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สรา้งรงั 
พระอาจารย์สงบ มนสสฺนโฺต 

 

เทศน์พระ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐ 

ณ วัดป่าสนัติพุทธาราม (วัดป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ต้ังใจฟังธรรมะ ต้ังใจฟังธรรมๆ เพราะกล่อมหัวใจให้มันอยู่ในอาํนาจของเรา หัวใจของ

เราไง แต่มันไม่อยู่ในอาํนาจของเรา ถ้าไม่ได้อยู่ในอาํนาจของรา มันอยู่ในอาํนาจของใครน่ะ ใจ

เราแท้ๆ ใจของเราน่ีแล้วมันอยู่ในอาํนาจของใคร มันอยู่ในอาํนาจของกเิลสไง กิเลสตัณหา

ความทะยานอยากเป็นพญามาร พญามารน่ีครอบครองเจ้าวัฏจักรๆ จิตน้ีเวียนว่ายตายเกดิใน

วัฏฏะ อยู่ในอาํนาจของมาร  

เวลามาเกดิน่ีด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้ถงึได้เกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิเป็นมนุษย์เกดิมาพบ

พระพุทธศาสนา ด้วยอาํนาจวาสนาของเรา เหน็ไหม เราเกดิเป็นมนุษย์ มนุษย์ทั้งหลายเขา

พยายามแสวงหาความสขุตามความปรารถนาของหัวใจของเขา แต่เราเป็นคนที่มีศรัทธามีความ

เช่ือไง เหน็ผลในวัฏฏะไง เรามาบวชเป็นพระๆ เป็นนักรบ รบกบัใคร รบกบักเิลสตัณหาความ

ทะยานอยากในใจของตน ถ้ารบกบักเิลสตัณหาความทะยานอยากในใจของตน เราต้องมีสนาม

รบ  

ถ้ามีสนามรบ เหน็ไหม ครูบาอาจารย์ของเราท่านพาออก เหน็ไหม ออกไปอยู่ในที่สงัด

ในที่วิเวกไม่คลุกคลีกบัใคร การคลุกคลีกับใคร การคลุกคลีกบัสงัคมเป็นการประมาณเลินเล่อ

ความประมาทเลินเล่อคือว่ามันมีปัญหากบัสงัคมไง มันมีหน้าที่ความรับผิดชอบไง เพราะหน้าที่

ที่รับผิดชอบน่ี เราต้องรับผิดชอบในการสื่อสาร ในมารยาทสงัคมไง เหน็ไหม ครูบาอาจารย์

ของเราท่านถงึออกหลีกเร้นๆ ในที่สงบสงัดๆ เพ่ือค้นคว้าหาตนเองให้เจอ ถ้าค้นคว้าหาตัวเอง

ให้เจอ เราจะได้ต่อสู้กบักเิลสของเรา ถ้าในการที่จะได้ต่อสู้กบักเิลสของเรา เหน็ไหม ระหว่าง

สงครามธาตุสงครามขันธ์ สงครามระหว่างกเิลสกับธรรมมันจะได้ไปเกดิข้ึนในใจของเรา  

ในใจของเรา เหน็ไหม น่ีเป็นสปัปายะ สถานที่ที่จะรบจะราฆ่าฟันกนัในหัวใจของเรา ถ้า

ในหัวใจของเรา เราแสวงหาใจของเราเจอ เหน็ไหม เราถงึต้องทาํความสงบ ถ้าใครทาํความ

สงบของใจได้ๆ ใครมีอาํนาจวาสนามันถงึจะเหน็สติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ถ้าจิตใจของ

เรามันสงบๆ สงบเพ่ือเป็นอนิจจัง สิ่งที่ความสงบเป็นอนิจจัง คือมันเกดิข้ึน ต้ังอยู่ แล้วกดั็บไป 

พอดับไปของมัน เหน็ไหม เกดิข้ึนสิ่งที่เหลือไว้ เหลือไว้กคื็อกเิลสตัณหาความทะยานอยาก 
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เหลือไว้แต่ความต้องการความปรารถนา เหลือไว้แต่สิ่งที่ว่าเป็นสญัญา สญัญาความจาํได้หมาย

รู้  

เวลาศึกษาทางโลกคือศึกษาโดยสญัญา สัญญาคือความจาํได้หมายรู้ ศึกษาข้ึนมาๆ เป็น

ทางทฤษฏีๆ  มาขวนขวายในการประพฤติปฏบัิติ พอการประพฤติปฏบัิติตามความเป็นจริงๆ 

ขวนขวายมาด้วยความเพียรด้วยความมุมานะ ด้วยความอตุสาหะ แล้วถ้าจิตมันสงบข้ึนมา เหน็

ไหม น่ันนะมันมีความสขุของมัน มันมีความพอใจของจิตดวงน้ัน จติดวงน้ันมันมีที่พ่ึงที่อาศัย 

เวลามันเสื่อมไปๆ มันเหลือไว้แต่ความจาํ ความจาํคือสญัญาไง ถ้าสญัญาอนัน้ันกแ็รงปรารถนา

อยากได้สญัญาอนัน้ัน มันกเ็ลยเป็นไฟๆ เผาซํา้เผาซ้อนเข้ามาในหัวใจของเราไง  

ถ้าหัวใจของเรา เหน็ไหม มันต้องการทาํต่อเน่ืองๆ ในการกระทาํต่อเน่ือง ทาํต่อเน่ืองที่

ไหน ทาํต่อเน่ืองกค้็นคว้าหาใจของตนน่ีไง ถ้าค้นคว้าหาใจของตัวเป็นหน้าที่ของพระ หน้าที่ของ

สมณะ สมณะน่ีสมณะมันเป็นที่ไหน มันเป็นที่ใจไง สมณะมันเป็นที่หัวใจ ถ้าหัวใจเป็นสมณะ

แล้ว เหน็ไหม มันสขุมันสงบในหัวใจดวงน้ัน ถ้าหัวใจดวงน้ันในความเป็นอยู่กม็นุษย์น่ีแหละ 

น่ีพระกม็าจากสงัคม ในสงัคมที่เหน็ภัยในวัฏสงสารกม็าบวชเป็นพระ พอบวชเป็นพระ

ข้ึนมาแล้วน่ีกห็น้าที่การงานของพระๆ น่ีไง หน้าที่การงานของพระนะมีข้อวัตรปฏบัิติ เวลามีข้อ

วัตรปฏบัิติน่ีมันเป็นวัฒนธรรม มันเป็นสิ่งที่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันท่านวางไว้นะ ท่านวางไว้นะ

ไม่ง้ันต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างจินตนาการ ต่างคนต่างกระทาํ ถ้าต่างคนต่างกระทาํมันกเ็ป็น

กลุ่มเป็นก้อนข้ึนมา เหน็ไหม น่ีในแนวทางปฏบัิติๆ   

แต่ครูบาอาจารย์ของเราท่านวางไว้ วางไว้ต้ังแต่เร่ิมต้น ต้ังแต่เบสกิ ต้ังแต่พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐานของเราน่ีให้มีข้อวัตรปฏบัิติ ถ้ามีข้อวัตร เหน็ไหม เวลาหลวงปู่ม่ันท่านพูดไงให้มีข้อวัตร

ปฏบัิติติดหัวใจมันไป ถ้ามีข้อวัตรปฏบัิติมันมีเวลํ่าเวลา เวลาที่เราถงึข้อวัตรของเรา เราต้องทาํ

ของเรา เหน็ไหม มันไม่เร่ร่อนไง มันไม่เร่ร่อนมันเป็นเคร่ืองอยู่นะ แต่ถ้ามันไม่มีข้อวัตรปฏบัิติ 

ไม่มีสิ่งใด ไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา ไว้เป็นเคร่ืองอยู่เลยแล้วจิตมันอยู่ไหน  

