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 เวลาเราพดูถึงธรรมะเห็นไหม เราจะพดูถึงศีล สมาธิ ปัญญา เพราะค าวา่ศีล สมาธิ 
ปัญญาน้ี มนักแ็ยกออกมาจากมรรค ๘ น้ีแหละ แลว้กใ็นมรรค ๘ มนักมี็สมาธิดว้ย ทีน้ีเรา
กไ็ปห่วงกนัวา่ เราจะตอ้งท าสมาธิใช่ไหม เราตอ้งท าสมาธิเราถึงจะเกิดปัญญาได ้ แลว้
เวลาเราพดู เรากพ็ดูอยา่งนั้นจริงๆ  เรากเ็นน้นะ เราจะเนน้อยา่งน้ีบอกวา่ ถา้ปัญญาเราเกิด
ข้ึนมาน่ี ปัญญาท่ีเราคิดกนัอยูน่ี่ มนัเป็นโลกียปัญญา  

ปัญญาโดยสามญัส านึก ปัญญาโดยวิชาชีพ ปัญญาเกิดจากอวิชชาน่ีมนัแกกิ้เลส
ไม่ได ้แต่ แต่มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิได ้ทีน้ีเราไปคิดกนัวา่ เราไม่มีสมาธิน่ี แลว้มนัจะ
เกิดปัญญาไดอ้ยา่งไร ทีน้ีกม็นัเนน้ตรงน้ีไง ตรงท่ีวา่ เป็นเจโตวิมุตติ หรือ ปัญญาวมุิตติ 
ถา้เป็นปัญญาวิมุตติน่ี มนัเวลาท าเราใชปั้ญญาไป เราใชปั้ญญาใคร่ครวญลงไป ใคร่ครวญ
ลงไปน่ี ถา้มนัเห็นถกูเห็นผดิเห็นไหม มนัปล่อยวาง 

การปล่อยวาง การหยดุนัน่น่ะคือสมาธิ การหยดุนั้นคือสมาธิ แต่ค าวา่สมาธิน่ีก็
ตอ้งด่ิงใช่ไหม สมาธิน่ี ดูสิ หลวงตาท่านพดูเองนะ วา่ท่านออกศึกษาตอนเรียนอยู ่ เรียน
เป็นมหา ๗ ปีน่ีไดส้มาธิ ๓ หน ๗ ปี ๗ ปีไดส้มาธิ ๓ หน แลว้อยากไดม้าก พออยาก
ไดม้ากน่ี พอมีจินตนาการป๊ับ ไม่เคยไดส้มาธินั้นอีกเลย แต่พอปล่อยมนัป๊ับ มนักไ็ด้
สมาธิ 

น่ีคือวา่เราไปติดสมาธิกนัไง แลว้ ๓ หนนั้นน่ะ มนัเป็นผลของจิตท่ีมนัมีความสุข 
คือเป็นสมาธิข้ึนมา แลว้สมาธิน่ีเห็นไหม ถา้เราไม่ไดไ้ปใชง้าน เพราะค าวา่ ๓ หนน้ี
ประสาเรานะ มนัไดโ้ดย โดยท่ีวา่ไม่ไดต้ั้งใจน่ะ ของท่ีไม่ไดต้ั้งใจ คือรักษาไม่เป็นใช่
ไหม ของท่ีไม่ไดต้ั้งใจจะรักษาไดไ้หม ของตอ้งตั้งใจสิ ของตอ้งควบคุมไดสิ้ เราถึงจะ
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รักษาได ้ ท่ีไม่ไดต้ั้งใจเพราะเรากิเลสเตม็หวัไง เวลาเราปฏิบติัน่ี เรากิเลสเรามาก เราไม่รู้
เร่ืองของเรา แลว้เรากท็  าของเรา ต่อสู้ไป แลว้มนัเป็นได ้

เหมือนกบัเราท างานไม่เป็น พยายามท าไป แลว้มนัส าเร็จข้ึนมาเป็นช้ินๆ  ข้ึนมาน่ี 
เอะ๊ ท าอยา่งไรมนัถึงส าเร็จล่ะ น่ีสมาธิอยา่งน้ี น่ีหมายถึงวา่จิตไม่ตั้งมัน่ไง เป็นสมาธิ เป็น
สมาธิท่ียงัไม่ตั้งมัน่ เป็นสมาธิบ่อยๆ เห็นไหม ท าความสงบบ่อยๆ  จนจิตมนัตั้งมัน่ จิตตั้ง
มัน่แลว้น่ี เราถึงนอ้มไป นอ้มไปหากาย เวทนา จิต ธรรม ถึงเป็นวิปัสสนา อยา่งท่ีพดูเม่ือ
ก้ีน้ี เม่ือก้ีเราพดูกบัโยม เห็นไหม บอกวา่ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัน่ีเขาวา่เป็นอริยสจั 
อริยสจั  อริยสจัน่ีมนัเป็นไดอ้ยา่งไร 

ถา้ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เป็นอริยสจัน่ะ น่ีแผงขายเน้ือสตัวใ์นตลาดเป็นอริยสจั
หมดเลย ผม ขน ฟัน หนงั จะเป็นอริยสจัต่อเม่ือมีจิตท่ีเป็นสมาธิไปใคร่ครวญมนัต่างหาก 
มนัถึงจะเป็นอริยสจัข้ึนมา แต่ในตวัของ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั มนักเ็ป็นธาตุ ศพท่ีคนตาย
แลว้เห็นไหม กบัคนท่ีมีชีวิตอยูน่่ะ มนัต่างกนัตรงไหน คนไหนท่ีตายใหม่ๆ น่ี ผม ขน 
เลบ็ ฟัน หนงั สมบรูณ์หมดเลย แต่ถา้คนท่ีมีชีวิตอยู ่ จิตมนัมีประโยชน์ต่างหากล่ะ แลว้
อยา่งท่ีบอกวา่ ถา้จิตเราน่ี เราท าสมาธิอยา่งน้ีไม่ไดน่ี้ จะเป็นปัญญาวิมุตติไหม จะช าระ
กิเลสไดไ้หม 

ไดล้า้นเปอร์เซ็นตเ์ลย แต่ไดล้า้นเปอร์เซ็นตน่์ะมนัตอ้งบอกสิ แขนซา้ยและ
แขนขวาน่ี คนถนดัซา้ยกบัคนถนดัขวาเขียนหนงัสือน่ีต่างกนัไหม ตวัท่ีเป็นผลออก 
หนงัสือน่ีเหมือนกนั แต่ขณะท่ีเขียนน่ะ แขนซา้ยเขียนน่ะ เขาถนดัซา้ยของเขา เราจะบอก 
ใหเ้ขาเขียนแขนขวาน่ี เขากเ็ขียนได ้ แต่ออกมาน่ี มนัจะขรุขระไปหมดเลย คนถนดัขวา
ใหไ้ปเขียนแขนซา้ยกเ็ขียนได ้แต่ออกมา มนักข็รุขระไปหมดเลย 

ทีน้ียอ้นกลบัมาน่ี เจโตวิมุตติ กบัปัญญาวิมุตติไง ถา้เป็นปัญญาวิมุตติเห็นไหม 
อยา่งท่ีปัญญาวิมุตติ คนเขียนดว้ยแขนซา้ย เขาเขียนดว้ยแขนซา้ย มนัจะผดิไปไหนน่ะ ที
น้ีคนเขียนแขนซา้ย น่ีกิริยาของแขนซา้ยกบัแขนขวาเขียน มนัต่างกนัแน่นอนอยูแ่ลว้ 
เพราะแขนมนัคนละขา้ง 

น่ีถา้เป็นปัญญาวิมุตติใช่ไหม เรากไ็ม่ตอ้งไปสนใจสิ คนในโลกน้ีคนถนดัขวา
มากกวา่คนถนดัซา้ยแน่นอน แลว้คนท่ีท าสมาธิน่ี คนท่ีท าสมาธิแลว้วิปัสสนาน่ี มนักเ็ป็น
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เร่ืองธรรมชาติแน่นอน แต่เวลาใชปั้ญญาวิมุตติน่ี เราใชข้องเราน่ี คนถนดัซา้ยมนัมีนอ้ย 
แลว้คนถนดัซา้ยจะเขียนอยา่งไร น่ีคน แขนซา้ยและแขนขวาเขียนหนงัสือส าเร็จแน่นอน 

ฉะนั้นถา้เป็นปัญญาวิมุตติน่ีนะ สมาธิน่ีมนัไม่ลงอยา่งนั้น มนัจะไม่ลงแบบวา่ ถา้
ก าหนดพทุโธ พทุโธน่ี เวลาจิตเป็นสมาธิน่ีนะ ขณิกสมาธิน่ีมนัสงบเขา้มา สงบเขา้มา
เพราะรู้ตวั อุปจาระน่ีมนัสงบลึกเขา้ไปหน่อยหน่ึง แลว้มนัออกรู้ได ้ ออกรู้ได ้ มนัเห็น
นิมิตได ้ เห็นนิมิตได ้แลว้ถา้ก าหนดพทุโธต่อไป พทุโธต่อไป มนัจะเป็นอปัปนานะ สกั
แต่วา่รู้ มนัจะดบัหมด ลมหายใจเร่ิมขาด ความรู้สึกขาด 

ผวิหนงัน่ี เร่ืองของอายตนะ น่ีดบัหมด แต่จิตน้ีสกัแต่วา่รู้ น่ีสกัแต่วา่รู้เป็นอยา่งน้ี 
นัน่อปัปนา ลึกมาก แลว้มีความสุขมาก มนัเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยม์าก มหศัจรรยจ์ริงๆ เลย 
แต่นัน่มนัเป็นสมาธิใช่ไหม แต่ถา้มนัเป็น เราเป็นปัญญาวิมุตติน่ี มนัไม่มีอาการอยา่งน้ี 
อาการอยา่งน้ีเกิดข้ึนจากค าบริกรรมไง 

น่ีเพราะเรามีค าบริกรรมเห็นไหม อยา่งน ้าสกปรกน่ะ เรารีไซเคิลมาน่ีมนัมีการ
กระท าของมนั มนักิจญาณเห็นไหม กิจจะ กิจน่ีค าบริกรรมพทุโธ พทุโธ ถา้ไม่มีค า
บริกรรมพทุโธนะ เพง่ไวเ้ฉยๆ  บอกใหน้ ้ าสะอาดมาเถิด น ้าเจา้จงสะอาดมา อีกร้อยชาติ
มนักไ็ม่สะอาด อีกร้อยชาติกล็งสมาธิไม่ได ้ไม่ไดห้รอก อยูก่นัอยา่งนั้นน่ะ 

อนันั้นเป็นเร่ืองของสมาธิใช่ไหม แต่ถา้เราใชปั้ญญาน่ี  ถา้สมาธิเราเกิดไม่ไดเ้ลย 
เกิดได ้ แต่เพราะเราน่ีมีความไขวเ้ขว ฟังธรรมะแลว้กจ็บัผดิจบัถกูไง วา่สมาธิตอ้งเป็น
อยา่งนั้น แลว้เรา แมแ้ต่เราใชปั้ญญาใคร่ครวญน่ะ ปัญญาแบบปัญญาอบรมสมาธิน่ี โลกีย
ปัญญา ปัญญาท่ีศึกษาธรรม ปัญญาท่ีพอใจในการประพฤติปฏิบติัธรรมน่ี เราใชปั้ญญาน้ี 
ใหปั้ญญาน้ีตามความคิดไป ใชส้ติตามความคิดไปเร่ือยๆ เลย โยมกลบัไปท าเลย ๗ วนัน่ี
ลองไปเร่ือยๆ  ตามความคิดไปเร่ือยๆ น่ี ถึงท่ีสุดแลว้ความคิดมนัหยดุได ้

ความคิดหยดุ อนันั้นน่ะเป็นสมาธิ แต่หยดุเด๋ียวเดียว หยดุแป๊บเดียวน่ะ หยดุกคิ็ด
อีก เพราะอะไร เพราะมนัไวมาก จิตน่ีไวมากเลย มนัคิดๆๆ ไปน่ี แลว้เราตามไป ถึงเวลา
มนัหยดุ หยดุแลว้เด๋ียวกคิ็ดอีก เด๋ียวพอไปอีกกห็ยดุอีก กคิ็ดอีกอยูอ่ยา่งน้ี แต่ แต่มนัรู้นะ
วา่หยดุได ้ คนเราน่ีท างานเป็นกบัท างานไม่เป็น ต่างกนันะ คนท างานเป็น ท างานทุก
อยา่งน่ี องอาจกลา้หาญเพราะเคยท า คนท างานไม่เป็น เห็นเขาท ากท็  าตามอยา่งเขา  
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จิตท่ีมนัไม่เคยเห็นหยดุน่ี คือมนัท างานไม่เป็น จิตท่ีใครเคยเห็นหยดุน่ี คือมนั
ท างานเป็น พอคนท างานเป็นน่ี เจองานน่ีใช่ มนัเหน่ือยมนัยาก แต่เราจะกลวัจนลนลาน
ไหม เพราะเราท างานเป็น จิตมนัเห็นการหยดุนัน่น่ะ มนัรู้ของมนัละ พอรู้ของมนัไป
เร่ือยๆ  รู้ของมนัไปเร่ือยๆ  น่ีใชปั้ญญาไล่ไปเร่ือยๆ  ปัญญาอยา่งน้ีมนัสงบเขา้มาเร่ือยๆ  
สงบเขา้มาเร่ือยๆ   

แลว้พอสงบเขา้มาเร่ือย เรากใ็ชปั้ญญา ปัญญามนักเ็ร่ิม เร่ิมใคร่ครวญ เร่ิม
ใคร่ครวญวา่น่ี แลว้เราจะมีสติ ถามไปเร่ือยๆ  น่ีจิต ท าไมจิตเราสงบยาก ท าไมจิตเราไม่
ค่อยเป็น ไม่มีความสงบ ท าไมความคิดมนัมีอ  านาจเหนือเรา มนัจะมีเหตุผลใคร่ครวญ ไอ้
เหตุผลตวัน้ี มนัจะเป็นการใคร่ครวญใหจิ้ตน่ีมนัมัน่คงข้ึนมาใหไ้ด ้ พอจิตมัน่คงข้ึนมามนั
กส็งบเขา้ไปเร่ือยๆ นะ 

ความสงบอยา่งน้ี มนัเกิดจากปัญญาน่ีมนัไม่ลงวบูวาบหรอก เราไปเขา้ใจผดิไง 
วา่สมาธิมีอนัเดียวไง เรายนืยนัมาตลอด แต่โยมจบัประเดน็ไม่ได ้ วา่อจินไตย ๔ พทุธ
วิสยั โลก กรรม ฌาน ฌาน ฌานคือสมาธิน่ี สมาธิน่ีเป็นอจินไตยนะ มนัละเอียด มนั
กวา้งขวางจนไม่มีของใครเทียบของใครได ้ ค  าวา่อจินไตยคือไม่มีขอบเขตไง ความวา่งน่ี
ไม่มีขอบเขตเลย แลว้แต่จริตนิสยั แลว้แต่อ  านาจวาสนา แลว้แต่ละบุคคลท่ีมนัจะใชม้าก 
แลว้เวลาเอามาวิปัสสนาน่ี คนจะใช ้ เหมือนกบัเราท างานน่ะ บางคนตอ้งใชเ้งินมาก บาง
คนใชเ้งินนอ้ย 

เหมือนอาหารกเ็หมือนกนั บางคนตอ้ง ชอบกินรสจดั รสทางไหน มนักจ็ะใส่อนั
นั้นมาก แลว้มนัจะเหมือนกนัไดอ้ยา่งไร ในสมาธิกไ็ม่เหมือนกนั ไม่เหมือนหรอก 
อารมณ์ความรู้สึกของคนไม่เหมือนกนัหรอก เวลาพดูกนัน่ี คนเป็นน่ะรู้หมด ไม่ตอ้งไป
ตกใจ ถึงบอกวา่ ท าใหจ้ริงจงันะ อยา่งใดอยา่งหน่ึง ถา้เป็นก าหนดพทุโธ กพ็ทุโธไป ถา้
เป็นปัญญาอบรมสมาธิน่ี เราลองมาเอง ถา้มนัเป็นพทุธวิสยั เขาเรียกพทุธจริตนะ ศรัทธา
จริต 

พทุธจริตน่ี ส่วนใหญ่ท่ีท ากนัอยูน่ี่นะ ท่ีท ากนัน่ี คนปัญญาชน เรามีการศึกษามาน่ี 
มนัเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่เช่ืออะไรง่ายๆ  พทุโธ พทุโธ พทุโธ จะกดใหล้งน่ะ ไม่ลงหรอก 
ไม่ลง เรากเ็ป็นมาแลว้ ไม่ลง แลว้ถา้พอมนัไม่ลงป๊ับ หมดโอกาสหรือ ไม่น่ี ไม่หมด
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โอกาส แขนซา้ยแขนขวาไง ถนดัขวากเ็ขียนแขนขวาไปสิ ถนดัซา้ยกเ็ขียนแขนซา้ยไป 
มนัจะผิดตรงไหน 

เพราะอะไร เพราะวา่น่ี เวลาองคส์มเดจ็สมัมาสมัพทุธเจา้เห็นไหม พระสารี
บุตรน่ะธรรมเสนาบดีเลย เป็นฝ่ายปัญญาวิมุตติ ใชปั้ญญา เห็นไหม แลว้ดูเวลาส าเร็จเห็น
ไหม ในถ ้าท่ีเขาคิชฌกฏู น่ีพระสารีบุตรน่ะบวชทั้งตระกลูเลย แลว้หลานน่ีไม่พอใจใช่
ไหม จะมาต่อวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้พระสารีบุตรน่ียนืถวายการพดัอยู่
ขา้งหลงัไง มนัเลยบอก ไม่พอใจ คือจะมาต่อวา่ใช่ไหม ไม่พอใจ น่ีไม่กลา้พดูไง ไม่
พอใจไอน้ัน่ ไม่พอใจไอน่ี้ ไม่พอใจไปหมดเลย ทั้งๆ ท่ีจะมาต่อวา่พระพทุธเจา้ แต่พดู
ออ้มๆ  

