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 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๗๙. เร่ือง "การท าบุญและประวติัหลวงปู่ มัน่" 

 ๑. ผมมีเพื่อนคนหน่ึงเป็นคนท่ีชอบท าบุญมาก มกัถวายของชั้นเลิศแก่พระภิกษุ
เสมอ อาทิเช่นจีวรท าจากผา้ป่านอยา่งประณีต อยากทราบวิธีการวางใจเวลาท่ีเพื่อนมา
ชวนร่วมบุญ เน่ืองจากผมก็เคยบวชและศึกษาปฏิปทาของครูบาอาจารยม์าวา่ภิกษุควรมกั
นอ้ยสันโดษในบริขารท่ีตนมี จึงรู้สึกว่าเราควรเลือกถวายของท่ีไม่ส่งเสริมกิเลสใหก้บั
ท่าน  

 ๒. เร่ืองประวติัหลวงปู่ มัน่ เคยไดย้นิหลวงพ่อเทศน์บ่อยๆ ว่าหลวงปู่ เจ๊ียะและ
หลวงตาเป็นพระอุปัฏฐากใหห้ลวงปู่ มัน่ แต่ก็ไดเ้ห็นครูบาอาจารยอ์งคอ่ื์นๆ อยา่ง
พระองคห์น่ึงเล่าประวติัว่าท่านเคยอุปัฏฐากหลวงปู่ มัน่ และเคยออกธุดงคร่์วมกบัหลวงปู่
มัน่เช่นกนั จึงอยากทราบเวลาท่ีครูบาอาจารยอ่ื์นๆ ไดอุ้ปัฏฐากหลวงปู่ มัน่นอกเหนือจาก
หลวงปู่ เจ๊ียะและหลวงตาครับ  

 ตอบ   :   น่ีค  าถามเขานะ เอาค าถามขอ้ท่ี ๑ ก่อน ค าถามขอ้ท่ี ๑ เห็นไหม 

 ถาม   :   ๑. เพื่อนผมคนหน่ึงเป็นคนท่ีชอบท าบุญมาก มกัถวายของชั้นเลิศแก่
ภิกษุเสมอ อาทิเช่นจีวรอยา่งผา้ป่านอยา่งประณีต อยากทราบวิธีในการวางใจเวลาเพื่อน
มาชวนท าบุญ  

 ตอบ   :   เขาบอกว่าเพื่อนชอบท าบุญมาก แลว้ชอบถวายของท่ีประณีต ชอบถวาย
ของดีๆ ใหพ้ระว่าอยา่งนั้นเถอะ แลว้เวลาถวายจีวร ถวายจีวรอยา่งดี แลว้จะวางใจคือเขา
มาชวนท าบุญ พอเขามาชวนท าบุญ ตวัเองท าใจไม่ได ้ ท าใจไม่ไดเ้พราะตวัเองก็เคยบวช
พระมาเหมือนกนั ถา้บวชพระข้ึนมาแลว้ เราศึกษาแลว้ เราศึกษารู้ว่าเวลาถวายพระ ถวาย



คิดไปเอง ๒ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

แต่ของท่ีว่าไม่ไปส่งเสริมกิเลสพระ ส่ิงใดถา้มนัสวยเกินไป ดีเกินไปคือว่ามนัติดว่าอยา่ง
นั้นเถอะ แต่ถา้เราไม่ใหเ้ขาติด ถา้ไม่ใหเ้ขาติดจะส่งเสริมเขา เวลาส่งเสริมเขาเราก็ถวาย
ของท่ีเราอยากท าบุญนั้น  

 น่ีเวลาความคิดของเรา เห็นไหม ความคิดมนัแบบว่ามนัก ้ าก่ึง แต่เวลาคนท่ีเขามี
ศรัทธา เขามีความเช่ือของเขา เขาถวายของเขา เขาอยากถวายของประณีต ท าบุญส่ิงท่ี
ประณีต ใครท าอยา่งใดไดอ้ยา่งนั้น ถา้จิตใจของคนเขาอยากไดข้องท่ีประณีต แต่เวลา
ปฏิคาหก ผูใ้หใ้หด้ว้ยความบริสุทธ์ิผดุผอ่ง เวลาผูรั้บล่ะ? ถา้ผูรั้บเขาเป็นความบริสุทธ์ิผดุ
ผอ่งไหม? ถา้ผูรั้บความบริสุทธ์ิผดุผอ่ง อยา่งเช่นเขาถามว่าประวติัหลวงปู่ มัน่  

 เวลาหลวงปู่ มัน่หลวงตาท่านบอกเลย หลวงปู่ มัน่ท่านใชผ้า้บงัสุกุล คือท่านใชผ้า้
เก็บเอาจากขา้งทาง หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยใชผ้า้คหบดีจีวรเลย เวน้ไวแ้ต่ว่าท่านใช้
เฉพาะท่ีว่าเป็นองัสะท่ีเจา้คณะจงัหวดั จงัหวดักาฬสินธ์ุท่ีทอดว้ยมือ ทอดว้ยมือเอง ท า
ดว้ยมือทั้งหมด แลว้ไปถวายท่าน แลว้เป็นลูกศิษยท่์านบอกว่าท าดว้ยมือ อยากจะถวาย
อาจารยใ์หอ้าจารยข์อกรุณาช่วยใชส้อยใหไ้ดห้น่อย น่ีหลวงตาท่านบอกท่านก็เห็น ๒ ผนื
นั้นน่ะ นอกนั้นท่านใชเ้ก็บเอา หลวงปู่ มัน่ท่านเก็บเอา แบบว่าผา้บงัสุกุลคือคนมาพาด
บงัสุกุล คือคนมาทิง้ หลวงปู่ มัน่ท่านท าเป็นตวัอยา่ง  

 ไอเ้ร่ืองท่ีว่าผา้ท่ีประณีต ผา้ท่ีว่าสุดยอดไปถวายพระมนัเป็นบุญของคนถวายไง 
มนัเป็นบุญของคนท่ีถวายนะ คนท่ีถวายเขาอยากถวายประณีต แต่เราเห็น เราเคยอยูก่บั
หลวงตามาก็เหมือนกนั หลวงตากบัหลวงปู่ มัน่เราไม่เคยเห็นว่าท่านห่มผา้ไหม หลวงตา
น่ีไม่เคยใชเ้ลยนะผา้ไหม เราอยูก่บัท่านนะ เขามาถวายผา้นะ ผา้ไหมตดัเป็นจีวร ตดัเป็น
สังฆาจีวร สบงได ้๒ ชุด ท่านบอกว่าใหพ้ระองคน์ั้นตดัๆ ท่านไม่เอา ท่านใหค้นอ่ืน แต่
ท่านใชผ้า้ธรรมดา ใชผ้า้มสัลิน ผา้ธรรมดา แลว้เวลาท่านตดัเสร็จแลว้คืนนั้นท่านก็เทศน์  

 ท่านเทศน์นะท่านบอกว่าเวลาตดัไปใช่ไหม หลวงตาท่านใหพ้ระองคใ์ด ทุกคนก็
จะมองว่าเหมือนกบัหลวงปู่ มัน่ใหผ้า้องคน์ั้นก็เอาไปโฆษณาชวนเช่ือ ในประวติั
พระพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลกผา้กบัพระกสัสปะ เพราะพระกสัสปะ
เป็นพระธุดงค ์ แลว้ใชผ้า้บงัสุกุลเก็บปะๆ จนสังฆาฏิมนัถึง ๗ ชั้น องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ถามพระกสัสปะเอย เธอก็เป็นพระอรหนัตเ์หมือนเรา ท าไมเธอตอ้งท า
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ขนาดนั้น เธอก็อายมุากแลว้ ชราภาพแลว้ควรจะอยูสุ่ขสบายกว่าน้ี พระกสัสปะบอกว่า
ขา้พเจา้ท าเพื่ออนุชนรุ่นหลงัไง ขา้พเจา้ไม่ไดท้  าเพื่อขา้พเจา้เอง  

 ขา้พเจา้ก็อยา่งวา่น่ีขา้พเจา้เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั ว่าอยา่งนั้นเลยนะ น่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สาธุนะ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็แลกสังฆา
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กบัพระกสัสปะ จากผา้ขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มนัก็ตอ้งผา้ท่ีประณีตจริงไหม? แลกกบัผา้พระกสัสปะคือผา้บงัสุกุลท่ี
ปะชุนๆ ถึง ๗ ชั้น ขอแลกเลย น้ีมนัเป็นเกียรติประวติัของพระกสัสปะ น่ีก็เหมือนกนั ทีน้ี
เวลาใครไปอยูก่บัครูบาอาจารยใ์ช่ไหม ครูบาอาจารยใ์หผ้า้ก็บอกว่าครูบาอาจารยช่ื์นชม
เรา ครูบาอาจารยน่ี์แหม ท่านไวใ้จเรา  