น่ีที่เราจะแสวงหามันๆ เรายังไม่มีความสามารถที่จะแสวงหามันเจอ ไม่มีความสามารถ

แสวงหามันเจอ มันกส็ามัญสาํนึกไง สามัญสาํนึกของคน สามัญสาํนึกของสิ่งที่มีชีวิต ถ้าสามัญ

สาํนึกของสิ่งที่มีชีวิตมันส่งออกมันยึด มันยึดม่ันถอืม่ัน ถ้ามันยึดม่ันถอืม่ันมันกยึ็ดม่ันถอืม่ันแต่

ฟืนแต่ไฟทั้งน้ันน่ะ ถ้ามันไปยึดม่ันถอืม่ันแต่ฟืนแต่ไฟ เหน็ไหม บวชมาเป็นพระๆ อยากจะมี

คุณธรรมในใจ กคิ็ดจินตนาการกนัไปกเ็ลยไปคว้าฟืนคว้าไฟ เม่ือไม่ได้สมความปรารถนาแล้วก็

ชกอกชกตัว ตีอกชกตัวว่าฉันทาํไม่ได้ ฉันไม่มีอาํนาจวาสนา กตี็อกชกตัวไป 
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กมั็นไม่มีเหตุมีผลแล้วมันจะเอาอะไรมาได้ล่ะ มันไม่มีเหตุมีผล ไม่มีการกระทาํข้ึนมา 

แล้วมันจะเอาอะไรเป็นคุณสมบัติของตนล่ะ ถ้าไม่มีสมบัติของตน ไม่มีอาํนาจวาสนา กใ็ห้ทาํข้อ

วัตรปฏบัิติน้ีไป ให้อยู่กบัข้อวัตรนะ ให้อยู่กบัหน้าที่ของเราๆ เหน็ไหม ถ้าอยู่กบัหน้าที่ของเรา 

เวลาทาํข้ึนไปแล้วน่ีให้อยู่กับหน้าที่ของเรา ถ้าหน้าที่ของเรานะมันเป็นประโยชน์กบัเรา  

นกมันยังมีรวงมีรังนะ นกน่ะที่มันสร้างรวงสร้างรังของมัน นกน่ะมันบินไปหาเศษไม้หา

เศษหญ้ามาทาํรังของมัน เวลามันจะผสมพันธุ์ข้ึนมามันต้องหาที่อยู่หาที่อาศัยมันก่อน ถ้าหาที่

อยู่ที่อาศัยมันทาํรังของมัน พอทาํรังของมันกห็าคู่ของมันๆ เหน็ไหม นกมันยังมีรวงมีรังไง  

น่ีกเ็หมือนกนั เราเป็นพระๆ น่ีเราเป็นพระ เหน็ไหม เป็นพระ น่ีครูบาอาจารย์ท่านวิเวก

ของท่านไป ไปที่ไหนนะถ้าชาวบ้านเขาศรัทธาทาํแคร่ ทาํร้าน ทาํให้ที่พักอาศัย น่ีกเ็หมือนกนั 

เราเป็นพระมันกต้็องรวงมีรัง เรากจ็ะสร้างที่พักที่อาศัยของเรา ถ้าสร้างที่พักที่อาศัยของเรา 

สร้างข้ึนมาแล้วกเ็ป็นของสงฆ์ ของสงฆก์เ็ป็นของส่วนกลาง ของส่วนกลางเป็นของศาสนา ของ

ศาสนามันกมี็วินัยแล้ว น่ีของของสงฆ์ ของของส่วนกลางใครเอาไปใช้ ถ้าไม่เอามาเกบ็ จากไป

โดยที่ไม่ได้บอกลา จากไปโดยที่ไม่ได้สั่งเสยีไว้ เหน็ไหม เป็นอาบัติปาจิตตีย์ เป็นของของสงฆ์      

ถ้าเป็นของบุคคล เหน็ไหม ดูส ิ พระภิกษุเรามีบริขาร ๘ บริขาร ๘ น่ีมันต้องเป็นของ

ส่วนบุคคล เหน็ไหม  ของเราต้องพินทุอธิฐาน พินทุอธิษฐานกน่ี็เป็นสญัลักษณ์ว่าเป็นของของ

เรา ถ้าเป็นของของเรานะ เราต้องถอืครอง ถอืครอง เหน็ไหม น่ีผ้าครองๆ ถ้าขาดผ้าครองน่ีสิ่ง

น้ันวัตถุน้ันเป็นนิสสคัคีย์ พระองค์น้ันเป็นปาจิตตีย์ ถ้าจะปลงอาบัติได้ต้องเสยีสละผ้าน้ันก่อน 

เสยีสละผ้าน้ันเสรจ็แล้วถงึปลงอาบัติ ปลงอาบัติเสรจ็แล้วได้รับผ้าน้ันคืนกลับมา กต้็องพินทุ

อธิษฐานถงึใช้ได้ ไม่พินทุอธษิฐานใช้กเ็ป็นอาบัติปาจิตตีย์อกี  

น่ีถ้าเป็นของของสงฆ์ ของของสงฆ์ ของส่วนกลางๆ นะ เอามาใช้ไม่ต้องพินทุอธิษฐาน

ไง ถ้าพินทุอธิษฐาน เวลาจะจากไปไม่ไหว้วานให้ใครเกบ็กดี็ ไม่ไหว้วานให้เขาดูแลรักษา เราไม่

เกบ็เองกดี็ เป็นอาบัติปาจิตตีย์ทั้งน้ันน่ะ น่ีเป็นเฉพาะของของสงฆ์ ของส่วนกลางไง ถ้าของ

กลาง เหน็ไหม นกมันยังมีรวงมีรัง พระของเรากต้็องรวงมีรังมีหน้าที่การงานกส็ร้างสิ่งที่พัก

อาศัย การพักอาศัยกส็ร้างข้ึนมาด้วยความเป็นธรรม ไม่ได้สร้างมาเพ่ือยึดม่ันถอืม่ัน สร้าง

มาแล้วมีปัญหา การสร้างมาแล้วมันมีการโต้แย้ง  

การสร้างมา เหน็ไหม ดูการก่อสร้าง การก่อสร้างถ้ามันสร้างมาข้ึนมาโดยกเิลสตัณหา

ความทะยานอยากด้วยการแข่งขัน ด้วยการเอาชนะคะคานกนั มันทาํทาํไมน่ะ ทาํไปทาํไม ทาํไป

ให้กเิลสมันอ้วนๆ ใช่ไหม ทาํให้กเิลสทิฏฐิมานะมันสมุหัวใช่ไหม เขาทาํข้ึนมาทาํข้ึนมาเป็นที่พัก
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อาศัย คนถ้ามีสติมีปัญญา เหน็ไหม นกมันยังมีรวงมีรัง เวลามันผสมพันธุ์ มันไข่ มันฟักของ

มัน พอลูกมันโตกต่็างคนต่างจากไป น่ีรวงรังมันกยั็งทิ้ งเลย 

ไอ้น่ีกเ็หมือนกนัของของสงฆ์ๆ  น่ะ มันเป็นของใคร มันกเ็ป็นของของสงฆ์ไง เรากม็าพัก

มาอาศัยกนัไง ถ้าเรามาพักอาศัยช่ัวคราว แต่มันเป็นของของสงฆ์ๆ  เราจะเลินเล่อ เราจะไม่

ดูแลรักษาไม่ได้ ถ้าเราจะดูแลรักษา เหน็ไหม พอรักษาไว้น่ี เวลาเราจากน้ีไปคนอื่นเขากยั็งมา

อาศัยต่อ น่ีรังน่ีกเ็หมือนกนัมันกมี็นกคู่ใหม่จะมาผสมพันธุ์กนั จะมาฟักไข่ต่อไปข้างหน้า น่ีก็

เหมือนกนัที่พักที่อาศัยเรากม็าพักอาศัยแล้วเรากพ็ยายามจะประพฤติปฏบัิติข้ึนมา เหน็ไหม 

