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ววัลืมตีน 

พระอาจารย์สงบ มนสสฺนโฺต 

เทศน์พระ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

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

ต้ังใจฟังธรรมะเนาะ วันน้ีฟังธรรมะด้วยความชุ่มช่ืนแจ่มใสเพราะอากาศร่มเยน็ 

อณุหภมิูสงูมีแต่ความร้อนใจไง น่ีร้อนจากข้างนอกร้อนจากข้างใน เวลาครูบาอาจารย์ท่านพูด

นะ มีครูบาอาจารย์ท่านพูด แล้วเรา พวกเราลูกศิษย์ลูกหากจ็าํต่อๆ กนัมา ว่าอยู่ในครรภ์ถงึ ๙ 

เดือนๆ เดือนนะ เวลาเรามีความทุกข์ความยากให้คิดถงึอยู่ในครรภ์ไง อยู่ในครรภ์ต้ัง ๙ เดือน

นะ เวลา ๙ เดือนน้ันนะ แม่กนิอาหารที่เป็นพิษนะ แม่กนิอาหารที่เผด็นะ ไอ้ลูกน่ีกด้ิ็นอยู่ใน

ท้อง เวลาพ่อแม่กนิอาหารเข้าไปนะเพราะมันอยู่ในท้องใช่ไหม อยู่ในท้องนะสถานที่แค่น้ันนะ 

เรากต้็องทนอยู่อย่างน้ันจน ๙ เดือน กว่าจะได้คลอดออกมา แต่บางคนไม่ได้คลอดด้วย  

น่ีเป็นธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดต่อๆ กนัมาใช่ไหม เวลาเราเทศนาว่าการกเ็อา

สิ่งน้ันมาเตือนสติ มาเตือนสติว่า เวลาเหน็ว่าสิ่งน้ันเป็นทุกข์สิ่งน้ันเป็นยาก สิ่งต่างๆ เราคิด

เพราะอะไร เพราะเราเป็นนักรบ เวลาทางโลกนะ เวลาพูดไปทางวิชาการ วิชาการกพู็ดกนัเป็น

วิชาการเป็นสมัมนากนั เป็นการย้ิมแย้มแจ่มใส ว่าเรากรู้็ธรรมๆ แต่มันขาดสติ แต่มันกยั็ง

หยาํเปอยู่อย่างน้ัน มันหยาํเปเพราะอะไร หยาํเปเพราะกเิลสมันอยู่ข้างในไง เวลาพูดกพู็ด

ธรรมะกนัปากเปียกปากแฉะ แหม ทาํเป็นสงัคม ทาํเป็นหน้าช่ืนตาบาน เน่ียโลกมันเป็นอย่าง

น้ัน มันเร่ืองโลกๆ พูดเอาเก ๋พูดเอาเท่ห์ พูดเอาคนช่ืนชม 

น่ีกเ็หมือนกนั สิ่งต่างๆ เวลาครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านพูดออกมาจากใจนะ เวลาครูบา

อาจารย์ท่านพูดออกมาจากใจ ว่าเราหลงอยู่ในหนังเขาน่ี หนังหุ้มไว้น่ี หลงกนัอยู่อย่างน้ัน เวลา

หลง คนเราเวลาหลงมันเป็นคร้ังเป็นคราว แต่เวลามันไม่หลงกพู็ดปากเปียกปากแฉะ เวลา

ตัวเองเป็นข้ึนมานะหน้ามืดตามัว น่ีพูดถงึเวลามันลืมตัวลืมตนไง เพราะมันลืมตัว  

ถ้ามันไม่ลืมตัวนะ เราเกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา เราบวชมาเป็นพระ

เป็นเจ้า เราบวชเป็นพระข้ึนมาแล้ว เหน็ไหม พระเป็นนักรบ เวลานักรบ เหน็ไหม ครูบา

อาจารย์ท่านบอกว่านักรบสาํคัญมาก ถ้าพระเราทรงธรรมทรงวินัยไม่ได้ใครจะทรง แล้วทรง

ธรรมทรงวินัยมันกต้็องทรงด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ไม่ได้ทรงด้วยความกะล่อนปล้ินปล้อน พูด

อย่างทาํอย่าง ถ้าพูดอย่างทาํอย่างนะ มันปล้ินปล้อน น่ีวัวลืมตีน ถ้าวัวลืมตีนเหน็ไหมมันล้มลุก
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คลุกคลานอย่างน้ัน ดูวัวส ิ เวลาที่มันม่ันคงข้ึนมา มันไม่ลืมสญัชาตญาณของมัน เวลาวัวนะมัน

กนิอะไรไม่อร่อยเท่ากนิหญ้าหรอก เวลากนิหญ้าข้ึนมาแล้วเหน็ไหม ถ้าถงึฤดูผสมพันธุมั์นก็

ผสมพันธุ์ของมัน เวลามันมีลูกข้ึนมามันกป็กป้องดูแลลูกของมัน น่ีเวลา เหน็ไหม น่ีที่วัวมันไม่

ลืมตีนมันกส็มฐานะของความเป็นวัว น่ีวัวไม่ลืมตีนใช่ไหม ถ้ามันวัวลืมตีนนะ ทาํชูคอ เด๋ียวเขา

กเ็อาไปเชือด  

แต่ถ้ามันเป็นจริง เป็นจริง เหน็ไหม เรามีสติปัญญาของเรา ถ้ามันมีสติปัญญาของเรา 

เหน็ไหม เรามาบวชเป็นพระ ถ้าบวชเป็นพระข้ึนมาแล้วจิตใจที่ละเอยีดอ่อนนะ มันจะสงวน

รักษาศีลธรรมของตน เราบวชใหม่ๆ อยู่กบัหมู่คณะน่ีเร่ืองศีลสาํคัญมาก ต่างคนต่างรักษา ต่าง

คนต่างรังเกยีจ ถ้าใครที่ศีลด่างพร้อย ศีลที่ไม่เสมอตัวมันรังเกยีจทั้งน้ันเลย ถ้ารังเกยีจ เหน็

ไหม เวลารังเกยีจนะเวลาเป็นธรรม เวลาพูดถงึธรรม เหน็ไหม ไม่พูดส่อเสยีด ไม่พูดเพ้อเจ้อ 

เพ้อเจ้อ เวลาเพ้อเจ้อๆ ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ ์เพ้อเจ้ออยู่อย่างน้ัน มันมีประโยชน์อะไรข้ึนมา  

ถ้าผู้ที่ปฏบัิตินะ เขารังเกยีจ เขารังเกยีจของเขา แล้วเขาถงึว่ามีความสงบระงับของเขา 

เขาอยู่ด้วยความไม่คลุกคลี เขารักษาหัวใจของเขา ถ้ารักษาหัวใจของเขา ถ้ารักษาหัวใจอนัน้ัน

ได้อยู่ที่ไหนมันกมี็ความสขุทั้งน้ันน่ะ เวลาบอกว่า “สขุอื่นใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี” ถ้าจิตมันมีสติ

รักษา มีคาํบริกรรมรักษาไว้ มีพุทโธรักษาไว้ น่ีมันอยู่ที่ไหน เหน็ไหม เวลาเขามองเรา น่ีเป็น

พระเป็นเจ้านะ อยู่โคนไม้อยู่ป่าอยู่เขา วันคืนล่วงไปๆ เขาอยู่กนัได้อย่างไงๆ โลกเขาสงสยันะ 

โลกเขามีการร่ืนเริง มีนักขัตฤกษ์ เขามีมหรสพ เขายังรอวันรอคืน แต่เอะ๊ไอ้พระเรา เหน็ไหม 

แล้วถ้ามีอยู่แล้วน่ี ศีล ๘ ไม่ดูการละเล่นฟ้อนราํ น่ีกเ็หมือนกนั เวลานักเลงการพนัน นักเลง

