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เวลาผานไปนะ  เวลาเห็นไหม  ดูฤดูกาลผานพนไป  ถาฤดูกาลผานพนไป  วนัคืน 
ผานพนไป  ชีวิตก็ตองผานพนไปนะ  อยานอนใจชีวิตนี้  อยาใหคุนเคย  ถาเราคุนเคยนะ 
หนาที่ขอวัตรปฏิบัตเิปนหนาที่ มอีากาศหายใจ หายใจเปนหนาทีน่ะ ถาเราไมหายใจเราก็ 
ตองตาย เราหายใจเปนหนาที่ 

แตถาเวลาขาดออกซิเจนขึน้มารางกายมันวิการได  ขอวัตรปฏิบัติเราทําตามหนาที่ 
แตชีวิตเห็นไหม ชีวิตดํารงอยูไวเพื่ออะไร? เราตองยอนกลับมาดูใจเรา หนาที่การงานนั้น 
เราบริหารจัดการนะ  สิ่งที่บริหารจัดการจากภายนอก  ดูสิเวลาเรากินอาหารเห็นไหม 
อาหารจากในบาตร เราฉันอาหารกันขนาดไหน จะฉันมากฉันนอยอาหารในกระเพาะมัน 
ตองยอยสลายไปนะ 

ขอวัตรปฏิบัติกเ็หมอืนกนั  วนัคนืลวงไปๆ  ดูสิคนที่เขามีศกัยภาพ  แมแตเปน 
จักรพรรดิถาหมดกาลหมดเวลา  จักรพรรดนิี่จักรจะไมหมนุ  ถาตามธรรมจักรพรรดิตอง 
ออกบวช 

นี่ก็เหมือนกัน  คนแกคนเฒาเกษียณอายุราชการแลว  ใชชีวิตไง  ตั้งแตชีวิตเราเกิด 
มาใชชีวิตเพื่อตําแหนงหนาที่  ใครมีตําแหนงนะ  ยังอยูในตําแหนงหรือไมอยูในตําแหนง 
ถาอยูในตําแหนงก็มอีํานาจไง คนถาอยูในตําแหนงทุกคนจะไปขอความชวยเหลือ ไปขอ 
การอนเุคราะห  ถาพนจากตําแหนงนะ  เวลาเกษยีณออกจากราชการแลวไมมีใครดูแลเลย 
เหมือนหมาไลเนือ้ 

เวลาหมาไลเนือ้มนัมปีระโยชนนะ  เขาเลี้ยงไวเพื่อไลเนือ้  เวลามันแกเฒาขึ้นมา 
ไมมีใครสนใจมนั นี่มนัเปนหมาไลเนื้อนะ แตถามันเปนชีวิตของเรา เราเปนชาวพุทธ เรา 
เปนนักบวช เราตองเขาใจในชีวิตของเรา ชีวิตของเราจะเปนหมาไลเนื้อไหม
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ถาเราหมดศักยภาพ  เราแกเราเฒาเราทําสิ่งใดไมได  เราจะมคีุณประโยชนอะไร 
แตเราดูครูบาอาจารยสิ  หลวงปูมั่นเวลาทานออกแสวงหา  ขณะที่ทานอายุยังหนุมยงันอย 
อยู  สมบุกสมบันไง  เวลาทานมีอายุมากขึน้มาเห็นไหม  เพราะอะไร?  อายุมากไง  ผูที่มี 
ราตรียาว ผูที่ผานประสบการณมามาก นี่เรื่องของโลกนะ เรือ่งของผูเฒา 

ในสังคมประเพณีวัฒนธรรมของผูเฒาทางอีสาน  เขาจะเคารพบูชา  เขาจะฟงเสียง 
ผูเฒา  เพราะอะไร  เพราะผูเฒาผานลวงราตรีมายาวนาน  จะมีมมุมองตางๆ ที่ไมเปนเหยื่อ 
ของโลก จะเปนผูแนะนําสั่งสอน จะเปนผูที่ชี้นําในสังคม หมูบานนัน้ใหไปดี 

นี่ก็เหมือนกัน  หลวงปูมั่นทานประพฤติปฏิบัติ  เปนผูที่มีราตรเีดียว  ไมใชราตรี 
เนิ่นนานนะ  ราตรีเดียว  เพราะอะไร?  เพราะเขาใจสัจจะของชีวิตไง  ผูที่เขาใจสัจจะของ 
ชีวิตเห็นไหม  ผูที่แสวงหาตองแสวงหาผูนํา  ถาผูนําจะชี้เขามาถึงหวัใจนะ  เพราะเวลา 
ความคิดของเรากิเลสพาคิด  มันคิดวาสิ่งนี้มนัรูแลวหมด  บริหารจัดการตางๆ  รูเขาใจไป 
หมด จะบริหารจัดการไปหมดเลย 

สิ่งที่บริหารจัดการนัน้ กเิลสมันเอาสิ่งนั้นมาเชือดคอเรานะ เพราะอะไร เพราะสิ่ง 
ที่กิเลสมันเหนอืเราแคนิดเดียว  คะแนนนะเหนือกนันิดเดยีว  เปนจุดทศนิยมเลยวานิด 
เดียว แตเราจะแพตลอดไป 

นี่ก็เหมือนกัน  เพราะมันละเอียดขนาดที่วาเราไมเห็นมนัเลยไง  บริหารจัดการ 
แลวบริหารจัดการความรูสึกของเราไหมละ?  บริหารจัดการความทุกขไหมละ?  ที่มนั 
ละเอยีด ละเอียดอยางนีไ้ง เพราะกิเลสเปนเรา ความรูสึกเปนเรา สิ่งตางๆ เปนเรา พอเปน 
เราเห็นไหม ความคิดก็เปนเรา บริหารจัดการก็เราบริหารจัดการ ก็กิเลสมนับริหารจัดการ 
ไง  ยอนกลับมาในหัวใจอยางนี้  สิ่งนี้ไมคุนเคยกบัสิ่งใดๆ  ไมคุนเคยกบัความคิดของเรา 
เห็นไหม ปญญาอยางนีม้ันถงึวาเปนปญญากิเลสพาใช 