นกน่ะมันฟักไข่ๆ เพ่ือเอาลูกมันสบืพันธุ์กนัไป  

น่ีมันศาสนทายาทๆ ผู้ที่มาอยู่อาศัย ใครมาอยู่อาศัยได้ เหน็ไหม ใครอยู่อาศัยแล้วสร้าง

คุณธรรมข้ึนมา ใครทาํสมาธิ ใครเกดิปัญญาข้ึนมา น่ีผู้ที่เขาบริจาคสิ่งที่สร้างข้ึนมาเป็นรวงเป็น

รังข้ึนมาให้ภิกษุผู้ภิกขาจาร ภิกษุผู้ที่เหน็ภัยในวัฏสงสาร ภิกษุน้ันมาอาศัยเรือนรังอนัน้ัน ถ้า

อาศัยเรือนรังอนัน้ันแล้วได้พยายามประพฤติปฏบัิติข้ึนมาด้วยสติด้วยปัญญาของตน ได้สร้าง

ปัญญาของตน จิตใจน้ันได้ติดศีลติดสมาธมีิปัญญาข้ึนมา มันกเ็ป็นประโยชน์กบัใจดวงน้ันไง  

คนที่เขาเสยีสละมาๆ เขาหวังบุญหวังกุศล ผู้ที่ไม่มีเหย้ามีเรือนต้องดูแลรักษา การ

รักษาของเรากรั็กษาไว้เป็นสมบัติสาธารณะสมบัติของสงฆ์ ถ้าสมบัติของสงฆ์กช่็วยกนัดูแล ดูแล 

เหน็ไหม เราทาํ ถ้าทาํเป็นธรรมมันกเ็ป็นธรรมอย่างน้ี แต่ที่โดยกเิลส กเิลสทาํไปแล้วมันมี

ปัญหาไปทั้งน้ัน โดยกเิลส กเิลสของตนจะทาํอย่างน้ันๆ น่ีทาํไปเพ่ืออะไร ดูนกส ิ มันไปบินมา 

มันไปเกบ็หญ้ามา ไปเกบ็เศษไม้มา มันมาสานจนเป็นรวงเป็นรังของมันข้ึนมา เป็นรวงเป็นรังที่

อาศัยน้ัน มันเป็นนก มันเป็นสตัว์  

        เวลาทางวิทยาศาสตร์เขาช่ืนชมมาก มนุษย์น่ีสมองใหญ่ที่สดุ น่ีในบรรดาสตัว์โลก เหน็

ไหม มนุษย์น่ีมีอาํนาจมากที่สดุ สตัว์มันกลัวมาก กลัวมนุษย์เพราะมนุษย์มีสมอง มีสมองข้ึนมา

น่ีมีเล่ห์มีกล เหน็ไหม ดักจับสตัว์มาเป็นอาหารได้ทั้งหมดน่ะ  

ถ้ามนุษย์มีสมอง ดูสตัว์ส ิ เหน็ไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกว่า “มนุษย์โง่

กว่าสตัว์” สตัว์มันยังมีอสิรภาพไง ถงึเวลามันกบิ็นของมันไป มันบินของมันไป เหน็ไหม มัน

โดยธรรมชาติของมันไง มันมีอสิระของมัน ในการรักษาชีวิตของมัน เหน็ไหม นก สตัว์ป่ามันอยู่

ด้วยคุณสมบัติของมัน เอาจับสตัว์มากกัมาเล้ียงน่ี ภิกษุกกัขังสตัว์เป็นอาบัติทุกกฏ เป็นอาบัติ

ทั้งน้ัน สทิธิเสรีภาพของเขา เหน็ไหม มนุษย์โง่กว่าสตัว์ สตัว์มันยังมีอสิรภาพของเราไง  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาทาํสิ่งใดข้ึนมาน่ีของฉันๆ มนุษย์ด้วยว่ามีสมองไง มีสมองด้วยการ
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สร้างบาปสร้างกรรม มีสมองโดยเอารัดเอาเปรียบเขา แต่ไม่มีสมองเพ่ือละกเิลส ไม่มีสมองเพ่ือ

จะต่อสู้กบักเิลสของตนไง มนุษย์เหน็ภัยในวัฏสงสาร มาบวชเป็นพระๆ พระเป็นนักรบ เวลารบ

กบักเิลสไม่เหน็กเิลสๆ เวลาสิ่งก่อสร้างข้อวัตรปฏบัิติต่างๆ ทาํด้วยทิฏฐิมานะๆ เอาชนะคะคาน

กนั ด้วยเล่ห์ด้วยเหล่ียมด้วยเล่ห์ด้วยกล น่ีไอ้น่ันนะมันสร้างกเิลสทั้งน้ัน 

เขามาละ เขาไม่ให้มาเพ่ิม ถ้ามาละ เหน็ไหม มันมีนํา้ใจ ทาํสิ่งใดกท็าํเพ่ือส่วนรวม ทาํ

สิ่งใดกท็าํเพ่ือสงฆ์ เราอยู่อาศัย เวลาเราจากไปแล้วคนอื่นกอ็าศัยต่อ น่ีสิ่งใด เหน็ไหม เราอยู่

กบัครูบาอาจารย์นะ น่ีจะดูแลรักษานะ จะซ่อมแซม ใครได้ทาํนะ น่ีรักษาของของสงฆ์ มันมี

อานิสงสท์ั้งน้ัน  

ถ้ามันมีอานิสงส ์เหน็ไหม “กล่ินของศีลกล่ินของธรรม มันหอมทวนลมไง” กล่ินของผู้ที่

ดูแล ผู้ที่รักษา แล้วคนที่มาพ่ึงมาอาศัย เหน็ไหม น่ีเราธุดงค์ไปส ิ ไปเจอเรือนว่าง ไปเจอบ้าน

ร้าง ไปเจอแคร่อย่างน้ี เราไปพักไปอาศัย กบัที่เรามาแล้วไม่มีที่พักที่อาศัยเลยน่ีมันจะเป็นยังไง 

เรากน็อนกบัพ้ืนไง หาใบไม้ ปูผ้ายาง แล้วเราหาที่แขวนกลดในป่าในเขา ไปที่ไหนเรากห็าที่

หลบ หาที่พอพักอาศัย แต่ถ้าไปแล้วมันมีแคร่ มันที่พักอาศัย “ใครทาํไว้ให้ ใครทาํไว้ให้” น่ี

บุญกุศลของคนคนน้ัน  

น่ีกเ็หมือนกนั สิ่งที่ทาํข้ึน ทาํข้ึนมาทาํข้ึนมาเพ่ือสาธารณะ แล้วเพ่ือสาธารณะ มันเป็น

ธรรมๆ ไง เป็นธรรมข้ึนมา เหน็ไหม ดูส ิธรรมทายาท เวลาเขาเป็นธรรมทายาทข้ึนมา เขาเป็น

ที่ไหน เขาเป็นที่ใจของเขา ถ้าเขาเป็นที่ใจของเขาน่ี เพราะเขามีศีล เขามีสมาธิ เขามีปัญญา เขา

มีการกระทาํของเขา ถ้าว่าเขามีการกระทาํของเขา ผลบุญอนัน้ัน อริยทรัพย์อนัน้ันอยู่ในใจของ

เขา แต่การกระทาํพฤติกรรมของเขาที่ทาํไว้นะมันทิ้ งไว้กบัศาสนาไง  

ดูส ิ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ครูบาอาจารย์ของเราท่าน

นิพพานไปแล้ว แล้วท่านทาํสิ่งใดไว้ๆ ท่านทาํสิ่งใดไว้น่ีกใ็ห้ไอ้พวกที่มีกเิลสอย่างพวกเราน่ี ไอ้

พวกที่ยังขวนขวาย ไอ้พวกที่หาทางออกอยู่น่ี ถ้าหาทางออกอยู่น่ีสิ่งที่พ่ึงที่อาศัย อาศยัดาํรงชีวิต 

ดาํรงชีวิตไว้ทาํไม กด็าํรงชีวิตไว้เพ่ือค้นคว้าหาสจัธรรมในใจของเราน้ีไง ถ้าค้นคว้าหาสจัธรรม

