยาสี

ฟันใชฟุ่้มเฟือย ท่านเอด็นะ เอด็มากเลย 

ฉะนัน้ ทีว่่ารองเทา้อยู่ทีห่น้ากุฏ ิ เวลาพระใช ้พระใชก้นัอย่างนัน้น่ะ ท่านเอด็

นะ ทัง้หลวงตา ทัง้หลวงปู่ เจี๊ยะท่านจะพูด ของที่จะไดม้าเขาลงทุนลงแรงมาขนาด

ไหน เขาเหน่ือยยากหาเงนิหาทองมา แลว้พระมาใช้จ่ายกนัอย่างนี้ได้อย่างไร 

หลวงปู่ เจี๊ยะเอ็ดประจ า เพราะเราเป็นคนเดนิไปกบัท่าน เวลาท่านจะไปตรวจ

กุฏ ิท่านจะเดนิไป แลว้เราจะเดนิไปกบัท่าน ท่านให้เราเดนิไปกบัท่าน เพราะท่านเดนิ

ไม่สะดวก แลว้ท่านกจ็ะใหเ้ราเป็นคนไปเกบ็ เกบ็ยาสฟัีน เกบ็สบู่ เกบ็มา แลว้กไ็ปเรยีก

พระองค์นัน้มา มาเอ็ด เรานี่เป็นคนท ามากบัท่าน 

หลวงตากบัหลวงปู่ เจี๊ยะเป็นอย่างนี้ สมยัทีเ่ราอยู่กบัท่าน ท่านถงึอยากจะให้

เราอยู่กบัท่านตอนนัน้ แต่เราอยู่กบัท่านพรรษาเดยีว เรากห็นีท่านมาเลย ท่านถงึได้

เหมน็หน้าเราไง เพราะเวลาท า ท าอย่างนัน้น่ะ 

ฉะนัน้ ค าว่า “รองเทา้” ทีห่น้ากุฏหิลวงปู่ นะ เราไปเอามา เขาให ้ เขาให้

เหมอืนกนั ทนีี้พอเขาใหแ้ลว้ ถ้าเราคดิว่าของเลก็น้อย มนัไม่เป็นไร แต่เวลาเรามา

ศกึษาแลว้เรามาคดิได้ของเราขึ้นมาไง เราจะย้อนกลบั ยอ้นกลบัว่า เราท าอย่างนัน้มนั

เป็นไหม รองเทา้คู่หนึ่ง ๔๐-๕๐ เนาะ รองเทา้ฟองน ้า มนัเกนิบาท มนัเกนิบาทอยู่ แต่

เขาถอืวสิาสะกนัไง เราไม่ไดล้กั เราไม่มเีจตนาจะลกันะ 

ถ้ามเีจตนาจะลกักแ็บบพวกทีเ่ขาไปลกัของในวดั ผา้องผา้อาบมนัเอาไมเ้กีย่ว

ไปหมด ถ้าเจตนาไปลกัคอืไปลกัขโมยอย่างนัน้ ไอ้นัน่โยมลกัขโมยมนัยงัเป็นโทษทาง

โลกเลย แลว้ถ้าเป็นพระลกัขโมยกจ็บ 

แต่ถ้าพระถอืวสิาสะ ของเคยใชร่้วมกนั แลว้อย่างเช่นทีบ่า้นตาดนะ ของมาถงึ

เป็นของกลาง แล้วท่านใหแ้จกกนั เวลามงีานขึน้มา เวลาท่านกองไวเ้ลย วดันัน้กอง

นี้ๆๆ แลว้ใหข้นกนัไป 

เขาว่าถ้าจะดูผูน้ าใหดู้การเสยีสละ เราจะดูคน เราดูพฤตกิรรม เราดูนสิยัใจคอ 

แต่เราจะดูผูน้ า ผูน้ าทีเ่สยีสละจะให ้ หลวงปู่ เจี๊ยะท่านเอารถพกิอปันะ แลว้ทุกพวกน ้า
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ปานะ พวกต่างๆ ทา่นทุกขึน้ไปแม่สอด เราเป็นคนจดัเอง รถพกิอปัขนขึน้ไปๆ ขนขึน้