 น่ีก็เหมือนกนั หลวงตาท่านเคยได ้ มีคนมาถวายผา้ไหม ท่านใหพ้ระ ๒ องคน์ั้น
ตดั พอตดัเสร็จแลว้คืนนั้นท่านก็เทศน์ ท่านบอกเลยนะ เวลาตดัผา้ไหมแลว้ เวลาห่มแลว้
ถา้เป็นคนท่ีมีคุณธรรมมนัก็ว่า ท่านบอกเลยไอค้นนั้นมนัมีข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง เขาบอก
ว่าไม่ใช่ผา้ไหมห่มข้ี แลว้ใหแ้บบว่าตอ้งใหเ้ป็นผา้ข้ีร้ิวห่อทอง ท่านพดูเปรียบเทียบเลย
นะ ไปห่มข้ี ห่มข้ี ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลงไง ท่านบอกว่าจีวรไม่ใช่จีวรห่มข้ี แต่ถา้เป็นส่ิงท่ีดี
งาม ถา้มนัเป็นทองค า น่ีส่ิงท่ีห่มท่านพดูดกัไวห้มดเลย เพราะอะไร? เพราะครูบาอาจารย์
ท่านผา่นสังคมมา สังคมเวลาไดส่ิ้งใด จบัตอ้งส่ิงใดแลว้ก็จะเอาไปพดูคิดเออเองๆ ไป
หมด  

 ฉะนั้น เวลาเขาถวายผา้ไหมมาเพื่อเป็นบุญกุศลของเขา หลวงตาท่านก็ใหพ้ระใช ้
แต่ท่านไม่ใช ้หลวงตาไม่เคยห่มผา้ไหม หลวงปู่ มัน่ก็ไม่เคยห่ม ไม่เคยหรอก แลว้ถา้ใคร
อยูก่บัครูบาอาจารยน์ะ ถา้ท่านไม่เคยท า เราจะไปท าเกินหนา้เกินตามนัท าไม่ลงหรอก 
คนท่ีมีความคิดเขาไม่ท า ทองห่มข้ี ข้ีห่มทอง เวลาหลวงตาท่านเทศน์ น่ีเพราะอะไร? 
เพราะถา้ไม่พดูไวน้ะ ไอค้นท่ีไดน้ั้นมนัก็จะไปพดูตลอดไปว่ามนัไดสิ้ทธิพิเศษ ใครไปอยู่
กบัหลวงปู่ มัน่ออกมาก็ว่าหลวงปู่ มัน่ใหนู่้นเราพิเศษ หลวงปู่ มัน่ใหเ้ราพิเศษ น่ีคิดว่ากนั
อยา่งนั้นหมดแหละ  

 ฉะนั้น พดูถึงบอกว่าครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีคุณธรรม ไอส่ิ้งท่ีว่าประณีตหรือไม่
ประณีตมนัไม่ไปสะเทือนท่านหรอก แต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นหลกัชยันะท่านจะท า
เป็นตวัอยา่ง หลวงปู่ มัน่ท่านท าเป็นตวัอยา่ง หลวงตาท่านพดูว่าตั้งแต่อยูก่บัครูบาอาจารย์
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มาไม่มีองคใ์ดท่ีจะท าไดต้ลอดชีวิต หลวงปู่ มัน่ท่านถือธุดงคต์ลอดชีวิตนะ ใชผ้า้บงัสุกุล
ตลอดชีวิต ฉนัม้ือเดียวตลอดชีวิต ขนาดหลวงตาเวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลากลางวนัท่านฉนั
อาหารไม่ไดเ้พราะท่านป่วย  

ท่านป่วยอาย ุ ๘๐ แลว้ หลวงตาท่านไปเอาน ้ามะพร้าวอ่อน น ้ามะพร้าวใหท่้าน
ฉนั ท่านบอกฉนัไม่ไดห้รอก ฉนัไม่ได ้ ท าไมล่ะ? เพราะฉนัแลว้ไอพ้วกตาด าๆ มนัมอง
อยู ่ คนท่ีเขาจะเอาเป็นแบบอยา่งมนัจะถอดใจไง น่ีหลวงตาบอกว่าถา้อยา่งนั้นพวกนั้นก็
เป็นเทวทตั เพราะอะไร? เพราะว่าครูบาอาจารยเ์วลาท าดี เวลาท ามุมานะท าดีมนัก็ไม่มอง 
เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยแค่ฉนัน ้ามะพร้าวมนัจะมาจบัผดิว่าไม่เขม้แขง็ ไอพ้วกนั้นก็เป็น
เทวทตั  

จะเป็นเทวทตัหรือไม่เป็นเทวทตัท่านก็ไม่ฉนั ท่านไม่ฉนั ท่านท าตวัเป็น
แบบอยา่ง ฉะนั้น ไอท่ี้ว่าผา้ประณีต ผา้ต่างๆ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรมนะ ถา้ท่านรับ
ไวเ้ขาเรียกวา่สงเคราะห์ รับไวเ้พื่อประโยชน์กบัคนอ่ืน รับไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน 
ตวัท่านเองท่านไม่ท าใหห้ลกัการของท่านไขวเ้ขว ไม่ท าใหห้ลกัการของท่านเสียหาย น่ี
ครูบาอาจารยถ์า้ท่านเป็นความจริงท่านเป็นอยา่งนั้น  

 น่ีพดูถึงว่าถา้ถวายของประณีตนะ เพราะเขาบอกว่าถวายของประณีต แลว้เราจะ
วางใจไดอ้ยา่งไรเพราะเขามาชวนท าบุญ กม็าชวนท าบุญ ก็จะควกัไปกบัเขา จิตใจของเรา 
เราจะท าอยา่งไรเราก็ท  าของเราสิ เขาจะท าประณีตของเขา แลว้มนัจะมาชวนกบัเราใหเ้รา
ควกัเยอะๆ ไอเ้ราก็คิดว่าเราท าไม่ได ้ ถา้เราจะท า เห็นไหม ผมก็เคยบวชพระมา มนัตอ้ง
มกันอ้ย สันโดษสิ บริขารตนท่ีรู้สึกอยา่ไปเสริมกิเลสพระ อยา่ไปเสริมกิเลสพระนะ พระ
ก็มาจากคน เวลาพระนะเห็นบริขารของครูบาอาจารย ์เห็นบริขารครูบาอาจารย ์ดูแลว้มนั
สวยงามไปหมด  

 มนัไม่ใช่สวยงามท่ีบริขารหรอก มนัสวยงามคนท่ีรักษา เขาเก็บ เขาพบัของเขา
เรียบร้อย ไอเ้รานะเคยเก็บ เคยพบัไหม? เวลาพระบิณฑบาตกลบัมาแลว้เขาตอ้งผึ่งผา้ ผา้
น่ีมนัจะซบัเหง่ือมา ซบัเหง่ือมาเขาจะผึ่งเลย ผึ่งผา้ใหผ้า้มนัแหง้ ใหแ้ดดมนัดบักล่ิน เสร็จ
แลว้เขาจะพบั เวลาเขาพบัผา้ เขาพบัของเขาตึงเป๊ียะเลย พบัซะเรียบร้อยเลย ยิง่ผา้ของครู
บาอาจารย ์เราไปมอง โอโ้ฮ ผา้น่ีสวยมากเลย ความจริงผา้ก็คือผา้ทัว่ไปน่ีแหละ แต่มนัอยู่
ท่ีคนรักษา อยูท่ี่คนใชง้าน คนรักษา คนใชง้านเขามีสติ เขามีคุณธรรม ของนั้นก็เลยมี
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คุณค่าข้ึนมา แต่ถา้คนมนัขาดสติ คนมนัมกัง่าย คนมนัเห็นแก่ได ้ไปเอาผา้ท่ีดีขนาดไหน
มาใหม้นัใชม้นัก็ไม่เป็นประโยชน์ข้ึนมา เพราะมนัไม่รู้จกัเก็บ ไม่รู้จกัรักษา การเก็บ
รักษาน่ีคือขอ้วตัร ขอ้วตัรน่ีครูบาอาจารยท่์านฝึกหดักนัมา  