พระพทุธเจา้บอกเลย “ถา้เธอไม่พอใจส่ิงต่างๆ  เธอตอ้งไม่พอใจอารมณ์
ความรู้สึกของเธอดว้ย เพราะอารมณ์ความรู้สึกของเธอ เป็นวตัถุอนัหน่ึง”  

พระสารีบุตรถวายการพดัอยูข่า้งหลงัน่ะ เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเลย จากธรรมขอ้
น้ี แลว้เวลาสอนพระโมคคลัลานะล่ะ  พระโมคคลัลานะเห็นไหมล่ะ น่ีเขาพทุโธ พทุโธ 
พทุโธ น่ีเจโตวมุิตติ ตอ้งจิตสงบก่อนนะ แลว้พอพทุโธ พทุโธ พทุโธไปเห็นไหม น่ีขนาด
อคัรสาวกเบ้ืองซา้ยนะ พทุโธ พทุโธไป กน็ัง่หลบัไปไง ง่วงเหงาหาวนอน เห็นไหม 

แมแ้ต่พระโมคคลัลานะยงัเป็นเลย แลว้เราไม่เป็นหรือ น่ีถา้เธอง่วงนอน 
พระพทุธเจา้ไปเลย   

“ถา้เธอง่วงนอนนะ ใหเ้อาน ้าลบูหนา้ ใหต้รึกในธรรม ใหแ้หงนดูดาว”  

ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะนะ ปุถุชนนะ มี
ครอบครัวเห็นไหม มีสามเณรราหุลนะ น่ีแลว้เวลาคิดดูสิ พระโมคคลัลานะ พระสารีบุตร
น่ี ไปดูการเล่น ไปดูการอะไร กปุ็ถุชนเราน่ีแหละ กแ็บบเราๆ เราน่ีแหละ 

แต่ท่านมีความมุ่งมัน่ของท่าน เพราะท่านสร้างบุญบารมีมา แลว้เราภาวนาน่ี น่ี
มนัไปวิตกวิจารไง อะไรกก็ลวั อะไรกท็ าไม่ได ้ เวลาเราปฏิบติันะ เราจะเนน้ย  ้ากบัใจเรา
ตลอดเวลา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก ผูป้ฏิบติัสมควรแก่ธรรมนะ ๗ วนั ๗ 
เดือน ๗ ปี ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปีน่ีมุมานะ เดินจงกรมเขา้ไป ภาวนาเขา้ไป แลว้มีครูบา
อาจารยน่ี์หมัน่ตรวจสอบหมัน่ถามน่ะถามเลย  
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เราน่ีนิสยัแปลกนะ ไปอยูก่บัใครกแ็ลว้แต่ เขา้ไปน่ี มนัเป็นคนท่ีแบบวา่ใฝ่ดี จะ
ไปอุปัฏฐากก่อน จะอปัุฏฐาก จะไปท าขอ้วตัร จะไปสรงน ้า จะไปนวดเส้น เสร็จแลว้กจ็ะ
ถามวา่ ของกระผมเป็นอยา่งน้ีครับ ใหท่้านแกไ้ง คือวา่เราจะใหท่้านเช็คมาตลอด น่ี
เหมือนเราท างานเป็น เราเขา้ไปนกัวิชาการ เรามีผลงานอะไร เราเสนอไป ใหเ้ขาช่วย
ตรวจสอบไง น่ีมนัเป็นอยา่งน้ีมาตลอดนะ แลว้มีอะไรผดิมีอะไรถกูน่ีองคน้ี์กว็า่อยา่งน้ี 
องคน้ี์วา่อยา่งน้ี 

ท าได ้เพียงแต่ตอ้งใหเ้ขา้ใจวา่ ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ โดยสมาธิอบรมปัญญา มนัไม่
ตอ้งใชส้มาธิมากอยา่งนั้นไง แต่ถา้เป็นเจโตวิมุตติน่ะ สมาธิอยา่งน้ีไม่พอ สมาธิไม่พอ 
มนัเห็นภาพไม่ไดไ้ง ถา้เป็นเจโตวิมุตตินะ แต่ถา้เป็นปัญญาวิมุตติก าหนดพทุโธกไ็ด ้

ปัญญาวิมุตติเราใช ้ ดูสิ ปัญญาวิมุตติน่ีแบบหลวงปู่ ดูลย ์ หลวงปู่ ดูลยบ์อกวา่
พิจารณากายโดยตอ้งไม่เห็นกายไง ไปฟังตรงน้ีถา้จบัประเดน็ไดน้ะ คนจะเขา้ใจผดิ อยา่ง
เวลาครูบาอาจารยน่์ะ เช่น ท่านพิจารณาเจโตวิมุตติน่ีตอ้งเห็นกาย เห็นอุคหนิมิต และวภิา
คะ ใหก้ายน่ีแยกส่วนขยายส่วน แต่มีคนไปถามหลวงปู่ ดูลย ์เราฟังเทปอยู ่ถามวา่ หลวงปู่
ครับ พิจารณากายตอ้งเห็นกายไหม หลวงปู่ ดูลยบ์อกไม่ตอ้ง เพราะเป็นปัญญาวิมุตติ 

ปัญญาวิมุตติน่ีใชปั้ญญา ร่างกายประกอบดว้ยแร่ธาตุอะไร สสารอะไร แยกแยะ
อยา่งไร มนัใชปั้ญญาใคร่ครวญไง ใคร่ครวญอยา่งน้ีใชปั้ญญา แต่ปัญญาอยา่งน้ี มนัตอ้ง
แบบวา่ อยา่งท่ีเราวา่สงบเขา้มาก่อนไง หลวงปู่ ดูลยส์อนมาอยา่งน้ี ใหดู้จิต ดูจิตจนจิต
เห็นอาการของจิต อาการของจิตน่ะคือตวักาย อาการของจิต ตวัจิตน่ีตวัพลงังานเฉยๆ  จิต
น่ีคิดไม่ไดห้รอก ตวัจิตเฉยๆ คือตวัพลงังานเฉยๆ  

น่ีเรากลั้นลมหายใจ นัน่คือตวัจิต กลั้นลมหายใจ กลั้นเลย กลั้นลมหายในนัน่น่ะ
จิต แต่เวลาเราคิดออกมาน่ีมนัผา่นกระบวนการของขนัธ์ ๕ อาการของจิต เพราะจิตน่ีมนั
พลงังานตวัน้ีมนัส่งผา่นมาถึงอาการของจิตน่ี มนัจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกออกมา แลว้
อาการอยา่งน้ี เราจบัอาการไดน่ี้ แลว้เราพจิารณาของมนั แบบพิจารณาเปรียบเทียบเร่ือง
ของร่างกายโดยปัญญาไง 

ร่างกายเป็นอยา่งน้ี มีกระดูกอยา่งน้ี น่ีปอดอยูต่รงนั้น มีอาหารอยา่งนั้น  
ด ารงชีวิตอยา่งนั้น เวลามนัทุกขม์นัทุกขอ์ยา่งนั้น ปวดทอ้ง ปวดทอ้งเพราะเหตุนั้น 
อาหารบูดอยา่งนั้น พิจารณาไปอยา่งน้ี น่ีอยา่งน้ีมนัเห็นโทษได ้ แต่เห็นโทษไดเ้พราะ
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อะไร เพราะมนัมีพื้นฐานของสมาธิ ของสมาธิคือวา่ ถา้มนัมีฐานไง เราถึงบอกวา่ ถา้มนัมี
กิเลสอยูน่ี่ กิเลสมนัแบ่งกิน คิดอะไรไป กิเลสมนักแ็บ่งไปคร่ึงหน่ึง แต่ถา้มีสมาธิน่ีกดไว ้
เห็นไหม กดไวก่้อน แลว้มนัคิดออกมา เป็นโลกตุรธรรม เป็นโลกตุรปัญญา 

ถา้โลกตุรปัญญาน่ีอาศยั แลว้เวลาปัญญาน่ี เวลาใคร่ครวญไปในโลกตุรปัญญา 
ปัญญามนัเกิดขนาดไหน ถา้มนั ท ามาน่ีมนัเขา้ใจนะ ถา้มนัเป็นโลกตุรปัญญา แลว้ปัญญา
มนัก าลงัหมุนน่ี มนัคิดส่ิงใดน่ีมนัตดัพั้บ! พั้บ! พั้บ! ประสาวา่คิดอะไรกไ็ม่สงสยั พอคิด
แลว้มนัปล่อยๆ  ปล่อยไปเลย 

แต่ถา้สมาธิไม่พอนะ คิดอะไรกแ็ลว้แต่นะ มนัคิดได ้ ๕๐ เปอร์เซ็นต ์ หรือ ๖๐ 
เปอร์เซ็นต ์ ไอน่ี้ตอ้งเป็นอยา่งน้ี แต่มนักจ็ะเป็นอยา่งนั้น อยา่งนั้นมนักจ็ะเป็นอยา่งน้ี 
อยา่งน้ีกจ็ะเป็นอยา่งนูน้ น่ีสมาธิไม่พอละ มนัคิดไปไม่ได ้พอมนัคิดไปไม่ได ้กลบัมาเลย 
กลบัมาปัญญาอบรมสมาธิ คือไม่คิดออกไปใคร่ครวญ กลบัมาท่ีน่ี แลว้ถา้ท าไม่ได ้กพ็ทุ
โธเลย 

ท าไปมนัจะเห็นเลย ผดิเป็นอยา่งไร ถกูเป็นอยา่งไร เพราะใจน่ีมนัจะเป็นสภาวะ
แบบนั้น ไม่จ าเป็นจะตอ้ง น่ีถึงบอกวา่ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ใชปั้ญญาน่ีใคร่ครวญ
ความคิดของเราเขา้มา แลว้มนัเห็นผดิเห็นถกูเห็นโทษอยา่งน้ีไง ถา้ไม่มีเห็นอยา่งน้ี  
เพราะถา้มนัไปดูเฉยๆ น่ีนะ เราไม่อยากอา้งครูบาอาจารยน์ะ เพราะเราเอาอยา่งน้ีไปคุย
กบัครูบาอาจารยม์าเยอะ ท่านไม่รับหรอก มนัคือวา่ กระบวนการมนัไม่จบส้ิน  

อา้ว วา่ต่อไป  

ถาม    :    อยา่งพวกเราน่ี รู้ตวัหรือยงัวา่มีขณิกสมาธิแลว้หรือยงั 

หลวงพ่อ    :    มนัข าไง กมี็ มาถามเยอะ เป็นโสดาบนัโดยไม่รู้ตวัไดไ้หมน่ี เขาให้
โสดาบนัโดยท่ีตวัเองยงัไม่รู้วา่เป็นโสดาบนั คนใหโ้สดาบนัเยอะ เป็นโสดาบนัยงัไม่รู้
ตวัเองเป็นโสดาบนัน่ะ ไม่รู้ไม่ได ้ขณิกสมาธิน่ีนะ ประสาเราน่ะ เดก็มนัท างานน่ี เดก็มนั
ยกของหนกัหรือของเบาน่ี เอาน่ีใหแ้ม่ เอาน่ีใหพ้อ่ เห็นไหม เราใหเ้ดก็มนัยกมาน่ี มนัไม่
รู้วา่อะไรเป็นอะไรหรอก  
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 ขณะท่ีเราหดัฝึกสมาธิน่ี เราไม่รู้ขั้นไหนเป็นขณิกะ ขั้นไหนเป็นอุปจาระหรอก 
เราไม่รู้หรอก แต่เราท าได ้ เราท าไดห้มายถึงวา่ พอท าแลว้น่ีมนั จิตมนัมีฐานของมนั คือ
วา่น่ี โดยปกติถา้พดูกนัโดยวิทยาศาสตร์นะ โยมท่ีนัง่อยูทุ่กคนน่ีมีสมาธิหมดเลย ถา้คน
ขาดสมาธิคือคนอยูใ่นโรงพยาบาลบา้ทั้งนั้น แต่สมาธิของปุถุชน คนขาดสติ เห็นไหม ดู
สิ เวลาเราโมโหจดั เราขาดสติ เราท าตามความพอใจเลย แลว้เดก็น่ีเวลาสมาธิสั้น เห็น
ไหม สมาธิสั้น สมาธิยาวน่ีตอ้งไปหาหมอนะ  

 น่ีโดยปุถุชนมีสมาธิอยูแ่ลว้นะ แต่สมาธิอยา่งน้ี เป็นสมาธิการด ารงชีวิต ถึงมี
ปุถุชนและกลัยาณปุถุชนไง แลว้จะมาบอกไดอ้ยา่งไรวา่เป็นขณิกสมาธิอะไรไม่รู้น่ี 
เพราะอะไร เพราะสมาธิเราตอ้งดีข้ึนสิ เดก็เวลาเรียนน่ีถา้เดก็มนัมีสมาธิน่ีมนัเรียนดี  

 ฉะนั้นเวลาเดก็มนัมาหาเราบางคนน่ี บางคนท่ีเรียนไม่ดี เราจะบอกวา่กลบัมานัง่ 
กลบัมาพยายามสงบใจก่อน ทีน้ีโดยสามญัส านึกของโลก โทษนะตอ้งพดูอยา่งน้ี มนั
นิสยั ตะบ้ีตะบนัอ่านขนาดไหน กยูงัไม่รู้เลย แลว้จะใหก้มูาก าหนดพทุโธ กเูรียนกไ็ม่ทนั
เขา มนัไม่ยอมหรอก มนัไม่มองเห็นผล ตรงการมาพกัใหจิ้ตมนัสบายก่อนไง แลว้ค่อย
กลบัไปเรียนใหม่ไง 

 น่ีเรากลบัมาพกัจิตของเราก่อน เหมือนกบัเราน่ี เราท างานมาลา้เตม็ท่ีแลว้ กจ็ะ
ตะบ้ีตะบนัจะท าใหม้นัเสร็จ ใหม้นัเสร็จ งานกลบัเสียหาย งานกลบัไม่เสร็จ เอาวางไว้
ก่อน ยอมเสียเวลากไ็ม่เป็นไร มาพกัก่อน เออ หายเหน่ือยข้ึนมาแลว้ โอ๋ย ตอนน้ีนะจะ
ประณีตเลย ท าแบบบรรจงเลย จะไม่ใหเ้สียเลย เพราะมนัไดพ้กัผอ่นมาแลว้เห็นไหม 

 พออยา่งน้ีป๊ับ น่ีสมาธิมนัมีกบัเราอยูแ่ลว้ ถา้สมาธิมีอยูก่บัเราน่ี เพียงแต่วา่สมาธิ
อะไร ค าวา่สมาธิน่ี สมาธิใชก้บัอะไร เหมือนทานอาหารเลย น่ีชอ้นอยา่งน้ี มีดอยา่งน้ี ตดั
อยา่งนั้น มนัคนละชนิด ใชค้นละอยา่ง แต่มนัพอเวลาใชข้ึ้นมาแลว้น่ี ผลของมนัคือ
ออกมาน่ี มรรคสามคัคี มรรคกเ็ป็นมรรค ๘ เหมือนกนั ค่อยๆ ท าไปนะ 

 น่ีเม่ือก้ีน้ีมนัมีผูพ้พิากษามาถามตรงน้ีเหมือนกนั ผูพ้ิพากษามา ๒ คน เขาเอาเทป
มาใหฟั้งไง เขามาถามตรงน้ี น่ีจะเขา้ตรงน้ี เขามาถามวา่ เทปหลวงพอ่น่ีแปลกมากเลย ผู ้
พิพากษาน่ะ ผมเกบ็ของหลวงพอ่หมดเลยนะ ฟังไปแลว้น่ีรู้หมดเลยนะ แลว้มาฟังรอบ ๒ 
อา้ว ไอต้รงน้ีท าไมยงัเกบ็ไม่หมดอีกล่ะ มนัรู้อีกๆ บอกเกบ็ไดห้มดเลยน่ะ ฟังทีเดียวน่ี
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เกบ็ไดห้มดเลย จะรู้ใหห้มดเลย พอฟังรอบ ๒ กไ็ดอี้กละ รอบ ๓ กไ็ดอี้กละ รอบ ๔ กไ็ด้
อีกละ อา้ว ท าไมมนัเกบ็ไม่หมดสกัที 

 เราบอกวา่ วฒิุภาวะของจิตแค่น้ี มนัรับรู้ไดแ้ค่น้ี วฒิุภาวะของจิตเราละเอียดข้ึน น่ี
ขอ้มูลอนัเดิม  แต่เราไดข้ยายใหก้วา้งข้ึน รู้ไดลึ้กข้ึน แลว้เพิ่มวฒิุภาวะของจิตมนัปรับข้ึน
ไปอีก ฟังเทปมว้นเดิมน่ีแหละ ฟังคราวน้ี เกบ็หมดเลย อา้ว คร้ังท่ี ๒ ท าไมตรงน้ียงัไม่ได้
เกบ็อีกล่ะ มนัแปลกใจตวัเองเห็นไหมน่ี วา่เราไม่รู้ๆ   