ในใจของเรา น่ีธรรมเป็นใหญ่ๆ ถ้าธรรมเป็นใหญ่นะ สิ่งต่างๆ ปัจจัยเคร่ืองอาศัย สิ่งที่เรา

อาศัยมันน่ะเป็นของเลก็น้อย  

น่ีครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏบัิตินะ ขอให้มีก้อนข้าวตกบาตรเท่าน้ันนะ กนิข้าวเปล่าๆ มัน

ไม่ง่วงนอน กนิข้าวเปล่าๆ ภาวนาน่ีแจ่มแจ้งชัดเจนเลยน่ะ ขอให้มีข้าวเปล่าๆ ดาํรงชีพเท่าน้ัน 

สิ่งใดนํา้ท่าไม่มีที่อตัคัดขาดแคลน แต่ถ้ามันภาวนาดี แหม มันทนอยู่นะ แต่ที่ไหน เหน็ไหม เรา
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หากนัที่ไหน หาชายทะเล หาถํา้หรือชายทะเล อากาศปลอดโปร่ง น่ีไว้กนิซีฟู้ด เช้าข้ึนมาได้กนิ

กุ้งกนิปลา  

ไอ้น่ันเขาไปปิกนิก เขาไม่ได้ไปภาวนา คนที่เขาไปเที่ยวทางโลกน่ันเป็นธุรกจิของเขา แต่

พระถ้าไปอยู่ที่น่ัน พออยู่ที่น่ัน เหน็ไหม ที่ไหนที่มันเป็นที่คลุกคลี ที่ไหนเป็นที่คนเพ่นพ่าน ในวิ

สทุธิมรรค ท่านํา้กไ็ม่ควรไป แม้แต่ต้นไม้ที่มีผล ต้นไม้ที่มีผล เหน็ไหม ยังไม่ควรไปเลย เพราะ

ต้นไม้ที่มีผลน่ังสมาธิอยู่มันจะเข้าด้ายเข้าเขม็มาแล้ว เขามาเกบ็ผลไม้ เขามากระทบกระเทือน

เราแล้ว เราไปเสี่ยงทาํไม เวลาน่ังสมาธิกว่ามันจะเป็นสมาธิได้ เวลาเราปฏบัิติปัญญากว่ามันจะ

ก้าวเดินได้ แล้วเราต้องมาเสี่ยงภัยกบัให้คนเขามาเหยียบยํ่า ไม่มีหรอก! ครูบาอาจารย์ท่านไม่

ทาํอย่างน้ัน ท่านไม่ทาํอย่างน้ัน เหน็ไหม 

แล้วนกมันยังมีรวงมีรัง มันมีรวงมีรังเพราะธรรมชาติของมัน ธรรมชาติของมันมันต้อง

แสวงหาของมัน ด้วยความเป็นอยู่ของเขา น่ีสญัชาตญาณของสตัว์ ทีน้ีเราเกดิมาเป็นมนุษย์ 

เหน็ไหม แต่เดิมมนุษย์กใ็ช้สญัชาตญาณดาํรงชีพมา แต่เพราะมนุษย์มีสมอง มนุษย์น้ีพัฒนาข้ึน

มา คุณภาพชีวิตๆ แล้วคุณภาพชีวิต น่ันเป็นคุณภาพชีวิต  

แต่ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า บาลีมันตายตัวอยู่อย่างน้ันนะ บาลี เหน็

ไหม ภาษาที่ตายแล้ว น่ีกเ็หมือนกนั บัญญัติไว้แล้วๆ โลกจะเจริญไปไหนมันเร่ืองของโลก แล้ว

หัวใจของคนมันเจริญไหมล่ะ โลกมันเจริญไปแล้วแต่คนมันมีแต่ความทุกข์ความยาก ไอ้ของ

เราน่ีเราเกดิมากบัโลกๆ นะ ไม่ปฏเิสธหรอก เราไม่ปฏเิสธ แต่เราปฏเิสธกเิลสไง เราปฏเิสธ

ความอหังการในหัวใจน้ีไง ในหัวใจที่มันอหังการที่มันเหน็ว่ามนุษย์มีสมองน่ี แล้วมนุษย์มี

ปัญญาน่ี ปัญญาของใคร ปัญญาที่กเิลสเอามาใช้ทั้งน้ันเลย  

แล้วกเิลสน่ี จิตน้ีมีกเิลสศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแล้วกพ็ลิก

แพลง แต่เดิมนะ แต่เดิม เหน็ไหม น่ีบริขาร ๘ เรากมี็กลดๆ มีผ้ายางเท่าน้ันน่ะ ตอนน้ีมีเตน็ท์

แล้ว ไอ้ถุงบาตรไม่มีแล้ว มันกระเป๋าเล่ือนน่ะ น่ีธุดงค์กรรมฐานน่ะ ธุดงค์จรวดน่ะ แล้วกภ็มิูใจ

นะ แต่ครูบาอาจารย์ท่านเศร้า ท่านเศร้ามากนะ โลกเป็นใหญ่กว่าธรรมเป็นใหญ่ไง  

ถ้าธรรมเป็นใหญ่เราจะเคารพองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ เราจะไม่ก้าวล่วง โลกน่ีเราไม่สาธุโลกเป็นใหญ่ แล้วสาธุโลก

เป็นใหญ่ๆ แล้วกว่็าความสะดวกความสบาย การภาวนาเด๋ียวน่ีมันสตูรสาํเรจ็ๆ กส็ตูรสาํเรจ็น้ี

ไง หยาํเปกนัอยู่น่ี เพราะสตูรสาํเรจ็ทั้งน้ันน่ะ  

แต่ครูบาอาจารย์ของเรา เหน็ไหม ท่านทุกข์ท่านยากมาทั้งน้ันนะ ท่านทาํข้ึนมาด้วย
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ปัญญาของท่านนะ ปัญญาของท่านเพราะอะไร ปัญญาของท่านเพราะมันไม่มีไง สมัยก่อนหน้า

น้ัน ไอ้พวกโลกยังไม่เจริญขนาดน้ี สิ่งใดน้ีหาได้ยากทั้งน้ันน่ะ ดูส ิ ที่ว่าเราครองผ้าๆ กนัน่ี

บริขาร ๘ ๆ เพราะอะไร เพราะสมัยโบราณเร่ืองย่ิงผ้าย่ิงหายากกว่าน้ีไง น่ี ๒,๐๐๐ กว่าปี

มาแล้วๆ สิ่งที่ได้มา เหน็ไหม ผ้ากาสพีระห้ามใช้น่ะ ผ้าบังสกุุลมี ๕ ชนิด ป่าน ฝ้าย ไหม ขน

สตัว์ระคนกนั ผ้าผสมยางผ้าไนล่อนผสมยางทั้งน้ันนะ แล้วอธิษฐานข้ึนไม่ข้ึน คาํว่า “อธิฐานข้ึน

ไม่ข้ึน” ผ้าผสมยางอธิษฐานไม่ข้ึน ถ้าอธษิฐานไม่ข้ึนกไ็ม่ได้ห่มผ้าไง ถ้าอธิษฐานข้ึนกเ็ป็นผ้า

ของเราไง ถ้าผ้าของเราน่ีถงึจะห่มอธิษฐานข้ึนกห่็มผ้าน้ันได้ไง ถ้าอธิษฐานไม่ข้ึนห่มผ้าน้ันเป็น

อาบัติตลอด 

ถ้าเป็นอาบัติไปตลอด เหน็ไหม เวลาภาวนาเกอืบเป็นเกอืบตาย สิ่งใดกแ็ล้วแต่ เวลาอด

นอนผ่อนอาหารเพ่ืออะไร เวลาอดนอนผ่อนอาหารน่ะ กนิอิ่มนอนอุ่นแล้วกเิลสตัวอ้วนๆ แล้ว

เราจะบ่ันทอนกเิลส เหน็ไหม เวลาบ่ันทอนกเิลสนะ ท้องน่ีร้องจอ๊กๆ เลย แต่ถ้าภาวนามันดี ถ้า