แตถาเปนปญญาที่ธรรมพาใช มันจะแบบวาใหเราคกุเขากับเราเองเลยนะ เวลาเรา 
ประพฤตปิฏิบัติธรรม ไปยอมจํานนกับกเิลสนั้น เวลาประพฤตปิฏิบัติ นั่งสมาธิภาวนา นี่ 
ทุกขยากมาก แลวยอมจํานนกับกิเลส โอดโอยเลย ยอมแพเลย
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แตขณะที่ธรรมมนัเกิด  เวลากิเลสมันยอมจํานน  ถาปญญาเราเกิดขึ้นมาเห็นไหม 
ทําไมหลวงปูมั่น  หลวงตา ทานถึงบอกวา  “ถาปฏิบตัิไป  มันเปนอนัเดียวกนั  อนัเดียวกนั 
จะมากราบศพ” จะมากราบศพเพราะเวลามนัเปนธรรมขึน้มาแลว กเิลสมันยอมจํานนกับ 
ธรรม มันจะสลดสงัเวชมาก 

มันเรียกวาความคิดอยางนี้  ความคิดที่วาเปนความโตแยงนี้  ความคิดของเราทีม่ัน 
ยึดมั่นถือมั่นวาเปนธรรมๆ  สิ่งนี้มนักิเลสพาใชทั้งหมดเลย  มันไมเปนสัจจะความจรงิเลย 
ถาเปนสจัจะความจริงนะ  มันจะปลอยวางขนาดไหน  มันจะปลอยวาง  แลวมันจะรูเขามา 
จากภายในนัน้ 

สิ่งนี้เปนธรรมไง ถาเปนธรรมเกิดจากไหนละ เกิดมาจากที่เราไมคุนเคยกับมัน ถา 
เราคุนเคยนะ  ทํากันชินชาหนาดานเหน็ไหม  ดูสเิราทําขอวัตรเราก็ทําขอวัตรทกุคนนะ 
เขาทําดี  เขาทําขอวัตร  ถาทําขอวัตรโดยไมมีสติ  ทาํขอวัตรโดยที่เราไมเขาใจวาสิ่งนี้เปน 
การฝกฝนจิตของเรา มันเหมือนเครื่องยนตกลไก หุนยนตมันทําดีกวาเราอกี 

หุนยนตเห็นไหม  ความละเอียดของหุนยนต  คนทํายังพลัง้เผลอ  ถาการประกอบ 
ธุรกิจของเขา  อุตสาหกรรมนี่เขาเรียกหุนยนต  มนัจะไมมคีวามผิดพลาด  ความผิดพลาด 
มันนอยไง เพราะมันทําซ้ําๆ ซากๆ นี่ก็เหมือนกัน เราทําขอวัตรเราจะทําซ้ําๆ ซากๆ เปน 
หุนยนตหรือ?  เราเปนผูทีม่ีชีวิตนะ  เราไมใชหุนยนต  เราจะไมคุนเคยกับสิ่งใดเลย  แตขอ 
วัตรปฏิบัตมิันเปนการขัดเกลากิเลส 

กิเลสเห็นไหม  ถาทําจนคุนจนชินมนักท็ําใหเราเปนหุนยนต  เราก็ตองมีสตเิห็น 
ไหม สิ่งนีเ้ราทําเพื่อใคร ทําเพื่อขัดเกลาภายในจากกริิยาจากภายนอก ทําความสะอาดเช็ด 
ถูศาลา กวาดตาดตางๆ ตีตาดตางๆ มันมีปญญาไง มนัมีความรูสึก มนัมคีวามนึกคิด กิเลส 
เห็นไหม นี่ใบไมใบหนึ่งมนัรวงลงมา ชีวิตคนก็ตองลวงไป 

ความสกปรกเหน็ไหม  รางกายสกปรก  จิตใจสกปรก  เราเก็บกวาดเพือ่ความ 
สะอาด  มันฝกฝนขึน้มา  มันจะยอนกลับมาในหัวใจของเรา  มันยิง่ทํามันยิ่งไดปญญา  ยิ่ง 
ทํานะ เหมอืนกับเราทําความสะอาดใจของเรา แตเรายังไมสามารถทําความสะอาดใจจาก 
ในหัวใจของเราได เรากเ็อาสิ่งนี้เพือ่ทวนกระแสกลบัไปที่จิต
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ทําความสะอาดสิ่งใดๆ  ก็เทากับใหจิตมนัฝนความสะอาดจากภายนอก  มันจะ 
โตแยง  มันจะขัดแยง  มนัจะไมยอม  ทําอยางไร  ถึงเวลาเราตองทํา  เราทําเพือ่อะไร  เพื่อ 
บูชาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  เพราะมันเปนธรรมวินัย  ธรรมวนิัยเหน็ไหมเปน 
พวงดอกไม รอยพวงดอกไมใหเปนพวงมาลยัที่สวยงาม นี่ทิฐิเสมอกนั ความเปนอยูเสมอ 
กัน ใหสังฆะ ใหสงฆนัน้ทิฐิเสมอกนั ความเห็นเสมอกัน การกระทําเหมือนกนั ไมมีใคร 
สูงใครต่ํา 

ในสมัยพุทธกาล แมแตกษัตริย แมแตกุฎมพี ทุคตะเข็ญใจขนาดไหน เวลามาบวช 
ในองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  ธรรมวินัยเปนศาสดาของเรา  สิ่งนี้ตางๆ  สังคมสงฆ 
สังฆะ มันจะเปนสภาวะแบบนัน้ ในการประพฤตปิฏิบัติของเรา เราตางคนก็ตางรักษาใน 
สถานะหนาที่ของตัว แลวฝกสติขึ้นมาจากภายในนะ 

อยาไปคุนเคยกับมนั  อยาไปคุนเคยกบัสิ่งตางๆ  ทั้งสิ้นนะ  ไมใชทําเพือ่ 
ความคุนเคย  ทําเพื่อความชํานาญ  ทําเพื่อความคลองแคลวนะ  ทําจนเห็นไหม  ดูสิผูใดมี 
ศีลอุโบสถ  จะเขาในหมูสงฆสิ่งใดจะเขาดวยความองอาจกลาหาญ  เพราะศีลของเราไม 
ดางไมพรอย 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาเราฝกฝนของเราจนคลองแคลวแลวนะ  มีวัตรปฏิบัตเิห็นไหม 
หลวงปูมั่นทานเปนผูนํา  ทานวิตกวจิารเรือ่งแบบนีม้าก  หลวงตาทานเลาประจําวา  “ให 
ผูนอยมนัไดฝกไดหัด”  ดูสิ  คําวาไดฝกไดหัด  มันจะไดมวีัตรปฏบิัติประจํามัน  ดูทหาร 
เห็นไหม ทหารเรอื ทหารบก การฝกฝนเขาตางกันเห็นไหม 