กลางคืน ที่ไหนมีกไ็ปที่น่ัน  

แล้วดูส ิ บวชมาแล้วแห้งแล้ง บวชมาเป็นพระอยู่ป่าอยู่เขาไม่เหน็มีสิ่งใดมาเป็นที่

น่าช่ืนชมเลย แต่ถ้าเราฝึกหัดของเรา เรามีสติปัญญาของเรา เรามีคาํบริกรรมของเรา น่ีรักษา

หัวใจของเรา มันเหน็ตรงข้ามหมด เหน็ว่าทาํไมมันหยาํเปกนัได้อย่างน้ัน น่ีโลกชาวพุทธมัน

เป็นไปได้อย่างน้ัน เวลานักวิชาการเวลาบอกว่าชาวพุทธ เหน็ไหม เช้ากตั็กบาตร ตกเยน็กตี็ไก่ 

กลางคืนกเ็ล่นไพ่ เอะ๊ ชาวพุทธทาํไมเป็นอย่างน้ัน น่ีชาวพุทธๆ เราไง  

แต่ถ้าเป็นผู้ที่เขามีศีลมีธรรม เหน็ไหม ผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมเขากไ็ปวัดไปวาของเขา เขา

กดู็แลใจของเขา เขาฝึกหัดภาวนาของเขา แล้วเขามีความสขุของเขา น่ีถ้าพูดถงึไม่ถงึคราว เหน็

ไหม เขาเรียกว่าสภาคกรรม กรรมร่วมกนัไง เกดิร่วมสมัยกบัใคร ถ้าเกดิร่วมสมัยกบัคนที่ปาก

เปียกปากแฉะนะ เวลาไปจาํศีลมันกไ็ปนินทากนัอยู่อย่างน่ันนะ เวลานินทามันกร็าํคาญ เวลา

คนมาจากโลกเขาเบ่ือหน่ายนะ คนมาจากโลกเขาเร่าร้อนมาเขาเบ่ือหน่ายทางโลกมาแล้วน่ี ไป
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วัดไปวาเขากต้็องการความสงบระงับทั้งน้ัน ผู้ที่คุ้นชิน พอคุ้นชินข้ึนมาหนังหนา พอหนังหนา

ข้ึนมาน่ีแล้วเที่ยวนินทากาเลอยู่อย่างน้ันน่ะ ไอ้คนที่เขามาเขากร็าํคาญ พอราํคาญเขามีมารยาท

ไง เขาไม่พูดของเขา เขาเกบ็ไว้ในใจของเขา 

น่ีกรรม อยู่กบัคนพาลมันเป็นความทุกข์อย่างย่ิงของคนผู้ที่มีศีลมีธรรม เวลาเขาคิดเขา

คิดของเขาอย่างน้ันนะ ถ้าเรามีสติมีปัญญาของเรา เรารักษาของเรา น่ีมันพิสจูน์จากภายใน ถ้า

มันพิสจูน์จากภายใน ถ้ามันทุกข์มันยากๆ ต้ังแต่เราบวชมาน่ี พอบวชมา เหน็ไหม เขาเรียกว่า 

นิสยัฆราวาส นิสยั นิสยัเราคุ้นชินอยู่กบัการใช้ดาํรงชีวิต เหน็ไหม นิสยัคุ้นชินกบัการกนิข้าววัน

ละ ๓ ม้ือ นิสยัไง คนที่จะบวชข้ึนมาเขากฝึ็กหัดก่อน หัดกนิข้าวม้ือเดียว หัดต่างๆ ข้ึนมา เขา

หัดของเขามา น่ีฆราวาสธรรม นิสยัของฆราวาส  

พอมาบวชเป็นพระข้ึนมาน่ี นิสยัของฆราวาสมันกนิ็สยัฆราวาส กต้็องมาฝึกหัดให้ได้

นิสยัๆ พอได้นิสยัข้ึนมา เหน็ไหม นิสยัของสมณะๆ เขากต้็องการความสงบระงับ ถ้าต้องการ

ความสงบระงับ ที่ใดกไ็ม่กระทบกระเทือนกนั ไอ้น้ีสาํคัญมาก ไม่กระทบกระเทือนกนันะ ต่าง

คนต่างมีนํา้ใจต่อกนั ต่างคนต่างเหน็ใจต่อกนั นักรบด้วยกนัๆ มันต้องการชัยภมิูไง ดูส ิ เวลา

ศึกสงครามข้ึนมานะ ใครที่มีชัยภมิูที่ดีกว่า เหน็ไหม เขาได้เปรียบ การรบทัพจับศึก ถ้าใครมี

ชัยภมิูที่ดีกว่า ใครมีความพร้อมที่ดีกว่า ใครมีอาวุธที่ดีกว่า เขาได้เปรียบทั้งน้ันนะ  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราเป็นนักรบๆ เหน็ไหม สปัปายะ สิ่งที่สงบสงัดเป็นชัยภมิูที่ดี 

ชัยภมิูที่มีการประพฤติปฏบัิติ แล้วเรากเ็ลือกอย่างน้ัน เหน็ไหม เราเลือกมาบวช บวชแล้วเรา

มาอยู่ป่าอยู่เขาของเรา เวลาอยู่ป่าอยู่เขาของเรา เราเลือกชัยภมิูที่ดี ถ้าชัยภมิูที่ดีแล้วทาํไมจิตใจ

มันไม่ดีด้วยล่ะ ถ้าชัยภมิูที่ดีนะจติใจที่มันดีมันยึดชัยภมิูอย่างน้ันได้มันต้องมีความพอใจส ิ ถ้ามี

ความพอใจมันมีความพอใจต่อเม่ือ ต่อเม่ือใครฝึกหัด น่ีไง จากนิสยัฆราวาสๆ เหน็ไหม เรา

ฝึกหัดของเรา มันกไ็ด้นิสยัของสมณะ 

นิสยั เหน็ไหม การเหยียด การคู้ การด่ืม การฉัน การก้าวการเดิน มันมีนิสยัๆ ถ้านิสยั

ข้ึนมา เหน็ไหม น่ีมันระวังข้ึนมา ชัยภมิูจากข้างนอกมันกชั็ยภมิูจากข้างในไง น่ีนิสยัของสมณะ 

ถ้านิสยัของสมณะข้ึนมาแล้วน่ีมันจะรักษาข้ึนมา เหน็ไหม มันไม่ใช่วัวลืมตีนไง ถ้าวัวลืมตีนมันก็

อยู่อย่างน้ัน หยาบๆ อยู่อย่างน้ันนิสยัฆราวาส นิสยัของคฤหัสถเ์ขา ถ้านิสยัของคฤหัสถข้ึ์น

มานะ คฤหัสถท์ี่เขาสงบระงับ เขามีมารยาท เขายังทาํได้ละเอยีดอ่อนกว่าน้ัน  

ถ้าเราเป็นนักรบ เหน็ไหม เราเป็นพระ ถ้าเป็นพระน่ีการแสดงออกน่ีมันเป็นการยกธง

ข้ึน เวลาเราห่มผ้ากาสาวพัสตร์นะ ธงชัยพระอรหันต์ การยกธงข้ึนๆ คือกริิยาการกระทาํของ
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เราน่ีแหละ ความเป็นอยู่ของเรานะ สงัคมเขาจับจ้องทั้งน้ัน เขาจะพูดหรือไม่พูดน่ีอกีเร่ืองหน่ึง 

ดีหรือช่ัวเขารู้ได้ทั้งน้ัน คนเราอยู่ด้วยกนัมันเหน็ทั้งน้ัน ดูส ิขนาดไม่เหน็ ดูส ิเราอยู่วัดกนั เหน็

ไหม ข่าวคราวมันมาตลอด ที่น่ันเป็นอย่างน้ัน ที่น่ีมันเป็นอย่างน้ี ข่าวคราวมันมาตลอด เราไม่