ภาวนามันใช้ได้ ภาวนามันพอรักษาตัวได้ พอรักษาตัวได้ไง ไม่ใช่เน่าใน ข้างในเน่าไว้น่ี เน่าไป

หมดเลยแล้วกห่็มผ้าโชว์เขา ถ้ามันไม่เน่าใน เหน็ไหม เราไม่ให้เน่าในไง ถ้าไม่เน่าในอดนอน

ผ่อนอาหารมันภมิูใจที่จะทาํ ถ้ามันภมิูใจที่จะทาํน่ี ทาํเพ่ืออะไร เวลาอดนอนผ่อนอาหารมันมี

ความสขุมาจากไหน แต่ถ้าจิตมันสงบแล้วมันมีความสขุ ถ้าจิตมันทาํของมันได้มันภมิูใจของมัน

ไง สิ่งที่ใครทาํได้ สิ่งที่ใครทาํแล้วเป็นสมบัติของเรานะ เราภมิูใจทั้งน้ันน่ะ  

สิ่งใดที่ทาํได้ เหน็ไหม ดูส ิ สถติิโลกๆ อยากจะแข่งขันกนัอยู่น่ี อยากจะมีสถติิโลก 

แข่งขันกนัทั้งน้ันนะ แข่งขันมาเพ่ืออะไร แข่งขันข้ึนมาเพ่ือให้เขายกย่องสรรเสริญไง น่ีโลกธรรม 

๘ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ อยากมีช่ือเสยีงอยากให้คนนับหน้าถอืตา ตายหมดเลย ไม่เหลือ 

ตายเกล้ียงเลย 

ครูบาอาจารย์ของเราอยู่ในป่าในเขา ใครจะรู้จักไม่รู้จักน่ีมันเป็นกรรมของสตัว์ กรรม

ของสตัว์ แต่สตัว์ตัวทุกข์ตัวทุกข์ยากอยู่น่ี กาํลังขวนขวายอยู่น่ี สตัว์ตัวน้ีเกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิ

มาพบพระพุทธศาสนา เขาหลงใหลกนัทางโลก เขาหลงใหลกบัความร่ืนรมย์ทางโลก เหน็ไหม 

เราวาง เราเสยีสละได้ เราเสยีสละของเรา เหน็ไหม กลับมาเป็นนักพรต นักบวช ถอื

พรหมจรรย์ ถ้าถอืพรหมจรรย์น่ันนะ ศีลในศีล ถอืพรหมจรรย์แล้วยังมาถอืธุดงควัตรๆ แล้ว

เราจะไล่ต้อนกเิลสให้เข้าสู่มุมอบั ถ้าไล่ต้อนกเิลสเข้าสู่มุมอบั เราจะมีโอกาสได้เหน็หน้ามัน  

ถ้าเรามีโอกาสได้เหน็หน้ามันนะ มันเกี่ยวอะไรกบัช่ือเสยีง มันเกี่ยวอะไรกบักติติศัพท์

กติติคุณ มันเกี่ยวกบัความเพียรของเราต่างหาก มันเกี่ยวกบัความวิริยะอตุสาหะของเราไง ถ้า

มันเป็นความวิริยะความอตุสาหะของเรา เหน็ไหม ผู้ใดปฏบัิติสมควรแก่ธรรม ผู้ที่ทาํงานแล้ว
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ประสบมีผลงานอนัน้ัน ถ้ามีผลงานอนัน้ันนะ น่ีหลวงตาเวลาท่านพ้นกเิลส เหน็ไหม กราบแล้ว

กราบเล่าๆ ผลงานไง ผลงานในใจนะ “พระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไง พระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไง” ไอ้ของ

เราน่ีไม่รู้ห่าอะไรเลย อวดรู้  

เวลาหลวงตาท่านสิ้นกเิลส ถ้าสิ้นกเิลสมันหมดกเิลส พอหมดกเิลสข้ึนไปมันมหัศจรรย์

กบัความรู้ของตน มันมหัศจรรย์กบัหัวใจดวงน้ี มันมหัศจรรย์มากๆ  ความมหัศจรรย์อย่างน้ี 

โดยสตัว์ทั่วไปแล้วใครมันจะทาํได้ แต่ แต่ท่านทาํได้แล้ว ท่านทาํได้แล้ว ทาํได้แล้วมันมาจาก

ไหน มันมาจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มันมาจากพระพุทธกอ็งค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้า มันมาจากพระธรรมคือองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมน้ัน มันมาจาก

พระสงฆ์คือหลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ันท่านพยายามขวนขวายของท่าน ท่านทาํของท่านประสบ

ความสาํเรจ็ของท่านอยู่แล้ว หลวงตาท่านอยู่กบัหลวงปู่ม่ัน เหน็ไหม เวลาหลวงปู่ม่ันท่านโขก

ท่านสบัๆ กเ็ข้ามาเพ่ือจุดน้ีไง  

แต่เวลาอยู่กบัท่าน ท่านบอกเลยว่า “ท่านเป็นพระองค์หน่ึงที่ได้โต้แย้งกบัหลวงปู่ม่ันไว้

เยอะมาก”  เยอะมากเพราะอะไร เพราะความสบัสน เพราะสิ่งที่ประสบในใจ สิ่งที่ประสบในใจ

มันเป็นสมบัติของตน สมบัติของตนท่านเรียนเป็นมหา เวลาท่านประพฤติปฏบัิติข้ึนไปน่ีทาง

วิชาการท่านกมี็ทางวิชาการรองรับ แต่เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนไปน่ีด้วยกเิลสตัณหาความ

ทะยานอยากมันบิดเบือนของมัน มันไปรู้ไปเหน็สิ่งใดข้ึนไปน่ีท่านกโ็ต้แย้งๆ เพราะท่านมีท่าน

ได้รู้ได้เหน็ไง  

มันโต้แย้งเพราะเราเหน็ มันโต้แย้งเพราะเรารู้ เรารู้ได้ด้วยกเิลสตัณหาความทะยาน

อยากมันยังไม่สะอาดบริสทุธิ์ มันยังไม่เป็นความจริง กโ็ต้แย้งๆ ด้วยทางวิชาการ ด้วย 

การศึกษามาที่เป็นพ้ืนฐาน แล้วการประพฤติปฏบัิติข้ึนมา เหน็ไหม กโ็ต้แย้ง ท่านพูดเองว่า 

“ท่านเป็นพระองค์หน่ึงที่ได้โต้แย้งได้ต่อกรกบัหลวงปู่ม่ันมามาก” แต่ แต่ไม่ได้โต้แย้งด้วยทิฏฐิ

มานะ ไม่ได้โต้แย้งด้วยการเอาชนะคะคาน แต่โต้แย้งเพราะกเิลสของเรา โต้แย้งเพราะเราเหน็ 

โต้แย้งเพราะจิตมันเป็น โต้แย้งเพราะจิตมันเข้าไปประพฤติปฏบัิติแล้วมันรู้เหน็อย่างน้ัน กเ็ลย

เอาความรู้เหน็อนัน้ันโต้แย้งเพราะเป็นสมบัติของท่าน  

แต่หลวงปู่ม่ันท่านนิพพานไปแล้ว ท่านกต้็องขวนขวายของท่านเองๆ เวลาไปทาํถงึที่สดุ

แห่งทุกข์ของท่าน เหน็ไหม กราบแล้วกราบเล่า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ารู้ได้ยังไง 

ความว่ารู้ได้ยังไง เพราะความรู้อนัน้ีมันมหัศจรรย์ ความรู้อนัน้ีมันละเอยีดลึกซ้ึง ความรู้อนัน้ี

มันแปลกประหลาด รู้ได้ยังไงๆ น่ีระลึกถงึ เหน็ไหม แต่ท่านกรู้็ เวลาทาํข้ึนมาเป็นจริงๆ ข้ึนมา