นาวิกโยธินเขาโดดรมลงทะเล  เขาเก็บรมในทะเล  เขาฝกของเขา  แลวถาเกิดเขา 
เจอสภาวะแบบนัน้ เขาไมกลัวสิง่ใดเลย เขาดํารงชีวติในน้ําไดสบายๆ เลย ขอวัตรปฏิบัติ 
ก็เปนอยางนี้  ถาพระเราไดฝกไดฝนขึ้นมา  มันจะเขาสังคมสงฆดวยความองอาจกลาหาญ 
เขาจะทําสิ่งใดเขาใจไปหมดนะ 

เรื่องวัตรปฏิบัติ  เรือ่งสนันิธิ  เรื่องตางๆ  เรือ่งกาละ  เรื่องกาลิกตางๆ  สิ่งตางๆ 
เหลานี้ถาเราฝกฝน  เราเขาใจในหมูสงฆเราจะองอาจกลาหาญ  เราจะเขาหมูสงฆใดก็ได 
แมแตหัวหนากิริยาทานแสดงออก เราจะรูเลยมนัเขากับธรรมวินยัขอนั้น มนัเขากับธรรม 
วินัยขอนัน้ ทานตองการสิ่งนั้น แลวธรรมวินยัขอนัน้จะสืบตอไปดวยอยางไร
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ดูอยางครบูาอาจารยทานขยับ  เราจะรูเลยวาการดําเนินขัน้ตอนตอไปจะทํา 
อยางไร  เราจะอุปฏฐากไดสะดวกสบายมากเลย  การฝกฝน  ฝกฝนอยางนี้ไง  “มันจะไดมี 
ขอวัตรติดตวัมนัไป” หลวงปูมั่นทานสอนนะ “มันจะไดมีขอวัตรปฏิบัติติดตัวมันไป” ขอ 
วัตรปฏิบัติแบบที่เดนิตามครบูาอาจารยนะ ไมใชทุดนั ดันออกหนา 

หลวงปูมั่นบอกไววา  “ตอไปมันจะเอาเยี่ยง  ไมเอาอยาง”  เห็นไหม  เอาเยี่ยง  เอา 
อยาง  เอาแตเยีย่งไมเอาอยางเลย  ไมทําตาม  เอาเยีย่ง  เอาแคกิริยาไง  เปนพระปา  เปนผูที่ 
ประพฤตปิฏิบัติ แลวกอ็อกไปสังคม เอาเยี่ยงไง 

เพียงแตเหมือนกับอีกากับกาเหวา  มันฝากไวมนัไมฟกไข  กานี่ไขของมันๆ  ฟก 
เองนะ  ไอนัน่มนัแอบใส  หยอดไขไวใหเขาฟก  มันทําอะไรกไ็มเปน  มันทําอะไรก็ไมทํา 
เสร็จแลวมนัก็วามันมีช่ือเสียง  ถาเราไมมีวัตรปฏิบัติ  วัตรปฏิบัติ  ปฏิบัติเพือ่อะไร  ปฏิบัติ 
เพื่อชําระกเิลสเราไง  ปฏิบัตมิาเพื่อใจของเราไง  เราจะตองเสมอกนั  เสมอกันมันอยูดวย 
ความสุขความอบอุนนะ 

แตถาเราวาสิ่งนัน้  เราจะบริหารจัดการ  เราจะไปออกหนา  เหยียบหมดนะ  คนมี 
สถานะเหน็ไหม  อยูเบือ้งหลัง  การอยูเบือ้งหลังอยูไดตลอดไปนะ  แตอยูเบื้องหนาเหน็ 
ไหม อยูเบื้องหนาตองรับผิดชอบหมด มันเปนอํานาจวาสนา ถาวาสนาเปนครบูาอาจารย 
เปนผูนํา ถึงขณะที่เปนผูนําก็ตองเปนผูนํา 

ขณะที่มนัยังไมไดเปนผูนํา  เพราะอะไร  เพราะผูนํากิเลสมันอยากนํา  กิเลสมนัจะ 
ออกหนาตลอด  ถากเิลสมันออกหนามนัไมใชเวลาของการนํา  แลวมนัไปนํามนัไปไม 
รอดหรอก  แตถามันถงึเวลาจะนํา  เหตุการณตัดสินใจอยางนัน้นะ  ถาเปนเหตกุารณ 
ตัดสินใจตางๆ แลวสิง่นัน้มนัจะตองมี มันจะเขาใจเรื่องวัตรปฏบิัติ เรื่องตางๆ แลวมันจะ 
เขาอยูในสังคมสงฆ สังคมของเรา สังคมของพระปานะ ครูบาอาจารย หลวงปูมั่น ทานก็ 
เปนหวงนะ กลัวมันจะไมมีขอวัตรติดตัวมนัไป 

ถามันมีขอวัตรติดตัวไป  ตอไปเห็นไหม  การบรหิารจัดการบริษัทตางๆ  ลูก 
เจาของบริษัทเขาจะใหลกูเขาฝกงานตัง้แตเริม่ตนจากเสมยีนขึน้มาเลย  จากอะไรตางๆ 
ขึ้นมา  บริหารจัดการตางๆ  ขึน้มา  มันจะเขาใจหมด  การฝกงาน  ถาฝกงานขึ้นมามันจะ 
เขาใจขั้นตอนของการทํางานทัง้หมด มนัก็จะบริหารจัดการอนันัน้ได
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แลวถาเรือ่งของกเิลสละ เรื่องของกิเลสนะ ถาไมไดทําความสงบของใจเขามา จะ 
บริหารจัดการขนาดไหน  มนัเปนเรื่องของสัญญา  สิ่งที่สัญญาตางๆ  เอาเยี่ยงเห็นไหม  ถา 
เอาอยาง  เอาอยางก็ปฏิบัติตามสิ  ถาปฏิบัติตาม  มันจะยอนกลับมาเห็นวิธีการ  การกระทํา 
ตั้งแตเสมียนขึ้นมาเลย ตั้งแตเริ่มทํา เริ่มจด 