 ถา้ท่านฝึกหดักนัมานะ ผา้น่ีเวลาบิณฑบาตกลบัมาตอ้งผึ่งก่อน เพราะใหด้บักล่ิน
ของมนั เวลาฉนัขา้วเสร็จแลว้ เชด็บริขาร เช็ดบาตร ตอ้งผึ่งแดดไวใ้หด้บักล่ิน แลว้ผึ่ง
แดดก็ผึ่งมากไม่ได ้ผึ่งมากเกินไปนะ ผึ่งร้อนเกินไปก็เป็นอาบติัทุกกฏ ไม่ผึ่งเลยก็เป็นทุก
กฏ ผา้ก็เหมือนกนั ถา้ไม่ตาก ไม่ผึ่ง พบัเลยก็เป็นอาบติั ถา้ไม่ดูแลรักษาก็เป็น ถา้ไปดูดาย 
ตากไว ้ผา้น้ีผึ่งไวเ้พื่อดบักล่ิน ตากไวเ้ชา้ เยน็ยงัไม่เก็บเลย เพราะยิง่ตอนกลางวนัแดดมนั
ยิง่ดี นัน่ก็เป็นอาบติั การบ ารุงรักษาไง  

 น่ีท่ีบอกว่าพระตอ้งมกันอ้ย สันโดษ พระเขามีขอ้วตัรของเขา ถา้เขามีคุณธรรม
ของเขา เขาจะรักษาของเขา ถา้รักษาของเขา นัน่แสดงว่าเขาไดผ้า่นครูบาอาจารยม์า ครู
บาอาจารยไ์ดส้ั่งสอนมา เห็นไหม ลกูพ่อแม่สั่งสอนมาดี ลูกก็เป็นคนดี เวลาพระองคน์ั้น 
ผูท่ี้ปฏิบติันั้นเขาไปท าตวัเหลวไหล ก็บอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน ครูบาอาจารยไ์ม่สั่งสอน
มาเขาก็ไม่มีขอ้วตัรของเขามา เขาก็ท  าทิง้ๆ ขวา้งๆ ไง  

น่ีมนัเป็นได ้ ๒ ฝ่าย ถา้คนมนัดีมนัก็ดีไปทั้งหมด ถา้คนมนัมีปัญหามนัก็มีปัญหาไปเอง 
ถา้มีปัญหาไปเอง น่ีครูบาอาจารยข์องเราถา้เป็นท่ีดีท่านมีหลกัการของท่าน ท่านมี
หลกัการของท่าน เราถวาย คนเขามาถวายมนัเป็นท่ีจิตใจสูงต ่า ถา้จิตใจเขาสูง เขาถวาย
ส่ิงท่ีประณีต เขาถวายอะไรเขาถวายเพื่อใจของเขา แต่คนของเรานะจิตใจเรายงั หน่ึง
จิตใจเราสูงแต่เราไม่มี เราท าไม่ไดอ้ยา่งนั้นเราก็ท  าดว้ยก าลงัของเรา  

 ทาน ศีล ภาวนา เวลาจะเอาจริงๆ ข้ึนมา ทานท ามากขนาดไหนแลว้เราอยากพน้
ทุกขเ์ราก็ตอ้งภาวนา ถา้ภาวนา เวลามานัง่แลว้มนัเสมอภาคกนัทั้งนั้นแหละ แลว้เสมอ
ภาคแลว้มนัก็อยูท่ี่บุญกุศลท่ีสร้างมานัน่แหละท่ีว่าประณีต ไม่ประณีต มนัภาวนาง่าย 
ภาวนายากอยูน่ี่ไง ท าไมพระสีวลีเป็นผูท่ี้มีลาภมากท่ีสุด เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั พระ
อรหนัตบ์างองค ์ท  าไมเป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนัไม่เคยกินขา้วอ่ิมสักม้ือหน่ึง  

 มนัก็อยูท่ี่การท ามา อยูท่ี่การท ามาๆ ท ามาก็เร่ืองระดบัของทาน จริตนิสัยท่ีได้
สร้างมา ถา้สร้างมาแลว้ เวลาประพฤติปฏิบติัตรงตามจริตนิสัยมนัก็ท  าใหเ้ราไดช้ าระลา้ง 
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ส ารอกคายกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป ถา้ช าระลา้งกิเลสข้ึนไป ดูสิเวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตั้งเอตทคัคะ ๘๐ องคย์งัไม่เหมือนกนัเลย พระอรหนัต ์๘๐ ความถนดั 
ใครมีความถนดั ใครมีวาสนาอยา่งไรก็ตั้งแบบนั้น เห็นไหม น่ีมนัไม่เหมือนกนั ไม่
เหมือนกนัแต่ความสะอาดบริสุทธ์ิมนัเหมือนกนั  

 น่ีก็เหมือนกนั เราท าทานของเรา จะสูง จะต ่าขนาดไหน ถา้เราท าดว้ยก าลงัของ
เรา เรามีความสามารถขนาดนั้น แลว้เราจะมานัง่สมาธิ ภาวนา ถา้ภาวนาข้ึนมา น่ีมนัจะ
เป็นสมบติัของเรา ถา้สมบติัของเรา น่ีของจริงมนัอยูท่ี่น่ี ฉะนั้น ไอเ้ราก็ไปบอกว่าเราไป
ส่งเสริมกิเลสของพระ หรือเราไปช่วยบัน่ทอนกิเลสของพระ แลว้ก็เห็นพระดี เห็นพระ
ไปแลว้เราใหน้อ้ยๆ ไว ้ พระองคน้ี์จะไดภ้าวนาเก่งๆ มนัจะเป็นจริงอยา่งนั้นไหม? มนัก็
อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของพระนั้นดว้ย อนัน้ีไม่ไดพ้ดูเพื่ออยากไดห้รอก ไอน่ี้พดูตาม
ขอ้เทจ็จริง น่ีพดูถึงถวายของนะ  

 ถาม   :   ๒. เร่ืองประวติัหลวงปู่ มัน่ เคยไดย้นิหลวงพ่อเทศน์บ่อยๆ ว่าหลวงปู่
เจ๊ียะกบัหลวงตาเป็นพระอุปัฏฐากหลวงปู่ มัน่ แต่ก็ไดเ้ห็นครูบาอาจารยอ่ื์นๆ เช่นหลวง
พ่อองคห์น่ึงท่านก็เล่าประวติัว่าท่านก็เคยไดอุ้ปัฏฐากหลวงปู่ มัน่เหมือนกนั และไดอ้อก
ธุดงคก์บัหลวงปู่ มัน่ดว้ย  

 ตอบ  :   อนัน้ีมนัเป็นท่ีว่าคิดไปเอง พดูไปเอง เออไปเองก็ได ้อยา่งกรณีน้ีใครอยู่
กบัหลวงปู่ มัน่ ทุกคนก็อยูก่บัหลวงปู่ มัน่มาก พระท่ีไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่มากมายมหาศาล 
แต่เวลาพระท่ีไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ท่ีว่าเป็นเพชรน ้าหน่ึงของหลวงตามนัมีก่ีองค ์ 

 น่ีก็เหมือนกนั การท่ีว่าหลวงปู่ เจ๊ียะกบัหลวงตาท่านไดอุ้ปัฏฐากหลวงปู่ มัน่ สมยั
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ ก่อนท่ีพระอานนทจ์ะเป็นผูท่ี้อุปัฏฐาก มีผูท่ี้
อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาตลอด ส่ิงท่ีนาคิตะๆ ก็เป็นพระท่ีอุปัฏฐาก
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ นาคิตะ นั้นใครส่งเสียงดงักนั เป็นสัทธิวิหาริกของพระ
สารีบุตร พระสารีบุตรบวชให ้ แลว้มาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จะมากราบ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มาพกัก่อนตอนเยน็ มาถึงก็เขา้มาพกัก็มาจดัท่ีกนั เสียง
มนัส่งเสียงดงั พอส่งเสียงดงั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พกัอยู ่ ถามพระนาคิตะ 
เพราะพระนาคิตะเป็นผูอุ้ปัฏฐาก  
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 "นาคิตะ นั้นใครเขามาส่งเสียงดงักนั เหมือนกบัชาวประมงเขามาหาปลากนั นั้น
คือใคร?"  