ต้องไปมันยังลอยมาเลย  

ฉะน้ัน เวลาหลวงตาท่านพูด เหน็ไหม เราได้ยินแว่วๆ เวลาคนไปฟ้องท่าน ท่านบอก 

เราได้ยินแว่วๆ เรากพู็ดแว่วๆ ไว้ก่อนไง แต่ถ้าวันไหนนะ ถ้ามันชัดเจนข้ึนมามันกจ็บไง แต่ถ้า

มันแบบมันแว่วๆ ท่านกพู็ดแว่วๆ การที่พูดแว่วๆ นะคือเตือน การพูดแว่วๆ มันหมายถงึมันมี

โอกาสคุยกนัอยู่ได้ แต่ถ้ามันแว่วๆ จนมันไม่ไหวแล้วน่ีมันกจ็บ ถ้ามันจบ เหน็ไหม เราไม่ต้อง

ไปสบืข่าวที่ไหนเลย มันยังแว่วๆ มาตลอดเลย แล้วชีวิตของเราน่ีมันไม่แว่วๆ เหรอ มันไม่ขจร

ขจายไปเหรอ ดีกเ็ป็นดี ช่ัวกเ็ป็นช่ัว ถ้าเป็นสมณะกเ็ป็นสมณะไง น่ีถ้าเป็นวัว เหน็ไหม วัวที่มี

หลักมีเกณฑ ์วัวที่เขามันม่ันคงข้ึนมา มันไม่ลืมตีนมันนะ มันกไ็ม่ทาํให้ชีวิตมันตกตํ่าไป  

น่ีกเ็หมือนกนั ชีวิตของสมณะ เราไม่ใช่วัวลืมตีน เราต้องมีศีลมีธรรมของเรา เรามีข้อ

วัตรปฏบัิติของเรา เราทาํสิ่งใดกเ็พ่ือหัวใจของเรา ทาํแล้วเป็นของเราทั้งหมด เวลาน่ีภิกษุเป็นผู้

ที่ห่มผ้ากาสาวพัสตร์ธงชัยพระอรหันต์ ยกธงข้ึนๆ ด้วยข้อวัตรปฏบัิติ เราปฏบัิติเข้าไปน่ีไม่ต้อง

ไปอวดใครหรอก เขารู้ทั้งน้ัน อยู่ที่ไหนกรู้็ เวลาครูบาอาจารย์ท่านพูด เหน็ไหม หลวงตาท่าน

พูดประจาํ “ขอให้มีคุณธรรมเถอะ ไปอยู่ในถํา้ไหน ป่าไหนทั้งน้ันนะ ไม่มีทางปิดได้หรอก” ไม่

มีทาง แต่ยกธงข้ึนแล้วยกชูไว้ตลอด ลืมตีนนะ โอ้โฮ แหม ไปเลย มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอก 

มันกเ็ป็นการฉาบฉวย มันเป็นเร่ืองโลกๆ 

  เร่ืองโลกๆ มันกเ็ป็นแบบน้ัน โลกธรรม ๘ มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ เหน็ไหม มี

ลาภอยากมีลาภอยากมียศ น่ีสรรเสริญนินทา อยากมีอย่างน้ันนะ ตรงข้ามทั้งน้ันนะเพราะมันมี

แล้วมันกต็รงข้าม มีลาภกเ็สื่อมลาภ มียศกเ็สื่อมยศ มันเป็นธรรมดาของมันอยู่แล้ว แล้วเราไป

แสวงหาสิ่งที่มันจะเสื่อมสภาพ แล้วไปแสวงหามันทาํไม แต่ถ้าเรามีคุณธรรมของเรา ไม่ใช่วัว

ลืมตีน เรามีข้อวัตรปฏบัิติของเรา เรามีคุณธรรมของเรา เราทาํเราปฏบัิติของเรา มันจะขจร

ขยายไปมากน้อยขนาดไหน กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมันหอมทวนลม มันทวนกระแสลมข้ึน

ไป น่ีมันรู้อยู่แล้ว มันรู้ของมันโดยธรรมชาติของมัน มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว ถ้าเรา

ไม่ใช่กลองจัญไร ไม่มีใครตี ตูมตามๆ เขาว่ิงหนีหมด กลองมันต้องให้เขาตีส ิ ถ้าเขาตีข้ึนมา 

เหน็ไหม มันถงึจะมีเสยีงดัง  

น่ีไง น่ีกเ็หมือนกนั เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนมาเขาทุกข์เขายากมา เรามีอะไรไปร้ือเคร่ือง

ตอบรับเขา สิ่งที่ตอบรับเขาได้กต็อบรับเขาด้วยประสบการณ์จริง ประสบที่ปฏิบัติมาน่ี ถ้าเรารู้
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จริงเหน็จริงแล้วมันเป็นสมบัติของเรา มันอยู่ในใจของเราน่ี มันจะชักข้ึนมาเม่ือไหร่กไ็ด้ดาบ ถ้า

เรามีดาบอยู่นะเราจะชักข้ึนมาเม่ือไหร่กไ็ด้ น่ีกเ็หมือนกนั ขอให้มันเป็นจริงข้ึนมา ถงึตอนน้ัน

มันถงึเป็นประโยชน์ไง ถ้ามันยังไม่เป็นประโยชน์นะ เราคมอยู่ในฝกั ถ้าคมอยู่ในฝกัมันกจ็บสิ้น

ไง ไอ้น่ีไม่อย่างน้ัน วัวลืมตีน มันแบบว่ามันเอาสข้ีางเข้าถู มันเสยีหายไปทั้งน้ัน เสยีหายทั้ง

สงัคม เสยีหายทั้งเราด้วย  

ถ้ามันไม่เสยีหายทั้งสงัคมและไม่เสยีหายทั้งเรา เหน็ไหม เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนๆ 

ให้พยายามฝึกหัดปฏบัิติข้ึนมา ถ้าฝึกหัดข้ึนมามันกเ็หมือนกบัเราทาํทางวิชาการ ทาํการวิจัยใน

หัวใจของเรา ถ้าเราทาํวิจัยในหัวใจของเราน่ี เราเป็นคนทาํวิจัยเสยีเอง เรารู้เราเหน็ของเราเสยี

เอง เราเป็นเสยีเอง น่ีปัจจัตตัง สนัทิฏฐิโก มันเป็นปัจจัตตัง มันชัดๆ ชัดเจนอยู่อย่างน้ี ถ้ามัน

ชัดเจนอยู่อย่างน้ี มันเป็นความจริงอยู่อย่างน้ี  

แต่เราไม่ทาํอย่างน้ีไง แล้วโลกกบัธรรม เราเกดิมากบัโลกเราปฏเิสธโลกไม่ได้หรอก เรา

เกดิมากบัโลก เรามีพ่อมีแม่ ถ้าไม่มีพ่อมีแม่เราจะเกดิเป็นคนมาได้อย่างไง เราเกดิเป็นคนข้ึน

มาแล้ว เหน็ไหม แต่เรามีอาํนาจวาสนาข้ึนมา เรามาบวชของเรา พ่อแม่กคื็อพ่อแม่ น้ันน่ะเป็น

เร่ืองโลกๆ เหน็ไหม น่ีปฏบัิติแล้วพระเราสามารถบิณฑบาตเล้ียงพ่อเล้ียงแม่ได้ ผู้หญิงพระ

ห้ามจับต้อง เว้นไว้แต่แม่ แต่เวลาเจบ็ไข้ได้ป่วยนะ เว้นไว้แต่แม่ 

ถ้าเราบวชมาทั้งชีวิตของเราน่ี เราศึกษาเร่ืองน้ีได้มันเป็นสมบัติของเราไง มันเป็นสมบัติ

ของเรา มันอบอุ่นในใจของเรา ขอให้ถงึเวลาน้ันเถอะ ทาํไมเราจะไม่รักพ่อรักแม่ ถ้าพ่อแม่เรา

มีพ่ีน้องหลายคน เพราะมีพ่ีน้องดูแลน่ันกจ็บ เราไม่ควรทาํ ไม่ควรทาํเพราะมันเป็นโลกวัชชะ 