เสมียนเหน็ไหม ตองมขีอมลู เกบ็ขอมูลตางๆ วาสิ่งนั้นมาจากไหน รายได รายรับ 
รายจายตางๆ  มาจากไหน  การแสวงหาขอมูลมาจากไหน  แลวบริหารจัดการเปนอยางไร 
ทําตั้งแตเริ่มการผลิต เริ่มการเกบ็สตอก เริ่มการสิง่ตางๆ 

จิตก็เหมือนกัน ถาเราไมไดประพฤติปฏบิัติ สมาธิคอือะไร? สติๆ กว็ามีสติกนัไป 
เหมอขนาดนัน้ยังวามีสตินะ  ตั้งแตเชาขึ้นมาตื่นขึ้นมาจนเยน็  ยังไมทําอะไร  ยงัเหมอลอย 
ยังคุยโมอยูทั้งวันวามีสติ สติสักตัวมาจากไหน? 

ถามีสติมันยับยัง้ตัวนั้นไดกอน  ยับยัง้กิรยิาที่ทําอยูนั่น  มันตองยบัยั้งไดกอน 
เพราะอยางนีม้ันเหมอลอย มนัเปนเรื่องของโลก มันเปนเรื่องของโลกๆ อันนี้มนัเปนโลก 
แลว 

ถาเราเปนพระหามพูดเรือ่งของโลก  แลวที่พูดนีเ้ปนโลกหรอืเปลา  คําวาโลกกค็ือ 
โลก ก็เปนๆ อยูนี้ แตคําวาโลกมันเปรยีบวาโลก คําวา “โลก” อากาศก็เปนโลก ทกุอยางก็ 
เปนโลก โลกนอก โลกใน เรื่องของโลก แตเราอยูในโลก 

ถาเปนธรรมละ  ธรรมคือวาเราวเิคราะหเรื่องของโลกนั่นไง  วาเรือ่งของโลกมัน 
เปนสิง่ที่นาอนัตราย  มันเปนสิง่ของช่ัวคราว  เรื่องของโลกนัน่นะ  เราพูดเรือ่งของโลกที่ 
ยอนกลับมาเปนธรรม  ยอนกลับมาใหมนัสลดสังเวช  ไมใชไปพูดเรื่องของโลกจะไป 
ครองโลกกับเขา พูดยิ่งกวาเรื่องฆราวาสอีก 

ฆราวาสเขาอยูในโลก เขาคุยแตเรือ่งธุรกจิของเขา แลวเราเปนพระ เราพูดถึงเรือ่ง 
อยางธุรกิจ  เวลาเทศนเรือ่งทําธุรกิจ  เปรียบธุรกจิไมเปนโลกหรือ  ใหเห็นโทษของมนัไง 
ใหเห็นโทษที่วางานอยางนั้นเปนงานของโลกเขา  เห็นโทษของมัน  โทษของมนัคือวาสิ่ง 
นั้นเปนเหยื่อลอใหเราไปติดกบัมนั ติดกับโลก ถาเราเปนเหยื่อลอติดกบัโลก
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แลวเราเปนพระเราสละมนัไปแลว เราจะไปพูดเรื่องโลกๆ มนักเ็ปนเรือ่งของโลก 
แตถาพูดเพื่อเปนความสลดสงัเวช พูดเรือ่งโลกแตมนัมีธรรมะเจือไป ธรรมะเอาเรื่องของ 
โลกมาเปนตวัอยาง  เอามาแบงแยกวาสิ่งนัน้เปนโทษ  สิ่งที่เปนคุณเห็นไหม  ใหยอนกลับ 
มา 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาเทศนาวาการ  จะเปรียบเรือ่งของโลก 
ยอนกลับมาธรรมไง  โลกเขาทํากันอยางไร  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็ทําอยาง 
นั้นเหมือนกนั  แตทําเรื่องของใจ ทํานา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทํานา  ไถลงที่ 
ใจ  สติเปนเชือก  ปญญาเปนฐาน  ไถหวานลงไปทีภ่วาสวะ  ที่ภพ  คือตวัจิต  ไถเขามาที่ 
หัวใจ หวานขาวลงที่ใจ เก็บเกี่ยวในหวัใจ มนัจะเปนผลงานมาจากใจ 

ใจออกมาเปนอริยมรรค  อริยผล  สิ่งตางๆ  เพราะเราเกิดมาในโลกไง  เอาโลกเปน 
ตุกตา  แลวเวลาเทศนาวาการยอนกลับมาที่ใจ  ใหใจเห็นสภาวะแบบนัน้  ใหสภาวะแบบ 
นั้นสิ่งนั้นควรหรือไมควร สิ่งนัน้เปนหรอืไมเปน 

ไมใชวาเราไปพูดกันเรือ่งโลกแลวเปนโลก  ถาใจเราเปนโลกเราคุยกันเรือ่งโลกๆ 
เลย ถาเรื่องโลกอยางนัน้มนัก็ขาดสติไง ถาสติมนัยังยับยั้งสิง่นี้ ติรัจฉานวิชา ติรัจฉานวิชา 
นะ  วิชาทําใหเราเนิ่นชา  วิชาของเรา  เราสละมาแลวเห็นไหม  มันนาสลดสังเวชนะ  ดูสิ 
เวลาคนที่เขาอยูทางโลก  เวลาเขาแกเขาเฒาขึน้มา  เขาจะหาที่พึ่งของเขา  ชีวิตนีม้ีการพลัด 
พรากเปนที่สุด  เวลาเกิดขึน้มาแลว  ชีวิตหนึง่ยังอายุยังวยัหนุมวัยฉกรรจ  แหม  มีความ 
องอาจกลาหาญนะ ใชชีวิตไปกับโลกไง 