 พระนาคิตะบอกว่า "เป็นสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรจะมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้"  

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระนาคิตะ "นาคิตะไล่ออกไป น่ีมนั
ชาวประมง น่ีไม่ใช่พระ ไล่ออกไป"  

 พระนาคิตะไล่พระน้ีออกไปหมดเลย ไล่ออกไปเพราะมาส่งเสียงดงั พอส่งเสียง
ดงัเพราะเขาไม่รู้จกัขอ้วตัรไง เพราะพระบวชใหม่ คืนนั้นพอตกเยน็นั้นเทวดามาเฝ้าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เทวดามาเฝ้าเลยนะ อยูใ่นพระไตรปิฎกว่า “ตถาคต ส่ิงท่ี
ตถาคตท าไปน่ีมนัเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า เพราะพระท่ีมาบวชน่ีมนัพระบวชใหม่ แลว้
ตถาคตไล่ออกไปมนัจะเสียโอกาสนะ”   

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เชา้มาใหพ้ระนาคิตะไปนิมนตพ์ระพวกนั้น
กลบัมา แลว้เทศนาว่าการจนพระพวกนั้นเป็นพระอรหนัต ์ น่ีพระนาคิตะ พระนาคิตะ 
พระองคอ่ื์นอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูท่ ั้งนั้นแหละ แต่ยงัไม่ไดแ้ต่งตั้ง
ใหใ้ครเป็นผูอุ้ปัฏฐากถาวร ไม่ไดมี้ต าแหน่ง เวลามีต าแหน่งข้ึนมาก็พระประชุมกนัว่า
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา ไม่มีใครเป็นผูท่ี้อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นตวัเป็นตนเลย มีใครสมคัรใจกม็าท า พอไม่สมคัรใจก็หนีไป 
ทอดทิ้งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ วางไวไ้ม่มีใครดูแล สงฆป์ระชุมกนัก็เลยตั้ง
พระอานนทข้ึ์นมาเป็นผูอุ้ปัฏฐาก  

 ทีน้ีพระอานนทจ์ะไปอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ขอพรไวเ้ลย
อยา่งหน่ึง ไปเทศน์ท่ีไหนมาแลว้ตอ้งเทศน์ใหผ้มฟังดว้ย แลว้ถา้ไดล้าภสกัการะมาหา้ม
ใหผ้ม พระพุทธเจา้ถามเพราะเหตุใด เวลาท่ีขอพรน้ีเพราะว่าถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ไม่อนุญาต เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปเทศนาว่าการท่ีใครท่ีพระ
อานนทไ์ม่ไดไ้ปดว้ย แลว้เวลาคนมาถาม ถา้พระอานนทบ์อกไม่ไดเ้ขาจะหาว่าพระ
อานนทน่ี์ปฏิบติัโดยท่ีไม่สนใจ ขนาดพระพุทธเจา้พดูอะไรยงัไม่รู้เร่ือง แลว้ถา้ใครมา
ถวายของพระพุทธเจา้แลว้ใหพ้ระอานนทไ์ม่รับเพราะเหตุใด ถา้ใหรั้บเด๋ียวก็หาวา่ท่ี
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อุปัฏฐากน้ีก็อุปัฏฐากเพื่อลาภสักการะ พระอานนทป้์องกนัไวเ้ลย น่ีนกัปราชญ์กบั
นกัปราชญ ์ก็เลยตั้งพระอานนทเ์ป็นผูอุ้ปัฏฐากถาวร ถาวรมาตลอดเลย 

 น่ีก็เหมือนกนั หลวงปู่ เจ๊ียะกบัหลวงตาท่านอุปัฏฐากส่งต่อเน่ืองกนัมา หลวงปู่
เจ๊ียะอุปัฏฐากหลวงปู่ มัน่มาตั้งแต่เชียงใหม่ ตั้งแต่ป่วย ตั้งแต่เขา้โรงพยาบาล แลว้หลวงปู่
เจ๊ียะเป็นผูอุ้ปัฏฐากมา แลว้ก็มาท่ีวดัป่าโนนวิเวกมา ๒ ปี ๓ ปี สุดทา้ยแลว้เวลาหลวงตา
ท่านเขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่แลว้ท่านไปฝึกกบัหลวงปู่ เจ๊ียะ เพราะหลวงตาท่านเล่าเอง เจ๊ียะ
สอนเรา เจ๊ียะสอนเรา สุดทา้ยแลว้หลวงตาท่านก็เขา้ไปรับอุปัฏฐากเป็นตวัเป็นตน ทีน้ี
องคอ่ื์นท่ีว่าอุปัฏฐากหลวงปู่ มัน่ ใครก็อุปัฏฐากหลวงปู่ มัน่ได ้เพราะอะไร? เพราะว่าคนท่ี
เป็นตวัเป็นตนคือหลวงปู่ เจ๊ียะกบัหลวงตาท่านเป็นผูอุ้ปัฏฐาก ท่านเป็นผูค้วบคุม ท่าน
เป็นหวัหนา้  

 หลวงตาท่านมาบอกว่าท่านจะมายนืดูเลยว่าใครเป็นคนข้ึนไปเอาบาตรลงมา ใคร
เป็นคนเอาจีวรลงมา ท่านมาคุม ก็เป็นทีมงาน ทีมงานท่ีอุปัฏฐาก ทีมงานพระเลก็ๆ พระ
นอ้ยๆ ก็เขา้ไปฝึกหดัๆ แต่มนัไปฝึกหดัๆ โดยการควบคุมของหลวงปู่ เจ๊ียะ ควบคุมโดย
หลวงตา ท่ีว่าพดูเร่ืองผา้ๆ หลวงตาท่านพดูเอง น่ีเราดูสินิสัยหลวงปู่ เจ๊ียะเป็นแบบน้ี แต่
เวลาอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านละเอียดขนาดไหน แลว้หลวงปู่ เจ๊ียะเป็นคนพบัผา้ 
เป็นคนอุปัฏฐากบริขาร บริขารเป็นท่ีคนดูแล หลวงปู่ เจ๊ียะพบัผา้น่ีเป๊ียะๆ เลยล่ะ ถา้
ไม่อยา่งนั้นอยูไ่ม่ได ้ แต่เวลาท่านพบัใหห้ลวงปู่ มัน่ แต่เวลานิสัยของท่านเป็นอยา่งนั้น 
เวลาท่านอยูข่องท่านเองเป็นอีกอยา่งหน่ึง  

 ฉะนั้น หลวงปู่ เจ๊ียะกบัหลวงตาท่านไดอุ้ปัฏฐากเป็นตวัเป็นตน แลว้หลวงปู่ มัน่
ท่านพดู หลวงปู่ เจ๊ียะท่านมารู้ทีหลงัไง เวลาหลวงปู่ เจ๊ียะท่านออกมา แลว้หลวงปู่ มัน่พดู
กบัโยมท่ีหนองผอื แลว้โยมท่ีหนองผือมาท่ีวดัป่าภริูทตัต มาบอกหลวงปู่ เจ๊ียะ เราอยูท่ี่
นัน่ดว้ย บอกว่าเวลาหลวงปู่ เจ๊ียะออกจากหลวงปู่ มัน่ไป หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่าเจ๊ียะทิง้
เราไป เจ๊ียะทิง้เราไปนะ เวลาท่านพดูอะไรท่านจะถามหาเลยวา่หลวงปู่ เจ๊ียะอยูไ่หน ท่าน
ระลึกถึง 

 น่ีเวลาครูบาอาจารยท่์านระลึกของท่านถึง ท่านเห็นบุญเห็นคุณไง สัทธิวิหาริกท่ี
อุปัฏฐากดูแลเรา เจบ็ไขไ้ดป่้วยก็คอยดูแลนะ เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยนะไปก าไว ้ เอาธาตุไฟ
จากพระหนุ่มๆ ไปสู่พระแก่ เพื่อจะใหร่้างกายมนัอบอุ่น น่ีท่านมีน ้าใจ ท่านรัก ท่าน
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เคารพกนัดว้ยหวัใจ เจ๊ียะทิง้เราไป เจ๊ียะทิง้เราไป น่ียิง่เวลาพอจากหลวงปู่ เจ๊ียะท่านก็
ถ่ายทอดมาถึงหลวงตา หลวงตาท่านอุปัฏฐากต่อจากหลวงปู่ เจ๊ียะ ท่านก็ดูแลไปหมด
แหละ  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเขาว่าพระองคน์ั้นอุปัฏฐากหลวงปู่ มัน่ ไดย้นิคนอ่ืนเขาพดูกนับา้ง
หรือเปล่า มีใครพดูว่าไดอุ้ปัฏฐากบา้งไหม ก็เขาพดูเอง แต่หลวงปู่ เจ๊ียะน่ีหลวงปู่ มัน่ท่าน
เป็นคนพดู หลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงตา หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นคนพดูเองว่าเป็นผูอุ้ปัฏฐากดูแลเรา 
แต่องคอ่ื์นมีไหม?  