 ตวัเองน่ะมนัสงสยั เพราะอะไร น่ีไงอวิชชา ถา้คนยงัมีอวิชชาอยูน่ี่ มนัจะมืดบอด
ไปอยา่งน้ี แมแ้ต่นะเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคา เป็นอนาคา กแ็ลว้แต่ เร่ืองธรรมะน่ี 
เพราะ มนัพดูมนักต็ะขิดตะขวงเนอะ พดู เวลาเราปฏิบติัข้ึนมาน่ี เราจะฟังหลวงตาพดู พอ
หลวงตาบอกจะตีความหมายใหเ้หมือนกนั ไม่เหมือนหรอก ไม่เขา้ใจหรอก ไม่เขา้ใจ เรา
รู้ส่วนหน่ึง อีกส่วนท่ีไม่รู้น่ีมนัปิดไว ้จนภาวนาไปถึงท่ีสุดนะ 

 หลวงตาพดูอะไรมาน่ีรู้หมด เพราะอะไร คดั มนัอยูต่รงไหน ตรงไหน ก ็ เรารู้อยู่
ขา้งล่างไง แลว้ถา้พดูขา้งบน เรากเ็อาความรู้ขา้งล่างไปเปรียบเทียบไง เอาความรู้ของเรา 
หางอ่ึงเราน่ีไปเปรียบเทียบวา่เหมือนกนั ค าพดูเหมือนกนั กิน รับประทาน เสวย เห็น
ไหม ค าพดูเหมือนกนั แต่คนพดูดว้ยฐานะท่ีมนัใชค้  าน้ีต่างกนันะ เสวยน่ีตอ้งกษตัริยน์ะ 

 จิตกเ็หมือนกนั ถา้จิตมนัมีภาวะอยา่งนั้นน่ะ มนัฟังแลว้มนัเขา้ใจ มนัเขา้ใจ แลว้
เราเคยใชม้าทุกกิริยา เคยใชม้าทุกอยา่ง มนัจะเขา้ใจ รู้ รู้อยู ่ แต่มนัรู้แลว้อธิบายความ
เขา้ใจไม่ถกูตอ้ง เพราะเรารู้ไม่ครบวงจร ถา้เรารู้กระบวนการของมนัทั้งหมด เราจะ
อธิบายไดห้มดเลย น่ีเราไปรู้จุดใดจุดหน่ึงเท่านั้น ดูสิ เวลาท่ีวา่ เวลาจิตเขาสงบแลว้เขาไป
เห็นนรก-สวรรค ์ กนัน่ะ อยา่มาคุย แมแ้ต่สวรรคช์ั้นเดียว เขาไปรู้ประเทศไทย ไปรู้เป็น
บางอ าเภอ ยงัไม่เห็นทั้งประเทศไทยเลย 

 โดยแต่ละภพแต่ละชั้นน่ะ มนัจะมีกวา้งขวางขนาดไหน แลว้ไปเจอท่ีนัน่ มาโม้
ไอน่ี้ มาโมไ้อน้ัน่ เราฟังแลว้ข า แต่ไอค้นฟังกท่ึ็งเลยนะ อา้ว เวรกรรม พอพดูอยา่งนั้น
ป๊ับน่ะ วฏัฏะ วฏัฏะน่ีมนักวา้งขนาดไหน แลว้เขาเอาจุดใดจุดหน่ึงอธิบาย แลว้ไอพ้วก
นั้นกไ็ปติดตรงนั้น ตอ้งท าอยา่งน้ีจะไดเ้ป็นอยา่งน้ี ท าอยา่งน้ีจะไดอ้ยา่งน้ี  
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 แลว้มนัจะเป็นอยา่งนั้นจริงหรือเปล่าล่ะ เขาเห็นอยา่งนั้น เขาพดูอยา่งนั้น เพราะ
เขาเป็นอยา่งนั้น แลว้เราไม่มีคุณสมบติัอยา่งนั้น เราจะไปท าอยา่งนั้น จะไปเหมือนกนัได้
อยา่งไร 

 แลว้สถานะของสวรรค-์นรกแต่ละชั้นน่ะ โอโ้ฮ มนัยงัไปอีกนะ แมแ้ต่ชั้นเดียว 
เอง็กเ็ห็นไม่หมดแลว้ แลว้เอง็จะมาคุยวา่ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้งเป็นอยา่งน้ี น่ีผลของ
วฏัฏะ แลว้มนัเกิดจากไหนล่ะ น่าสลดนะ มนัเกิดจากใจเราน่ี เราครอบวฏัฏะเลย ใจเวลา
มนัปลดออกมาแลว้น่ี มนักวา้งขวางท่ีวา่วฏัฏะ มนัครอบหมดเพราะอะไร เพราะใจเราน่ี
มนัเคยเกิด เคยตาย เคยอยูใ่นสถานะนั้นมาทั้งหมด 

 อยา่ อยา่ น่ีพดูประสาเราน่ีวิตกวิจารอยา่งน้ี มนัไปวิตกวิจารท่ีผล เวลาเรา
ประพฤติปฏิบติัน่ีนะ ผลน่ีท้ิงเลย เพราะเร่ืองของครูบาอาจารยน่ี์มนัเป็นคติ คนนะ  
ประสาเรานะ ไม่ใช่ยกตวัเองนะ คนใฝ่ดี คนใฝ่ดีน่ีอ่านประวติัหลวงปู่ เทสก ์ กบัหลวงปู่  
(จ  าไม่ไดแ้ลว้) พดูบ่อย คราวน้ีเราลืม ๒ องค ์องคห์น่ึงติดสมาธิ ๑๗ ปี องคห์น่ึงติดสมาธิ 
๑๑ ปี   

 อ่านประวติั ๒ เล่มน้ี เตือนใจตวัเองตลอดเวลา วา่ตวัเองน่ีจะเสียเวลา คิดดู ติด
สมาธิน่ี ๑๗ ปีกบั ๑๑ ปี จ  าไดอ้งคห์น่ึงคือหลวงปู่ เทสก ์กบัอีกองคห์น่ึงจ าไม่ได ้๒ องคน้ี์ 
ท่านเขียนเองน่ีอตัโนประวติั ไปเปิดดูได ้ ติดอยูต่รงน้ี ๑๐ กวา่ปี แลว้เราไปติดตรงน้ีอยู ่
๑๐ กวา่ปีน่ี เรากไ็ปวติกวิจารอยูอ่ยา่งน้ี น่ีกเ็หมือนกนั ไปวิตกวิจารน่ี สมาธิเป็นอยา่งไร 
เป็นอยา่งไร แลว้เหตุน่ะ เราสร้างเหตุไปเถิด 

 น่ีเราถึงวา่ นิสยัเราสร้างเหตุไป แลว้เวลามนัทอ้ถอยนะ โธ่ ภาวนาน่ีมนัลา้นะ 
แลว้มนัแบบวา่เดินไปเดินกลบั เดินไปเดินกลบั น่ีเวลามนัทอ้ใจนะ ปลุกใจตวัเองเลย 
พระพทุธเจา้ท ามาอยา่งไร หลวงปู่ มัน่น่ะดูสิ ท่านทุกขย์ากมากกวา่เราขนาดไหน อยา่ง
เอง็น่ะ สมาธิเอง็ความเพียรเอง็น่ะ ไม่ไดข้ี้เลบ็ท่านเลย เอง็จะไปเรียกร้องเอาอะไร 

 มองไปสิ มองไปท่ีครูบาอาจารยเ์ราท่านทุกขย์ากมาสิ มองไปสิท่ีเขาบุกบัน่ ฝ่าฝืน 
ฝ่าอุปสรรคมาน่ี แลว้วางธรรมวินยัไว ้ วางวิธีการใหเ้ราอยูน่ี่ แลว้เอง็ท าไมไม่มีความมุ
มานะ แลว้วา่ถา้มนัเป็นไปไม่ได ้ อา้ว ดพูระธาตุ อา้ว มนักคิ็ดนะ จริงหรือเปล่าวะ  อยู่
อีสานนะ เด๋ียวกต็อ้งไปพิพิธภณัฑห์ลวงปู่ มัน่ทีหน่ึง ไปกราบพระธาตุ เออ ของจริงๆ 
ปลอบใจตวัเอง 



คณะ ก.ฟ.ผ.  ๓๐ ก.ค. ๕๐   ๑๑ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

 น่ีอยา่งท่ีหลวงตาท่านวา่น่ะ เช่ืออยู ่ แต่มนัมีในใจ จริงหรือเปล่า เวลาถามตวัเอง 
จริงหรือเปล่า กิเลสน่ะ น่ีอวิชชาของเราเอง โทษใครไม่ไดน้ะ แลว้เป็นอยา่งน้ีทั้งหมด 
ธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของกิเลสเป็นแบบน้ี แลว้อยูใ่นทุกดวงใจ จะบอกวา่เราไม่
สงสยัเลย เราเช่ือมัน่ร้อยเปอร์เซ็นต ์ เออ พดูไปเถอะ พอมนัจะไดจ้ะเสียนะ เด๋ียวมนั
กระตุกขาลม้เลย เหน่ือยฟรีนะ ถามวา่น่ีเสียเปล่านะ 

 แต่ท าไปมนัยนืยนัตรงน้ีไง มนัจะรู้ น่ีมนัจะ มนัท าใหเ้ราจริง ท าใหม้นัประสบ
แลว้ น่ีสนัทิฏฐิโก มนัส าคญักวา่ใหค้นการันตีอีก มนัส าคญักวา่ทุกๆ คนท่ีจะมา
รับประกนันะ ถา้เรารู้จริงข้ึนมาน่ี ไม่ตอ้งใครรับประกนั ไม่ตอ้งใครมาบอกทั้งส้ิน มนั
เป็นของมนัเอง สนัทิฏฐิโกในหวัใจ องอาจกลา้หาญมาก แลว้ผิด ผดิบอกมา ตรงไหนผดิ 
ผดิอยา่งไรวา่มาเลย มนัมีเหตุมีผล มนัตรวจสอบไดไ้ง อยา่ไปวิตกวิจารผลสิ เหตุน่ะ
ส าคญั ท าไปเถอะ ท าไปเลย ถา้มนัขนาดไหนน่ะ  

 น่ีเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา หนา้ท่ีของเรา หนา้ท่ีของเราเลย น ้าหยดลงหิน ทุก
วนัหินมนัยงักร่อนเวย้ แลว้ความเพียรน่ะเติมไปสิ เติมไปเท่าไร วนัน้ีน่ะ ๒ ชัว่โมง ๓ 
ชัว่โมง เราน่ีจบัเวลาเลยล่ะ ไม่ใช่จบัเวลาแบบจะเอาชัว่โมง เอานาทีอยา่งท่ีวา่นะ จบัเวลา
วา่ วนัน้ีไดก่ี้ชัว่โมง เดินจงกรมน่ี  

 บวชใหม่ๆ นะ มนัแปลก มนัคิดข้ึนมาเอง ขา้ราชการเขาท างานวนัหน่ึง วนัละ ๘ 
ชัว่โมง  เขาหาอยูห่ากินกนั ท างานวนัละ ๘ ชัว่โมง ไอมึ้งจะมาเอาพน้ทุกขน่ี์ เดินจงกรม
น่ี ถา้วนัไหนมึงต ่ากวา่ ๘ ชัว่โมง มึงทุจริตต่อหนา้ท่ี 

 ตั้งกติกากบัตวัเองเลย อยา่งนอ้ยวนัหน่ึงตอ้งเดินจงกรม ๘ ชัว่โมงแลว้ นัง่สมาธิ
ต่างหาก ทุกวนั ถา้วนัไหนมึงเดินจงกรมไม่ถึง ๘ ชัว่โมง มึงทุจริตต่อหนา้ท่ี จบัผดิตวัเอง
ตลอด ท าอยา่งน้ีมาตลอด จะไดไ้ม่ไดไ้ม่สนใจ เพราะท่ีวา่น่ี ถา้มีปัญหามนั โธ่ เจบ็ไขไ้ด้
ป่วยน่ีมีบตัรไหม เขา้โรงพยาบาลไดท้ั้งนั้น  

 น่ีกเ็หมือนกนั มีปัญหาถามอาจารยไ์ดห้มด มีปัญหาถามไดห้มด มนัไปกลวัอะไร
ล่ะ มีแต่ไม่มีปัญญาจะถามน่ะ น่ีนัง่กนัอยูน่ี่ไม่เป็นอะไรกนัสกัคนหน่ึง ไม่หาหมอดว้ย 
เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยค่อยมาหา  
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 น่ีกเ็หมือนกนั ภาวนามาสิ ใหม้นัมีเขา้มาเถอะน่า ใหม้นัมีปัญหาข้ึนมา ครูบา
อาจารยน่ี์แก ้ ถา้ครูบาอาจารยแ์กไ้ม่ได ้ แสดงวา่สจัจะนั้นโกหก โอโ้ฮ ตอนปฏิบติันะคิด
อยา่งน้ีตลอด น่ีถึงบอกวา่ แปลก ไม่ไดอ้วดนะ คนใฝ่ดี คนใฝ่ดี คนจะท าดี ชีวิตน้ีเกิดมา
ท าไม ชีวิตน้ีเกิดมาน่ีทุกขย์ากขนาดไหน น่ี ท าอยา่งน้ีแลว้ไม่มีใครสอนน่ะ  

 คิดเองท าเองน่ี ๒-๓ ปี แลว้กไ็ปหาใครกต็อบไม่ได ้ เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา เพราะ
ศึกษาต าราเองใช่ไหม อวิชชาดบัตอ้งเป็นพระอรหนัต ์ เวลาจิตมนัสงบหมดเลย เงียบ เอา
พระอรหนัตม์าใหก้สิู เอาพระอรหนัต ์ วิง่หาพระอรหนัตไ์ม่เจอ ไปตอบใครบอก น่ี
อวิชชาดบัล่ะ อวิชชาไม่มีน่ะเป็นพระอรหนัต ์แลว้ท าไมผลมนัไม่มีล่ะ  

 รู้ๆ อยูว่า่ไม่มี แต่มนักิเลสไง น่ีมนัตีกลบั มนัตีกลบัวา่น่ีอวิชชาดบัแลว้ ตอ้งเป็น
พระอรหนัต ์แลว้มนักเ็ขา้สงบไดน้ะ เขา้สมาธิไดน้ะ ไปถามใครกต็อบไม่ได ้ไปถามใคร
กต็อบไม่ได ้ อูฮู้ ทุกข ์ ทุกขน่์าดูเลย กม็นัจะเอาพระอรหนัตแ์ต่มนัไม่มีน่ะ ไปภูทอก ไป
อีสาน ไปถึงสวา่ง เขาบอกวา่ ถา้มาอีสาน ไม่เขา้ภูววั ภูทอก ไม่ไดม้าอีสาน จริงหรือวะ 
อา้ว เขา้ พอเขา้ไป ไปเจออาจารยจ์วน 

 น่ีจิตสงบหมดเลย พระอรหนัตอ์ยูไ่หนล่ะ?  

 “อวิชชาอยา่งหยาบของเอง็สงบตวัลง อวชิชาอยา่งกลาง มึงไม่เห็นมนัเลยแมแ้ต่
นิดเดียว อวิชชาอยา่งละเอียดในหวัใจอีกมหาศาลเลย”  

 มนัแทงใจ ใช่! ใช่เลย ใช่เลย กม็นัสงบเฉยๆ  แต่เรานึกวา่มนัหมดแลว้ไง ก็
หมดแลว้กจ็ะเรียกร้องเอาผลไง พอพดูอยา่งนั้นป๊ับกใ็ส่เลย กลบัมา ท าแลว้มนัเรียกร้อง
เอาผลเห็นไหม 

 น่ีเห็นผลอยา่งน้ี เห็นผลเวลาท่านแกไ้ขอยา่งน้ี แลว้มนัหนักลบัมาน่ะ หนักลบัมา
ก ็ จากปุถุชนน่ะ ข้ึนกลัยาณปุถุชน แลว้ข้ึนถึงไดเ้หตุไดผ้ลเลย แลว้มาเคร่ืองบินตกน่ะ 
โอโ้ฮ ชา้ง ควานชา้ง ชา้งไม่มีควานอีกแลว้ ชา้งไม่มีควานอีกแลว้ “มึงตอ้งเขา้บา้นตาด 
มึงตอ้งเขา้บา้นตาด” บงัคบัตวัเองเขา้บา้นตาดเลย พอเขา้บา้นตาดไปน่ี ท่านกรู้็เอง อดัทุก
วนั ด่ากลางศาลาทุกวนัเลย ไหนวา่มึงเก่ง ภาวนาอดนอนนะ พดูจริงๆ  ท าเองมากบั
ตวัเอง อดนอนผอ่นอาหาร ๗ วนั ๗ คืน ข้ึนไปถึงท่านให ้ “องคน้ี์ใหพ้ร” ช้ีหนา้เลย ให้
พร ใหพ้รเสร็จท่านจะหาวิธีสอนใช่ไหม 
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 “ยะถา วาริวะหา” ถามทีละตวั ยะ หรือ ยะ วา หรือ ริ ผดิสิท าไมจะไม่ผดิ จ้ีทีละ
ตวัใครจะไม่ผดิ ท่านจะจ้ีใหผ้ดิ พอผดิข้ึนมาน่ะ ท่านกพ็ดูน่ะ ไอพ้ระข้ีเกียจ ไอพ้ระข้ี
เกียจ ไอพ้ระข้ีคร้าน ไอพ้ระไม่เอาไหน ยอ้นกลบันะ คนน่ีนะ เดินจงกรม นัง่สมาธิ ๗ วนั 
๗ คืน ไม่ไดน้อน เพราะจะถือเนสชัชิกดว้ย อดอาหารดว้ย ท าตลอดเวลาน่ี ข้ีเกียจไหม งง
ไหม ท่านด่าวา่ข้ีเกียจน่ี เอง็งงไหม 