พอแกชราขึ้นมา  คอตกนะ  เพราะตางคนตางตองการ  รูๆ  อยูวาตองตาย  แลวมี 
อะไรอยูในกํามือ  มีอะไรเปนสมบัติของใจที่จะไปกับเรา  มันกเ็ลอืกสิ  เราก็แสวงหามา 
เพื่อครอบครัว เลีย้งปากเลี้ยงทอง เลี้ยงลูก เลี้ยงภรรยา เลี้ยงมาตางๆ เลย ถาถึงเวลาจะตาย 
กรรมดีกรรมช่ัวเราเปนคนทํามามันก็ไปกบัเรา 

นี่ออกบวช  เขาอยากออกบวช  เขาอยากออกประพฤติปฏิบัตนิะ  เพราะวาเขา 
อยากจะมีหลักใจ อยากจะมีที่พึง่ที่อาศัย แตปจจุบนันี้เราเปนนักรบอยูแลว เพราะเราบวช 
โดยเนื้อหาสาระ  เราเปนสงฆโดยสมมุติ  โดยอปุชฌายบวชมาให  เราเปนสงฆโดยสมมุติ
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เลย  เรามีโอกาสเลย  เปนสิ่งที่ปรารถนาของโลกมากที่เขาอยากออกบวช  เขาอยาก 
ประพฤตปิฏิบัติ แลวเราอยูในตําแหนงทีเ่ขาปรารถนามาก 

ถาอยูในตําแหนงที่ปรารถนาแลว  แลวเราปลอยวนัเวลาของเราใหลวงผานไปได 
อยางไร วนัเวลาของเราเห็นไหม นั่งอยู เดนิจงกรมอยู ตั้งสติอยู เราเคลื่อนไหวอยู ตองมี 
สติอยู เราฝกเราหัดอยางนีเ้ปนงานของเรา งานของเราเห็นไหม 

เวลาครบูาอาจารยทานบอก  ทานปองกนัไวใหเลย  ทานปองกนัไวใหวัดได 
ประพฤตปิฏิบัติ  ใหในวัดมขีอปฏบิัติ  แลวใหพระไดมีเวลาประพฤติปฏบิัติ  มีเวลาทํา 
สมาธิ มีเวลาภาวนา 

นี่ก็เหมือนกัน  เราอยูดวยกันเห็นไหม  ดูสิเราก็พยายามจะแสวงหาสิ่งนี้  ถาทําขอ 
วัตร เวลาเราฉันเสร็จแลว หมดขอวัตรแลวมันเปนเวลาสวนตัวนะ เราก็ตองมีเวลาของเรา 
เดินจงกรม  นัง่สมาธิภาวนา  มนัเปนโอกาสของเราอยูแลว  เราทําสิ่งนี้มนัเปนสมบัติของ 
เรา นี่ผลงานของเรา ผลประโยชนของเรา สิ่งนี้ที่เขารับรางวลัเหน็ไหม 

ลาภ ลาภที่ควรไดและไมควรได ลาภที่ไมควรไดเหน็ไหม เราไปเอามามีโทษทาง 
วินัยนะ ทางโลกเขาก็ติดคกุติดตะรางเลย ลาภที่ควรไดเห็นไหม นี่ก็เหมือนกนั  โอกาสที่ 
เราควรได สมบัติทีเ่ราควรได ถาเราภาวนาขึน้มา มันจะเปนสมบัตขิองเรา 

ลาภที่ควรได ผลที่ควรได สมาธิที่ควรได สติที่ควรได ถาเราสรางขึ้นมา ฉันแลว 
เปนโอกาสของเรา  เราก็ทําของเรา ลาภสวนรวมเปนสิทธิ์สมบัติของกลาง ขอปฏิบัตเิห็น 
ไหม  ฉันน้ํารอนแลวออกทําขอวัตรชั่วกาลชั่วเวลา  แลวพอเสร็จงานแลว  นี่ก็ลาภของเรา 
อีกแลว ลาภของเราเราก็ควรประพฤติปฏิบัติของเรา ทําความสงบของเราขึ้นมา 

ถาเปนครั้งเปนคราวนะ  เวลาเปนงานของสวนรวมเปนครั้งเปนคราว  อันนั้นก็ 
ตองมี  ครบูาอาจารยทานพูดอยูแลว นกตองมีรวงมรีงั มนุษยเกิดมาก็ตองมีที่พึง่อาศัย สิ่ง 
ตางๆ  ในวัดในวา  ที่พึ่งอาศัยเราก็ทํา  ทําควรพอแกที่พึ่งที่ไดอาศัย  ไดหลบแดดหลบฝน 
เราก็ตองรักษา  เพราะเปนของของสงฆ  ของของสงฆถามันมีความเปนไป  ถาไมรักษาก็ 
เปนอาบัติปาจิตตียเหน็ไหม  ถาไมดูแลรักษานะ  ปลวกกนิ  ปลวกตางๆ  ถาไมดูแลรักษา



เทศนพระ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๙ ๙ 

เปนอาบัติปาจิตตียเลย  เพราะเปนของของสงฆ  เราเปนสงฆอยูแลวเราไมรักษาของสงฆ 
มันกเ็ปนอาบัติแลว 

เปนอาบัติเพราะอะไร  เพราะนี่เปนวนิัย  สิ่งนีถ้าเราปลดเปลือ้งไมใหเรามีความ 
เศราหมอง ไมเปนอาบัตเิห็นไหม เราก็ตองดูแลรกัษา ดูแลรักษามันก็เปนขอวัตร ถากเิลส 
บอกวาสิ่งนี้เปนโลกก็จะนอนกระดกิตีนเลย  ไมตองทําอะไรเลยนะ  เหมอืนควายตัวหนึ่ง 
นอนอยูในหนอง  เพราะควายมนัอยูในหนองได  เพราะมันไมตองมบีานมเีรือน  ฝนตก 
แดดออกมนัก็ไมรอนไง 

แลวนี่เราเปนมนุษย  เราเปนพระ มันก็ตองมีขอวัตร เราก็ตองบํารุงรกัษาสิ่งที่ควร 
จะเปนไป  อยางนี้เราก็ทําของเรา  สิ่งนี้เห็นไหม  ลาภควรไดและไมควรได  ถามีสตมิันก็ 
เขาใจสิ่งนี้  แลวมีสติมนักย็ับยั้ง  ยับยั้งสิ่งนี้ทีเ่ราจะเขาไปทําอะไรที่มนัเปนเรือ่งความ 
แตกราวในความสามัคคีในหมูสงฆนี้ สิ่งนีเ้ราก็ไมควรทํา เพราะมันเปนกิเลสของเรา 