โลกเขาจะติเตียน แต่ถ้ามันไม่มีใครดูแลรักษา ทาํไมเราจะทาํไม่ได้ ถ้าเราคมในฝกัน่ี ทาํไมมัน

จะทาํไม่ได้ เราทาํได้ทั้งน้ันนะ แต่เรามีพ่ีมีน้องมีคนที่ดูแลอยู่เรากไ็ม่ควรทาํ ถ้ามันถงึเวลาที่มัน

จะเป็นประโยชน์กบัเรา มันเป็นประโยชน์ทั้งน้ันนะ ถ้าเรามีคุณธรรมในใจของเรา เราทาํความ

จริงของเราข้ึนมา เราไม่ลืมตัวลืมตนไง ไม่ลืมตัวลืมตนแล้วมันไม่หว่ันไหวด้วย มันไม่หว่ันไหว

ใดๆ  

น่ีคร่ึงๆ กลางๆ เวลาพูดกห่็วงโลกห่วงนู่น ห่วงคนน้ัน ห่วงคนน้ี ห่วงไปหมดเลย แล้ว

เวลาจะปฏบัิติกไ็ม่ได้เร่ืองแล้วเพราะมันส่งออก เวลามาถงึเรากเ็ป็นพระ อนัน้ันมันเร่ืองโลก 

เราอยู่กบัโลก เราเกดิมากบัโลก แต่อยู่กับโลก โลกกบัธรรม แต่ตอนน้ีมันเป็นหน้าที่ มันเป็น

เวลาที่เราจะประพฤติปฏบัิติใช่ไหม เป็นเวลาที่เราจะวิจัยในหัวใจของเราใช่ไหม เราจะทาํความ

เป็นจริงข้ึนมาในใจของเรา ถ้ามันเป็นจริงข้ึนมาในใจของเราข้ึนมาน่ี มันเป็นสจัจะเป็นความจริง

ข้ึนมาน่ี มันเป็นเวลาของเรา คนเราเวลาจะเติบจะโตข้ึนมาน่ีมันกต้็องมีการศึกษา มันต้องมี



เทศน์พระ เร่ือง ววัลืมตีน ๖ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

ปัญญา มันต้องมีหน้าที่การงาน  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราเป็นพระๆ เหน็ไหม ดูส ิ หลวงตาท่านพูดประจาํ เราเป็นผู้น้อย

มาก่อนๆ เวลาเป็นผู้น้อยนะ ท่านบอกว่า “เหมือนบ๋อยกลางวัดเลย” อยู่หนองผือนะ

รับผิดชอบทุกๆ อย่างเลย เราเป็นผู้น้อยมาก่อน เราฟังแล้วสะเทือนใจทุกที เราเป็นผู้น้อยมา

ก่อนนะ คนที่จะเป็นผู้ใหญ่ ถ้ามันเป็นผู้น้อยมาก่อนมันศึกษามาก่อน มันศึกษามา มันฝึกหัด

ของมันมานะ เวลามันเป็นผู้ใหญ่ข้ึนมาน่ีมันบริหารจัดการได้ ไอ้น้ีผู้น้อยกไ็ม่ได้เป็น เป็นผู้น้อย

กไ็ม่ยอมเป็นผู้น้อย เป็นผู้น้อยกอ็ยากจะเป็นผู้ใหญ่ จะให้เป็นผู้ใหญ่มันกไ็ม่เป็นอกี ให้บริหาร

กบ็ริหารไม่ได้ ให้ทาํกท็าํไม่ได้ เวลาให้เป็นผู้น้อยกเ็ป็นไม่ได้ ให้เป็นผู้ใหญ่กเ็ป็นไม่ได้ น่ีวัวลืม

ตีน เป็นอะไรเป็นไม่ได้สกัอย่าง ไม่มีความดีสกัอย่าง  

แต่ถ้ามันฝึกหัดของเรา เราเป็นผู้น้อยๆ เวลาของเรานะ เวลาน่ีหายากมาก เพราะเรา

บวชใหม่ๆ เรากแ็สวงหาอย่างน้ี แสวงหาเวลาปฏิบัตินะ ไปวัดไหนกแ็ล้วแต่ ถ้าธุดงค์ไปอยู่ด้วย

ตัวคนเดียวกส็ะดวกสบาย แต่เวลามันไป เหน็ไหม มันอย่างที่ว่าหลวงตาท่านเวลาธุดงค์ไป เรา

จะไปซักผ้า ท่านบอกไว้เลยถงึเวลา ๑๔ คํ่าจะไปซักผ้าวัดไหนๆ มันกต้็องเข้าไปทั้งน้ัน เวลามัน

เข้าวัดเข้าวามันมีหมู่คณะ เวลาหมู่คณะชักชวนกนัไป เหน็ไหม  

สิ่งที่ว่าเรากแ็สวงหาอย่างน้ี เรากส็งัเกตว่ามันมีเวลาหรือไม่ ถ้าเป็นพระน้อยๆ นะ เป็น

ผู้น้อยมาก่อน เวลาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่มีเวลาหรอก พอเป็นผู้ใหญ่ข้ึนมาแล้วนะเร่ืองปฏสินัถาร 

ภิกษุทาํให้ศรัทธาไทยตกล่วงเป็นอาบัติปาจิตตีย์ เวลาโยมที่เขามาวัดมาวาน่ี เหน็ไหม เราไป

โต้แย้งกบัเขา ไปมีปัญหากับเขาน่ี เวลาถ้าเขาโกรธ เขาไม่พอใจเร่ืองของศาสนาน่ีมันเป็นอาบัติ

กบัพระองค์น้ันเลยนะ ภิกษุทาํให้ศรัทธาไทยตกล่วง 

ฉะน้ันเวลาเราเป็นผู้ใหญ่ เหน็ไหม เวลาที่ใครเขาเข้ามาน่ี ถ้าเขามา ถ้าเราเป็นธรรมๆ 

นะ ถ้าเขาเป็นโลก เป็นโลกกร็ะดับของทาน ทาํทานกท็าํทาน เราไม่ไปกระทบกระเทอืนกบัเขา 

ถ้าเขามีระดับของทาน ระดับของภาวนา ใครภาวนาติดขัดมา เหน็ไหม ทันทีเลย น่ีคมในฝกั 

มันพร้อมอยู่แล้วอยากจะชักอยู่แล้วแหละมันไม่เคยชักสกัท ี เพราะมันไม่มีประโยชน์ ชักมา

ทาํไมกไ็ม่รู้ ชักมาเด๋ียวมันบาดมือตัวเอง แล้วถ้ามันมีคนที่อยากจะถามปัญหานะ พร้อมเสมอ

เลย ถ้าอย่างน้ันมันกเ็ป็นประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย เหน็ไหม ไอ้น่ีมันไม่มี ได้แต่ข่าวลือ เขาเล่าว่า 

เขาว่าอย่างน้ัน เขาฟังอย่างน้ี รํ่าลือกนัแล้วกอ็ยากอวด อยากจะล้ิมรสของธรรม อยากจะฟัง

ธรรม มาถงึน่ะอาจารย์เทศน์ให้ฟังซะหน่อย เอง็รู้จักเทศน์เหรอ เอง็น่ะอะไร น่ันมันมีประโยชน์

ไหม 
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น่ีบอกว่าถ้าเราทาํศรัทธาไทยให้ตกล่วงเป็นอาบัติ แต่น้ีมันเป็นศรัทธาๆ ที่เขาศรัทธา

ศาสนาจริงเหรอ เขามาทาํไม เขามาเพ่ืออะไร เอาศาสนาบังหน้าแล้วกเ็ฮกนัไปเฮกันมาอย่าง

น้ันเหรอ น่ีเขาต้องการธรรมะเหรอ เขาฟังธรรมะยังไม่เป็นเลย เขายังไม่รู้เลยว่าธรรมะคืออะไร 