 น่ีเวลามนัแกก้นัไง ไอเ้รากว็า่ เออ แหม มนักสุ็ดยอดคนหน่ึงแลว้ แต่ท่านบอกเลย 
มึงน่ะข้ีเกียจ ไอพ้ระไม่เอาไหน กก็ลบัไปสิ มานัง่ เดินจงกรมต่อ ท่านวา่ข้ีเกียจ อะไรข้ี
เกียจ ท าไมถึงวา่ข้ีเกียจวะ น่ีเดินจงกรมไม่ไดน้อนทั้งวนัทั้งคืน ยงัข้ีเกียจอีกน่ะ ข้ีเกียจ
ยงัไง เดินอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ พอเดินข้ึนไป มนัป๊ิง มนัป๊ิงข้ึนมาน่ะ อ้ือ ข้ีเกียจน่ีไง มนัไปจม
อยูก่บัอารมณ์ความรู้สึกไง มนัจมกบัความรู้สึก เหมือนกบัมนัไม่ยอมท้ิง น่ีท่ีวา่อยา่
เสียดายอารมณ์ความรู้สึกของตวัไง 

 มนัข้ีเกียจภายใน ข้ีเกียจคือวา่มนัไม่เห็นประเดน็ ไม่เห็นแง่มุมไง แต่ท่านกจุ็ด
ประเดน็ พอเวลาท่าน น่ีเวลาสอน เราถึงเขา้ใจไง เวลาลกูศิษยภ์าวนามา ท่าน อู๋ย ภาวนา
เก่ง ภาวนาดี ยกข้ึนเลยนะ ไอน้ัน่ตาย ไอน้ัน่ตายเลย นอนสลบอยูต่รงนั้นน่ะ มนัไปไหน
ไม่รอด ภาวนามาขนาดไหนกก็ระทืบ กระทืบ กระทืบอยา่งเดียวน่ะ เราน่ีโดนท่ิมหวัท่ิม
บ่อมาตลอด จะดีข้ึนไปขนาดไหนกก็ระทืบจมดินไปเลย จมดินไปเลย แลว้พอตอนหลงั
ท่านมาชมคนนูน้ ชมคนน้ี เราวา่ อืม ไอน่ี้เสียหมด ไอน้ี้เสียหมด 

 เพราะอะไรรู้ไหม ทิฐิมานะ มนัจะจองหอง มนัจะพองขน กิเลสน่ีชมไม่ได ้ชมน่ี
หางชู ชูจรดฟ้าเลย น่ีครูบาอาจารยท่ี์ดี ครูบาอาจารยท่ี์เป็น การสอนน่ีนะ ตอ้งสะกิดใจ 
ตอ้งท าอยา่งไร น่ีมนัเป็นโปรแกรมในหวัใจ จะท าอยา่งไรใหม้นับิดเบือนขอ้มูลอนัน้ี 
แลว้มนัจะมีทางกา้วเดินไป ไม่ใช่มีอะไรมาก ็ โอ๋ โอ๋ โอ๋ นัน่มนัเดก็ๆ  เขาเรียกวา่รับจา้ง
เล้ียงเดก็ เขาไม่ไดฝึ้กพระ เขาฝึกเดก็ 

 อดักอ็ดั ยิง่อดัยิง่เห็นคุณ จิตมนัปล่อยวางหมดเลย จิตมนัปล่อยวางหมดเลย ไป
ไหนไม่รอดเลย ไปไม่ได ้ไปไหนกไ็ปไม่ได ้เอะ๊ ท าอยา่งไรดี กเ็ขา้ใจเอง เห็นไหม ปล่อย 
โอโ้ฮ มนัปล่อยเขา้มาน่ีมนัเขา้ถ  ้า จิตมนัเขา้ถ  ้า ข้ึนกลางคืนเขา้ไปหาท่านน่ะ หงายเต้ียวลง
มาจากกฏิุเลย นัง่ภาวนาตั้งแต่หวัค ่าน่ะ พทุโธ พทุโธน่ี เสียใจ ไหนท าดีขนาดน้ี ท าดีกย็งั
โดนด่า เสียใจ เสียใจ เสียใจ 
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 น่ีไง ปัญญาอบรมสมาธิใช่ไหม ปัญญาอบรมสมาธิ มนัปัญญาวิมุตติ พอมนัเขา้
ไปมนัปล่อยหมด มนัขาดแลว้เขา้ไป มนักไ็ปวา่งมนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้จะเขา้ จะจบัขดุคุย้
หากิเลส หาไม่เจอ ท่านอดัลงมาเลยนะ เสียใจ เสียใจ เสียใจ จิตวา่ง จิตวา่ง จิตวา่งตอ้งไม่
มีเสียใจสิ แลว้น่ีมนัเสียใจอะไรล่ะ เสียใจมนัวา่งท่ีไหนล่ะ กมึ็งวา่วา่ง วา่ง วา่ง ไอเ้สียใจ
ขวางน่ีมึงไม่เห็นมนัหรือ  

 พอจบั มั้บ! โอโ้ฮ เสียใจคือเวทนาของจิตใช่ไหม ถา้จิตมนัวา่งมนักต็อ้งไม่มี
เวทนาสิ พอเสียใจน่ี พอจบัอาการของจิตกจ็บัผูร้้ายไดไ้ง น่ีงานขดุคุย้หากิเลส กบังาน
วิปัสสนาน่ีมนัตอ้งเดินไปคู่กนั คนไม่เขา้ใจวา่จะวิปัสสนา วิปัสสนา ท่ีเขาโม้ๆ  กนั เราถึง
ไม่เช่ือไง เราจะจบัจ าเลย จบัผูต้อ้งหาน่ี เราตอ้งจบัตวัมนัไดก่้อนนะ พอจบัมาไดเ้ราตอ้ง
มาไต่สวนมนันะ 

 มานัง่กนัอยูน่ี่ โอโ้ฮ รู้จกัจ  าเลยไปหมดเลย น่ีของหายมาตั้งแต่ชาติท่ีแลว้ เห็น
ไหม ภพชาติมนัเกิดมาน่ี รู้ไปหมด กิเลสอยูไ่หนรู้หมดเลย โอโ้ฮ ศึกษามารู้หมดเลย แลว้
เห็นมนัไหม แลว้ก ็แหม วิปัสสนา โอ๋ย ใคร่ครวญกิเลส จะฆ่ากิเลส กิเลสท่ีชาติท่ีแลว้ยงั
ไม่เห็นเลย พอมนัจบัข้ึนมา พอมนัจบัอาการของใจ จบัข้ึนมาน่ี พอไต่สวน พอจบัป๊ับได้
น่ี โอโ้ฮ น่ีเทคนิคการสอนไง ข้ึนเลยนะ  

 กจูะกราบอาจารย ์ ๑๐๐ หน กจูะกราบอาจารย ์ ๑,๐๐๐ หน กจูะกราบอาจารย ์
๑๐,๐๐๐ หน กราบอยูน่ัน่น่ะ 

 ถา้บอกกเูม่ือก้ี กจูะเถียงฉิบหายเลย เพราะวา่ เรากมี็ของเราเหมือนกนัใช่ไหม ถา้
ท่านพดูมากต็อ้งเถียง เถียงอยา่งเดียว เถียงอยา่งเดียว ท่านไม่พดูเลย ถีบตกลงมาเลย แลว้
ไปหาเอา พอจบัได ้พอจบัไดป๊ั้บน่ีกเ็ร่ิมตน้ เร่ิมตน้วิปัสสนาต่อไป แยกต่อไป ต่อสู้ต่อไป 
ทีน้ีพอกิเลสมนัตวัใหญ่แลว้ ก ็ โอโ้ฮ มนักระทืบเอาหวัท่ิมหวัต า เวลาวิปัสสนานะ สนุก
มาก  

 เราพดูกบัเดก็ๆ บ่อย เกมส์คอมพวิเตอร์มึงสู้กไูม่ไดห้รอก กมูนักวา่เยอะเลย เด๋ียว
กแ็พม้นั เด๋ียวกช็นะมนันะ มนักระทืบหวัท่ิมหวัต า อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เกมส์คอมพิวเตอร์
อยา่งไรอยา่งนั้นเลย กดใหดี้ล่ะ ถา้กดดีไดค้ะแนน กดไม่ดีมึงแพม้นั 
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 ปัญญาท่ีมีสมาธิรับรองนะ มนัวิปัสสนาไป มนัปล่อยนะ มึงไดค้ะแนนเตม็เลย 
แหม สุขมาก วนัไหนกดผดินะ มนักระทืบเอาหวัท่ิมบ่อเลย ทุกขม์าก กลบัมาพทุโธใหม่ 
กลบัมาพทุโธใหม่ แลว้กเ็อามนัใหม่ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัท ามาน่ีมนัลม้ลุกคลุกคลานมา 
แลว้กม็า น่ีคุยกนัน่ะ ท่ีสัง่สอนกนัน่ะ น่ีมา ๒ วนั ๓ วนั เป็นนู่นเป็นน่ี มนัร าคาญนะ มนั
ร าคาญ เบ่ือหน่ายมาก ไอพ้วกน้ีทุจริต ไม่เช่ือ ไม่เช่ือ ถา้เป็นจริงน่ีนะ เร่ิมตน้อยา่งไร 
สงบน่ียงัท าจะเป็นจะตายอยูเ่ลย ไอส้มาธิน่ี มึงยงัท าจะเป็นจะตายอยูแ่ลว้ 

 แลว้กวา่  เป็นสมาธิแลว้น่ีถา้มีวาสนา เราใชค้  าวา่วาสนาบ่อยเลย ถา้วาสนาน่ีมนั
จะเห็น กาย เวทนา จิต ธรรม มนัจะยกข้ึนวิปัสสนา ถา้มึงไม่เห็น กาย เวทนา จิต ธรรม 
มึงกเ็ป็นฤๅษีชีไพรอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ สมาธิน่ีฤๅษีชีไพร สมาธิน่ีฌานสมาบติัน่ีฤๅษีชีไพร 
เพราะปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ต่างหาก แตกต่างจากสมาธิไง แต่ถา้
ไม่มีฐานของสมาธิ มนักเ็ป็นปัญญาไปไม่ได ้ มนัเป็นโลกียปัญญา มนัตอ้งอาศยัสมาธิน่ี
แหละ เป็นตวัแบ่ง แบ่งวา่เป็นโลกียปัญญาหรือโลกตุรปัญญา 

 แต่ทีน้ีเราเขา้สมาธิไม่ได ้เราท าสมาธิไม่ถนดั ใช่ไหม มนัเป็นท่ีพนัธ์ุไม ้ของเราน่ี
เป็นชมพู ่ แต่เขาปลกูทุเรียน แลว้ชมพูท่  าไมตอ้งใหม้นัเป็นทุเรียนล่ะ ในเม่ือเขาท าสมาธิ
ไดก้เ็ร่ืองของเขา ถา้เราท าไม่ได ้ เราก ็ ชมพูก่กิ็นชมพูก่น่ีู ชมพูก่กิูนได ้ ถา้เรากินได ้ เราก็
ท าของเราไปสิใช่ไหม เรากท็  าความสงบของเราไป มนัจะเป็นอะไรไปล่ะ 

 พนัธ์ุไมต่้างๆ  จิตมนัมาอยา่งน้ี จิตมนัสร้างสมมา จิตน่ี เราเทศน์บ่อยนะ 
พนัธุกรรมน่ี เขาตดัแต่งพนัธุกรรม เรากต็ดัแต่งจิตน่ี สร้างบุญทีหน่ึงกต็ดัแต่งทีหน่ึง ท าดี
ทีหน่ึง จิตมนักพ็ฒันาทีหน่ึง น่ีเราตดัแต่ง ตดัแต่งพนัธ์ุไมเ้ราน่ี  

 แลว้ถา้ตดัแต่งท่ีพนัธ์ุมนัดี เห็นไหมท าบุญกศุลน่ี ปลกูตน้ไม ้ น่ีปลกู ท าเพื่อใคร
ตน้ไมน่ี้ ท าไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลงั มนัไดม้านัง่ภาวนาโคนตน้ไมน้ั้นนะ ฝันสิวา่ตน้ไมท่ี้
ปลกูน้ีน่ะมนัจะ ๔-๕ คนโอบ แลว้คนจะนัง่ลอ้มเลยน่ีมนัจะมีความสุขไหม เราท าใหใ้คร 
น่ีพอท าใหใ้ครป๊ับมนักต็ดัแต่ง เพราะเราท าใหเ้ขา น่ีใจมนักพ็ฒันาข้ึนมา พอใจมนั
พฒันาข้ึนมา มนักเ็ป็นประโยชน์กบัเราข้ึนมา  

 น่ีบุญกศุลมนัเป็นอยา่งน้ี ท าน่ีรู้ไม่รู้ มนัเป็นบุญของเราแลว้ล่ะ เพราะมนัดีข้ึนมา
น่ีมนัไปภาวนา มนักท็  าได ้ท าแต่อกศุลนะ ปลน้จ้ีเขาอยูต่ลอดเลย กจูะพทุโธ พทุโธ น่ะ 
มึงพทุโธไปเถอะ พทุโธไปกติ็ดห่วงติดคุกไป คือไม่ท าอะไรเลยไง ท าแต่อกศุล ท าแต่ส่ิง



คณะ ก.ฟ.ผ.  ๓๐ ก.ค. ๕๐   ๑๖ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ท่ีหาผลประโยชน์ แลว้ก ็ฉนัท าดี ฉนัท าดี มนัพดูแต่ มนัท าดีท่ีค  าพดูน่ะ มนัไม่ไดท้  าดีท่ี
เน้ือหาสาระ ถา้ท าดีท่ีเน้ือหาสาระน่ี มนัเปล่ียนแปลงใจ ใจน่ีมนัจะเปล่ียนแปลงของมนั
ไป แลว้มนัพฒันาของมนัข้ึนไป แลว้มนัท าข้ึนไปมนักเ็ป็นข้ึนไป 

 ไม่ตอ้งไปวิตกวิจารมากเกินไป หนา้ท่ีเห็นไหม ศึกษามาน่ีตอ้ง โอโ้ฮ เวลาศึกษา
ตอ้งมีปัญญานะ ตอ้งใคร่ครวญ น่ีใหท้นัคนนะ แต่เวลาปฏิบติันะ มึงตอ้งให ้โทษนะ ตอ้ง
ใหโ้ง่เหมือนควายเลย พทุโธ พทุโธ พทุโธ ไม่รู้เร่ืองอะไรเลย มนัเป็นเอง แต่ถา้ปฏิบติั
ฉลาดนะ มึงเสร็จ กิเลสน่ะ เอาความฉลาดของมึง หลอกมึงอีกทีหน่ึง  

 น่ีมนัยอ้นกลบัมาเลยเห็นไหม เวลาหลวงตาไปหาหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม  

 “มหา มหากเ็รียนมาสมกบัเป็นมหานะ ไม่ไดดู้ถกูธรรมของพระพทุธเจา้นะ 
ขอใหเ้อาปัญญาท่ีเรียนมา ชั้นมหาน่ี ใส่ล้ินชกัไวก่้อน ถา้มนัออกมาภาวนาตอนน้ี มนัจะ
มาขดัแยง้ มนัจะมาเตะมาถีบกนัเอง ระหวา่งปัญญาของพระพทุธเจา้ท่ีศึกษามากบั
ขอ้เทจ็จริงน่ี มนัจะเตะ จะถีบ จะขดัแยง้กนัเอง แลว้เรากไ็ม่เขา้ใจ เรากจ็ะไปหลงตามมนั
ไป อนันั้นใช่ อนัน้ีไม่ใช่ จะเสียเวลานะ ส่ิงท่ีเรียนมาน่ี ขอใหเ้อาใส่ไวใ้นล้ินชกัก่อน แลว้
เอากญุแจลัน่ไวด้ว้ย เด๋ียวมนัออก แวบ็ออกมาแลว้มนัจะหลง”  

 น่ีคนเป็นนะ คนเป็นสอนคนเป็น ฟังสิ แลว้เราก ็ น่ีขนาดท่ีวา่เรียนถึงขั้นมหา ยงั
ตอ้งเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ี ใส่ล้ินชกัไวก่้อนนะ แลว้เอา
กญุแจลอ็กมนัไวด้ว้ย เด๋ียวมนัแวบ็ออกมา น่ีมนัโลกียปัญญา มนัธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไม่ใช่ธรรมของเรา ไปศึกษามาน่ี ไปดูสมบติัเขาไง ขอดูบญัชีสิมี
เท่าไร ขอดูบญัชีน้ีมีเท่าไร แลว้กม็าค านวณวา่เป็นเงินของเราหมดเลย บา้หรือ ท างาน
หรือยงั มีเงินฝากธนาคารบา้งหรือเปล่า 

 ท่ีเรียนมาน่ะ สมบติัของพระพทุธเจา้ทั้งหมดนะ ไปดูตวัเลขของพระพทุธเจา้มา 
แลว้กบ็อกวา่ตวัเลขน้ีของก ูตวัเลขของก ู รู้ไปหมดเลย ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก เป็นแต่ เอามา
เป็นทฤษฎี เอามาเป็นแบบอยา่งนะ ไปดูงานมา เออ ดูงานมาแลว้ แลว้เราจะท างานได้
ไหม ถา้เราท างานข้ึนมา เออ เราท านู่นกส็ าเร็จ เออ น่ีงานของเราเวย้ ท าใหส้ าเร็จ น่ีผลมนั
เกิดข้ึนมาละ เออ น่ีใช่ ใช่ เราท ามากบัมือ ท ามากบัมือ แลว้พอท ามากบัมือน่ีสอนใครก็
ได ้
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 น่ีพดู ๆ  ปฏิบติัแลว้สอนคนไม่เป็น สอนไม่ได ้ท าไมจะไม่ได ้แหม ป้ันหมอ้ป้ัน
ไหมา ท าไมกจูะสอนเดก็ไม่ได ้สอนไดท้ั้งนั้นน่ะถา้จะสอน เพียงแต่วาสนาบารมีไง บาง
คนแบบวา่พดูไปกส็องไพเบ้ีย อยูส่บายดีกวา่ น่ีอยูดี่ๆ สร้างสมบุญญาธิการมา ถา้มนั
สร้างสมบุญญาธิการมา มนักเ็ป็นประโยชน์ เห็นไหม ท าไป ท าไปเร่ือยๆ  ท าไป 