มันเป็นจริงของมันอย่างน้ันนะ ถ้ามันเป็นความจริงข้ึนมาๆ เหน็ไหม เป็นสมบัติในใจดวงน้ันไง 
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ผู้ใดที่ประพฤติปฏบัิติมันจะมีองค์ความรู้ มันจะมีผลงาน มันจะมีภมิู มันจะมีสจัจะความจริงใน

ใจ  

ถ้ามันมีสจัจะความจริงในใจ เน่ียของจริง ของจริงมันเป็นแบบน้ี แล้วถ้ามันเป็นแบบน้ี 

เหน็ไหม ดูส ิ เวลาครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏบัิติข้ึนมาน่ี ท่านจะเหน็เลยว่ามันมาอย่างไร มัน

มาจากพ้ืนฐานไง มันมาจากศีล ถ้าศีลมันปรกติข้ึนมา ถ้ามันทาํสมาธิข้ึนมามันกเ็ป็นสมัมาสมาธ ิ

ถ้ามันทุศีล มันกเ็ป็นทิฏฐิมานะ มันเป็นความอหังการในใจ มันไม่ใช่สมาธิๆ เพราะอะไร มัน

ทุศีล  

แต่ถ้าว่ามันเป็นศีลๆ ข้ึนมา แล้วเวลามันทาํข้ึนมาแล้วน่ีมันจะเข้าสู่สจัธรรม มันจะเป็น

สมาธิ ถ้ามันเป็นสมาธิข้ึนมาแล้วน่ี ถ้ามันมีกเิลสโต้แย้งอยู่กเ็ป็นมิจฉาสมาธิ สมาธเิป็นสมาธิอยู่ 

แต่มันเป็นมิจฉาเพราะมันไม่ก้าวหน้า มันไม่ก้าวเดินข้ึนไป แต่ถ้ามันมีสติมีปัญญาข้ึนไปนะ มัน

กเ็ป็นสมัมาสมาธเิพราะว่าเป็นสมาธิแล้วมันจะยกข้ึนสู่การวิปัสสนา เป็นสมาธิแล้วมันยกข้ึนสู่

ปัญญา ถ้ามีปัญญาข้ึนมา มันพิจารณาของมันข้ึนไป มันเป็นช้ันเป็นตอนข้ึนไป  

น่ีไง ถ้าครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏบัิติมาแล้ว ปฏบัิติมาแล้วท่านจะเหน็ถงึพ้ืนฐาน

เลย ถ้าพ้ืนฐานท่านมาอย่างน้ัน ถ้าพ้ืนฐานมาอย่างน้ันกเ็หมือนกบัเราน่ีๆ เหน็ไหม ดูส ิที่เรามี

ข้อวัตรปฏิบัติของเรา เรามีแนวทางปฏบัิติของเรา เราไม่เด้นด้าน เราไม่ให้จิตของเรามันไป

ไขว่คว้าไปยึดม่ันสิ่งใดทั้งสิ้น การยึดม่ันสิ่งใดว่าเป็นสมบัติของตนๆ กเิลสทั้งน้ันนะ กเิลสมันพา

ไป ส่งออก พุทโธๆๆ น่ีพุทโธเพ่ือให้อยู่กบัพุทธะ พออยู่กบัพุทธานุสสติๆ พุทธะแล้วกส็ติ ไม่

ส่งออกไปข้างนอก ส่งออกมา จิตส่งออกมาแค่พุทโธ จิตถ้าไม่มีพุทโธกั้นไว้มันไปไกล ถ้ามันมี

พุทโธ เหน็ไหม ระลึกไว้ที่พุทโธๆ เหน็ไหม ถ้าพุทโธจนละเอยีดลึกซ้ึงเข้ามาๆ มันจะเป็นสมบัติ

ของจิตดวงน้ันไง แล้วจิตดวงน้ันมันจะเหน็คุณค่า ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏบัิติข้ึนมา

จนถงึที่สดุแห่งทุกข์ ท่านเหน็ไง “องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงๆ”  

แล้วเราล่ะ เรารู้ได้อย่างไร เรารู้ได้กห็ลวงปู่ม่ันโขกสบัมาไง หลวงปู่ม่ันท่านทั้งโขกทั้งสบั

ข้ึนมาน่ี ให้จิตมันไม่ส่งออกไปไกลไง สิ่งที่ศึกษามาๆ กธ็รรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าไม่ใช่ของเรา ถ้าของเราข้ึนมาน่ี ถ้ามันเกดิเป็นศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมา เกดิจากการ

กระทาํข้ึนมา เหน็ไหม ถ้ามันเป็นข้ึนมามันเป็นของเรา ถ้าเป็นของเราข้ึนมาน่ี เราจะก้าวหน้า

อย่างไร ถ้าก้าวหน้าข้ึนไปน่ีมันจะมีปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญามันกเ็ป็นมรรค เวลาเป็นมรรค

ข้ึนมา มันธรรมจักรที่ว่าปัญญามันหมุนมันหมุนอย่างไร ถ้ามันหมุนไปน่ี ศาสนาไหนไม่มีมรรค

ศาสนาน้ันไม่มีผล ศาสนาน้ันไม่มีการกระทาํข้ึนมาเป็นความจริง เหน็ไหม มันมีแต่ความจาํ

ทั้งน้ันน่ะ เวลาความจาํข้ึนมานะ ทฤษฏมัีนเยอะแยะไปหมด เหน็ไหม ไปจาํสิ่งน้ันมา จาํว่าเป็น
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สมบัติของเราๆ น้ันมันเป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า  

แต่เราปฏบัิติข้ึนมาน่ีความจาํกเ็ป็นอนัหน่ึง เวลาความจริงมันเกดิข้ึนมา ความจาํน่ีล้ม

ระเนระนาดเลย อยู่ไม่ได้ ความจาํมันกเ็ป็นความจาํเนาะ แต่ความจริงมันเกดิข้ึนมาจากฐีติจิต

เลย ความจริงมันเกดิมาจิตที่มันปฏบัิติ เหมือนคนทาํงานเป็นกบัคนทาํงานไม่เป็น คนทาํงาน

ไม่เป็นแต่ข้ีโม้ คนทาํไม่เป็นนะจาํตาํรามาเยอะ เถยีงน่ีเก่งมาก แต่ทาํงานไม่เป็น คนทาํงานเป็น

จะพูดได้คล่องแคล่วว่องไว ฉะน้ันกเ็ป็นวาสนา คนทาํงานเป็นแต่พูดไม่ถนัดแต่งานกูเป็นน่ะ 

พูดไม่ถนัดนะแต่งานเสรจ็หมด ส่งมาเถอะงานน่ีเรียบร้อยหมด แต่อธิบายได้ยากเพราะว่า

อาํนาจวาสนามีเท่าน้ัน น่ีไง แต่ถ้าไม่เป็นเลยล่ะ ไม่เป็นเลยน่ันกส็ญัญาทั้งน้ันนะ  

น่ีถ้าเราทาํเราทาํอย่างน้ัน เวลาว่าพูดถงึนกมันยังสร้างรวงสร้างรังของมันนะ นกมันยัง

ต้องสร้างรวงสร้างโดยธรรมชาติของสตัว์ มันต้องมีที่พ่ึงที่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยของมัน น่ีเราเป็น

คนๆ แล้วมีอาํนาจวาสนาแล้วมาบวชเป็นพระๆ เป็นผู้ทรงศีลๆ นะ พระต้องมีศีล ๒๒๗ ข้ึนไป 

ถ้าผู้ทรงศีลข้ึนมาแล้ว เหน็ไหม มีศีล ศีลมันคืออะไรล่ะ ศีลคือความปรกติของใจ ศีลคือไม่

กะล่อนไง ศีลคือไม่กะล่อน สิ่งที่กะล่อนน้ันไม่ใช่ศีล มันทุศีล ศีลที่ไม่กะล่อนข้ึนมาน่ี มีศีล ถ้ามี