พูดไปเขาไม่รู้เร่ืองด้วย ไอ้คนที่เขาอยากรู้ส ิไอ้คนที่เขาต้องการส ิถงึเวลาน่ีพูดคาํเดียวเขารู้เลย 

เข้าใจครับๆ ไอ้ที่ไม่รู้น่ีมันไปพูดเร่ืองอะไรกนั  

น่ีพูดถงึเร่ืองโลก ถ้าเป็นเร่ืองธรรมล่ะ เร่ืองธรรม เหน็ไหม ผู้ที่เขาแสวงหา ผู้ที่เขาเป็น

ธรรมๆ น่ีเขาต้องการครูบาอาจารย์ที่สงบระงับ เขาต้องการครูบาอาจารย์ที่ช้ีทางเขาได้ ถ้าช้ีทาง

เขาได้ เวลาเขาไปปฏบัิติที่ไหนมา เหน็ไหม สาํมะเลเทเมา เวลาไปเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นจริง

ข้ึนมาฟังแล้วมันเข้าใจ ถ้าจิตใจมันยังสาํมะเลเทเมาอยู่น่ี ฟังความเป็นจริงไม่เข้าใจเขากยั็ง

สาํมะเลเทเมาอยู่อย่างน้ันเป็นโลก แต่ถ้าผู้ที่เป็นจริงๆ เขาสาํมะเลเทเมามาพอแล้ว เขาต้องการ

ความจริง พอเขาต้องการความจริง เขาเหน็กริิยาเขากเ็ข้าใจได้ พอเขาเข้าใจได้น่ีถ้าเป็นธรรม

ข้ึนมา เหน็ไหม มันเป็นธรรม  

มันเป็นธรรมๆ มันไม่มีอะไรกระทบกระเทือนทั้งสิ้นเลย มันดีสาํหรับเราเลย แล้วเรา

ตอนน้ีเราเป็นผู้น้อยๆ น่ี เรากแ็สวงหาของเราส ิ เวลามันทาํ มันปฏบัิติข้ึนมาน่ีมันตกทุกข์ได้

ยาก เหน็ไหม เวลาปฏบัิติข้ึนมาจิตมันคิดอย่างน้ี เราเน่ียตกทุกข์ได้ยาก ปฏบัิติมันจะได้สม

ปรารถนาหรือไม่สมความปรารถนา วิตกกงัวลไปเท่าไหร่มันกไ็ด้แค่น้ันนะ มันจะเป็นสิ่งใดน่ัน

มันกแ็ล้วแต่วาสนา แต่ขณะที่กระทาํๆ ขณะที่อยากได้เพราะอะไร ที่อยากได้มันยืนยันไง องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไว้แล้ว หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันท่านปฏบัิติของท่านมา 

น่ีศึกษาประวัติได้ หลวงปู่เสาร์ท่านเกดิที่ไหน หลวงปู่ม่ันท่านเกดิที่ไหน ท่านปฏบัิติมานะกี่

พรรษา กี่พรรษาที่ท่านสมบุกสมบันมา มันมีตัวตน มันมีผู้ปฏบัิติได้จริงไง 

น่ีกเ็หมือนกนั ย้อนกลับมาที่เรา น่ีเราเกดิที่ไหน คิดจะบวชเม่ือไหร่ บวชเม่ือน้ัน บวช

แล้วได้อะไร ถ้าบวชแล้วมีกระทาํนะ แล้วมันตกทุกข์ได้ยากๆ ย้อนกลับไปเลย มองไปโลก ดูส ิ

คนที่ปรารถนาอยากประพฤติปฏบัิติเขาไม่มีโอกาสทั้งน้ันเลย เขาแหงนหน้ามองหาเลย แหงน

หน้าคอยมองเลยว่าผู้ที่ปฏบัิติเขามีโอกาส ผู้ที่ประพฤติปฏบัิติน่ีเขาจะบรรลุธรรม ผู้ที่ปฏบัิติข้ึน

มานะ เขาพยายามแสวงหาสิ่งน้ีเลย แล้วเราเป็นผู้มีโอกาสอยู่น่ี เราเป็นผู้ที่ประพฤติปฏบัิติอยู่น่ี 

เขาต้องการความเป็นอยู่แบบเราน่ี แล้วเวลาเป็นอยู่แบบเราน่ี ในทางจงกรม ในน่ังสมาธิภาวนา

มันได้ผลหรือไม่ มันเป็นจริงอย่างที่เขาปรารถนาหรือไม่ มันคิดย้อนกลับไง 

น่ีไง ถ้ามันไม่ได้หน้าได้หลัง เวลาไม่ได้หน้าได้หลังนะ สิ่งใดๆ ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็น

ประโยชน์ทั้งสิ้นเลย ไอ้น่ันเขาเป็นโลกๆ กเ็ป็นเร่ืองของเขา ไอ้น่ีของเราเป็นธรรมไง ถ้าเราเป็น
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ธรรมๆ แล้วเราพยายามประพฤติปฏบัิติอยู่ เราจะหาความจริงในใจของเราไง ถ้าหาความจริง

ของเรา เหน็ไหม เขาปรารถนาเขาต้องการให้เป็นแบบเรา เขาอยากให้ประพฤติปฏบัิติแบบเรา 

แล้วเวลาเราปฏบัิติในจริงๆ ของเราน่ี ปฏบัิติแล้วมันมีความสขุไหม จิตมันสงบไหม มันเร่า

ร้อนไหม เราคิดแบบพระหรือคิดแบบโลก คิดแบบธรรมหรือคิดแบบโลก คิดกต้็องคิดแบบ

ธรรมๆ เราต้องทาํได้ส ิ

เราแสวงหาโอกาสอย่างน้ีใช่ไหม โอกาสอย่างน้ีที่เราแสวงหา แล้วโอกาสมันมาถงึเรา

แล้ว เราน่ีไฟสมุขอน จะให้มันเผาใจเราอยู่ตลอดไปอย่างน้ีเหรอ มันเป็นนักรบแล้ว เป็นนักรบ

แล้วมีโอกาสรบแล้วน่ี แล้วถ้ามันไม่รบน่ีมันเสยีชาติเกดิ นักรบ เวลาเข้าไปเผชิญกเิลสแล้วมัน

รบไม่เป็น รบไม่ได้ นักรบอะไรจะเข้าไปรบกบักเิลส เข้าไปเผชิญหน้ากบัมันส ิในทางจงกรมน่ัง

สมาธิภาวนาน่ี น้ีนักรบไพล่ไปไง วัวลืมตีน เป็นวัวแต่มันลืมตีนมันไง หญ้ากไ็ม่กนิ จะกนิอะไร 

จะไปไหน  

  น่ีกเ็หมือนกนั หน้าที่ของพระไม่ทาํ หน้าที่ของพระไม่ปฏบัิติ หน้าที่ของพระแล้วไม่จริง 

ถ้ามันจริงข้ึนมาน่ี เราเดินจงกรมน่ังสมาธภิาวนา พยายามทาํของเรา ถ้ามันน้อยเน้ือตํ่าใจนะๆ 

มันมีทุกคน เวลาครูบาอาจารย์ เหน็ไหม เราฟังมาตลอด หลวงปู่เจ๊ียะ หลวงตาน่ี เวลาเดิน

จงกรมอยู่ในป่า เวลาเขามีนักขัตฤกษ์ เขาไปเที่ยวกนันะ โอ้ เขามีความสขุเนาะ โลกเขายังมี

ความสขุอยู่ ไอ้เรามันทุกข์ยากขนาดน้ีๆ แต่มันกมี็ปัญญา มีปัญญาไล่มาเลยนะ เราไม่เคยทาํ

เหรอ เอง็ไม่เคยเที่ยวงานอย่างน้ีเหรอ  

  ถ้าเราเป็นชุมชนอยู่อย่างน้ี เราอยู่ในหมู่บ้านอย่างน้ี งานนักขัตฤกษ์งานประจาํปีกมี็อยู่