 เรานะ ปฏิบติัใหม่ๆ นะ มนัจะไปยนืยนักบัตวัเอง ขอเถอะ ขอใหม้นัมีจริงเถอะ 
ตอนท่ีปฏิบติัใหม่ๆ  กลวัอยา่งเดียวน่ะกลวัฟรี กลวัปฏิบติัเปล่า ทีน้ีกไ็ปพิพิธภณัฑห์ลวง
ปู่ มัน่บ่อยเลย ไปกราบ อืม มีจริงๆ เวย้ มนักท็อ้ถอยเห็นไหม จะพดูใหฟั้ง ท่ีพดูอยา่งน้ี
ไม่ใช่นัน่นะ เราเองกล็งัเลเห็นไหม เราเองกย็งั บางทีกย็งัทอ้ถอยเลย แต่ทอ้ถอยขนาด
ไหน มนักย็งัปลุกใจตวัเองข้ึนมาใหไ้ด ้ปลุกใจตวัเองข้ึนมาใหไ้ด ้สู้มนัอยา่งเดียว สู้มนั สู้
มนั ชีวิตน้ีมนัจะมีอะไรประเสริฐไปกวา่น้ีวะ  

 แลว้ยอ้นกลบัมาดูโลกกเ็ป็นอยา่งนั้นน่ะ ทุกคนเกิดมาน่ี มนัถึงท่ีสุดแลว้ กเ็ขา้โลง
หมด แต่จะเขา้โลงแลว้ จิตมนัใครจะประเสริฐกวา่เท่านั้นน่ะ  

โยม :    ขอโอกาสเจา้ค่ะ คือถา้ขณะปฏิบติัน่ีค่ะ เราไดท้ั้งภาวนาและกเ็ดินจงกรม 
ถา้มีวิญญาณส าแดงฤทธ์ิ มาใหเ้ราเห็นน่ี เรากคื็อภาวนาต่อไปใช่ไหมคะ คือเขาท าอะไร
เราไม่ได ้

หลวงพ่อ    :    ไม่ได ้ใช่ 

โยม   :    แลว้ ท่ีเขาวา่ตอ้งแผเ่มตตาใหน่ี้ก ็ควรจะเป็นเช่นนั้น 

หลวงพ่อ  :    ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ไออ้ยา่งน้ีนะ มนัเป็นแต่ละบุคคลนะ มนัมี ๒ กรณีการ
เห็นน่ี เห็นจริงอยา่งหน่ึง การเห็นจริงอยา่งหน่ึงน่ี เห็นเพราะอะไร เพราะบุญกรรม ดูสิ 
พระนาคิตะ เห็นไหม เดินจงกรมอยูน่ี่ แลว้วิตกวิจารเลย  

 โห เราเป็นคนทุกขค์นยาก ดูสิ มนัมีงานมหรสพใช่ไหม แลว้คนเขาไปเท่ียวงาน
มหรสพ เขากร้็องร าท าเพลงกนัไปไง ดูสิ เขามีความสุขร่ืนเริง เพราะโลกน่ะ เห็นไหม 
ไปดูมหรสพมนักต็อ้งสนุกสิ แลว้ตวัเองกทุ็กขย์ากเลยน่ี ดูสิ โอโ้ฮ เดินจงกรมน่ีลา้เตม็ท่ี
เลย เทวดาน่ี หลวงตาบอกเลย เทวดากบัพระนาคิตะ ตอ้งเป็นเครือญาติกนั ไม่เป็นเครือ
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ญาติกเ็ป็นเพื่อนท่ีปฏิบติัร่วมกนัมา แลว้ขณะท่ีตายไปแลว้ แต่จิตดวงหน่ึงไปเกิดเป็น
เทวดาอยู ่จิตดวงหน่ึงไปเกิดเป็นพระนาคิตะ 

 แลว้พระนาคิตะเดินจงกรมอยูไ่ง เทวดามายบัย ั้งกลางอากาศเลย น่ีแลว้กเ็ปล่ง
เสียงออกมาไง คนท่ีเขายงัไปเดิน เขาไปเท่ียวมหรสพนัน่น่ะ พวกนั้นน่ะเขายงัหลงอยูใ่น
วฏัฏะ พวกนั้นเขาเป็นคนมืดบอด คนท่ีประเสริฐคือท่านต่างหากล่ะ ท่านท่ีเดินจงกรมอยู่
น่ี ท่านเป็นผูป้ระเสริฐนะ ท่านเป็นผูป้ระเสริฐ ท่านน่ะ เพราะคืนนั้นน่ะ พระนาคิตะได้
สติข้ึนมา พระนาคิตะเดินจงกรมไปนะ พระนาคิตะเป็นพระอรหนัตใ์นคืนนั้นนะ เพราะ
เทวดาน่ีมาเตือน 

 ทีน้ี เพราะมนัมี ถา้เห็นจริงน่ี มนัมีบุญมีกรรมกนัมา แลว้อยา่งเรา น่ีโยมท่ีนัง่กนั
อยูน่ี่นะ อยา่คิดนะวา่โยมไม่เคยเกิดเคยตายมา โยมตอ้งมี มีญาติ มีมิตร มีสหายมาทั้งนั้น
เลย แลว้ญาติ สหาย มิตรท่ีเคยคบตั้งแต่ชาติไหนๆ มาน่ี เขาไปอยูใ่นภพไหนน่ี เขาจะ ถา้
เป็นห่วงเป็นใยน่ะ เขามาเตือน ดูพระพาหิยะสิ พระพาหิยะเห็นไหม น่ีเรือแตกมาน่ะ แลว้
พอข้ึนฝ่ังเห็นไหม ไปนุ่งเปลือกไมเ้ห็นไหม คนเขากก็ราบบูชากนัใหญ่วา่เป็นพระ
อรหนัต ์เห็นลาภสกัการะ กเ็ลยติดไง 

 น่ี เทวดามากเ็ตือนอีก ท่านไม่ใช่พระอรหนัต ์ ท่านไม่ใช่หรอก บดัน้ีพระอรหนัต์
เกิดแลว้ พระพทุธเจา้เกิดแลว้ พระพทุธเจา้อยูท่ี่นัน่ บอกเลยน่ะ เพราะเป็นเพื่อนกนัมา 
เป็นเพื่อนกนัมาน่ี เป็นพระกนัมาตั้งแต่สมยัก่อนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ี ๕ 
องค ์ แลว้นดักนัไป ข้ึนไปบนภูเขาตดั แลว้นดักนันะข้ึนไป ถา้ไม่ส าเร็จจะไม่ลงมา ท า
บนัได เป็นบนัไดผกูข้ึนไป แลว้ถีบบนัไดท้ิง มี ๒ องคส์ าเร็จไป พอส าเร็จกเ็หาะลงมา  
อีก ๓ องคไ์ม่ยอม และอีกองคห์น่ึงไดอ้นาคา กต็ายบนนั้น แลว้น่ีพระพาหิยะกต็ายบน
นั้นดว้ย 

 ไดส้ร้างบุญกศุลขนาดน้ี แต่มนัไม่ถึงท่ีสุดไง แลว้พอมาเกิดเป็นพระหาหิยะน่ี เรือ
แตก เรือแตกกลบัมากเ็ห็น ข้ึนมาน่ีก ็มนัไม่มีอะไรมา เปลือยกายมา พอข้ึนไป ประชาชน
กเ็อา นุ่งเปลือกไม ้ พอนุ่งเปลือกไม ้ อูหู้ย คนก ็ เขาเคารพนบนอบกนัใหญ่เลย โอโ้ฮ 
มหศัจรรย ์ ส่ิงมหศัจรรย ์ เขาต่ืนเตน้กนั เขากเ็อาลาภสกัการะมาถวายมากเลย ตวัเองกส็ม
อา้งเป็นพระอรหนัตไ์ปเลย กิเลสทั้งนั้นน่ะ 
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 น่ี เพื่อน ในส่ิงท่ีเคยปฏิบติักนันะ ๕ องค ์น่ีมาเตือน ท่านไม่ใช่พระอรหนัต ์ท่าน
ไม่ใช่ พระอรหนัตนู่์น องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดแลว้น่ะ กไ็ปฟังเทศน์ไง ไป
ฟังเทศน์ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้น่ีไง  

 “พระพทุธเจา้บอกบิณฑบาตอยู”่  

 “คนเราชีวิตมนัอาจจะสั้น ขอใหเ้ทศน์เถิด อะไรกไ็ด”้  

 พอเทศน์ป๊ับ ป๊ิง พระอรหนัตเ์ลย เพราะอะไร เพราะสร้างมาขนาดน้ี ขอบวช เอหิ
ภิกข ุ“เธอไม่มีบริขาร” 

 ไปหาบริขารอยูค่วายขวิดตายเห็นไหม น่ีเราจะบอกวา่ การเห็นจริงน่ะ เห็นจริง
ได ้ เห็นโดยนิมิตจากภายในกไ็ด ้ จากภายในนิมิตน่ีมนัแบบวา่มนัเห็นของมนัเอง ทีน้ีการ
เห็นยงัไงกแ็ลว้แต่ เราจะบอกวา่ เห็นส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองของส่งออก มนัตอ้งเห็นนะ เรามี
เครือญาติ เครือญาติกเ็ครือญาติใช่ไหม แต่เครือญาติเป็นเราหรือเปล่า ไม่ใช่ ถา้ไม่ใช่น่ี 
ส่ิงท่ีอะไรกแ็ลว้แต่ รับรู้ แลว้ตอ้งกลบัมาท่ีตวัเรา 

 การแกกิ้เลสคือการแกท่ี้ใจเรา ภวาสวะภพนะ อวิชชาสวะ ภวาสวะ กิเลสสวะ 
ตวัภวาสวะ ตวัภพ ติวจิตน่ะ กิเลสมนัอยูท่ี่น่ี ถา้กิเลสอยูท่ี่น่ีน่ะ จะไปท าอะไรกแ็ลว้แต่นะ 
สูญเปล่า เน่ินชา้ เสียเวลาทั้งนั้นเลย ยอ้นกลบัมาท่ีจิตน่ี กลบัมาท่ีฐานของมนั กลบัมาแก้
กิเลสท่ีน่ี ตอ้งกลบัมาสงบท่ีน่ี แลว้เห็น กาย เวทนา จิต ธรรม เท่านั้น ส่ิงอ่ืนแกกิ้เลส
ไม่ได ้แต่จะบอกวา่ไม่มีไม่ได ้

 เห็นไหม พอบอกวา่พทุโธ พทุโธน่ีจะเกิดนิมิต จะติดนิมิต ไม่ใช่ ยอ้นกลบัมา
พนัธุกรรมอีกล่ะ พนัธ์ุพืชอยา่งนั้น จิตอยา่งนั้น มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น ส่ิงท่ีเห็นคือจิตมนั
สร้างมาอยา่งนั้น เหมือนกบัคนท่ีมนัเป็นโรคเป็นภยั มนัเป็นโรคนั้นน่ะ แลว้บอกมนัหา้ม
ไม่ใหเ้ป็นไดอ้ยา่งไร จิตท่ีมนัเป็นโรคนั้น มนัเป็นคุณสมบติัอยา่งนั้น ตอ้งเป็นอยา่งนั้น 
แลว้ครูบาอาจารยต์อ้งแกไ้ขไปตามขอ้เทจ็จริงนั้น ไม่ใช่วา่หา้มมี ไม่ใหมี้ ไม่ใช่ มนัมีของ
มนัอยา่งนั้น พอมีของมนัอยา่งนั้น ท าไปมนัถึงเกิดผลอยา่งนั้น แลว้เกิดผลอยา่งนั้น เราจะ
แกไ้ขอยา่งไร เราตอ้งมีครูบาอาจารยท่ี์แกไ้ข 

 น่ีไง ครูบาอาจารยส์ าคญัตรงน้ีไง เป็นอยา่งอ่ืนไปไม่ได ้มนัท ามาเองทั้งนั้น ใจมนั
ท ามา มนัถึงเป็นผลอยา่งนั้น น่ีไง พระพทุธเจา้ถึงมาเปิดกวา้ง น่ีดูตามท่ีวา่ ขั้นของปัญญา 



คณะ ก.ฟ.ผ.  ๓๐ ก.ค. ๕๐   ๒๐ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

เห็นไหม ขนาดของปัญญาน่ีไม่มีขอบเขตเลย ขั้นของสมาธิน่ี ขั้นของฌานน่ี ๔๐ หอ้ง 
๔๐ วิธีการ แต่พระไปพดูกนันะ อนันูน้ผดิหมดเลย ตอ้งของฉนัคนเดียว ไอเ้ราพดูถึงค า
บริกรรมไง ค าบริกรรมตอ้งมีค าบริกรรม ถา้มีค าบริกรรมมนัมีการกระท าของมนั มีกิจจะ 
มีกิจ ไม่มีกิจเป็นสมาธิไม่ได ้

 ถา้มนัเป็นท่ีวา่ รู้วา่วา่งเห็นไหม เราใชค้  าวา่รู้วา่วา่งทุกทีเลย รู้วา่วา่ง น่ีเราดูสิ ดู
ข่าวสิ เราดูละครสิ เรามีอารมณ์ร่วมกบัเขา แลว้เราดูภาพท่ีมนัสะอาด ดูเพง่กสิณสิ มนักรู้็
วา่วา่ง แต่ตวัมนัวา่งหรือเปล่า ถา้ตวัมนัไม่วา่งไม่ใช่สมาธิ มนัไปรู้วา่วา่ง ตวัมนัเองไม่วา่ง  
ถา้ตวัมนัเองไม่วา่ง ตวัเองไม่มีก าลงั ถา้ตวัเองไม่มีก าลงั ตวัเองวิปัสสนาไม่ได ้ รู้วา่วา่ง 
วา่ง วา่ง  

 น่ีมนับอกเลยนะ โมกขราชนะ น่ีดูโลกใหว้า่งๆ แลว้กลบัมาถอนอตัตานุทิฏฐิ ท่ีรู้
วา่วา่งนั้น อตัตานุทิฏฐิ อยูท่ี่ตวัจิตน้ี ไอน่ี้รู้วา่วา่ง แลว้กว็า่ง แลว้กว็า่งกนัไป กเ็หมือนกบั 
ทางคฤหสัถ ์เห็นไหม พระพทุธเจา้สอนใหป้ล่อยวาง มนักป็ล่อยวาง วา่งกนัหมดน่ะ วา่ง
แบบข้ีลอยน ้าไง ข้ีลอยไปในน ้าน่ี ไปตามประสา ยถากรรมน่ะ มนัวา่มนัวา่ง กว็า่งซิ ก็
วา่งเพราะมึงไม่มีประโยชน์ไง วา่งเพราะมึงไม่มีสติ วา่งเพราะมึงไม่รู้จกัอะไรเลย 

 พระพทุธเจา้ไม่สอนอยา่งนั้นหรอก วา่งมีสติเวย้ ตวัเราวา่งเวย้ เรามีก าลงัเวย้ แลว้
มนัจะวา่งไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่มีค าบริกรรม น่ีไงมนัถึงบอกวา่ ท่ีปัญญาอบรมสมาธิกบัท่ีเพง่
ดูกนัน่ะ ไม่ใช่หรอก เพง่ดูกอ็ยา่งน้ี เพง่ดูกเ็หมือนกบัวา่งน่ีล่ะ แต่ถา้พดูถึงถา้ปัญญา
อบรมสมาธิน่ี ปัญญาอบรมสมาธิเห็นไหม ค าวา่ปัญญาอบรมสมาธิน้ีมีการกระท าไหม 
ถา้ไม่มีการกระท า มนัจะแบ่งแยกถกูผดิไดอ้ยา่งไร คิดอยา่งน้ีนะ เอง็คิดมาก่ีร้อยก่ีพนัหน
ละ คิดอยา่งน้ี มึงเหยยีบหวัใจตวัเองมาก่ีพนัคร้ังละ 

 เด๋ียวกร้็องไห ้ เด๋ียวกร้็องไห ้ เด๋ียวกคิ็ดอีกละ แลว้ท าไมมนัถึงคิดละ กมึ็งมนัโง่ 
มนักเ็ห็นผลเห็นโทษไง มนัยอ้นกลบัไง น่ีปัญญามนัจะแยกอยา่งน้ี แลว้พอมนัโง่ พอมนั
ไม่คิด ไม่คิดอยูไ่หน ไม่คิดมนักป็ล่อยวาง ปัญญาอบรมสมาธิ แลว้พอมนัสงบไปเร่ือยๆ  
สงบไปเร่ือยๆ  มนัทนัไปเร่ือยๆ  ช่องระหวา่งความคิดมนักห่็างข้ึนเร่ือยๆ  ห่างข้ึนเร่ือยๆ  

 ถา้ใหม่ๆ วา่ พอหยดุป๊ับ เด๋ียวคิดแลว้ หยดุแค่แป๊บเดียว แลว้ไหนสมาธิอยูไ่หนวะ 
หยดุแป๊บเดียว หยดุแป๊บเดียวกเ็ห็นเหมือนกบัคนท างานเป็นน่ะ แยกไปเร่ือยๆ  แยกไป
เร่ือยๆ  แลว้พอมีสติ มีสติเห็นไหม น่ีจบัผูต้อ้งหา จิตน้ีมนัเป็นตวัอวิชชา จิตน้ีเป็นตวั
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พลงังาน แลว้มนัคิดอยา่งไร มนัเสวยอารมณ์ไง ขณะท่ีมนัเสวยอารมณ์น่ี เราจะเห็นการ 
จิตเห็นอาการของจิต จิต ความคิดไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ความคิด อาการของจิตกบัตวัจิตมนั
คนละอนักนั แต่มนัธรรมชาติของมนัไวมาก มนัจะเร็วมาก มนัจะประสานกนัตลอดเวลา 