 ถา้พดูอยา่งน้ีป๊ับนะมนัก็เขา้ถึงสมยัพุทธกาล สมยัพุทธกาลพระอานนทเ์ป็นผู ้
อุปัฏฐากพระพุทธเจา้ เทวทตัก็อยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เหมือนกนั เทวทตั
ไปขอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เราจะปกครองสงฆ์ จะปกครองสงฆ ์ พระสงฆ์
ตอ้งเคร่งครัดอยา่งนั้น เคร่งครัดอยา่งนั้น พระพุทธเจา้ไม่อนุญาตสักอยา่งหน่ึง เพราะ 
เพราะความรู้เขาไม่รอบคอบ เขาไปพดูอยา่งนั้นมนัเป็นปิดโอกาสของคนอ่ืนเขา ดูสิบอก
ว่าตอ้งหา้มรับกิจนิมนต ์ตอ้งบิณฑบาตตลอดชีวิต ตอ้งอยูโ่คนไมต้ลอดชีวิต หา้มอยูใ่นท่ี
มุงท่ีบงั หา้มฉนัเน้ือสัตวต์ลอดชีวิต คือขอจะใหโ้ลกเขาเห็นว่าฉนัน่ีเคร่งกว่าพระพุทธเจา้ 
ฉนัน่ีท  าตวัดีกว่าพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ไม่อนุญาตเลยเทวทตั 

 น่ีก็เหมือนกนั เขาว่าอุปัฏฐากหลวงปู่ มัน่ แลว้มีใครพดูว่าอุปัฏฐากบา้ง มีใครเป็น
คนรับรองว่ามีการอุปัฏฐากบา้ง มีใครเขาพดูกนั มีใครเขายอมรับ มนัไม่มี ไม่ใช่ไม่มี
ธรรมดานะ หลวงปู่ มัน่ท่านก็ไม่ยอมรับ แต่เคยไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ไหม? เคย ทุกคนไป
อยูก่บัหลวงปู่ มัน่ทั้งนั้นแหละ แต่หลวงปู่ มัน่ยอมรับหรือเปล่า ถา้หลวงปู่ มัน่ยอมรับ ดูสิ
หลวงปู่ ลีวดัอโศการาม เวลาไปคารวะหลวงปู่ มัน่ หลวงตาท่านพดูเอง หลวงปู่ มัน่สั่งให้
ไปสร้างกระต๊อบในป่า บอกว่าไปอยูเ่มืองมา เวลามาคารวะใหอ้ยูใ่นป่า แลว้เวลาไปสร้าง
กระต๊อบ หลวงปู่ มัน่ท่านไปดูเองเลย แลว้เวลาศกัยภาพของเขา ศกัยภาพของหลวงปู่ ลีมา
สร้างวดัอโศฯ เป็นท่ีพกัของกรรมฐาน  

 น่ีเวลาถา้มนัมีความผกูพนักนัจริง แบบว่าสังคมเขายอมรับ ถา้มนัไม่มีความ
ผกูพนักนัจริง สังคมเขาไม่ยอมรับ สังคมเขาไม่ยอมรับ ถา้สังคมไม่ยอมรับมนัเป็นการว่า
คิดไปเอง เออไปเอง คิดไปเอง เออไปเองก็พดูคนเดียว พดูคนเดียว ถา้พดูขา้งเดียวมนัไม่
มีใครจบัผดินะ ฉะนั้น เราจะบอกว่าสังคมพระ พระท่ีเขามีคุณธรรม เขาจะพดูแต่เร่ืองท่ี
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เป็นมงคล เร่ืองท่ีไม่เป็นมงคลเขาไม่พดูถึง ฉะนั้น คนท่ีเขาไม่พดูถึงก็ถือว่าตวัเองพดูเอง 
เออเองอยูค่นเดียว ก็คิดว่าถูกตอ้งดีงามไง คิดอยูค่นเดียว พดูอยูค่นเดียว แต่ผูท่ี้เขาเป็น
บณัฑิตเขาไม่ต่อลอ้ต่อเถียง เขาไม่มาขอ้งแวะวอแว เขาเป็นคนมีคุณธรรมไง 

 น่ีก็เหมือนกนั หลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงตาท่านมีคุณธรรมของท่าน อะไรผดิ อะไรถูก
ท่านเก็บไวใ้นใจ เขาไม่พดูออกมา ถา้ไม่พดูออกมา ทีน้ีเขาก็ถาม 

 ถาม   :   ๒. เร่ืองประวติัหลวงปู่ มัน่ เคยไดย้นิหลวงพ่อเทศน์บ่อยๆ ว่าหลวงปู่
เจ๊ียะ หลวงตาเป็นผูอุ้ปัฏฐากหลวงปู่ มัน่  

 ตอบ   :   อา้ว ก็เราอยูก่บัหลวงตา อยูก่บัหลวงปู่ เจ๊ียะมา ท่านเล่าใหเ้ราฟังอยา่งน้ี 
ท่านเล่าใหฟั้งอยา่งน้ี ถา้พดูอยา่งน้ีว่าหลวงพ่อพดูอยูบ่่อยๆ กบัหลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงตา แลว้
องคอ่ื์นหลวงพ่อกนัท่า คิดว่าหลวงพ่อจะกนัท่าใช่ไหม ผูท่ี้มีคุณธรรมเขาไม่พดูออก
มานะ ไม่ใช่กนัท่านะ หลวงปู่ มัน่ท่านสร้างศาสนทายาท ท่านตอ้งการใหเ้กิดศาสน
ทายาท ท่านตอ้งการคนท่ีสืบต่อไป ไม่ใช่อยา่งท่ีเขาท ากนัอยา่งนั้นหรอก เพราะเวลาเขา
ท ากนั เวลาหลวงตากบัหลวงปู่ เจ๊ียะ เวลาหลวงตาท่านพดูเลย หลวงปู่ มัน่ท่านสั่งสอนว่า
ไม่ใหทิ้ง้ผูรู้้ ไม่ใหทิ้ง้พุทโธจะไม่เสีย  

 น่ีไม่ใหทิ้ง้ผูรู้้ ไม่ใหทิ้ง้พุทโธ แลว้เวลาท่านภาวนาท่านภาวนาเป็นตวัอยา่ง ท่าน
ท าใหเ้ป็นตวัอยา่ง เวลาประพฤติปฏิบติัเป็นตวัอยา่ง แลว้เวลามีปัญหาท่านแกใ้หไ้ด ้ แต่
ไอน่ี้เวลาคนท่ีเขาบอกเขาเคยอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ แลว้เขาสอนอะไรล่ะ? เขาสอนอะไร? เขา
ท าอะไร? มนัเป็นมรรคหรือเปล่า มนัเป็นมรรค เป็นผลไหม? มนัไม่มีเลย มนัไม่มีมรรค 
ไม่มีผล มนัไม่มีเหตุมีผล แต่หลวงตาเวลาท่านสอนนะ ท่านสอนมีมรรค มีผลของท่าน 
แลว้ท าจริงไดจ้ริง แลว้ท าเหมือนกนั ไอน่ี้พดูถึงความจริงไง  

 ฉะนั้น บอกว่าหลวงพ่อพดูอยูบ่่อยๆ ว่าหลวงปู่ เจ๊ียะกบัหลวงตาเท่านั้น แลว้เวลา
พระองคน์ั้นก็เป็นอยา่งนั้นท าไมหลวงพ่อไม่พดูถึง อยากใหพ้ดูไหมล่ะ? อยากใหพ้ดูหรือ
เปล่า? โอโ้ฮ ถา้พดูออกมาสงครามจะเกิดน่ะสิ อยากใหพ้ดูหรือ? ไม่พดูมนัดีแลว้ ไม่พดู
นัน่แหละขอใหเ้ป็นสุขๆ เถิด อยา่ไดเ้บียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย ขอใหเ้ป็นสุขๆ เถิด 
ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่านะ 
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 ถาม   :   จึงอยากทราบว่าช่วงเวลาครูบาอาจารยท่ี์อุปัฏฐากหลวงปู่ มัน่นอกจาก
หลวงปู่ เจ๊ียะและหลวงตา  

 ตอบ    :    เกือบทั้งหมดนะ น่ีเราไดย้นิมาเกือบทั้งหมด เช่นหลวงปู่ ฝ้ัน หลวงปู่
ฝ้ัน แต่เชา้ข้ึนมาท่านก็จะไป ไปเพื่อจะเอาน ้าอุ่นเพื่อใหห้ลวงปู่ มัน่ไดล้า้งหนา้ ท่านบอก
ว่าท่านไป ไปตี ๔ ไปถึงมีคนมานัง่รออยูแ่ลว้ มีพระอ่ืนมานัง่รออยูแ่ลว้ พรุ่งน้ีไปตี ๓ ไป
ตี ๓ ก็ยงัมีคนนัง่รออยูอี่ก น่ีคนท่ีมีคุณธรรมนะ หลวงปู่ ฝ้ัน น่ีเป็นค าหลวงปู่ ฝ้ันท่านเล่า
กนัมา ท่านนอ้ยใจ ท่านนอ้ยใจเพราะท่านมีโรคประจ าตวั ท่านเป็นโรคกระเพราะ โรค
ประจ าตวั ฉะนั้น ท่านจะขวนขวายใหเ้ท่าทนัคนอ่ืน ท่านท าไม่ทนัคนอ่ืน แต่ท่านก็อยาก
ไดบุ้ญกบัหลวงปู่ มัน่ ท่านอยากไดบุ้ญกบัหลวงปู่ มัน่นะท่านก็อยากจะไปถวายน ้าไง 
อยากจะรับบาตร อยากจะเอาบาตรของครูบาอาจารยม์าเชด็อยา่งดีเลย  