ทุกปี เรากเ็คยทาํมาแล้ว ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยน่ี เรากเ็คยมาแล้ว ไปเที่ยวกลับมาแล้วพรุ่งน้ีนอน

ไม่ต่ืน ร่างกายอ่อนแอไปหมด มันกเ็ป็นอยู่อย่างน้ันนะ แล้วจะมีความสขุตรงไหน แต่กเิลสมัน

กเ็สี้ยม โอ้ เขามีความสขุกนัเนาะ มันจะมีแต่ข้ีทุกข์ข้ียากเราน่ี มาเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาอยู่

คนเดียวน่ี มีแต่ความทุกข์อยู่คนเดียวน่ี เวลากเิลสมันแหย่ๆ ด้วยอาํนาจวาสนาของท่านทั้ง ๒ 

องค์ ท่านบอกว่า เวลามันข้ึนป๊ับ ปัญญามันไล่มาแล้ว เรากเ็คยเป็นมาแล้ว เรากเ็คยเที่ยวมา 

แล้วเที่ยวมาแล้วมันได้อะไรข้ึนมา  

เวลาเรามาบวชเป็นพระ เหน็ไหม เรากเ็คยเป็นมาอย่างน้ัน แล้วเรามาศึกษาน่ีมัน

ซาบซ้ึงในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลามาประพฤติปฏบัิติอยู่น่ี เรา

ประพฤติปฏบัิติอยู่น่ีเพ่ือจะละจะถอดจะถอนมัน เวลาปัญญามันไล่เข้ามาๆ เหน็ไหม พอไล่เข้า

มาเวลามันโล่งมันโถงมัน เฮ้อ! แต่ถ้าไม่เท่าทันมันนะ มันจะย่องไปกบัเขานะ ดูส ิ เวลาไปดู

นักขัตฤกษ์กบัเขา ไปเที่ยวกบัเขา มันไม่สมกบัเพศของสมณะเลย  
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เพศของสมณะเป็นเพศของผู้ที่สงบระงับ เป็นเพศของผู้ที่เหน็ภัยในวัฏสงสาร เป็นเพศ

ที่เราจะต่อสู้กบักเิลส ถ้ามันเหน็ภัยในวัฏสงสารมันจะย้อนกลับมาที่น่ีไง แล้วการเดินจงกรมน่ัง

สมาธิภาวนามันกร็าบร่ืนไง แล้วเวลามันเอาใจของเราไว้ เหน็ไหม เวลาเราได้ยินเสยีง ได้ยินสิ่ง

ที่เขาเพลิดเพลินกนัอยู่มันกแ็ฉลบไปกับเขา แวบไปกบัเขา มันกฟุ้็งซ่านในใจ เวลามีสติปัญญา

ไล่มันทัน เหน็ไหม โอ้ มันเยน็ลงๆ นะ มันเบาลง สิ่งที่มันคิดไปๆ มันเร่ิมจางลงๆ จนมัน

ปล่อยหมด เฮ้อ น่ีคืออะไร เหน็ไหม  

เวลานักรบๆ มันจะรบอย่างน้ี เวลานักรบๆ มันต้องมีสติปัญญา ใครว่าฉลาดๆ ไอ้

ฉลาดๆ แกมโกง ไอ้ฉลาดอย่างน้ันฉลาดโดยกเิลสไง น่ีไง เวลาฉลาดโดยกเิลส เรากท็าํได้ 

อย่างนู้นเรากท็าํได้ อย่างน้ีเราทาํได้ โธ่! ครูบาอาจารย์เราดีๆ นะ อย่างน้ีเราไม่ทาํ น่ีใครจะทาํ

ไม่ได้ ใครกท็าํได้ทั้งน้ันนะ แต่เราไม่ทาํ มันทาํไปทาํไม มันเป็นเวรเป็นกรรมทั้งน้ันนะ เวลา

ประพฤติปฏบัิติข้ึนมา เหน็ไหม ทาํไมเราทาํสมาธิไม่ได้ ทาํไมเราไม่เกดิญาณวิถ ีว่าอย่างน้ันเลย

นะ เวลาเราเกดิปัญญาๆ น่ี ปัญญามันเร่ิมต้นมันฝึกหัด เวลามันจะสรุปลง มันสรุปโดยญาณวิถี

เลย จิตที่ละเอยีดลึกซ้ึง ถ้าเวลาเป็นอย่างน้ันทาํไมเราไม่ทาํ ไอ้ที่ว่าทาํได้ๆ ทาํไปเพ่ืออะไร ไอ้

ทาํได้ๆ น่ี เวลาจะมาประพฤติปฏบัิติกว่็ามันทาํไม่ได้ๆ เพราะอะไร เพราะว่าจิตมันหยาบๆ จิต

มันส่งออกไปอย่างน้ันนะ จิตมันส่งออกแล้วสิ่งที่คิดๆ อยู่น้ันที่ว่าฉลาดๆ สญัชาตญาณ 

สญัชาตญาณมันคิดได้ทั้งน้ันนะ  

สญัชาตญาณ เหน็ไหม มันเกดิข้ึนจากจิตทั้งน้ันนะ สิ่งที่สญัชาตญาณมันเกดิอย่างน้ัน ๆ 

นะ แล้วเรายํา้คิดยํา้ทาํอยู่อย่างน้ันนะ สญัชาตญาณมันกมี็อาํนาจของมันข้ึน สญัชาตญาณที่เลว

ทรามนะ ไอ้วัวลืมตีนนะ มันกจ็ะทาํให้ใจดวงน้ีไปกบัมันอยู่ในอาํนาจกบัมัน มันจะมีประโยชน์

อะไรกบัมัน  

  น่ีคนที่มีสติปัญญาต่างหากจะยับย้ังมันๆ นะ ยับย้ังมันด้วยพุทธานุสติ ยับย้ังมันด้วย

ปัญญาอบรมสมาธิ ยับย้ังจนมันสงบระงับ พอมันสงบระงับข้ึนมามันเกดิภาวนามยปัญญาข้ึนมา 

เหน็ไหม มันโล่งมันโถงหมดมันปล่อยวางหมด เวลามันปล่อยวางหมดมันพิจารณาของมันไป 

น่ีปัญญา ปัญญามันเกดิข้ึน ถ้ามันมีอาํนาจวาสนาถ้ามันไม่คิดไปแบบเราทาํได้ๆ เราอยากทาํ 

เรามีปัญญาๆ การคดการโกงนะ เพราะการคดการโกงมันทาํความหน้าด้านให้กบัจิต มันทาํ

หน้าด้านๆ ให้กบัหัวใจของตน พอหัวใจของคนนะมันหน้าด้าน มันกท็าํแต่สิ่งที่หน้าด้าน 

  แต่ถ้ามันเป็นจริงข้ึนมา เหน็ไหม เป็นจริงข้ึนมาด้วยสติด้วยปัญญาข้ึนมา มันปล่อย

วางๆ เข้ามา ถ้ามันปล่อยวางเข้ามา ไอ้สิ่งที่ว่าจะทาํๆ มันถงึไม่ทาํไง เพราะสิ่งที่มันทาํๆ นะ มัน

พันธุกรรมของจิตมันทาํให้หยาบช้าไปเร่ือยๆ เพราะจิตมันหน้าด้าน มันทาํให้หยาบช้าๆ มัน
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เกดิกรรมๆ มันเกดิการหมักหมมๆ มันจะสะอาดบริสทุธิ์ข้ึนมาได้อย่างไง เวลาบอกภาวนาๆ 

มันจะเอาจริงเอาจัง เอาจังเอาจริงมาจากไหนถ้ามันทาํแต่กรรมช่ัว น่ีไงแล้วถ้ามันจะทาํความ

จริงๆ ข้ึนมามันต้องมีสติปัญญาข้ึนมาส ิ ถ้าสติปัญญาข้ึนมา เหน็ไหม คาํว่าสติปัญญาๆ น่ีก็