 แลว้เราไปเห็น เราไปหยดุมนัได ้ เราเห็นช่องวา่งของมนั เห็นช่องวา่งของมนัป๊ับ 
แลว้มนักลบัมาคิดอีกน่ี มนัคิดอยา่งไร จบัไดห้มดเลย พอจบัไดป๊ั้บ อ๋อ พอพลงังานเขา้
ไปป๊ับ มนักเ็ป็นรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ อะไรเป็นรูป กค็วามรู้สึก ความคิดน่ี
เป็นรูป เวทนาคือความพอใจ คิดดีก ็ แหม สุข คิดไม่ดีกทุ็กข ์ แลว้มนัคิดไดอ้ยา่งไร มนั
ตอ้งมีขอ้มูล ขอ้มูลคือสญัญา แลว้สญัญามนัเป็นอยา่งไร สญัญามนัตอ้งมีสงัขารปรุง ถา้
สงัขารไม่ปรุงมนัจะคิดไดอ้ยา่งไร 

 แลว้คิดข้ึนมาน่ี ถา้ไม่มีการประสาน ใครประสานข้ึนมาใหเ้ป็นอารมณ์ความรู้สึก 
มนัจะประสานไดอ้ยา่งไร กมี็วิญญาณ ชดัเจน ชดัเจนมาก แยกพับ่! เหมือนกงลอ้น่ีมนั
หมุนไปไม่ได ้ เพราะเราตดักงลอ้ใหม้นัหมุนไปไม่ไดแ้ลว้ หยดุ  ความคิดไม่ได ้ กจูะกด
ใหห้ยดุตรงไหนกไ็ด ้ กดไม่ใหคิ้ดยงัไงกไ็ด ้ คิดไปจนถึงท่ีสุดแลว้น่ี มนัก าลงัมนัพอ มนั
แตกนะ ขนัธเ์ป็นขนัธ์ จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์แยกพับ่! โสดาบนั 

 ขนัธ์ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธ์ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข์
ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕  ชดัเจน ไม่ตอ้งมีใครบอกหรอก ถา้คนบอกยงัสงสยัอยู ่ ไม่ตอ้งมีใคร
บอก จิตประกาศในหวัใจเอง มนัมีคนท ามาไดแ้ลว้ พยานหลกัฐานยนืยนัได ้ น่ีปัญญา
วิมุตติ ไม่ใช่มาโอโ้ลม ปฏิโลม มาผกูขอ้มือกนัอยูน่ัน่ ผกูกนัไปกผ็กูกนัมา เวรกรรม 

โยม   :    หลวงพอ่ครับ เรารู้สึกวา่ มนัมีความคิด ๒ อนั เถียงกนัอยู ่อนัหน่ึงเรารู้สึก
เหมือนกบัวา่ มนัพยายามจะดึงเราไปใหห้ลุดวงโคจร อีกอนัหน่ึงเรากอ็ยากจะดึงร้ังไว ้
อนัน้ีมนัเป็นความบา้ของเราหรือเปล่า 

หลวงพ่อ    :    ไม่ ท่ีเราพดูเม่ือก้ี วา่เกมส์คอมพวิเตอร์ เกมส์ท่ีเดก็ๆ มนัเล่น เห็นไหม แพ้
กบัชนะไง แลว้ความคิดอยา่งน้ีเกิดข้ึนมาน่ี น่ีเร่ิมท างานไดแ้ลว้ ถา้เร่ิมท างานไดแ้ลว้นะ 
มนัจะร้ังกนั ความคิด ๒ อนัจะร้ังกนั ความคิดอนัหน่ึง น่ีหลวงตาพดูอยู ่ ถา้ธรรมนัง่ใน
หวัใจ จะสุขมาก ถา้ความคิดบวก คิดแลว้เห็นผลเห็นโทษนะ คิดแลว้มนัปล่อยหมด อู๋ย 
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สุขจริงๆ แต่ถา้ความคิดนั้นก าลงัไม่พอนะ โดยสญัชาตญาณของกิเลส มนัตอ้งคิดใหเ้รา 
ไขวเ้ขว คิดใหเ้ราผดิพลาด พอกิเลสมนันัง่ในหวัใจนะ โห หงายเต้ียวเลย  

 วิธีแก ้ ถา้มนัคิด เรารู้ทนัน่ี เรากต็อ้งคิดไปในแง่บวก ถา้มนัเป็นไปได ้ ถา้มนั
เป็นไปไม่ได ้ตอ้งกลบัมาพทุโธทนัที ขณะท่ีความคิด มนัคิดไปไม่ไดน่ี้ แสดงวา่ก าลงัไม่
พอแลว้ ก าลงัไม่พอ ถา้มนัคิด ถา้มนัยงัยื้อกนัอยูน่ี่ ถา้มนัยื้อป๊ับ ถา้เราไปไม่ไดน้ะ ท้ิง
ทนัที มีดน่ะท่ือแลว้ กลบัมาลบัมีดก่อน เอามีดมึงไปหาหิน อยา่เอามีดไปฟันเขา ฟันไม่
เขา้หรอก ดึงมีดกลบัมา แลว้กไ็ปลบัหิน ลบัหิน พทุโธ พทุโธ พทุโธ เอาใหอ้ยูก่่อน 
ชดัเจนอยา่งน้ี 

 มนัจะเป็นอยา่งน้ีโดยธรรมชาติ เพราะ เพราะกิเลสมนัยงัไม่ขาด กิเลสน่ีฉลาด
มาก พอเวลาวิปัสสนาไป ถา้ก าลงัเราดี มนัหลบนะ หลบน่ีมนักป็ล่อยวา่งนะ น่ีเป็นตทงัค
ปหาน การประหารกิเลสชัว่คราว แลว้คนน่ีเผลอ คนเราน่ีชะล่าใจ ปล่อยใหม้นัเส่ือมไป 
มนัเป็นการหลบของกิเลส ท่ีมนัซุกอยูใ่ตพ้รม แลว้เราเขา้ใจผดิ โอ๋ย วา่ง มีความสุขมาก 
เด๋ียวมึงจะตาย ต่ืนข้ึนมานะ กิเลสต่ืนข้ึนมานะ มึงกล็ม้กล้ิงเลย 

 ถึงตอ้งซ ้าไง ไปดูธรรมะในมุตโตทยั ไปดูธรรมของหลวงตา ไปดูธรรมของครู
บาอาจารยท่ี์ภาวนาเป็น บอกตอ้งหมัน่คราด หมัน่ไถ ตอ้งซ ้าแลว้ซ ้าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ซ ้ า
แลว้ซ ้าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าตลอดไป ชะล่าใจไม่ได ้พจิารณาแลว้พจิารณาเล่า ขั้นของปัญญา
น่ะปล่อยวางแลว้ปล่อยวางเล่า ปล่อยวางแลว้ปล่อยวางเล่า มนัตอ้งท าไปซ ้าแลว้ซ ้าเล่า
ตลอด อยา่งนั้นตลอดไป แลว้ถา้ท าไม่ได ้กลบัมาพทุโธทนัที 

 ซ ้าถึงท่ีสุดแลว้ มนัตอ้งเป็นไปสิ หนา้ท่ีของเราน้ีทุบหินน่ะ ทุบมนัทุกวนัน่ะ แตก
ไม่แตกช่างหวัมึง กทุูบทุกวนัน่ะ ไอน่ี้มนัทุบผดิไง ไปทุบเอาท่ีวา่งๆ  กนึ็กวา่หินมนัมี ถา้
มนัก าลงัไม่ได ้กลบัมาพทุโธทนัที  ถา้มนัพิจารณาไปแลว้ มนัผลวัะ!ๆ ผลวัะ! เลยนะ ถา้
ปัญญา ไอส้มาธิดีน่ี โอโ้ฮ สนุก แลว้แบบวา่ องอาจมากเลยนะ เหมือนทา้เลยนะ กิเลสอยู่
ไหนวะ ไอห่้า ผลวัะ!  หาย วา่งหมดเลย  

 ถา้สมาธิดีๆ นะ ถา้สมาธิไม่ดีล่ะ โอโ้ฮ ยื้อแลว้ยื้ออีกเลย เหน่ือยกเ็หน่ือย ทุกขก์็
ทุกข ์ กจูะไปไดไ้ม่ไดว้ะ เพราะมนัถอยไม่เป็นไง มนัไม่รู้จกัถอยมาท่ีสงบ ใหม่ๆ ทุกคน
ไม่เป็น หวัท่ิมหวัต ามาตลอดทั้งนั้น คนท่ีปฏิบติัแลว้ถกูเลย ไม่มี พระพทุธเจา้ ๖ ปี  
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 ฉะนั้นมนัตอ้งหวัท่ิมหวัต าอยา่งน้ี จนเขด็น่ะ จนกิเลสมนัหลอกจน โอโ้ฮ เซ่อจน 
เออ้ จนเขด็ จนเขา้ใจ เออ้ มึงหลายรอบแลว้นะ มึงหลอกกหูลายทีแลว้ มึงหลอกกหูลายที 
เด๋ียวเอาใหม่ 

 อยา่งน้ีจริงๆ ถา้ท านะ ถา้ท าแลว้มนัมีการกา้วเดิน มนัมีการพฒันา มนัจะเป็น
อยา่งน้ี วิปัสสนาน่ีกเ็หมือนกนันะ เวลาเราเห็นกายน่ี เจโตวิมุตติน่ะ เห็นจิตสงบแลว้ ตั้ง
กายข้ึนมา ถา้ก าลงัไม่พอน่ี มนัยงัหลุดเลย มนัยงัโยกยงัจบัไม่ไดเ้ลย ไม่ไดท้ิ้งเลย น่ีเราได้
อยา่งน้ีมาจากหลวงปู่ เจ๊ียะ ของเราเองน่ี เราไดท้างปัญญามากบัหลวงตา แลว้มาอยูก่บั
หลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ เจ๊ียะกระทืบเอา เห็นเราเป็นพระเดก็ๆ ไง 

 มึงน่ะ จ  าของอาจารยม์าทั้งนั้นน่ะ ถา้มึงจะท าได ้มึงตอ้งพิจารณากายได ้อา้ว  ได้
กต็อ้งไดสิ้วะ เรากภ็าวนาเห็นเลยนะข้ึนมา  ถา้ก าลงัดีๆ น่ีมนัละลาย ฟ๊าบ ฟ๊าบเลย ท า
อีกๆ ถา้ก าลงัไม่พอน่ีไม่ไดล้ะ ไม่ไดแ้ลว้กลบัมา กลบัมาพทุโธ กลบัมาพทุโธ กลบัมาตั้ง
ใหม่ ไม่ใช่พดูนะ น่ีแบ่งตรงน้ีชดัเจน เพราะวา่ ท ามา ๒ อยา่ง แลว้ชดัเจน แขนซา้ย
แขนขวา ถนดัซา้ยกเ็ขียนไปอยา่งหน่ึง ถนดัขวากเ็ขียนไปอยา่งหน่ึง แลว้กเูขียนได ้๒ มือ 

 แลว้มนัท าไม มนัจะเป็นไปไม่ไดอ้ยา่งไร เป็นไปไม่ได ้ เพราะเราท าไม่ถึงเท่า
นั้นเอง จะเดินไปซ้ืออาหารกินน่ี เดินไปไม่ถึงร้านกบ็อกอาหารไม่มี กมึ็งเดินไปไม่ถึง
ร้าน มึงเดินไปท่ีร้านสิ อาหารเตม็ร้านเลย พอเดินยงัไม่คร่ึงทางน่ะ หมดแลว้ กลบัเถอะ 
ไม่มีแลว้ สงสยัปิดร้านแลว้ ไอนู้น้กไ็ม่มี ไอน่ี้กไ็ม่มี กเ็อง็เดินยงัไปไม่ถึงร้านมนัเลย เอง็
ยงัไม่เห็นร้านเลย แลว้เอง็จะเห็นอาหารไดอ้ยา่งไร 

 บางทีเราพดูบ่อยเลย ของทั้งๆ ท่ีมนัอยูใ่นหวัใจเราน่ีนะ อยูก่ลางอกน่ีเอง แลว้หา
กนั เวลาเราคุยกบัโยมน่ีเราพดูอยา่งน้ี แลว้ไปดูพระเราสิ พระเราน่ีปฏิบติัมาก่ีปีล่ะ ๑๐ ปี 
๑๐ พรรษากมี็ ๙ พรรษา ๘ พรรษา ๗ พรรษาน่ี ฝึกมาเตม็ท่ีเหมือนกนั ดูสิน่ี เราน่ีพยายาม
อยา่งเดียวเลย ทีน้ีบางทีมนัแรงไม่ได ้ มนัแรงไม่ไดเ้พราะแดดมนัร้อน บางทีเราจะใหเ้ขา
ท าทั้งวนัๆ ไม่ได ้ เขาหลบแดดเรากท็  าเป็นมองไม่เห็น แต่ถา้มนัเป็นตน้ไมค้ร้ึมๆ นะ มึง
ท าไมไม่ท า งานมึงน่ะ มึงจะมายุง่อะไรงานของเขา ไอน่ี้ไปแยง่โลกเขาท านะ  

 งานน้ีโลกเขาท ากนันะ งานของพระมนักท็างจงกรมน่ะ ฉะนั้นพระบางทีถึง
ไม่ใหรั้บผดิชอบมากเกินไป ใหรั้บผดิชอบเฉพาะ กอ็ยา่งน้ี เหมือนกนั น่ีเวลาพดูอยา่งน้ี 
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พดูเพื่อใหโ้ยมออก ใหมี้ก าลงัใจประพฤติปฏิบติั แลว้พระมนันกัปฏิบติัอยูแ่ลว้ นกัสู้อยู่
แลว้ ท าไมไม่บ้ีมนั แลว้บ้ีข้ึนมา มนัจะมีก่ีองคข้ึ์นมา จะมีเป็นศาสนทายาท 

 ครูบาอาจารยท่ี์มีหลกันะ จะพดูอยา่งน้ีทุกคนน่ะ สร้างพระไดอ้งคห์น่ึงน่ะ 
ประโยชน์มหาศาลเลย  น่ีพระเจา้อโศกน่ะ สร้างวดั ๘๔,๐๐๐ วดัไง เป็นญาติกบัศาสนา
หรือยงั? ยงั ตอ้งไปเอาพระมหินมาบวชน่ะ สร้างวดั ๘๔,๐๐๐ วดั ยงัไม่เป็นญาติกบั
ศาสนาสกันิดหน่ึงเลย กส็ร้างวตัถุน่ะ ถามวา่แลว้ตวัเองจะเป็นญาติกบัศาสนาไดอ้ยา่งไร 
กต็อ้งไปเอาลกูมาบวช น่ีไง ประเพณีบวชลกูน่ีไง เอาลกูมาบวชจะเป็นญาติกบัศาสนา 

 น่ีกเ็หมือนกนัน่ะ เราเอาลกูเขา้ไปค ้าศาสนา เห็นไหม พอ่แม่น่ีเอาลกูไปบวช ไป
บวชเพื่ออะไร เพื่อตวัเองเอาไข่ เอาเลือด เอาเน้ือ เอาเช้ือไขของเราน่ีไปค ้าศาสนาไว ้ สืบ
ทอดศาสนา ๑๖ กบั แค่บวชน่ีแหละ เพราะอะไร เพราะน่ียามเฝ้าแผน่ดิน น่ียามเฝ้า
ศาสนา พระน่ี ตั้งแต่พระพทุธเจา้ปรินิพพานมา พระไม่เคยขาดเลย ถา้พระขาดไม่ครบ
สงฆ ์บวชไม่ได ้

 น่ีเวลาเป็นญาติกบัศาสนา เอาลกูมาบวชไง น่ีเราสร้างวดัมา ๘๔,๐๐๐ วดั แลว้น่ี
เรา ถา้ปลุกปลอบใจไง น่ีครูบาอาจารยย์งัตอ้งปลุกปลอบใจ ปลุกปลอบใจไปท่ีไหน มนัก็
ทวนกระแสกลบัมาท่ีใจเราน่ีไง สู้กบัตวัเอง สู้กบักิเลส เวลาอยา่งท่ีวา่น่ี เวลาน่ีโยมถาม 
เวลาภาวนาเป็นอยา่งนั้นน่ะ สนุกนะถา้ภาวนา แต่เวลามนั มนัไม่ใช่สนุกอยา่งเดียว 
กีฬาน่ะแข่งชนะทุกนดั ทุกนดัไป มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนักมี็แพเ้หมือนกนั มนัมีแพ ้
มีทอ้ถอยเหมือนกนัน่ะ แลว้ไอแ้พน่ี้มนัง่ายดว้ย ไอช้นะน่ีนอ้ยนกั 

 แลว้พอชนะไดน่ี้ พื้นฐาน เร่ิมตน้น่ี การปฏิบติัเร่ิมตน้น่ียากท่ีสุด กบัขั้นสุดทา้ย 
เพราะ เพราะเร่ิมตน้น่ีมนัจบัตน้ชนปลายอะไรไม่ถกูเลย แต่พอไดข้ั้นแรกไปแลว้น่ี มนั
เป็นสาย มนัเหมือนกบั มนัเป็นขอ้ต่อ เพราะขนัธ์นอก ขนัธ์ใน เห็นไหม มนัมีขอ้ต่อมนั
สืบต่อกนัไดจ้าก โสดาบนั สกิทาคาน่ีมนัขอ้ต่อกนัได ้ ถา้พิจารณากาย เห็นไหม พิจารณา
กาย กายนอก กายใน กายในกาย 