 ทีน้ีมนัก็เป็นอีกอยา่งหน่ึง คนท่ีท าไม่เป็น เวลาไปเอาบาตรของท่านมา เอามาเชด็ 
คิดว่าเอามาเชด็มนัเลยกลายเป็นเอามาท าใหส้กปรกไง การเชด็นะมนัตอ้งลา้ง ลา้งเสร็จ
แลว้นะ สมยัก่อนเขาลา้งดว้ยใบตะไคร้ เพราะมนัจะดบักล่ิน แลว้ไอพ้วกผงซกัฟอก พวก
เคร่ืองใชย้งัไม่มี เขาจะลา้งดว้ยใบตะไคร้ พอมนัดบักล่ินเสร็จแลว้เราจะเชด็ เชด็อยา่งดี
เลย เชด็เสร็จแลว้เราจะผึ่งแดดใหม้นัดบักล่ินดว้ย แลว้ถา้คนมนัไม่เป็น เวลาท า มือมนัไป
จบัไปตอ้งมนัจะมีรอยน้ิวมือ เขาจะจบับาตรพระน่ีเขาจะใชผ้า้ ใชผ้า้เชด็จบั เขาไม่จบัโดย
มือของเราเอง จะมีผา้รอง แลว้มาเชด็จะไม่ใหมี้พวกเหง่ือ พวกส่ิงท่ีจากร่างกายไปแตะ
ตอ้ง จะเชด็ใหดี้เลยแลว้ผึ่งไว ้ 

 น้ีคนท าไม่เป็น คนจะเชด็ คนจะอุปัฏฐากบริขารครูบาอาจารยม์นัตอ้งฝึก แลว้พอ
ฝึกแลว้มนัตอ้งมีวุฒิภาวะ หมายถึงว่าตอ้งมีคุณธรรม พอมีคุณธรรมมนัยอมรับไง ยอมรับ
ธรรมและวินยัอะไรผดิ อะไรถูกไง แต่ถา้คนมีทิฐินะ เฮย้ ท  าไมจะท าไม่ได ้บาตรน้ีเอามา
คอ้นทุบยงัไดเ้ลย บาตรน้ีเด๋ียวจะทุบใหม้นัยบุบุบไปเลย เด๋ียวจะซ้ือใหอี้ก ๕ ใบ ฮู ้บาตร
ในตลาดเยอะแยะ ใบก่ีสตางคว์ะ  

 น่ีถา้คนจิตใจมนัหยาบนะมนัไม่เป็นประโยชน์อะไรหรอก บาตรมนัก็คือบาตร 
เขาเอาไวฝึ้กหวัใจคน บริขารของครูบาอาจารยเ์ขาเอาไวฝึ้กพระ ฝึกสติ เขาเรียกว่าฝึกการ
อ่อนนอ้มถ่อมตน การอ่อนนอ้มถ่อมตนมนัเท่ากบักดกิเลสของตวัเองไว ้กิเลสของเรามนั
อหงัการ มนัจะแสดงออก แต่ถา้เราเคารพครูบาอาจารย ์ เราเคารพ เราอ่อนนอ้มถ่อมตน 
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เรายอม พอยอมข้ึนไปแลว้มนัยอมรับ น่ีเร่ืองบริขารเขาเอาไวฝึ้ก เอาไวข่้มข่ีกิเลสของลูก
ศิษย ์ แต่ไอลู้กศิษยท่ี์มนัมาอุปัฏฐากมนัเศรษฐีไง บาตรน่ีนะฉนัจะซ้ือทีหน่ึง ๑,๐๐๐ ใบก็
ไดถ้วายอาจารย ์เพราะเงินฉนัมี มนัไปก่ีสตางค ์เด๋ียวจะสั่งโรงงานทุบ สั่งโรงงานตีมาเลย
เอาบาตรก่ีใบ  

 เวลามนัคิดมนัคิดอยา่งนั้น เพราะมนัมองว่าของเลก็นอ้ย แสดงว่าจิตใจของเขาไม่
ยอมรับ พอจิตใจเขาไม่ยอมรับป๊ับ เขาอุปัฏฐากท าส่ิงใดไปมนัจะมีความเสียหายทั้งนั้น 
ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าหลวงปู่ ฝ้ันท่านจะไป ท่านนอ้ยใจของท่าน บอกว่ามีใครบา้งท่ีไดอุ้ปัฏฐาก 
ทุกองค ์ องคท่ี์ไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ทุกองคท่ี์ไดเ้ขา้ไปนวดเส้นท่าน ไดเ้ขา้ไปอุปัฏฐาก
ท่าน แต่ แต่การยอมรับของหวัใจ อยา่งเช่นหลวงปู่ ชา หลวงปู่ ชาท่านก็เขา้ไปหาหลวงปู่
มัน่ แลว้ท่านเขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่เพียงประมาณ ๑ อาทิตยท่์านก็ออก  

 พอท่านออกจากหลวงปู่ มัน่ไป พอสุดทา้ยแลว้เขาไปถามหลวงปู่ ชาว่าใครๆ เขาก็
บอกเป็นลูกศิษยห์ลวงปู่ มัน่ แลว้เขาบอกว่าหลวงปู่ ชาเขา้ไปแค่ ๗-๘ วนั ท าไมอา้งตวัว่า
เป็นลูกศิษยห์ลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ ชาท่านบอกว่า อา้ว เราเป็นคนตาดี คนตาดี ๗ วนัมนัเขา้
ไปมนัก็ขวนขวายเอาแต่ส่ิงท่ีดีๆ มา ไอค้นตาบอดมนัอยู ่ ๗ ปีมนัยงัไม่รู้เลยอะไรถูก 
อะไรผดิ เออ หลวงปู่ ชาท่านตอบอยา่งน้ี ท่านไปอยู ่๗ วนั ๘ วนัแต่ท่านมีหู มีตา ท่านไป
เอาแต่ส่ิงดีๆ มาเพื่อประโยชน์กบัตวัท่าน แลว้ท่านก็ถือหลวงปู่ มัน่เป็นอาจารยข์องท่าน 
แลว้ท่านก็ท  าตามหลวงปู่ มัน่ ท่านบอกว่าก็เราคนตาดี ถา้คนมีปัญญานะ ถา้เป็นคนมี
ปัญญา คนท่ีจะเอาประโยชน์มนัไดป้ระโยชน์ทั้งนั้นแหละ 

 ฉะนั้น เวลาหลวงปู่ ฝ้ันต่างๆ ท่านไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ ท่านก็ท  าคุณงามความดี
ของท่าน แลว้เวลามาปฏิบติัของท่าน เห็นไหม ธรรมโอสถวา่ท่านเจบ็ไขไ้ดป่้วยท่านนัง่
จนหาย เวลาไปอุปัฏฐากครูบาอาจารยม์ามนัมีบุญมีกุศลนะ แต่เวลาคนท่ีไปอุปัฏฐาก ไป
อุปัฏฐากแต่ช่ือเสียง จะไปเอาช่ือ เอาเสียง เอาว่าเคยอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ ดีอยา่งหน่ึงพระ
สงบเกิดไม่ทนั เพราะพระสงบเกิด ๙๔ หลวงปู่ มัน่ท่านเสีย ๙๒ อยา่งไรๆ เราก็ไม่ทนั
หลวงปู่ มัน่อยูแ่ลว้ เราอา้งหลวงปู่ มัน่ไม่ได ้พระสงบน่ีอา้งหลวงปู่ มัน่ไม่ได ้เพราะเกิดไม่
ทนั ท่านนิพพานไปก่อนเรา ๒ ปี ท่านนิพพานตั้งแต่เรายงัไม่เกิดแน่ะ  