ไปเพราะแม่สอดม ี๑๘ วดั ท่านเอาไปแจกไปอะไร นี่หวัหน้า 

แลว้ท่านกพ็ูดกบัเรานะ “เอาของขึน้ไปเยอะแยะเลยล่ะ ท าไมมนัไม่มใีครมา

เล่าภาวนาใหฟั้งเลย” นีห่ลวงปู่ เจี๊ยะเวลาอุทธรณ์กบัเรานะ 

“ขนของขึ้นไปเยอะแยะเลย ลงทุนขนาดนี้แลว้ท าไมมนัไม่มใีครมาพูดภาวนา

ใหฟั้งบา้งเลย ท าไมมนัไม่เหน็มาพูดภาวนาใหฟั้งบา้งเลย ลงทุนขนาดนี้แลว้ท าไมมนัไม่

มาพูดภาวนาใหฟั้งบา้งเลย” เวลาท่านอุทธรณ์ 

นี่พูดถงึเราจะบอกว่า เหน็แก่ผูท้ีเ่สยีสละนะ หวัหน้า ครูบาอาจารยเ์ราท่าน

เสยีสละเพื่อพวกเรานะ แลว้เราไดร้บัการดูแล ไดร้บัการรกัษาอย่างนัน้น่ะ เราจะ

เขม้แขง็ไหม เราจะภาวนาไหม เราจะปฏบิตัไิหม เอาความสงสยั ปฏบิตัแิลว้ตดิขอ้ง

ไปรายงานท่าน ใหท้่านแก ้ ท่านจะไดช้ื่นใจว่า ไอ้รถพกิอปัทีบ่รรทุกขึ้นไป ทุกเป็นคนั

รถๆ เออ! กนิแล้วมนัจะไดภ้าวนาบา้ง นี่พูดถงึน ้าใจของครูบาอาจารย์นะ 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า ไปเอารองเทา้ทีห่น้ากุฏหิลวงปู่ เจี๊ยะ พระเขาเอาให ้

ไม่เป็นหรอก ทนีี้ไม่เป็น มนัก็อย่างทีว่่า ไอ้อาบตัเิลก็อาบตันิ้อย คอืว่าเพราะเรา

เองเรายงัตดิใจเลย คนทีไ่ปเอามามนัยงัตดิใจ พอมนัตดิใจแลว้ ๒ อย่างนี้เราท า

เพราะว่าเราบวชใหม่ แลว้เราไปบอกพระรูปหนึ่ง พระรูปหนึ่งเขาเป็นพระพีเ่ลี้ยง พระ

ดูแล เขาท าให ้พอเขาท าให ้เขาท าให ้เขาท าของเขา เขาอยู่มาก่อน เขารู ้รูว่้าถูกรูว่้า

ผดิ เขาหยบิให ้เขาท าให้ 

ไม่เป็น ไม่เป็นเพราะมผีูใ้ห ้ มผีูท้ีท่ าให ้ มผีูท้ีห่าให ้ ไม่เป็น แลว้ถ้าผูท้ีท่ าให้

หาใหท้่านสะอาดบรสิุทธิด์ว้ยนะ ยิง่ไม่เป็นใหญ่เลย ฉะนัน้ ไม่เป็นใหญ่เลย 

ฉะนัน้ สิง่ทีบ่อกว่า ถ้าไม่เป็น ท าไมเรามาพูดถงึอาบตัริายทางล่ะ 

อาบตัริายทางมนัเป็นทีม่าทีไ่ป เพราะว่าวนิัยบญัญตัไิว ้ พอวนิัยบญัญตัไิว้ 

เหมอืนกฎหมาย แลว้เราท าสิง่ใดมนัเขา้กบักฎหมายขอ้ใด มนัเขา้กบักฎหมายขอ้ใด 

มนัเขา้กบัขอ้หา้มขอ้ใด มนักเ็ป็นอาบตัขิอ้นัน้ๆๆ ไง ถ้าเป็นอาบตัขิอ้นัน้ 
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แต่ถ้าเราไม่ไดท้ าใช่ไหม เพราะเราไม่ไดข้อ เราไม่ไดบ้อก ไอข้อกบัพระนี่มนั

ขอได้อยู่แลว้ การขอกบัพระ เพราะพระต้องดูแลกนั 

เวลาภกิษุทัง้หลาย เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ใหดู้แลกนั ภกิษุให้

มนี ้าใจต่อกนั ถ้าภกิษุไม่มนี ้าใจต่อภกิษุ คนอื่นจะมนี ้าใจกบัเราไดอ้ย่างไร เชา้ขึน้มา 

เรายงัไปบณิฑบาตคฤหสัถ์เขามาฉันเลย แลว้ท าไมภกิษุดว้ยกนัจะไม่ดูแลกนั 

แต่ค าว่า “ดูแลกนั” เวลาจะอุปัฏฐาก บอกว่า ใครจะอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ ใหอุ้ปัฏฐากพระป่วยเถดิ ถ้าพระผูป่้วย พระทีเ่ป็นไขห้นัก ใหดู้แล

พระองค์นัน้ เหมอืนกบัไดดู้แลองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