 แลว้พอถึงท่ีสุดแลว้น่ี น่ีกายไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่กาย มนัตดัพับ่เลย มนัจะหมด มนั
จะวา่งหมด พอวา่งหมดมนักเ็หมือนกบัขั้นแรก คือตอ้งหาใหม่ ตอ้งหาใหม่เห็นไหม หา
ใหม่หาใคร หาอวิชชา คือพลงังานน่ะ ความคิดไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ความคิด คิดทีไร
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ความคิดน่ะมนัเป็นขนัธ์ มนัเป็นสญัญา มนัเป็นสญัญาเห็นความคิด ความปรุง ความแต่ง
น่ี ปัญญาอยา่งหยาบๆ เห็นไหม 

 แต่เวลาถึงท่ีสุดแลว้น่ี ไอปั้ญญาญาณน่ีมนัคิดไม่ไดเ้ลย ตวัมนัเองมนัคิดไม่ได ้
แลว้ตวัมนัคิดไม่ไดน่ี้ มนัจะเกิดปัญญาไดอ้ยา่งไร แลว้ปัญญา ตวัปัญญาท่ีมนัจะท าลาย
ตวัมนัเองน่ะ มนัท าลายไดอ้ยา่งไร น่ีท่ีวา่มนัยาก มนัยากอยา่งน้ี ถา้ไม่มีครูบาอาจารยค์อย
สะกิดนะ นิพพานแน่นอน เพราะมนัวา่งหมด วา่งหมด แต่ทิฐิในตวัมนัเองมี 

 หลวงตาพดูเห็นไหม วา่งขา้งนอก ขา้งในยงัไม่วา่ง ตอ้งวา่งขา้งนอกดว้ย แลว้ตอ้ง
ตวัเองตอ้งวา่งดว้ย วา่งหมดเลย โลกน่ี บา้นน่ีวา่งหมด แต่ยนืขวางอยูน่ัน่น่ะ มนัไม่เห็น
หรอก แลว้ใครสะกิดใหม้นัเห็นไดล่้ะ ในเม่ือมนัคิดวา่มนัวา่งหมดน่ะ กเ็ราเขา้ไปในบา้น 
มองไปสิ กวาดไป วา่งหมดเลย  กวาดไปทางไหนมนักเ็ห็นหมด วา่งหมดท าไง เพราะตา
มนัส่งออก แลว้มีอะไรสกปรกล่ะ กบ็า้นกสูะอาด แลว้ใครจะบอกวา่ มึงนัน่น่ะขวางอยู ่ก็
ตวักเูป็นคนบอกวา่ง กจูะบอกมึงไดอ้ยา่งไร กก็เูป็นคนบอกวา่วา่งน่ะ 

 อา้ ลองท าไปสิ มนัส์น่าดูเลย ตวัเองทะเลาะกบัตวัเองน่ีล่ะ โอ๋ย เป็นชั้นเป็นตอน
เขา้ไปน่ี เจ๊าะ เจ๊าะ เจ๊าะ เล่นกนัเองเลยล่ะ 

โยม    :    อยา่งหลวงพอ่บอกวา่เล่นกบัตวัเอง เหมือนเกมส์คอมพิวเตอร์น่ะมนัส์
น่าดูเลย โลกทัว่ๆ ไปน่ะ เขาชอบเล่นกบัเกมส์ขา้งนอก คราวน้ีมีวิธี หรือวา่มี หรือ
ประเภทของคนน่ี มนัเป็นอยา่งไร ท าไมถึงชอบ โดยจ านวนคนน่ะหลวงพอ่ ชอบเล่นกบั
เกมส์ขา้งนอกมากกวา่เยอะมากเลย 

หลวงพ่อ    :     แน่นอน เพราะมนัเป็น น่ีไงพระพทุธเจา้ใชค้  าน้ีค  าเดียว จบเลยนะ ตาม
กระแสกบัทวนกระแส โลกคือการตามกระแสไป นัน่มนัเร่ืองของโลก แต่ธรรมะคือการ
ทวนกระแส แลว้การทวนกระแสน้ี คนท าไดน้อ้ยมากๆ มนัทวนกระแสเขา้ไปไง เหน่ือย
วา่อยา่งนั้นเถอะ ทุกคนน่ะ ลอยคอไปตามน ้า แลว้มีอยูค่นๆ หน่ึง คนบา้ มนัดนัวา่ยน ้า 
วา่ยทวนน ้าข้ึนไป น่ีการปฏิบติัคือวา่ยทวนน ้า ทวนเขา้ไปหาใจของตวัเองไง 

โยม :     แลว้อยา่งคนตอนน้ี มนัก าลงัทวน ก าลงัตามๆ กระแสอยู ่ ฟังคราวน้ี
เกิดป๊ิง อยากทวนบา้ง กลบัไปมนักต็ามอีกแลว้ 
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หลวงพ่อ  :   กเ็พราะมนัมีเช้ืออวิชชามนัครอบง าอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติ มนักต็อ้งแบบ
วา่มีความเขม้แขง็ มนัตอ้งมีความเขม้แขง็ เพราะธรรมดาน่ี อยา่งโยมน่ี พดูจริงๆ พดูน่า
สงสาร คิดไดเ้ลยนะ อยา่งเช่นไปปฏิบติัสิ  

 อยา่งท่ีหลวงตาท่านพดูเห็นไหม เวลาท่านเรียนอยูน่ี่ ไปเดินจงกรมสิ หูย จะไป
นิพพานแลว้หรือ อยา่เพิ่งไปนะ แมแ้ต่พระยงัแซวกนัเลย นบัประสาอะไรกบัโยม พระก็
พระ มึงปฏิบติัใหม้นัดูสิ มนัหวัเราะเยาะมึงเลย นิพพานไม่มีหรอก เวน้ไวแ้ต่ มาปฏิบติั
กนัในวงของกรรมฐาน ในวงครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นของจริงน่ีต่างหากล่ะ 

 ท่ีหลวงตาบอก ต่อไปไปวดัเขาหวัเราะเยาะจนไม่กลา้เขา้วดั ต่อไปน่ะ น่ีพดูวา่
อยา่งน้ี ไม่ใช่ไปเอาส่วนท่ีสงัคมนั้นเป็นใหญ่ไง เราคนเดียวต่างหากท่ีตอ้งต่อตา้นมนั เรา
คนเดียวต่างหากน่ีแหละ ถา้ต่อตา้นไดน่ี้ จิตใจมนัเขม้แขง็จากภายในไง แลว้เราต่อตา้น
เอง แลว้เราทวนกระแสเอง เราเขา้ไปท าของเราเอง มนัอยา่งน้ี มนัถึงบอกวา่ เวลาท่ีวา่ น่ี
พระพทุธเจา้เห็นไหม  

 ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย พระอรหนัตน่์ะแสนกปั จะบอกเลยวา่มนัอยู่
ท่ีจิตตวัน้ีดว้ย ถา้มีจิตตวัน้ีป๊ับน่ี ความคิด ความองอาจของมนั จิตตวัน้ีมนัยนืทวนกระแส
ไดไ้ง ไม่อยา่งนั้นนะ มนับารมีไม่ไหว ก าลงัของจิตน่ีมนัไม่ไหว มนัสู้ไม่ไหว ดสิู น่ี
อธิษฐานเลยน่ะ ตลอดรุ่งอยูค่นเดียวในหอ้งน่ี มึงสู้ไหวไหมล่ะ ไม่มีใครเห็นน่ะ กนูอน 
ขอนอนสกัหน่อยไม่ไดห้รือ 

 คือเราตั้งสจัจะของเราเอง เรากต็อ้งมัน่คงกบัสจัจะของเราเองน่ะ เพราะยิง่ใหม่ๆ 
น่ี เรานะไปอยูใ่นสงัคมท่ีวา่ เขาบอกวา่ วดัปฏิบติักไ็ปหาแลว้ แต่เวลาไปจริงๆ แลว้เขาก็
ไม่ไดท้  ากนั พอไปท าอยา่งน้ี  โธ่ มีพระนะ เวลามาอยูโ่พธารามใหม่ๆ  พระน่ีไฟแรงมาก 
จบหมอ แลว้ท าฎีกาถวายในหลวงเลย บอกไม่รับปริญญา จะบวช บวชปีเดียวน่ะ เรา
กลบัมาอยูโ่พธาราม กลบัมาสึกเลย  

 เรารู้แลว้ เรากพ็ยายามพดูนะ สจัธรรมมีนะมึง ไอน้ัน่มนัศาสนบุคคล น่ีไปเจอใน
สงัคมมนัทอ้ถอยไง สึก แต่สึกไปเรากลวัเขาจะปฏิเสธศาสนาไปเลย เราพยายามกล่อม 
เขาบอกเขาเขา้ใจ เขาวา่เขาเขา้ใจ เขาเช่ือมัน่ในศาสนา สึกแลว้จะไม่ท้ิงไง แลว้น่ีพอสึก
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แลว้ ตอนน้ีเป็นอาจารยห์มออยูข่อนแก่น คนโพธารามน่ี ไฟแรงขนาดน้ีนะ เขา้ไปเจอ
อุปสรรคหน่อยเดียว ท้ิงเลย 

 เราพดูใหเ้ขาฟัง น่ีค  าน้ี เพราะเราพดูอยา่งน้ีได ้ เพราะเรามีประสบการณ์ไง เวลา
เราพดูใหเ้ขาฟังนะ เพื่อใหก้  าลงัใจเขานะ มึงเห็นหมาทั้งฝงูไหม รุมกดัหมาตวัเดียว หมา
ตวัเดียวโดนหมาทั้งฝงูกดั เอง็เห็นไหม เห็นภาพไหม กคืูอหมาตวันั้น กเูคยโดนหมารุม
กดัมามากมายมหาศาลเลย เพราะบวชพรรษาแรก ไฟแรงมาก ไม่รู้กอ็่านหนงัสือเอา อ่าน
หนงัสือวา่ ตอ้งถือธุดงควตัรใช่ไหม ไม่นอน 

 ทั้งไม่นอน ทั้งถือธุดงค ์ พอทีน้ีคนก ็ แปลกนะพระเพิ่งบวชพรรษาเดียว เพิ่งบวช 
ยงัไม่มีพรรษาเลย คนเขาเห็นถือ เออ เขากช่ื็นใจดว้ย เขามาใส่บาตรมาก เขามาถามวา่ 
“พระธุดงคอ์ยูไ่หน? พระธุดงคอ์ยูไ่หน?” ธุดงควตัรไง หวัหนา้มนักอิ็จฉาใช่ไหม โอโ้ฮ 
ท าอะไรไม่ไดเ้ลยนะ ทีแรกกไ็ม่รู้  กนึ็กวา่ท าดีแลว้คือดีไง น่ีมีคนมาบอก ทุกคน ลกู
ศิษยม์าน่ี หลวงพอ่ท าดีกคื็อดี อูฮู้ ท าดีตอ้งมีคนสนบัสนุน เออ มึงคิด มึงคิด เด๋ียวมึงจะ
ตาย ท าดีไปเถอะ  

 เหรียญมนัมี ๒ ดา้นทั้งนั้นน่ะ คนดีกบัเรากจ็ะเห็นวา่ดี ไอโ้จรมนัมาเห็นไม่ดี
หรอก ไอโ้จรมนัเห็นน่ะ กตูอ้งฆ่ามึงก่อน มึงมาขวางกน่ีู มึงตายก่อน ท าดีแลว้คนจะเห็น
ดีกบัมึงน่ี เขาจะวางยามึง เขาจะท าลายมึงก่อน ไม่รู้ เม่ือก่อนไม่รู้หรอก แต่มนัมี
ประสบการณ์ โอโ้ฮ พรรษาแรกนะ หมาตวันั้นโดนกดั โดนกดั โอโ้ฮ พอมารู้ โอ ้ เป็น
อยา่งน้ีเนอะ 

 แลว้กท่ี็วา่ เรากด็ูหนงัสือเอง อะไรเองน่ี จนเรากท็  าของเรา จนจิตมนัเป็นสมาธิ
นะ อดนอน พอเวลามนัหิวนอนน่ี มนัทุกขม์าก เวลานัง่เห็นไหม พอนัง่กลางคืนน่ี ตี ๓ ตี 
๔ น่ะ มนัสติมนัวบู หงายหลงัน่ีหวัฟาดพื้น ต๊ึง! รีบลุกเลย เพราะอะไร เพราะเนสชัชิกน่ี
ขาดต่อเม่ือหลงัติดพื้นไง แต่ขณะท่ีสติมนัขาดน่ีไม่ถือ ต๊ึง! หวัน่ีฟาดเลยนะ 

 น่ี เคยนะ แลว้พอเป็นอยา่งนั้น กลบัมาท่ีเรา กลบัมาท่ีเรา เราท าอยู ่อุกฤษฏข์นาด
นั้นนะ แลว้อุกฤษฏข์นาดนั้นมนักเ็กิด เกิดสมาธินะ เกิดเห็นน่ี เราอยา่งท่ีวา่ เราถึงกลา้พดู 
กลา้พดูวา่จริตนิสยัน่ะ แต่เราไม่รู้หรอก เราพอจิตมนัสงบนะ เพราะมนัถือเนสชัชิก  มนั
ไม่นอนเลย แลว้อดอาหารดว้ย  
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 พอจิตมนัสงบน่ี มนัเห็นเป็นกอ้นเน้ือน่ี กอ้นเน้ือแดงๆ นะเหมือนกบัเราหมุน เรา
หมุนยา่งเน้ือววั มนัเป็นกอ้นเน้ือ เป็นลอ้ใหญ่ๆ น่ี หมุนเขา้มาทบัเราน่ะ พอหมุนเขา้มาน่ี 
นัง่สมาธิน่ี จิตน่ีเรามารู้ทีหลงั รู้ทีหลงั เพราะเวลาเราปฏิบติัแลว้เราจะเขา้ใจ 

 พอจิต ถา้คนจิตมนัไม่สงบ มนัจะเห็นกอ้นเน้ืออยา่งนั้นไม่ได ้ จิตสงบแลว้เห็น
กายข้ึนมาน่ี แลว้กายน่ีมนัเคล่ือนเขา้มาทบัเรา จิตตอ้งสงบ ไม่สงบเห็นอยา่งนั้นไม่ได ้
ขนาดจิตสงบอยา่งนั้นน่ะ ความตกใจน่ี สมาธิน่ีแตกออกจากสมาธิเลย ผงะออกจากสมาธิ
มาเลย  

 แลว้มนัปรึกษาใครไม่ได ้สอนใครไม่ได ้ เรากคิ็ด เรากเ็ขา้ใจวา่  เราตอ้งพิจารณา
กาย เพราะมนัมีพยานยนืยนัต่อเม่ือพิจารณาเห็น ๒ รอบ พรรษาหน่ึงเห็นอยา่งน้ี ๒ คร้ัง 

 กต็วัเองเขา้ใจวา่ เราตอ้งพิจารณากาย พอท าไป ท าไป มนัจืดไปเร่ือยๆ  ชา ชินชา
ไปเร่ือยๆ  ท าอยา่งไรกไ็ปไม่ได ้สุดทา้ย เอะ๊ อยา่งน้ีอะไรกไ็ม่ได ้อะไรกไ็ม่ได ้โอ๋ย เส่ือม
หมดเลย เวลาจิตเส่ือม เส่ือมเกล้ียงเลย แลว้เส่ือมเกล้ียงเลย แลว้กน่ี็ท าอยา่งน้ี มนักน่ี็ ท่ีวา่
ไปหาอาจารยจ์วน  

 อาจารยจ์วนกอ็วิชชามึงยงัหยาบน่ี กก็ลบัมา น่ีถา้อยา่งน้ีใชปั้ญญาอบรมสมาธิไป
เร่ือยๆ  แลว้มนักเ็ร่ิมตดั มนัเร่ิมตดัเพราะอะไร เพราะวา่ มนั มนัจะแกต้วัเอง แลว้พอมนั
แกต้วัเองน่ี มนัตอ้งผอ่นอาหาร 

 ทีน้ีผอ่นอาหารน่ีอยูใ่นป่านะ ท่ีนัน่อยูใ่นป่าน่ีดูสิ โอโ้ฮ ถา้วา่เม่ือก่อน มนัลึก
ขนาดไหน แลว้เณรมนักไ็ปเกบ็ไอน่ี้ ไอก้ลอยน่ี เอามาแช่น ้า กลอยน่ีแช่น ้า เชา้ข้ึนมากน่ึ็ง
กลอย กมี็น ้าตาลคลุกกเ็ท่านั้นน่ะ ทีน้ีเชา้ข้ึนมาน่ี เรากต็อ้งจดัฉนัอ่ิม ม้ือเดียวใช่ไหม ทีน้ี
พอฉนัม้ือเดียว ไปนัง่กส็ปัหงก กจ็ะผอ่นอาหาร มนัผอ่นไม่ได ้มนัผอ่นไม่ได ้มนัเผลอไง 
เวลาอาหารมาน่ี มนักต็กัวา่ ๑ ม้ือ 