 เราเกิดไม่ทนัหลวงปู่ มัน่ ไม่เคยเห็นหลวงปู่ มัน่ แต่เราเคารพท่าน เราเคารพท่าน
เพราะเราไดฟั้งมาจากหลวงปู่ เจ๊ียะ ไดฟั้งมาจากหลวงตา ไดฟั้งแลว้หลวงตาท่านบอก
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ท่านฟังประวติัหลวงปู่ มัน่แลว้ท่านตอ้งหันหนา้เขา้ขา้งฝาแลว้ร้องไหว้่าหลวงปู่ มัน่ท่าน
บุกเบิกมาทุกขย์ากขนาดไหน ขนาดหลวงตาท่านน ้าตาไหล แต่หลวงปู่ มัน่ท่านรักษาของ
ท่าน ท่านเล่าของท่านเป็นธรรมดา แลว้ท่านป้ันหลวงตามา ป้ันหลวงปู่ เจ๊ียะมา ป้ันครูบา
อาจารยม์า แลว้เราไดเ้ขา้ไปฝึกฝน ถา้เราไม่มีครูบาอาจารยเ์ราก็จะไม่มีใครตรวจสอบเรา
เหมือนกนั ถา้เราไม่มีใครตรวจสอบเรา เราก็ว่าเราเก่ง เออ เรากว็่าเราเก่งเหมือนกนั แต่
เราเก่งขนาดไหน ไปเจอไมห้นา้สามทีเดียวหวัแบะทุกทีเลยเก่งขนาดไหนก็หวัแบะลงมา
ทุกที  

 เราซาบซ้ึงตรงน้ี เราไดป้ระโยชน์จากตรงน้ี ถา้ไดป้ระโยชน์ตรงน้ีเราถึงเคารพไง 
น่ีพดูถึงว่าใครไดอุ้ปัฏฐากหลวงปู่ มัน่บา้ง ไดทุ้กองคแ์หละ แต่อุปัฏฐากแลว้เอามาเป็น
ประโยชน์กบัเรา เอามาเป็นประโยชน์หมายถึงว่าเอามาเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติั 
เอามาเป็นหลกัแลว้เราพยายามปฏิบติัตวัเราใหดี้ข้ึน ไม่ใช่ไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่แลว้ หลวง
ปู่ มัน่ชมเราเก่งอยา่งนั้น หลวงปู่ มัน่ชมเราเก่งอยา่งน้ี หลวงปู่ มัน่ยกยอ่งเราอยา่งนั้น เฮย้ 
จริงหรือวะ? ใครมนัจะเก่งขนาดนั้น ฉะนั้น ยกไวเ้นาะ น่ีว่าหลวงพ่อชมแต่หลวงปู่ เจ๊ียะ 
ชมแต่หลวงตา แลว้องคอ่ื์นล่ะ? องคอ่ื์นนะขอไว ้ ขอไวพ้ดูหลงัไมค ์ หลงัไมคค่์อยคุยกนั
นะ อนัน้ีปัญหาหน่ึง  

 ฉะนั้น จะตอบปัญหาอนัน้ีดว้ย  

 ถาม   :   กราบเรียนหลวงพ่อดว้ยความเคารพ หนูเป็นคนหน่ึงท่ีไดป้ฏิบติัธรรม
ไปจนเห็นความเกิดดบั ส่ิงหน่ึงส่ิงใดเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา 
เห็นความไม่เท่ียงของสังขารว่าเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา และจะไดธ้รรมะเป็นขั้นๆ 
จนถึงรูปเห็นอนตัตา เวทนาก็เป็นอนตัตา สัญญาก็เป็นอนตัตา สังขารก็เป็นอนตัตา จะ
เห็นอะไรมากมายในสมาธิในร่างอสุภะของเราพิจารณา อยากกราบเรียนหลวงพ่อ ใน
การปฏิบติัขั้นสูงข้ึนไปกว่าน้ี ขอความกรุณาหลวงพ่อโปรดเมตตาแนะน าในการปฏิบติั 
ขอบพระคุณอยา่งสูงยิง่ค่ะ 

 ตอบ   :   น่ีถา้อยา่งน้ีแลว้ ค  าวา่เห็นเป็นอนตัตา เห็นเป็นอนตัตามนัเป็นสามญั
ส านึก มนัเป็นเร่ืองสัญญา มนัยงัไม่เป็นความจริง ถา้มนัไม่เป็นความจริงเราเขา้ใจ
หมดแลว้ ถา้เราปฏิบติัแลว้นะเราเห็นว่ารูปก็เป็นอนิจจงั ทุกอยา่งเป็นอนตัตา ถา้เราเห็น
ตามความเป็นจริงนะ มนัไม่เห็นตามความเป็นจริง มนัเห็นโดยตวัตนของเรา มนัเห็นโดย
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ตวัตนของเรา เห็นไหม น่ีท่ีว่าโลกียปัญญากบัโลกุตตรปัญญา โลกียปัญญามนัเป็นปัญญา
สามญัส านึก แค่สามญัส านึกมนัก็มหศัจรรยแ์ลว้นะ  

 ค าว่ามหศัจรรย ์ คนทุกข ์ คนยากมหาศาลเลย พอศึกษาธรรมะ พอเขา้ใจธรรมะ
แลว้มนัปล่อยวางทุกขไ์ดน้ัน่ก็มหศัจรรยแ์ลว้ คนน่ีเวลาทุกขทุ์กขม์าก มาศึกษาธรรมะ
แลว้เห็นว่ามนัเป็นสัจจะ มนัเป็นความจริง เราโง่เองไปแบกมนั วางน่ีมนัก็เป็นความดี
แลว้ แลว้พอมาปฏิบติัๆ กิเลสมนัหลอก ก็เห็นเกิด เห็นดบั เห็นทุกอยา่งดบั เห็น ถา้เห็นน่ี
สู้เราไม่ได ้เราเปิดไฟ ปิดไฟเปิดทุกวนั เปิดก็ติด ปิดก็ดบั สวิตซ์มนัยงัดีกว่าเราเลย สวิตซ์
ไฟเปิดดบัๆ ไอน่ี้มนัเป็นเร่ืองธรรมดา เป็นเร่ืองธรรมดาเพราะอะไร? เพราะเราไปเห็น
การเกิดดบั เปิดไฟสิ รีโมทกดมนัก็ติด ปิดมนัก็ดบั พอดบัแลว้ก็เกิดดบั ถา้เกิดดบัอยา่งน้ี
มนัก็เหมือนกนั น่ีก็เหมือนกนั จิตใจก็เหมือนกนั  

 ฉะนั้น เขาว่า  

 ถาม   :   ๑. การปฏิบติัยอ่มจะตอ้งเพียรใหม้ากข้ึนไปเร่ือยๆ อยากถามวา่เราตอ้ง
อดอาหารใช่ไหมคะ ถา้เรากินแต่นอ้ยจะไดไ้หม? แลว้จะอดไดน้านไหมคะ? เราจะกินแต่
นอ้ยจะบรรลุธรรมขั้นต่อไปไดไ้หมคะ 

 ตอบ   :   บรรลุธรรมอะไร ยงัไม่ไดบ้รรลุอะไรเลย  

 ถาม   :   ถา้เดินสายกลางไม่ตึง ไม่หยอ่นจนเกินไป มชัฌิมาปฏิปทาส าหรับการ
กินและการเพียร นิพพานจะใหแ้จง้ไดไ้หมคะ จะถึงนิพพานไหมคะ ในขณะท่ีนัง่บางที
อาการกายสั่น ตวัสั่นก็พยายามมีสติรู้อยู ่ อาการอยา่งน้ีจะหายไหมคะ ถา้จิตเราฟุ้งมากเรา
จะแกไ้ขอยา่งไร? แต่หนูฟังหลวงตาท่านบอกใหเ้อาสติแนบกบัพุทโธอยา่ใหเ้ผลอ แต่
อยากขอค าแนะน าจากหลวงพ่อ ถา้เราปฏิบติัไปเอง อยูว่ดัท่ีไม่มีครูบาอาจารยจ์ะปฏิบติั
ต่อไปไดไ้หมคะ ชาติน้ีจะพน้ทุกขไ์หม? แต่ก็พยายามฟังเทศน์หลวงตาเป็นประจ า 

 ตอบ   :   ได ้ฟังเทศน์หลวงตาประจ า การปฏิบติัน่ีส่ิงท่ีพดูๆ มามนัขาดสมาธิ ถา้
เราพุทโธ พุทโธถา้จิตสงบแลว้นะ อยา่งท่ีว่าน่ีเห็นอสุภะ เห็นต่างๆ เห็นแลว้มนัจะ
สะเทือนหวัใจมาก ถา้สะเทือนหวัใจมนัขาดท่ีว่าจิตของเรามนัไม่มัน่คง เอกคัคตารมณ์ 
จิตตั้งมัน่ มนัไม่มัน่คง ถา้จิตมนัตั้งมัน่ เวลามนันอ้มไปพิจารณารสชาติมนัแตกต่างกนั ถา้
รสชาติแตกต่างกนัมนัรู้จริงเห็นจริง รู้จริงเห็นจริงมนัจะมาถอดถอนเลย แต่ถา้เรารู้
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เหมือนกนั เราอยากว่าตอ้งรู้ตอ้งใชปั้ญญาๆ ปัญญาน่ีมนัมีสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา 
ภาวนามยปัญญา ปัญญามนัเป็นปัญญาอยูแ่ลว้ แลว้ปัญญาน่ีเป็นสัญญา มนัเป็นความจ า 
เห็นไหม หลวงตาท่านบอกว่าเวลาปฏิบติัไปแลว้มนัเป็นความจริง เวลาปฏิบติัตอ้งเป็น
ปัจจุบนั ถา้เอาส่ิงท่ีเคยเป็นมาใชไ้ม่ได ้ 