แต่กม็อีกีต่อไป บอกว่า ถ้าภกิษุ วตัรของภกิษุที่อุปัฏฐากภกิษุไข ้ภกิษุไขน้ัน้

ตอ้งเป็นภกิษุทีพู่ดแลว้เขา้ใจ ภกิษุนัน้เป็นผูดู้แลง่าย ภกิษุนัน้เป็นผูไ้ม่เอาแต่ใจ ถ้า

ภกิษุไขเ้ป็นผูท้ีเ่อาแต่ใจ ไม่ตอ้งไปดูแลมนั 

นี่ในวนิัยมนัเป็นข้อๆๆ มานะ แล้ววตัรของผูดู้แลภิกษุไขจ้ะตอ้งรูว่้ายานี้ควร

และไม่ควร แลว้ตอ้งรูว่้ามนัแสลงกบัโรคหรอืไม่ แล้วดูแลอย่างไร นี่วตัรของดูแลภกิษุ

ไข ้

ภกิษุไข ้ เวลาภกิษุผูม้าดูแลอุปัฏฐากเขาใหฉั้นยา เขาให ้ ตอ้งฉันตามนัน้ 

ไม่ใช่ภกิษุไขไ้ม่ยอมฉันยา อยากจะใหเ้ขาดูแลทัง้ปีทัง้ชาตอิย่างนี้ 

มนัมนีะ ธรรมวนิัยมนัเป็นชัน้เป็นตอนไป เวลาภกิษุตอ้งดูแลกนั ช่วยเหลือ

กนั แต่ภกิษุกต็อ้งเขม้แขง็ ไม่ใช่ภกิษุว่า เดีย๋วนี้ไปดูโรงพยาบาลสงฆส์ ิไปนอนไขก้นั

อยู่นัน่น่ะ แลว้เวลาหลวงปู่ มัน่เวลาท่านเป็นไข ้ ท่านไปไหนล่ะ หลวงปู่ มัน่เวลาเป็นไข ้

ท่านเข้าป่าลกึเขา้ไปอกี แลว้เวลาปกตทิ่านกฉั็นอาหารปกต ิ

เวลาเป็นไขข้ึน้มา หลวงตาเป็นคนเล่าเอง หลวงปู่ เจี๊ยะเล่าเอง เวลาเจบ็ไขไ้ด้

ป่วยกเ็ขา้ป่าลกึเขา้ไป กนิขา้วตม้กบัเกลอื เวลาอยู่ปกตกิฉั็นปกต ิเวลาเขา้ไปยิง่ฉันแต่

ของ นี่หลวงปู่ มัน่นะ 

เรามีรปูแบบ เรามีครบูาอาจารยเ์ป็นตวัอย่าง ฉะนัน้ คาํถามแรกมนัก็

เป็นท่ีว่า เราตัง้ใจสูงส่ง เราตัง้ใจอยากจะให้อยู่ในร่องในรอยอย่างท่ีเรานัน้ 
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กาลเวลา กาลเวลามนัเปลี่ยนแปลงทุกๆ อย่าง แล้วถ้ากาลเวลามนั

เปลี่ยนแปลงไปแล้ว รกัษาไว้ให้คงรปูไว้ เรากภ็มิูใจแล้ว มนัอยู่ท่ีหวัใจ หวัใจ

ของผู้ท่ีเข้มแขง็ แล้วผู้ท่ีเขม้แขง็นะ มนักม็โีลกธรรม โลกธรรมมนัเสียดสี ถ้าโลก

ธรรมมนัเสียดสี คนมนักไ็หลไป 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า เราจะตอ้งการว่าใหว้ดัอยู่ในอุดมการณ์ของเราตลอดไป อยู่ใน

อุดมคต ิ วดัในอุดมคต ิ ถ้าวดัในอุดมคตกิอ่็านประวตัหิลวงปู่ มัน่สมยัหนองผอื วดัใน

อุดมคติ 

ในปัจจุบนัน้ีกระแสสงัคมมนัรุนแรง ถ้ากระแสสงัคมรุนแรง มนัก็อยู่ทีพ่ระ อยู่

ทีผู่น้ า หลวงตาท่านถงึสรา้งผูน้ าไง ผูน้ าทีเ่ขม้แขง็นะ มนัเหน็เลยแหละ ของนี้เป็นของ