บอกว่านักรบไง น่ีเป็นธรรมไง ธรรมกบัโลกไง แล้วสิ่งที่ว่าเป็นโลกๆ กว่็าตัวเองฉลาดไง  

  โลกมันฉลาดแกมโกง คาํว่า โลกน่ีมันมีอวิชชา ฉลาดอย่างน้ันนะมันว่ามันฉลาด แต่โดย

ธรรมมันโกงหมดเลยนะ แต่ถ้าโดยธรรม เหน็ไหม เสยีสละหมดเลย ปัญญาทุกอย่าง สิ่งใดทุก

อย่างมันเป็นอนัตตา ทาํสิ่งใดกแ็ล้วแต่ทาํให้มันสะอาดบริสทุธิ์ ทาํให้มันจบสิ้นกระบวนการของ

มันไป โดยสติด้วยปัญญา มันถอดมันถอนของมันออกหมด มันเว้ิงว้างของมันไปหมด  

ถ้าเว้ิงว้างของมันไปหมด เหน็ไหม ธรรมทั้งหลายๆ สิ่งต่างๆ มันเป็นอนัตตา ความที่

เป็นอนัตตาเป็นไตรลักษณะ สิ่งที่เป็นไตรลักษณะน่ี พระไตรลักษณ์ๆ เวลาประพฤติปฏบัิติ

ข้ึนมาด้วยปริยัติ เหน็ไหม เขาเคารพบูชาเขากราบไหว้พระไตรลักษณญาณ เขาว่าอย่างน้ันนะ 

โอย๊ เคารพบูชากนันะ แต่เวลามันเป็นจริงๆ ข้ึนมามันกเ็ป็นอารมณ์ของเราทั้งน้ันนะ มันเป็นใน

หัวใจของเราน้ี เป็นไตรลักษณ์อย่างไง อะไรเป็นไตรลักษณ์ อะไรเป็นอนิจจัง อะไรเป็นทุกขัง 

อะไรเป็นมันอนัตตา แล้วมันเป็นที่ไหน แล้วมันเป็นอย่างไง น่ีเวลามันเป็นจริงๆ เหน็ไหม 

นักรบ ถ้าเป็นนักรบมันต้องรบอย่างน้ี มันไม่เสแสร้ง 

  สิ่งที่คนมันจะเสแสร้งเป็นเพราะว่าบารมีมันอ่อน พอบารมีมันอ่อนมันคิดอย่างน้ันทาํ

อย่างน้ัน พอคิดอย่างน้ันมันทาํอย่างน้ันเป็นเร่ืองโลกๆ ทั้งน้ันนะ มันไม่มีสิ่งใดเป็นประโยชน์

กบัการกระทาํน้ัน ไม่มีสิ่งใดเป็นประโยชน์กบัคุณธรรมในใจเลย แล้วมันไม่เป็นประโยชน์ให้ใจ

น้ีเข้มแขง็ม่ันคงข้ึนมาเลย ถ้าจิตใจที่มันเข้มแขง็ม่ันคงข้ึนมานะ มันมีแบบอย่าง ดูส ิ เร่ิมต้นกมี็

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันน่ีแหละ แล้วมันกมี็ครูบาอาจารย์นะ เรากเ็ที่ยวมาเยอะเหมือนกนันะ 

เวลาสายหลวงปู่ฝั้น ในกลุ่มหน่ึงมันกมี็ความชาํนาญมีทัศนคติอย่างหน่ึง 

สายของหลวงตามหาบัวน่ีท่านมีทัศนคติอย่างหน่ึง ท่านเป็นปัญญาชนอย่างหน่ึง น่ีสาย

หลวงปู่ขาว เวลาสายหลวงปู่ขาว เหน็ไหม ดูส ิ หลวงปู่จันทาต่างๆ น่ีสายหลวงปู่ขาว หลวงปู่

ขาวท่านกมี็บารมีนะ ท่านกมี็ลูกศิษย์ลูกหาที่ม่ันคงนะ สิ่งที่ม่ันคงๆ เพราะอะไรล่ะ เพราะท่านมี

จุดยืนของท่าน หลวงปู่ขาวๆ น่ี เหน็ไหม มีสิ่งใด เหน็ไหม เด๋ียวด้ามพร้าๆ เลย ลูกศิษย์ข้ึนมา

ถ้ามาโต้แย้งนะ ด้ามพร้านะ เวลาครูบาอาจารย์ท่านเป็นจริงท่านเป็นจริงอย่างน้ัน เหน็ไหม สิ่ง

ที่เป็นจริงๆ นะที่เราได้ศึกษามา เราได้อยู่ร่วมกบัครูบาอาจารย์มา สิ่งใดๆ มันเป็นอดุมการณ์ 

มันเป็นความรู้ความเหน็จากภายใน มันมีที่มาที่ไปทั้งน้ัน 
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ทีน้ีเวลาผู้ที่ประพฤติปฏบัิติไม่ได้หลักได้เกณฑเ์ท่าน้ันเอง ครูบาอาจารย์ที่ดีท่านเป็น

หลักเป็นเกณฑ ์แต่เราปฏบัิติแล้วเราไม่ได้หลักได้เกณฑข้ึ์นมามันกไ็ม่มีสิ่งใดเป็นคุณธรรมในใจ

ข้ึนมา แล้วไม่มีคุณธรรมในใจข้ึนมาน่ีวัวลืมตีนนะ หน้าไหว้หลังหลอก เวลาหน้าไหว้หลังหลอก

ทาํเสยีหายเลย ทาํเสยีหายมันกท็าํเสยีหายกบัใจดวงน้ันนะ ใจดวงน้ันมันจะออกห่างจากสจั

ธรรมไปเร่ือยๆ เพราะมันทุศีล มันเป็นอกุศล มันไม่เป็นความจริงเลย แล้วกห็น้าช่ืนอกตรมนะ 

หน้าช่ืนตาบานเชียว น่ีมันจะเป็นจริง  

เพราะว่าสิ่งที่ว่าน่ี สิ่งที่ว่าเรามีศีลมีธรรมของเรา เราประพฤติปฏบัิติของเรา เหน็ไหม 

ที่ว่าข่าวมันแว่วๆ มาน่ี ในสงัคมของมนุษย์ ปากของคนมันไว ปากต่อปากมันไปของมันเร่ือย

แหละ ฉะน้ันปากต่อปาก เหน็ไหม มันกมี็ถ้าเราปฏบัิติดีปฏบัิติชอบเราทาํของเราน่ี ไอ้ที่เขา

พูดๆ กนัไปน่ีมันต้องใช้เวลา สิ่งที่ว่าความดี ความดีกว่าที่มันจะปรากฏน่ีมันต้องอาศัยเวลา แต่

ความช่ัว ลองผิดสติาํรวจจับเลย ลองผิดน่ะมันไปสิ่งใดมันรวดเรว็ แต่ความดีนะ โอ้โฮ ต้องใช้

เวลา ต้องกว่าจะ.. ไอ้น่ันมันเร่ืองของสังคม แต่เป็นจริงๆ แล้วน่ีเราไม่ต้องการตรงน้ัน เรา

ต้องการดูแลใจเรา เราต้องการรักษาหัวใจเราใช่ไหม น่ีที่มาๆ มารักษาอะไร รักษาๆ หัวใจเรา

น่ี ค้นคว้าหาใจของเราให้เจอน่ี ถ้ามันเจอใจของเรา ถ้าจิตมันสงบเข้ามาน่ี สิง่น้ีมันสงบระงับ 

มันเป็นจริงเป็นจังข้ึนมา มันเป็นประโยชน์กบัเราไง อนัน้ีมันผลประโยชน์เฉพาะหน้า ปัจจัตตัง 