ดูใจเรานะ เวลามันดิน้ ใจเรานี่ดูมนัดิ้น สงัคมสงฆเรามันสงบอยูแลว เพราะอะไร 
เพราะทุกคนบวชมาเสมอภาค  เปนพระดวยกนั  ศีล ๒๒๗ ขอเสมอกัน  เทากนั  ไมมีใคร 
สูงใครต่ํากวากนัเลย  สมมุติสงฆเรามีสทิธิเสมอภาคกันหมดเลย  ของทีไ่ดมาในสงฆมัน 
เปนกองกลางทัง้หมด  มนัเปนของสงฆทั้งหมดเลย  จายอยูในสงฆนีม้ันไมไปไหนหรอก 
สิทธิเสมอภาค ทุกอยางเสมอภาคหมดเลย สิ่งที่เสมอภาค ทิฐิเสมอกัน ความเหน็เสมอกนั 

แตเวลาประพฤติปฏิบัตไิปแลวคุณธรรมตางกันนะ  คุณธรรมตางกันเพราะอะไร 
เพราะสมาธิไง  สมาธิของคนไดลึกไดตื้นอยูที่วาบวชแลวเปนสงฆเหมอืนกนั  แลว 
คุณธรรมอกีเรือ่งหนึ่ง  คุณธรรมผูที่ประพฤตปิฏิบัติ  พรรษามาก  พรรษานอย  เราคบกนั 
ดวยธรรมวินยั 

แตคุณธรรมในหวัใจนะ  พรรษามากพรรษานอยมันอกีเรื่องหนึ่งนะ  เวลา 
ประพฤตปิฏิบัติมาเหน็ไหม  ปฏิบัติทั้งชีวิต  ปฏิบตัิแลวไมไดผล  อนันัน้มนัเรื่องของ 
คุณธรรม  เรือ่งของอํานาจวาสนา  ผูที่ประพฤติปฏิบตัิมาพรรษามากพรรษานอย  แลวเกิด 
ถามีสมาธิขึ้นมา ปญญาเกิดขึน้มา ความเห็นของเขาเกิดขึ้นมา ความเห็นในใจเกิดขึน้มา
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ความเหน็พูดกนัแบบโลกๆ นะ แตถาจรงิๆ แลวไมใชความเห็น มันเปนความจริง 
ขึ้นมา  แตจิตมันเห็น  จิตมนัเขาใจ  มนัถงึยอนกลบัเขามาเห็นไหม  มันเกิดมาจากไหน  ก็ 
เกิดมาจากเราตั้งใจ สติเราพยายามบํารุงรักษา เราบํารุงรักษานะ ของทีม่ีคุณคา ดูของโลก 
เขามีแกวแหวนเงินทอง  เขาฝากที่ธนาคารนะ  เขามีดอกเบี้ย  เขามีเพิม่ของเขาขึน้ไป 
อยางเชน มเีพชรนิลจนิดาเขาฝากตูนิรภัยของเขาเห็นไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  สมบัตขิองเราในหวัใจนี้  อริยทรัพยมันอยูที่ไหน  สมบัตินีอ้ยูที่ใจ 
ใจมันรับรูนะ  แลวสื่อออกมาได  คนที่ไมมเีห็นไหม  เราไมไดฝากตูนิรภยัเลย  เราไมมี 
กุญแจ เราไมไดเปด เราจะไปเอาเพชรนลิจนิดาออกมาไดอยางไร 

ถามีคุณสมบัติในจิตเห็นไหม เวลาเราภาวนาขึ้นไป สมาธิเปนอยางไร ภาวนาเปน 
อยางไร ปญญาเปนอยางไร พอมันสือ่ออกมา สื่อออกมาผิดๆ ทั้งนัน้นะ  เวลาสื่อออกมา 
แลวสื่อออกไป เวลาไขกุญแจ ตูนิรภัยอยูทีไ่หน ช้ันไหน มนัยังไมรูเลย ธนาคารมนัจะเขา 
ไปเอาที่ไหนละ? มันกว็าของเขาไปสภาวะแบบนัน้ เพราะไมมีใครเขาธนาคาร ไมเคยไป 
เห็นของเขา แลวสมบัติอยูไหนกไ็มรู แตวาทางทฤษฎีเขามกี็วากันไป แตถาคนเขาไปเห็น 
มันไปฝากไวเอง  มนัเอาของนั้นไปเก็บไวเอง  ของของเราอยูในมอืของเราเหน็ไหม  เรา 
ไปเก็บไวเอง 

นี่ก็เหมือนกัน สมาธิเกิดขึน้มาจากเรา ปญญาเกิดขึ้นมาจากเรา เรารูเราเห็นเองมัน 
ซึ้งใจมากนะ  ซึ้งใจมันสมบัติของเรา  เราไดอะไรมา  แลวสมบัติของเราใครจะมาเห็นกับ 
เรา สมบัติของเราเรารูของเรา แลวถาเราเอาสมบัตขิองเราออกไป ไดคาเหน็ไหม สิง่นีม้ัน 
เปนสนัทิฏฐิโกนะ 

เวลาประพฤติปฏิบัติเรามีครูบาอาจารย  ทานมีคุณธรรม  ตองใหครูบาอาจารยเปน 
คนตัดสิน สอนกนัไดนะ สอนกนัแปลกๆ โสดาบัน สกิทาคามี ตองใหครูบาอาจารยเปน 
คนการันตี เปนคนตัดสิน แลวถาตัดสินไปแลวยงัสงสัยอยูสิ่งนั้นจะหายไป 