ศีลข้ึนมาพยายามฝึกหัดของเราข้ึนมา ถ้าฝึกหัดข้ึนมา เหน็ไหม สิ่งที่ทาํข้ึนมามันกเ็ป็นสมบัติ

ของเราๆ ถ้าเป็นสมบัติของเรานะ ธรรมพระปฏบัิติ เวลาปฏิบัติมันกต้็องมีพ้ืนฐานข้ึนมา เวลา

พ้ืนฐานข้ึนมาทาํข้ึนมาให้เป็นจริงในใจของเรา น่ีฟังธรรม ธรรมอย่างน้ีมันเป็นธรรมตาม

ข้อเทจ็จริง 

ในการศึกษาๆ น้ัน นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก น่ีบาลี เหน็ไหม จะประโยค

ไหนกแ็ล้วแต่ น่ันกศ็ึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เขาว่าเป็นปัญญาน้ันเป็น

ปัญญาทางการศึกษา ศึกษามาน่ีเขาศึกษามาให้เพ่ือปฏบัิติ ถ้าเราศึกษาให้มาเพ่ือปฏบัิติ เรามี

กรรมฐานข้ึนมาน่ีเราศึกษามาจากอปัุชฌาย์ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง

ที่มันห่อหุ้มร่างกายน้ีไว้ แต่ไม่เหน็จิตใจ น่ีมาบวชเป็นพระป่าๆ ข้ึนมากค้็นคว้าหาใจของตนให้

เจอ เวลาหลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ัน ลูกศิษย์ลูกหาท่านจะถามว่า “จิตเป็นยังไง จิตเป็นยังไง” ท่าน

ถามแต่เร่ืองจิตนะ ท่านไม่ได้ถามว่าเปิดตาํราเล่มไหน ท่านไม่เคยถาม ท่านถามว่าจิตเป็นยังไง 

ถ้าจิตมันดีๆ จิตมันดีเพราะอะไร ไม่ใช่ดีเพราะนอนหลับอยู่ใช่ไหม จิตมันหลับ จิตมันนอน

หลับอยู่น่ีกเิลสมันยังไม่ต่ืน มันกยั็งดีนะส ิเด๋ียวกเิลสต่ืนข้ึนมามันจะตายน่ะ  

ถ้ามันเป็นจริงข้ึนมามันกต้็องมีสติปัญญา ถ้ามีสติปัญญา เหน็ไหม การทาํสิ่งใดทาํด้วย

ปัญญาๆ ถ้าจิตมันมีปัญญาข้ึนมาแม้แต่เร่ืองภายนอกมันกมี็ปัญญาทาํให้มันเรียบร้อยได้ เหน็

ไหม นกมันยังมีรวงมีรัง เราเป็นพระ เราเป็นพระเรากมี็ศีลมีธรรมๆ สิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่
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สาธารณะจะทาํสิ่งใดน่ีเราแบ่งปันกนั สิ่งที่แบ่งกนั เหน็ไหม น่ันนะเป็นธรรม ดูส ิ เวลา

ภัตตาหาร เวลาถวายสงฆ์ๆ นะ เวลาทาํอปุโลกน์ เหน็ไหม ต้ังแต่เถระลงมา ต้ังแต่ภิกษุลงมา 

ต้ังแต่สามเณร ต้ังแต่คฤหัสถ ์ แม้แต่อปุโลกน์อาหารเขายังแบ่งปันกนัต้ังแต่พระเถระลงไปถงึ

สามเณรถงึคฤหัสถนู่์นแน่ะ น่ีไงเขาแบ่งปันกนั จิตที่เป็นธรรมๆ เขาจะแบ่งปันกนั เว้นไว้แต่จิต

มันเป็นกเิลสไง ของกูๆ เขาให้กูคนเดียว ของกู ไอ้พวกน้ันกก็นิลมไปส ิกนิลมไป เออ เป็นลูก

ศิษย์ลูกหากก็นิลมไปไง น่ีไง แม้แต่ภัตตาหารเขายังแบ่งปันกนัเลย  

น่ีกเ็หมือนกนัของที่เราเป็นอยู่ร่วมกนั ของอยู่ด้วยกนั เขาแบ่งปันด้วยนํา้ใจ ด้วยหัวใจที่

เป็นสาธารณะ หัวใจที่เป็นธรรม ถ้าหัวใจที่เป็นธรรมมันจะเป็นธรรมข้ึนมา เหน็ไหม มันจะต้อง

ทาํให้จิตใจเราให้สงูกว่าสตัว์ สตัว์ เหน็ไหม สตัว์มันต้องมีที่พ่ึงที่อาศัยทั้งน้ันนะ แม้แต่หนูมันก็

ต้องขุดรูของมันอยู่ ดูมดส ิ มดน่ี เหน็ไหม เวลาฝนจะมามันย้ายไข่ ย้ายรัง แม้แต่มดนะมี

สญัชาตญาณด้วยสญัชาตญาณของมด ฝนตกไม่ตกเขาดูมดขนไข่น่ี ดูมดส ิมดมันยังสามัคคีกนั 

มดมันยังรักกนั มดมันยังดูแลกนัขนาดน้ัน แล้วมันเป็นสตัว์ไง  

        ภมิูใจนักว่าเป็นคน สตัว์ประเสริฐๆ ทั้งน้ัน สตัว์ประเสริฐมันต้องมีศีลมีธรรมส ิ มันต้อง

ประเสริฐจากหัวใจน้ี ถ้าหัวใจมันจะประเสริฐได้ ถ้าไม่มีการอบรมมัน มันจะประเสริฐมาได้

อย่างไร มันจะประเสริฐได้กศ็ีล สมาธิ ปัญญา ถ้าศีล สมาธิ ปัญญาน่ีรักษาดูแลข้ึนมา ถ้าดูแล

ข้ึนมามันถงึจะประเสริฐ ประเสริฐมันต้องมีเหตุมีผลส ิ ไม่ใช่เปล่ียนช่ือ เด๋ียวเราไปเปล่ียนช่ือ

เป็นนายประเสริฐ พระประเสริฐ ประเสริฐจากกรมการปกครอง ไม่ใช่ ไอ้น่ันมันช่ือ เปล่ียนได้ 

แต่ความจริงนะ กล่ินของศีลกล่ินของธรรมหอมทวนลมนะ คนทุกคนเขากาํลัง

เดือดร้อน เขากาํลังรอความร่มเยน็เป็นสขุ เขารอสิ่งที่เป็นธรรมๆ เวลาหน้าแล้งภัยแล้งน่ีเขารอ

แหล่งนํา้ ฝนตกข้ึนมาทีเดียวทุกคนสาธุ ช่ืนชมมาก เพราะว่าภัยแล้ง หัวใจของสตัว์โลกมันมีแต่

ความแห้งแล้ง มันมีแต่ความทุกข์ความยาก เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม

แล้ว เทศนาว่าการได้ปัญจวัคคีย์ ได้ยสะ ๕๔ องค์ เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด เหน็ไหม “เธอจง

อย่าไปซ้อนทางกนั โลกน้ีเร่าร้อนนัก โลกน้ีเร่าร้อนนัก เธออย่าไปซ้อนทางกนั”   เรากจ็ะไปน่ี

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากไ็ปเทศน์ได้ชฎิล ๓ พ่ีน้องได้พระอรหันต์อกีพันกว่านะ 

      น่ีกเ็หมือนกนั จิตใจมันเร่าร้อนนักๆ แล้วเราจะเติมฟืนเติมไฟเข้าไปได้อย่างไรน่ะ 

จิตใจมันเร่าร้อนนักๆ เหน็ไหม ข้อวัตรปฏบัิติน่ี น่ีเป็นเคร่ืองอยู่ ถ้ามันเร่าร้อนนักกต้็องมี

เคร่ืองอยู่ส ิ มีที่พักที่อาศัยไง ยึดข้อวัตรปฏบัิติน้ีไว้ อย่าให้มันด้ินรนจนเกนิไปนัก แล้วถ้าทาํ