สนัทิฏฐิโก ปัจจัตตังมันได้ตรงน้ี 

ชีวิต เหน็ไหม ดูส ิ มองไปชีวิตของแต่ละคน เหน็ไหม ชีวิตน้ีมีการพลัดพรากเป็นที่สดุ 

ดูสชีิวิตมีการเกดิข้ึนมาเหมือนสวะ ลอยไปตามนํา้ สิ่งใดแล้วแต่นํา้ข้ึนนํา้ลง ถ้าเวลานํา้ลงมันก็

ไปแห้งอยู่กลางท้องนํา้น้ันนะ เวลามีนํา้มาน่ีถ้ามันยังไม่ย่อยสลายมันกไ็ปของมัน เหน็ไหม น่ี

พูดถงึว่าชีวิตน้ีเปรียบเหมือนสวะ ผลของวัฏฏะมันหมุนของมันไปอย่างน้ันนะ แล้วเราล่ะ น่ี

ชีวิตสิ่งที่เราเติบโตมาเราเหน็มาหมดแล้ว 

อย่างที่ว่าน่ี หลวงปู่เจ๊ียะกบัหลวงตาท่านพูดเหมือนกนั ท่านเล่าเหมือนกนั แต่คนละ

สถานที่ ท่านเล่าให้เราฟังเอง เดินจงกรมๆ อยู่เน่ีย เวลาเขาจะไปเที่ยวกนัน่ี ทาํไมเขามีความสขุ 

ทาํไมโลกน้ีเขามีความสขุ ทาํไมเราทุกข์อยู่คนเดียว น่ีเวลากเิลสมันยังหลอกอยู่ กเิลสยังบีบค้ัน

อยู่นะ แต่ท่านกบ็อกว่า ถงึเวลาแล้วท่านกมี็ปัญญา ปัญญาของท่านกไ็ล่ แต่ละองค์นะ เวลา

ปัญญากไ็ล่เข้ามาเลย เราไม่เคยเป็นอย่างน้ันใช่ไหม เราถงึขาดแคลนอย่างน้ันใช่ไหม เวลา

ปัญญาไล่เข้ามามันไม่เหมือนเราไง เวลาถ้าคิดอย่างน้ันแล้วไหลเลย ไปดีกว่า ด้อมๆ มองๆ ไป

กบัเขาแล้ว ไอ้อย่างน้ันเพราะมันแพ้ไง มันพ่ายแพ้กเิลส  

ไอ้ที่เราสู้เราจะสู้กบักเิลสของเราไง ถ้าสู้กับกเิลสของเราถ้ามันเกดิปัญญาข้ึนมา มันเกดิ
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ศีล เกดิสมาธิ เกดิปัญญา สิ่งที่ว่าปัญญาๆ ปัญญาเกดิจากสติ เกดิจากสมาธิ ไม่ใช่ปัญญา

สญัชาตญาณ ไอ้ปัญญาคดโกงอย่างน้ันนะ ปัญญาคิดโกงอย่างน้ันปัญญาโลกๆ เหน็ไหม เวลา

เราเกดิมาน่ี โลกยีปัญญา โลกุตตรปัญญา โลกยีปัญญาน่ีปัญญาโลกๆ ปัญญาคดปัญญาโกง 

ปัญญาเหน็แก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ  

ปัญญาธรรมมีแต่เสยีสละ ช่วยเหลือเจือจาน มีนํา้จิตนํา้ใจต่อกนั เราปรารถนาความสขุ

เกลียดความทุกข์ ทุกคนกป็รารถนาความสขุเกลียดความทุกข์ ใครบ้างปรารถนาความทุกข์

เกลียดความสขุ ทุกคนแล้วเวลาทุกคนข้ึนมาน่ี สิ่งใดที่เราไม่ชอบเขากไ็ม่ชอบ สิ่งใดเขาต้องการ

ความสงบระงับ เขาต้องการศีล ต้องการสมาธิ ต้องการปัญญา เรากต้็องการ ฉะน้ันเวลาใครมา

ประพฤติปฏบัิติมันต้องสาธุ แล้วเราต้องหลบต้องหลีกต่อกนั ให้เหน็นํา้ใจต่อกนั 

  น่ีเราอยู่กบัครูบาอาจารย์ สมัยที่เราเที่ยวอยู่นะ ถ้าไปเจอหมู่คณะที่ดีน่ี โอ้โฮ เร่ืองอย่าง

น้ีส่งเสริมกนัมาก คอยระวัง คอยระแวดระวังต่อกนั คอยให้ความสะดวกกนั โอย๊ ซาบซ้ึงนะ 

หมู่คณะที่ดีๆ แหม คิดถงึมากเลย ไอ้ไปแล้วโดนเขาขัดแข้งขัดขากเ็ยอะ ไอ้ที่เขาขัดแข้งขัดขาน่ี

กเ็บ่ือ เราพูดบ่อย เวลาใครไปเจอสภาพแบบน้ันนะ ออกจากวัดน้ันแล้วนะ เวลาปัสสาวะกูจะ

ไม่หันหน้ามาทางน้ีอกีเลย คิดอย่างน้ีทุกคน เรากคิ็ด น่ีเวลาคิดๆ อย่างน้ันนะ เวลามันขัดแข้ง

ขัดขากนัมันเบ่ือหน่ายเบ่ือไปทั้งน้ันนะ แต่เวลาไปเจอหมู่คณะที่ดีนะ โอ้โฮ มันซาบซ้ึง มันระลึก

ถงึนะ 

น่ีกเ็หมือนกนั จิตใจของเรา ชีวิตของเรา เราต้องแสวงหาของเรา ถ้ามีสติปัญญามันไม่

เป็นวัวลืมตีน ถ้าไม่เป็นวัวลืมตีนการประพฤติปฏบัิติของเรา ชีวิตความเป็นภิกษุของเรากจ็ะไม่

เศร้าหมอง ถ้าวัวมันม่ันคงของมัน มันรักษาชีวิตของมัน มันรักหมู่รักคณะรักฝงูของมัน มันก็

เป็นวัวที่ดี เป็นภิกษุเป็นภิกษุที่ดี เป็นภิกษุ เหน็ไหม มีหมู่มีคณะ ถงึเวลาแล้ว เหน็ไหม สิ่งใดมี

นํา้ใจต่อกนัๆ อย่าเบียดเบียนกนั อย่าทาํร้ายกนัๆ เร่ืองของกเิลส เร่ืองของโลกทั้งน้ันน่ะ มี

อะไรส่งเสริมกนัได้ส่งเสริม ถ้าส่งเสริมไม่ได้อนัน้ันเร่ืองของเขา ไม่ใช่เร่ืองของเรา กรรมของ

สตัว์ ความชอบความผูกพันคนมันไม่เหมือนกนั 

แต่กไ็ม่มีเบ้ืองหน้าเบ้ืองหลังต่อกนัๆ มีน้ันมันเร่ืองของเรา ไอ้น่ีมันเร่ืองของเรา เราจะ

ทาํคุณงามความดีของเรา ถ้าสิ่งใดถ้ามันเป็นบุญกุศล มันเป็นสิ่งเป็นประโยชน์บ้าง น่ีถ้าเตือน

ได้กเ็ตือน ถ้าเตือนไม่ได้กเ็ร่ืองของเขา สาธุ มันเป็นเร่ืองของเขา เร่ืองของเราจะทาํคุณงาม

ความดีของเรา เร่ืองของเราเราจะแสวงหาของเรา  

เน่ียฟังธรรมๆ เน้นยํา้ลงไปในใจของเรา เน้นยํา้ลงไปในบุญในกุศลของเรา เน้นยํา้ลง
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ไปถ้าเราปฏบัิติดีปฏิบัติชอบ ประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรม เราจะต้องมีเป้าหมายมีความ

เป็นจริงในชีวิตน้ี ชีวิตน้ีๆ น่าเศร้า เด๋ียวกต็ายหมดแล้ว แต่ใครมีสมบัติอะไรติดตัวไปบ้าง น่ี

เด๋ียวกต็าย เอวัง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