นี่เห็นไหม  ถามนัมวีัตรปฏิบัติ  ไมมีครูบาอาจารย  ธรรมะนี้เปนธรรมะของใคร 
ธรรมะของกเิลสไง  กิเลสมันกเ็ปนธรรมะปฏิรูปขึ้นมา  มันคิดขึ้นมาเอง  มันสั่งขึ้นมาเอง 
มันเปนสจัจะความจริงไหม? มันไมเปนสจัจะความจริงหรอก
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ดูสิเวลาพระอาทิตยขึน้  ใครมีแผงโซลาเซลลเขาตองเก็บพลังงานของเขาไวใชได 
หมดเลย พระอาทิตยขึน้เห็นไหม เหมอืนดวงจนัทร พระอาทิตยเวลาขึ้น เวลาองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงธรรมเหมือนพระอาทิตยสอง  ทุกคนมีโอกาสหมด  ทุกคนทํา 
ไดหมด  แลวถามันเปนความจริงเห็นไหม  บานของใคร  ใครเก็บไฟไว  ใครเก็บพลังงาน 
ไวใช เขาก็ตองมีของเขาเอง 

นี่ก็เหมือนกัน เราประพฤติปฏิบัติขึน้มากเ็ปนของเรา มันตองใหพระอาทิตยมากา 
รันตีอกีหรือ  เราเก็บพลังงานเอาไวในแบตของเราเตม็หมดเลย  ไฟในบานเราทกุอยางเรา 
มีใชหมดเลย ตองใหดวงอาทิตยอนุญาตอีกหรอื ดวงอาทิตยก็คอืดวงอาทิตย แตแสงพลงั 
จากดวงอาทิตยมา 

นี่ก็เหมือนกัน  ปฏิบัติธรรมแลว  เวลาปฏิบัติไปแลวตองใหครูบาอาจารยเปนคน 
ตัดสิน มันเปนไปไดอยางไร ครูบาอาจารยไมตองตดัสินหรอก เพราะวาความจริง ขณะที่ 
แผงโซลาเซลลของเรา  พลังงานมนัเขามาในแบต  มันเก็บเขามาใชอยูในแบตเราอยูแลว 
ใจของเราเวลาประพฤติปฏบิัติ มันก็เขามาอยูในใจเราอยูแลว ปญญาก็เกิดขึ้นมาจากใจเรา 
สติก็เกิดขึน้จากใจเรา ปญญาก็เกิดขึน้มาจากใจเรา จะตองใหใครมาเปนคนตัดสินอกี 

ถามีครูบาอาจารยที่ถกูตอง ครูบาอาจารยที่ดี เราทํากนัอยูนี้ สิ่งนี้ตัดสินเราอยูแลว 
ผิดถูกตัดสินอยูแลว ครูบาอาจารยมีไวเปนที่ผูปรึกษา เวลาปฏิบัติไปเห็นไหม ผูปรกึษาวา 
สิ่งนี้ถกูหรือผิด สิ่งนี้ควรทํายังไงๆ ครูบาอาจารยที่ดช้ีีนําเห็นไหม 

นี่โคนําฝูง โคนําฝูงที่ฉลาดจะพาฝูงโคนั้นขึ้นสูตลิง่ ขึ้นบก ไมจมน้ําตาย แตถาโค 
มันโง  มนัอยูในแมน้ํา  มันวาสิ่งนัน้เย็นดี  สบายดี  กาํลังแข็งแรงอยู  เรายังหนุมยงัแนนอยู 
อยูในน้ํารมเย็นเปนสุขไง แกเฒาขึน้มามนัไมมีกําลงั มันจมน้ําตายอยูนั่นนะ 

นี่ก็เหมือนกัน สิ่งนี้มีครูบาอาจารยไวเปนผูปรกึษา ไมใชเปนผูเอาไวตัดสนิวาเปน 
หรือไมเปน  สิ่งที่เปนกค็ือเปน  ไมเปนก็คอืไมเปนในใจเราสิ่งนัน้ละ  สิ่งนี้มนัเปนสัจจะ 
ความจรงิอยูแลว  แตผูปรึกษานี้สําคัญ  ถามันเปนมนัก็ดีไป  แตถาไมเปนจะทําอยางไรให 
มันเปน? จะทําอยางไรใหมนัเขาทีเ่ขาทางละ? ทําอยางไรใหมนัถูกตองละ?
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ผูปรึกษาเห็นไหม  ครูบาอาจารยเปนผูปรกึษา  สิ่งนี้เปนธรรมวินยั  เพราะเราบวช 
มาเปนสงฆดวยกนั  เพราะองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาประทานไวแลว  ใหสงฆเปน 
ผูที่ญัตติจตุตถกรรมขึ้นมาเปนสงฆ เปนธรรมทายาท เปนสิ่งที่สบืทอดศาสนา แลวเราจะ 
สืบทอดศาสนา  ตอนนีเ้ราก็สืบทอดศาสนา  สืบทอดโดยที่วาเรารักษาธรรมวินยัจากขาง 
นอกไว  ใหกุลบุตรสุดทายภายหลงัไดมโีอกาส  สืบตอกันมาตั้งแตองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาปรนิิพพานจนปานนี้สงฆไมเคยขาดเลย  แตอริยภมูินีเ่คยขาดชวงขาด 
ตอนไป อริยภมูิไง 

หลวงปูมั่นออกออกคนควา ถามีผูรูอยูบางมันควรจะแผวถางทางใหสะดวกสบาย 
กวานี้ไง  ผูรูจริงมันไมมีเลย  มีแตธรรมวินยัที่วาสืบทอดกนัมาโดยแผนที่เครื่องดําเนนิ 
โดยตูพระไตรปฎก  โดยสงฆยงัมอียู  แตอริยภมูิในหัวใจมนัขาดชวงมา  องคหลวงปูมั่น 
หลวงปูเสาร  มาคนควาขึน้มา  คนควาแลวพยายามถายทอดขึ้นมา  ถายทอดใหธรรม 
ทายาท  เราเปนธรรมทายาท  เราเปนศากยบุตรพุทธชิโนรส  แลวเปนพระปาดวย  เปนลูก 
ศิษยของครบูาอาจารยทีเ่ดินลวงหนาไปแลว  ที่ประกาศตนวาเปนผูพนทุกข  พนทกุขเลย 
พนจากกเิลสไง 