ข้ึนมาจนมันเป็นนิสยันะ จากข้อวัตร เหน็ไหม เรากมี็คาํบริกรรมใช่ไหม เรากพั็ฒนาใจของเรา

ข้ึนไปใช่ไหม ถ้ามันพัฒนาข้ึนไปแล้วน่ี ผลของมันๆ 
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การประพฤติปฏบัิติจะเดินจงกรม น่ังสมาธภิาวนามากหรือน้อยไม่สาํคัญ สาํคัญว่าจิต

สงบหรือไม่ ถ้าจิตสงบมันกร่็มเยน็เข้ามาไง จิตสงบระงับเข้ามา มีที่พ่ึงที่อาศัยเข้ามา แล้วฝึกหัด

ใช้ปัญญาของเรา ยกเราข้ึนสูศ่าสนทายาท ยกเราข้ึนสู่ สู่ความเป็นสจัจะ สู่ความเป็นจริงไม่ใช่

โดยสญัชาตญาณ ถ้าสญัชาตญาณน่ีนกน่ะมันเป็นสตัว์ มันอยู่ของมันโดยสญัชาตญาณนะ ถงึ

ฤดูกาลของมันมันกผ็สมพันธุ ์ น่ันนะมันสร้างรังสร้างที่อยู่อาศัย มันฟักไข่เพ่ือจะสบืพันธุ์มัน

ต่อไป สายพันธุ์ของมันเพ่ือไม่ให้มันสญูพันธุ์ของมันไป 

  แล้วพระเราล่ะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว หลวงปู่เสาร์ หลวง

ปู่ม่ันท่านกนิ็พพานของท่านไป แล้วเราอยู่กนัแห้งแล้งน่ี เหมือนไข่ที่ไม่มีเช้ือ ฟักไม่ได้ ไม่มีฟัก 

ฟักไม่ได้สกัตัว ไข่มันไม่มีเช้ือไง มันเป็นไข่ที่ไม่ได้ผสมพันธุน่์ะ น่ีกเ็หมือนกนัมีแต่เราอยู่คน

เดียวไง มันไม่มีสจัธรรมข้ึนมาในใจไง ถ้ามันมีสจัธรรมข้ึนมาในใจ เหน็ไหม สร้างรวงสร้างรัง

ข้ึนมาดูแลหัวใจของเรา สร้างรวงสร้างรังข้ึนมา เราไม่ได้สร้าง ครูบาอาจารย์ท่านกส็ร้างไว้ให้

แล้ว วัดวาอารามกมี็อยู่แล้ว  

น่ีเราเองแค่อาศัย มันต้องมีอาศัยต้องมีการรักษา ของใช้ทุกอย่างมันต้องบาํรุงรักษา 

เช้าข้ึนมา เหน็ไหม นํา้ล้างเขียงเท้า ศาลาโรงฉัน น่ีทาํข้อวัตร เสรจ็แล้วออกบิณฑบาต 

บิณฑบาตกลับมาทาํภัตกจิ ทาํภัตกจิเสรจ็แล้วยังต้องเกบ็กวาดเกบ็ล้าง ไอ้น่ีมันแค่ผิวเผินน่ะ

เกบ็ล้างทาํล้างเสรจ็แล้ว ทาํภัตกจิเสรจ็แล้วผู้ที่ได้ฌานสมาบัติกเ็ข้าสู่ฌานสมาบัติ ผู้ที่เดิน

ปัญญากเ็ดินปัญญา เข้าสู่เรือนว่าง เข้าสู่ที่รโหฐานของตน แล้วเข้มงวดกบัใจของตน ไม่ใช่สมุ

หัวคุยกนั เล่นหยอกล้อกนั มันย่ิงกว่าเดก็อนุบาลน่ะ เดก็อนุบาลนะ ภิกษุจะบวชได้ต้องอายุ 

๒๐ ข้ึนนะ สามเณรจะบวชได้ต้องไล่กาได้ ไอ้น่ีโตจนป่านน้ีแล้วเหมือนเดก็อนุบาล เล่นกนัสมุ

หัวกนั น่ันมันเร่ืองอะไรกนัน่ะ  

        นกน้ีมันทาํด้วยสญัชาตญาณนะ เราเป็นมนุษย์แล้วมันมีสมอง มีการศึกษา แล้วเวลา

บวชเป็นพระ ผู้มีศีลด้วย ทรงศีลทรงธรรมด้วย ถ้าทรงศีลทรงธรรมมันต้องมีสติปัญญา มันต้อง

รู้อะไรควรและไม่ควร สิ่งใดไม่ควรๆ น่ีเขาไม่ต้องบอกหรอก เขาไม่ทาํกนัทั้งน้ันนะ ไอ้ที่มันทาํ

แสดงว่าใจมันหยาบ เวลาคนใจมันหยาบมันตํ่ามันช้า มันทาํแต่สิ่งที่ตํ่าช้า แล้วสิ่งที่ตํ่าช้าพอทาํ

แล้วบอกว่าไม่ได้ทาํ ผมไม่ได้ทาํๆ  กมึ็งทาํอยู่ ไอ้คนที่จิตใจเขาสงูส่ง เขามีนํา้ใจต่อกนั เขาทาํ

เพ่ือสงัคม น่ีจิตใจของเขา  

แล้วอย่างที่มีคุณธรรม หลวงตาท่านพูดประจาํนะ “เวลาผมตายไปแล้วจะมากราบศพ” 

ถ้าคนที่ปฏบัิตินะ ถ้าคนที่ไม่ปฏบัิติเวลาตาย ดี ตายซะ อยู่คอยด่าประจาํ ตายแล้วไม่มีคนด่า

แล้ว แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์นะ ท่านจะพูดเลย “ถ้าปฏบัิตินะ ถ้าถงึจุดหน่ึงจะมากราบศพ จะ
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มากราบถงึสิ่งที่ท่านได้สั่งได้สอนไว้”  หลวงตา เหน็ไหม ไปกราบคารวะหลวงปู่ม่ัน ไปขอขมา

นะ ไปขอขมาอฐิัของหลวงปู่ม่ันๆ ทั้งๆ ที่ท่านคารพหลวงปู่ม่ัน แต่กเิลสในใจของท่านไง  น่ีสิ่ง

ที่ว่าประสบการณ์ของท่าน ท่านกโ็ต้แย้งๆด้วยมุมมองของท่าน มุมมองคือจิตมันรู้มันเหน็อย่าง

น่ันน่ะ แต่มันมีกเิลสเจือปนอยู่ไง  

หลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ันท่านโขกท่านสบั หลวงตาท่านถงึบอกว่า “หลวงปู่ม่ันเป่า

กระหม่อมผมมา หลวงปู่ม่ันเป่ากระหม่อมผมมา” สดุท้ายแล้วไปคารวะอฐิัธาตุของหลวงปู่ม่ัน 

น่ีกเ็หมือนกนัเวลาปฏบัิติ ปฏบัิติไปถ้ามันเป็นจริงเป็นจริงข้ึนมานะ มันมรรค อริยสจัมี

หน่ึงเดียว โสดาบัน สกทิาคา อนาคา พระอรหันต์มีหน่ึงเดียวเหมือนกนัหมด ถ้าเป็นจริง เว้นไว้

แต่ไม่จริงแล้วข้ีโม้ ไม่จริงแล้วข้ีโม้ มันถงึได้ดูถูกเหยียดหยาม ถ้ามันเป็นจริงมันจะเหยียดหยาม

ความรู้ความเหน็มันได้อย่างไร ในใจของมันที่มันรู้มันเหน็ตามความเป็นจริงน่ะ แล้วมันจะไป

เหยียดหยามคนอื่นได้อย่างไร ถ้ามันรู้มันเหน็จริง เว้นไว้แต่มันไม่เคยรู้ไม่เคยเหน็ กเิลสท่วม

หัวแล้วเที่ยวเหยียบยํ่าคนอื่นทั่วไป เอวัง 
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