 น่ีก็เหมือนกนั พอไปเห็นมนัเกิดดบัทีเดียวก็ว่าเป็นของเรา มนัเป็นวิทยาศาสตร์ไง 
เรียนจบแลว้ก็คือมีความรู้ของเราไง ความรู้น่ีมนัทบทวน ความรู้มนัเป็นความจ า แต่ถา้
เป็นความจริง ความจริงมนัเป็นปัจจุบนั ปัจจุบนัถา้ท าอยา่งไรตอ้งกลบัมาท่ีความสงบ 
กลบัมาท่ีความสงบแลว้นอ้มมนัไป ถา้มนัไม่ใช่ดึงกลบัมาท่ีความสงบ ถา้มีความสงบ
พิจารณาแลว้มนัจะเป็นจริง ถา้ไม่มีความสงบ พิจารณามนัจะเป็นไปไม่ได ้

 ฉะนั้น ขอ้ท่ี ๑ ท่ีว่าเราจะเร่งความเพียรไดไ้หมคะ ความเพียรเราท าของเราไป น่ี
เร่ืองของความเพียรนะ จะบรรลุธรรม ท าอะไรไม่ไดเ้รากลบัมาท่ีสมาธิ กลบัมาท่ีความ
สงบ ถา้สงบแลว้พิจารณาแลว้มนัเป็นไปไดก้็เป็น ถา้เป็นไปไม่ไดก้ลบัมาท่ีสงบอยา่ง
เดียว ถา้ไม่กลบัมาท่ีสงบเวลาไปมนัเป็นสัญญา สัญญามนัไปหมดเลย น่ีแลว้ว่าทางสาย
กลางตอ้งอดอาหารไหม ตอ้งอะไรไหม ไอน่ี้มนัอยูท่ี่เราไง อดอาหารน่ีถา้มนัภาวนาแลว้
มนัภาวนาไม่ได ้ ภาวนาไม่ลงมนัเสียเวลา ถา้เราอดนอนผ่อนอาหารมนัเบาลง โอกาส
ภาวนามนัจะไดดี้ข้ึน ถา้ไดดี้ข้ึนมนัเป็นโอกาส น่ีการอดนอนผอ่นอาหารคือเปิดโอกาส
ใหจิ้ตมนัไปได ้ ถา้ไม่อดนอนผอ่นอาหารมนัทบัขนัธ์ คือว่ามนัหนกัหน่วง มนัอึดอดั กา
รอดอาหารมนัเป็นอุบายอนัหน่ึง  

 ฉะนั้น เวลานัง่แลว้ตวัสั่น นัง่แลว้ตวัสั่น ตวัสั่น สั่นปล่อยใหม้นัสั่นไป เวลานัง่
แลว้ตวัสั่น เห็นไหม เราพุทโธ ถา้มนัสั่นลุกข้ึนเดิน เอาจิตไวก้บัความรู้สึก สติน่ีอยูก่บัผูรู้้ 
อยูก่บัพุทโธ มนัสั่นใหม้นัสั่นไป ถา้มนัมีเวรมีกรรมนะสั่นเป็นโรคกรรม ถา้เราใชธ้รรม
โอสถ ถา้มนัหายมนัก็หยดุสั่น แลว้ถา้เป็นโรคกรรมนะ ถา้มนัเป็นเร่ืองเจบ็ไขไ้ดป่้วยเราก็
ไปใหห้มอรักษาใหม้นัเป็นปกติ แลว้เราภาวนาของเราไป ตวัสั่นต่างๆ มนัหายไดห้มด
แหละ มนัหายมนัถึงภาวนาไปไดไ้ง แลว้ถา้จิตมนัฟุ้งมาก อะไรน่ีเอาไวก้บัพุทโธมนัก็
ถูกตอ้ง 

 กรณีน้ี ถา้ปฏิบติัท่ีวดัไม่มีครูบาอาจารยฟั์งเทศน์หลวงตาก็ถูก เราท าของเราไป 
เราท าของเราไป อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิง้พุทโธ ถา้มนัใชปั้ญญาว่าเห็นเกิด เห็นดบัอะไรน่ี อนั
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นั้นมนัเป็นปัญญาโลกียปัญญา ศึกษาธรรมะ ดูสิเวลาเขาจบการศึกษาในทางพุทธศาสนา 
๙ ประโยค เขาวิเคราะห์ วิจยัไดห้มดเลย แต่เขายงัมาถามหลวงปู่ ฝ้ัน แลว้ผมจะปฏิบติั
อยา่งไรล่ะ? รู้ไปหมด แต่ปฏิบติัอยา่งไรล่ะ? เพราะรู้ไปหมด ความรู้มนัมีอยูแ่ลว้ ความรู้
น่ีมนัเป็นความรู้ของพระพุทธเจา้ มนัไม่ใช่ความรู้ของเรา ถา้ความรู้ของเรา จิตสงบแลว้
เวลามนัใชภ้าวนามยปัญญา ความรู้เกิดจากจิตมนัถอดมนัถอน อนันั้นต่างหากภาวนามย
ปัญญา  

 น่ีมรรค ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล มรรคมนัคืออะไรล่ะ? งาน
ชอบ เพียรชอบ น้ีมนัชอบ ไม่ชอบล่ะ? มนังานของโลก งานของโลกคือเกิดจากผูรู้้ ถา้
งานของธรรมล่ะ? เกิดจากจิตท่ีสงบ น่ีจิตท่ีสงบมนัเขา้ไปถอดถอนมนัเกิดจากอะไรล่ะ? 
น่ีถา้มนัเป็นงานชอบ งานชอบ สติชอบ ความชอบ เพียรชอบ ปัญญาชอบ น่ีมนัก็จะเป็น
มรรค ถา้เป็นมรรคมนัก็เป็นการแกกิ้เลส ถา้แกกิ้เลสมนัจะกลบัมาท่ีเรา กลบัมาท าความ
สงบของใจใหม้ากข้ึน แลว้มนัจะมีอะไรเป็นอุปสรรคค่อยๆ แกไ้ขไป แกไ้ขไป แลว้ท า
แลว้มนัจะเป็นประโยชน์กบัเราเอง  

 มนัเป็นเวรเป็นกรรมท่ีเราท ามา เห็นไหม บวั ๔ เหล่า ใครท าเวรท ากรรมมามาก
นอ้ยขนาดไหน แลว้ปฏิบติัไปเวรกรรมมนัจะใหผ้ล ของใครของมนั มนัจะออกมาทั้งนั้น
แหละ แลว้ผูท่ี้ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ปฏิบติัง่ายรู้ยาก ผูท่ี้ปฏิบติัยากรู้ยาก ผูท่ี้ปฏิบติัยากรู้ง่าย 
การปฏิบติัมนัมีเวรมีกรรมของแต่ละบุคคล แต่ แต่มนัก็เป็นท่ีเราท ามา เราท ามาแลว้เราก็
แกไ้ขของเรา เราแกไ้ขของเรา เราท าของเราใหเ้ป็นจริง อยา่งท่ีเขาถามเม่ือก้ีน้ี ใครๆ ก็
อุปัฏฐากหลวงปู่ มัน่ แลว้อุปัฏฐากใครไดป้ระโยชน์ล่ะ? อุปัฏฐากมาเพื่อเป็นคติ เป็น
แบบอยา่ง ไม่ใช่อุปัฏฐากมาเอาไวก้ารันตีตวัเอง อุปัฏฐากเพื่ออะไร? 

 น่ีก็เหมือนกนั เราปฏิบติัเพื่ออะไร? เราปฏิบติัเพื่อตวัตนของเรา เราปฏิบติัเพื่อ
มรรค เพื่อผล เราไม่ไดป้ฏิบติัเพื่อสนองตวัสั่น ไปสนองใหค้นอ่ืนช่ืนชม เราปฏิบติัเพื่อ
เรา เราปฏิบติัเพื่อแกไ้ขเรา เราปฏิบติัเพื่อประโยชน์กบัเรา เอวงั 