แลวเรามกีิเลสอยู  เรายังมีงานทําอยูนะ  งานของเรา  งานของพระ  งานของผูที่ 
ประพฤตปิฏิบัติ งานของนักรบ งานของสังคม ในบริษัท ๔ อุบาสก อุบาสิกา ที่เขาใฝฝน 
เขาพยายามจะคนควาอยางนีใ้หเหมอืนกับเราที่มีโอกาส 

เขามีหนาที่การงานกนั  เขาลาออกจากหนาที่การงานกัน  เขาขออนุญาตครอบครัว 
ของเขาออกประพฤติปฏิบัติ  เราเหน็อยางนัน้เราตองคิดนะ  แลวเราไมใชมดแดงเฝา 
มะมวง มดแดงเฝามะมวง อยูกับมะมวงแตไมไดกินมะมวงเลย 

เขาอยูบานอยูเรือนกนั  เขาอยากเปนมดแดง  เขาอยากออกมาเฝามะมวง  เขา 
ออกมาเจาะมะมวงกนิใหได  เราอยูกับมะมวงเราควรจะไดรสบาง  ธรรมรส  ธรรมโอสถ 
ธรรมรส  ถาธรรมนีร่สของธรรมชนะรสทัง้ปวง  เราควรไดดื่มบาง  ทําสติของเรา  เราจะ 
ช่ืนอกช่ืนใจ เขาแสวงหา เขาตองการกันนะ 

โอกาสอยางนี้เราเปนอยูแลว  เราเปนพระอยูแลว  เปนนักรบอยูแลว  เราตองมี 
โอกาสอยูแลว เราพยายามทําของเราขึ้นมา ตั้งสติขึ้นมา มันเผลอขนาดไหนก็ตั้งขึน้มา ตั้ง
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สติขึ้นมาแลวเรามีสติตลอดไป  มนัจะเปนประโยชนกับเรา  มันยับยั้งไดนะ  ยับยัง้การ 
ฟุงซาน ยับยัง้ความคิดออกจากสมณะออกไปเปนคฤหัสถ 

ความคิดเหน็ไหม  ความคิดของพระตรึกในธรรม  ความคิดของโลกคิดแตเรื่อง 
โลกๆ  ความคิดจากภายในมนัจะแยกออกไป  แลวถาเราประพฤติปฏิบัติขึน้มาเหน็ไหม 
มดแดงมนักัดเปลือกมะมวงเขาไปถึงเนือ้ของมะมวง  มันจะไดรสชาติ  จิตถามันสงบ 
ขึ้นมา มันมีปญญาเขามา มนัจะไดลิ้มรสของธรรม 

โสดาบัน  สกิทาคามี  อนาคามี  ในหัวใจ  มันตางกนั  ความสุขของพระโสดาบนั 
อยางหนึง่  ความสุขของพระสกทิาคามีอีกอยางหนึง่  ความสุขของพระอนาคามีอีกอยาง 
หนึ่ง ความสุขของพระอรหันตอยางหนึ่ง ลองไดลิม้รส รสอันนี้มนัมอียูในใจเรา 

เวลากนิอาหารเอร็ดอรอยขนาดไหน ลิน้ลิม้รสนี่เรารู แตขณะที่ธรรม ที่มนัเกิดมา 
ลิ้มรสอยางนี้เหมอืนกัน อยูในหัวใจนีร่สชาติตางกัน มันมีความเอร็ดอรอย ความละเอียด 
ประณีตตางกัน  ในหัวใจใหเหน็สภาวะแบบนั้น  สิง่นี้มนัถือวาเปนนักรบ  เรามีคุณสมบัติ 
เรามีคุณธรรมในหวัใจ ที่ครูบาอาจารยทานสืบตอมา สืบตอมาจากคุณธรรมอยางนี้ไง 

เราเคารพกนัดวยธรรมและวนิัย  อาวุโส  ภันเต  เคารพกันสวนหนึง่  แลวยังเคารพ 
กันดวยคุณธรรมอีก ถามีคุณธรรมในหวัใจ เราจะเคารพนบนอบ เพราะอะไร เพราะสิ่งนี้ 
มันเปนสิง่ที่วาเปนผูปรกึษา  ครูบาอาจารยเปนที่ปรกึษา  เปนที่ชี้นําทาง  ช้ีนําทางนะ  นํา 
ทางในหัวใจ  ถนนหนทางเขาไปกันเขายังหลงทาง  เขามีแผนที่  กางแผนที่กนัตลอด  แลว 
ทางเขาตัดอยูทกุวนั 

นี่ก็เหมือนกัน ทางของใจ ใจของคน ความคิดจริตนสิัย มันสงสยักนัตลอด มันตัด 
ไปตลอด มนัมืดไปตลอดเห็นไหม ผูปรึกษาปรกึษาอยางนี้ ถาปรกึษาขึ้นไปเราจะไดถึงที่ 
พึ่ง  มีธรรมเปนที่พึ่ง  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะปรินิพพานนะ  “ภิกษุทั้งหลาย 
เธออยาเหน็ที่พึ่งใดมีคุณคาเทากับธรรมเลย  หาธรรมเปนที่พึ่งเถิด”  ธรรมเห็นไหม 
คุณธรรม ธรรมเปนที่พึ่ง คุณธรรมของเราในหัวใจ ถาเรามีคุณธรรม 

โลกจะตื่นเตน  ตื่นไปกับกระแสขนาดไหน  เราอยูกบัธรรมของเรา  เราจะอยูของ 
เราดวยความไมตื่นเตนไปกับเขา  ถึงที่สุดแลวชีวิตนีม้ันตองดับไป  แตดับไป  ดับดีดับช่ัว



เทศนพระ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๙ ๑๔ 

นั่นเปนเรื่องของโลก  ถาดับของเรา  ดับกิเลสไดยิ่งประเสริฐใหญ  ประเสริฐจากการ 
ประพฤตปิฏิบัติ ประเสริฐจากเรา 

ถึงบอกวาอยานอนใจนะ  อยานอนใจกับเพศ  อยานอนใจกับวันเวลา  เราตอง 
ตื่นตัวตลอดเวลา ตื่นตัวเพือ่เรานะ เรานกัรบ โอกาสของเรามีนะ คนที่เขาไมมโีอกาสเขา 
พยายามแสวงหา เรามโีอกาสของเราแลวตั้งใจของเรานะ เอวงั 
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