ไรส้าระ ของไรส้าระมาก 

ของท่ีเป็นสาระ เราหากนัอยู่ ศีล สมาธิ ปัญญา เราหาหวัใจกนัอยู่ มนั

จะอดจนเขญ็ใจขนาดไหน ถ้ามนัภาวนาดี เอาตรงนัน้ เอาตรงนัน้ท่ีมนัภาวนาด ี

ทนีี้ค าว่า “ภาวนาด”ี มนักเ็ป็นเรื่องภายในในหวัใจของคนคนนัน้ สงัคมเขาจะรูก้บั

เราได้อย่างไร สงัคมเขาจะรูไ้ดต้่อเมื่อแสดงธรรม ต่อเมื่อพฤตกิรรมมนัแสดงออกมา ถ้า

แสดงออกมา สิง่ทีม่นัมคีุณธรรมอยู่ แสดงอย่างไรมนักม็คีุณธรรม สิง่ทีไ่ม่มคีุณธรรม

แสดงออกมาอย่างไรมนักไ็ม่ม ี

นี่ถ้าเรามอุีดมคต ิฉะนัน้ นี่ขอ้แรก เหน็ไหม อุดมคตมินัเป็นสิง่ทีด่ ีเรากเ็ขา้ใจ 

แต่มนักต็อ้งเขา้ใจว่า ใจเขาใจเรา เราไม่ไดน้ัง่อยู่ต าแหน่งนัน้ เราจะโดนแรงเสยีดสอียู่

ตลอดเวลา เราทนไหวไหม แล้วเราจะรกัษาอุดมคตขิองเรา รกัษาอุดมการณ์ครูบา

อาจารย์ของเรา แต่เราอยู่ในกระแสสงัคม กระแสสงัคมทีม่นัพดัรุนแรง แต่ถ้าจติใจของ

คนเขม้แขง็ จติใจคนทีม่อุีดมการณ์ เขาอยู่ได ้ถ้าเขาอยู่ได ้ เราก็อนุโมทนา เรากส็าธุ

ไปกบัเขา แต่ถ้าเขารกัษาวดัไวใ้หเ้ป็นสมบตัขิองศาสนา เรากต็อ้งเหน็ใจเขา นี่ข้อที ่๑ 

ขอ้ที ่ ๒ มนัเป็นความเหน็ส่วนตน ความเหน็ของเรา เราไปท าอย่างนัน้แล้ว

ว่าเป็นปาราชกิหรอืไม่ 
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ไม ่ ไม่เป็น ไม่เป็น เพราะเราไดข้อพระ เราไม่ไดม้เีจตนาลกั เราขอ แต่ว่า

วสิาสะมา ถ้าเขาสะอาดบรสิุทธิม์ากจ็บเลย แต่ถ้าไม่เป็นอย่างทีเ่ขาว่า มนัก็มอีาบตัิ

เลก็น้อย เล็กน้อยทีน่ัน่ไป 

ฉะนัน้ อาบตัเิลก็น้อย เขาถามว่า แลว้ผมต้องท าอย่างไรล่ะ ผมจะภาวนา

อย่างไร 

ภาวนาไดเ้ลย สิง่ทีว่่ามาจะเป็นกิเลส จะมาปิดกัน้ว่าเป็นปาราชกิแลว้ภาวนา

ไม่ได ้ไม่ม ี

เขาถามว่า ผมควรจะปฏบิตัธิรรมอย่างไรต่อไป 

เขากลวัภาวนาไม่ได ้ เอาเลย ลองนัง่สมาธเิลย ถ้าสมาธมินัลงกจ็บเลย ไม่ม ี

เราไม่ม ี เราท าได ้ เพราะว่ามนัไม่เขา้องคป์ระกอบอยู่แลว้ ฉะนัน้ เพยีงแต่ความไม่

เขา้ใจ แลว้เราอย่างว่า เราไปบวช เขาบอกเขาบวช ๙ วนั บวช ๙ วนัจะไดป้าราชกิมา ๒ 

ตวั บวช ๙ วนั 

บวช ๙ วนัน่ะบุญส ิ เอาบุญของเรามา สิง่นัน้ไม่ใช่เราท า เราไปขอพระแลว้ 

ตรงทีว่่าเราขอพระ เราบอกพระ แลว้พระหยบิให ้พระเอาให ้ ไม่มเีจตนาลกั ไม่มเีลย 

แต่อาบตัทิีว่่ามนัจะมหีรอืไม่มนีัน้มนัอยู่ทีว่่ามนัถูกตอ้งตามกฎหมายตามอาบตันิัน้

หรอืไม่ 

นี่พูดถงึว่า มนัอยู่ทีส่ามญัส านึกนะ ส านึกของใครด ี จะท าใหจ้ติใจดวงนัน้ด ี

เป็นคนด ี เราส านึกดีๆ  ส านึกคอืสต ิ ส านึกคอืความมัน่คงของใจ เพื่อประโยชน์กบัใจ

ของเราเองเนาะ เอวงั 