 พอฉนัเสร็จแลว้กเ็สียใจ อา้ว ไหนวา่มึงจะผอ่นอาหารไง ท าไมเตม็ทอ้งมาอีกละ 
อา้ว พรุ่งน้ีเอาใหม่นะ เอาใหม่กซ็ ้ าเดิมอีก ซ ้าเดิมอีก จนมนัตดัสินใจ เขา้ทางจงกรม โทษ
นะ น่ีมนัเป็นเทคนิค ไม่มีใครวา่ มึงมนัชาติชัว่ มึงมนัเลวทราม มึงมนัต ่าชา้ ครูบาอาจารย์
ท าไมท่านไม่ติดในรส มึงท าไมติดในรส มึงท าไมชัว่ขนาดน้ี เดินจงกรมน่ีด่าตวัเองอยา่ง
น้ี ๓ -๔ วนั 
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 พอเดินไปน่ีด่าตวัเองตลอด เชา้ข้ึนไปมนักย็งัตกั มนัยงัไม่ได ้พอถึงวนัท่ี ๓ ท่ี ๔ 
น่ี มนัป๊ิงข้ึนมาเลยในทางจงกรมนะ น่ีเวลาปัญญามนัเกิดนะ แลว้มนัขาดเลย ครูบา
อาจารยไ์ม่ใช่ตะเขเ้วย้ ครูบาอาจารยไ์ม่ใช่ตะเข ้ ท่านไม่ใช่รู้รสน่ี ความหมายของพวกเรา
น่ี คือวา่ถา้ทนัรสคือไม่มีรส รสตอ้งดบัหมด กคิ็ดวา่รสมนัจะดบั มนัไม่ดบัหรอก  

 “ครูบาอาจารยไ์ม่ใช่ตะเขน้ะ ท่านมีล้ิน ท่านมีสมัผสั ท่านกรู้็รสทุกอยา่งแหละ 
แต่ท่านไม่ยดึมัน่ถือมัน่มนัต่างหาก” 

 พอมนัปล่อยพับ่น่ีไง เราถึงพดูวา่ รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็น
พวงดอกไมแ้ห่งมารไง พอมนัตดัพับ่ พรุ่งน้ีเชา้ไปนัง่ท่ีศาลานะ เวลาเขาเล่ือนกาละมงัก
ลอยมาน่ี แต่ทุกวนั ทุกวนัเล่ือนมากท็พัพีตกัป๊ับใส่บาตรทนัทีเลย วนัน้ีเอาชอ้นตกัได้
ไหมน่ี  

 “กลอยค าน้ีนะ มนักมี็รสชาติเท่ากบักาละมงัน่ี กกิูนกลอยค าเดียว กเูท่ากบักิน
กลอยกาละมงัน้ี”  

 ไม่ติดในรสเลย เม่ือก่อนตอ้งตกัมาใหอ่ิ้มใช่ไหม แลว้มนัไม่ทนัหรอก มนักลวัหิว 
กลวับ่ายแลว้ไม่มีอะไรในทอ้งไง คิดแต่วิทยาศาสตร์ไง เด๋ียวหิว เด๋ียวปวด เด๋ียวอะไร 

 ตั้งแต่วนันั้นมานะ กลอยมานะ ตกัช้ินเดียว แลว้เยย้มนัดว้ย กกิูนมึงช้ินเดียวน่ี กู
เท่ากบักินทั้งกาละมงั เพราะกาละมงัน่ีคือรสน้ี ตั้งแต่วนันั้นมานะ กลอยผา่นไปผา่นมา 
เฉย สบายมาก น่ีตั้งแต่นั้นมา มนัดีข้ึนไปเร่ือยๆ  น่ีพอรู้แลว้มนักคุ็มสมาธิไดเ้ร่ือยๆ  คุม
ไดเ้ร่ือยๆ  เพราะเราทนัมนัละ น่ีกลัยาณปุถุชน มนักล็ะเอียดเขา้มาเร่ือยๆ  จนไปจบัจิตได ้

 ไปจบัจิตไดน้ะ นัน่เดินจงกรมเหมือนกนั แลว้ทางจงกรมทางนั้น เดินจงกรมอยูน่ี่ 
มนัพอจบัจิตไดน่ี้ มนัเป็นขา้งในมนัจบัไดแ้ลว้มนัเป็นนิมิตไง มนัเป็นเหมือนกบัผา้
แพรน่ะ ผา้แพรเห็นไหม มนัเป็นผา้แพร เป็นผา้แพรขาวๆ น่ีฟาดใส่หนา้ พับ่! พับ่! เฮย้ น่ี
มนั จิตมนัเป็นรูปอยา่งน้ีเชียวหรือ โห ไหนวา่จิตเป็นนามธรรมท่ีมนัไม่มีล่ะ แลว้จิตน่ีมนั
จบัตอ้งไดข้นาดน้ี น่ีจบัจ าเลยได ้จบั นาย ก. นาย ข. ไดไ้ง 

 พอจบัได ้โห จิตมนัมีน่ีหวา่ ข้ึนไปหาอาจารยเ์ลย  

 “อาจารยค์รับ ไหนวา่จิตมนัไม่มีไง”  
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 “แลว้ใครบอกมึงวา่ไม่มีล่ะ”  

 แบะ! พอจบัจิตไดก้แ็ยกเลยเห็นไหม รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ป๊ับ! 
ป๊ับ! แยกไปเร่ือยๆ  แยกไปเร่ือยๆ  แยกอยูน่ัน่น่ะ พอแยกป๊ับ อารมณ์อ่ืนไปไม่ได ้
อารมณ์อ่ืนไปไม่ได ้

 จากท่ีวา่ตวัเองน่ีจะตอ้งเป็นพิจารณากายเห็นไหม แลว้คิดดูสมบุกสมบนัอยูข่นาด
ไหน ถึงจะค่อยมาถึงวา่ เราตอ้งพจิารณาจิตดว้ยปัญญาวิมุตติ ถา้พิจารณากาย เราน่ีนะ 
พทุธิโพธารามน่ีเขามีเซียนซือ เรากไ็ปขดุศพกนั สมยัท่ียงัไม่ไดบ้วชน่ะ แลว้ศพไหนท่ี
มนัยงัอืดๆ  อยูน่ี่ เขากม็ารูดใช่ไหม รูดน่ะรูดเน้ือออก เพื่อเอากระดูกไปเผา เรากท็  าอยา่ง
นั้นน่ะ เราพยายามจะนึก นึกข้ึนมาใหเ้ห็นกายไง ใหเ้ห็นมนัสยดสยองไง นึกเท่าไรมนัก็
จืดชืด นึกเท่าไรมนักไ็ม่เอาไหน นึกอยา่งไรกไ็ปไม่รอด 

 มนัดีเด๋ียวเดียว เด๋ียวกล็ม้อีกละ จนมาจบัตรงน้ีไดน่้ะ พอจบัตรงน้ีไดม้นักไ็ปได ้
พอไปได ้ พอครบกระบวนการของมนัป๊ับ เคร่ืองบินของอาจารยจ์วนตก โอโ้ฮ มึงอยู่
ไม่ได ้ มึงอิสระไม่ได ้ มึงตอ้งหาควานชา้ง มึงตอ้งหาควานนัง่คอมึง มึงอยูด่ว้ยตวัเอง
ไม่ได ้ เพราะมึงผดิพลาดมาขนาดไหนละ กวา่มึงจะเขา้มาถึงตรงนั้นได ้ มึงทุกขม์าขนาด
ไหน มึงอยูด่ว้ยตวัเองไม่ได ้มึงตอ้งเขา้บา้นตาด มึงตอ้งเขา้บา้นตาด บงัคบัตวัเองเลย 

 พอเขา้ไปน่ี โธ่ ของจริงมนัไปเจอของจริงน่ะ กระทืบเอาหวัท่ิมดินเลยน่ะ 
กระทืบกบักระทืบ ไม่มีอะไรเลย 

 เวลามนัพดูนะ ถา้มนัพดูไม่ดี มนัพดูอะไรไปมนัก ็แบบวา่ เวลาคุยน่ี เหมือนอยา่ง
ครูบาอาจารยท่์านพดู ทุกองคท่ี์สอน สอนมาจากประสบการณ์ของแต่ละองค ์ หลวงปู่
เจ๊ียะกเ็ทศนส์อนท่ีท่านเห็นมาท่ีท่านรู้มา หลวงตาน่ีเป็นปฏิสมัภิทา  

 ขั้นแรกผา่นเวทนาท่ีนัง่ตลอดรุ่ง ขั้นท่ีสองเป็นธาตุ แยกธาตุแยกขนัธ์ แลว้รวม
หมด ข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกวา่ เป็นเหมือนเราท่ีถ  ้าสาริกา ติดตรงน้ี ๕ ปี 
ออกจากนั้นมาเป็นอสุภะ น่ีคือ จากเวทนา จากธาตุ จากอสุภะ ขั้นสุดทา้ยพิจารณาจิต 
เพราะจุดและต่อมคือจิต 

 หลวงตาน่ีเป็นพระท่ีมหศัจรรยม์าก คือพิจารณาหลายหลาก แต่หลวงปู่ เจ๊ียะน่ี 
เป็นกายลว้นๆ  หลวงปู่ ชอบกายลว้นๆ  หลวงปู่ ค  าดีกายลว้นๆ  หลวงปู่ ดูลยน่์ะ น่ี
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พิจารณา น่ีปัญญาวิมุตติ ปัญญาจิตกเ็หมือนกนั ฉะนั้นเวลาถา้พิจารณาจิตมาอยา่งน้ีนะ 
มนัเวลา พดูธรรมะน่ี เพราะอะไร เพราะมนัมีขอ้เปรียบเทียบ มนัมีขอ้เปรียบเทียบ มนัมี
การส่ือความหมายได ้ 

 แต่ถา้เป็นพิจารณากายนะ มนัเปรียบเทียบไดน้อ้ย เพราะมนัเป็นการดู ดูแลว้ขยาย 
เป็นการเห็นภาพ แต่มีฤทธ์ิ เพราะจิตมนัตอ้งใชก้  าลงัสมาธิ พวกน้ีมีฤทธ์ิ หลวงปู่ ชอบน่ี
เห็นไหม เทวดาเคารพมาก แต่เวลาพดูธรรมะ มนัจะไม่แตกฉาน กอ็ยา่งพระสารีบุตรน่ี
แหละ พระสารีบุตรกบัพระโมคคลัลานะ 

 พระโมคคลัลานะไปเท่ียวสวรรค ์ไปเท่ียวนรกเอามาบอกพระพทุธเจา้ แต่พระสา
รีบุตรน้ีเทศน์แทน น่ีไงปัญญาวิมุตติ เจโตวิมุตติ มนัไปคนละแนวทางเลย ไม่ตอ้งไป
ตกใจ ไม่ตอ้งไปคิดวา่จะตอ้งเป็นอยา่งนั้น จะตอ้งสมาธิ สมาธิไม่เป็นอยา่งนั้น กจูะไม่มี
สมาธิ ก๋วยเต๋ียวน ้ากบัก๋วยเต๋ียวแหง้น่ะ ก๋วยเต๋ียวแหง้มนัจะเอาน ้าท่ีไหน มนัไม่มีน ้า  

โยม    :    หลวงพอ่คะ ขอโอกาส ท่ีวา่ท่านเดินจงกรม ๘ ชัว่โมงน้ี เป็นการต่อเน่ือง 
หรือวา่มี 

หลวงพ่อ   :    ไม่ต่อเน่ือง มนัต่อเน่ืองไม่ได ้ เราจะเร่ิมนบัตั้งแต่เชา้ ทุกวนัเชา้ไป เร่ิม
ตั้งแต่ฉนัอาหารเสร็จใช่ไหม เร่ิมตั้งแต่ฉนัอาหารเสร็จป๊ับ ฉนัเสร็จ เพราะเรา เราน่ีมนั (น่ี
พดูอีกละ) คนใฝ่ดี อา่นประวติัหลวงปู่ มัน่ บอกวา่ฉนัขา้วเสร็จแลว้นะ เวลาพระธุดงคน่์ะ 
ปฏิปทาน่ี เอาบาตรไปเกบ็น่ี อยา่ข้ึนกฏิุนะ กิเลสน้ีร้ายมาก น่ีถา้วงการปฏิบติัจะพดูกิเลส
ชดัๆ แต่เวลามาพดูกบัโยมน่ี มนัตอ้งมีมารยาท น่ีจะพดูอยา่งนั้น โอโ้ฮ กิเลสมนัขนาดนั้น
เชียวหรือ  

 เวลาน่ีในปฏิปทาของหลวงปู่ มัน่ไปดูสิ เวลาฉนัขา้วเสร็จแลว้นะ เวลาไปกุฏิน่ะ 
อยา่เอาบาตรข้ึนไปนะ ถา้เอาบาตรข้ึนไปน่ี ท่ีนอนมนัจะเรียกใหน้อนพกัก่อน เอาบาตร
ข้ึนไปแลว้ผลกัเขา้ไป ผึ่งผา้เสร็จแลว้เขา้ทางจงกรมเลย เราท าอยา่งนั้นมาตลอด เรา บาตร
น่ีเราจะวางๆ  เสร็จแลว้เราจะผึ่งผา้ แลว้เขา้ทางจงกรมเลย จบัเวลาไปเลยก่ีชัว่โมง 

 ส่วนใหญ่แลว้นะ เกือบบ่ายโมง เพราะวา่ฉนัน ้าร้อนไง ถา้บ่ายโมงน่ีนบัไปเลยก่ี
ชัว่โมง ไดแ้ลว้ ถา้บางวนัมีงาน พอมีงานข้ึนมาน่ี ตอ้งไปชดเชยเอาเวลาหลงั ท าอยา่งนั้น
ป๊ับ พอฉนัน ้าร้อนเสร็จ น ้าร้อนเสร็จกจ็ะมาเดินจงกรมต่อ ถา้วนัไหนได ้ ๘ ชัว่โมงแลว้
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สบายใจ นัง่สมาธิบา้ง เวลานัง่ เดินไปน่ี บางทีมนัพกัข้ึนมานะ นัง่สมาธิไม่นบันะ นบัแต่
เฉพาะเดินจงกรม นัง่น่ีไม่เก่ียวนะ นัง่น่ีของแถม เพราะเราถนดัเดิน ไม่ถนดันัง่  แต่นัง่น่ี
เอาไวผ้อ่น เปล่ียนอิริยาบถ 

 นัง่ดว้ย ๘ ชัว่โมงน่ีเฉพาะเดิน แลว้มีนัง่อีกต่างหาก แต่นัง่ไม่ไดเ้อามานบัรวม เรา
จะท าอยา่งน้ีตลอดไป  เพราะมนัจะ พดูกบัตวัเองวา่ มึงทุจริต อายตวัเอง ไม่กลา้ทุจริต 
อาย มนัอายใจนะ มนัตั้งไว ้ดูสิ เขาท างานน่ะ นัง่โต๊ะเนอะ เขียนหนงัสือ ๒ ตวัน่ะ เขายงั
นัง่วนัละ ๘ ชัว่โมง แลว้เอง็จะฆ่ากิเลสน่ะ เอง็ยงัท าไม่ไดน่ี้ เอง็อายเขา เอง็อยา่มาคุยวา่
เอง็เป็นพระ แลว้ดนัเป็นพระปฏิบติัดว้ย อวดเขาอีกนะ ธุดงคอี์กต่างหาก โชวเ์ขาอีก อาย
เขาเถอะ 

 มนัจะท าของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้นัง่ต่างหากนะ ท าอยา่งน้ี จะเกิดอะไรช่าง
หวัมนั แลว้มีเกิดมาก เกิดนู่น เกิดน่ี ใหม่ๆ นะนิมิตน่ะ โธ่ อยา่มาคุยนะ นิมิตพวกเอง็น่ะ
ไร้สาระ เรามีภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ ต่อไดท้ั้งวนัน่ะ นัง่ท่ีน่ีเป็นอยา่งน้ีนะ มีภาค ๑ เด๋ียว
ไปต่อ นัง่ใหม่มีภาค ๒ ต่อเลย พอมนั มนัต่อไปเร่ือยๆ  อา้ว เห็นนิมิตกท็ายเลย ไอน้ัน่
เป็นไอน้ัน่ เวลาเพื่อนมา เฮย้  วนันั้นมึงนัง่กินเหลา้กนัอยา่งนั้น กเูห็นอยา่งนั้นใช่ไหม ใช่
ไหม ใช่บา้งไม่ใช่บา้ง อา้ว ตายห่า ผดิกมี็หรือวะ 

 แลว้กม็าอ่านหนงัสือท่ีวา่เจอน่ี ตั้งแต่นั้นมา เลยเขด็ไง นิมิตน่ะนะอยา่มาคุย เห็น
มาทั้งนั้น นัง่อยูท่ี่น่ีเห็นท่ีบา้นวา่เพื่อนมนักินเหลา้กนัขนาดไหน เห็นนู่น เห็นไปหมด ถกู
บา้งผดิบา้งย  าๆ กนัไป เพราะกิเลสมนัเตม็หวัใจ เวลาใครมาบอกวา่นิมิตถึงเขา้ใจ เราเห็น
มานะ มีภาค ๑ ภาค ๒ นัง่ตั้งแต่ตี ๔ น่ะเร่ืองหน่ึงนะ เด๋ียวไปนัง่ตอนใหม่เด๋ียวมีภาค ๒ 
ต่อไดเ้ลย 

 หลวงปู่ ฝ้ัน พดูน่ีซ้ึงนะ ฝันดิบฝันสุกไง ฝันดิบฝันสุก ไอน้ัง่อยูน่ี่กคิ็ด ไอน้อนก็
เสือกฝัน ไอน้ัง่สมาธิกย็งัเป็น ครูบาอาจารยท่ี์เป็นนะ พดูแลว้ซ้ึงมาก ผา่นมาเยอะนะ 
เท่ียวพดูวา่คนนั้นผดิ คนน้ีผดิ คนนั้นหลงนะ เราน่ะเป็นมาทั้งนั้นแหละ แต่เอามาพดูน่ะ
มนั พดูน่ะมนัพดูเป็นคติ หลงมาเยอะ ถา้ใหพ้ดูเร่ืองหลงน่ะ ท่ีเอง็เป็นๆ มานะ โทษนะ กู
เป็นมาหมดแลว้ล่ะ กเูป็นอยา่งนั้นเลย กหูลงมาทั้งนั้นเลยล่ะ กหูลงมาก่อน แลว้หลงมา
เยอะ พดูเร่ืองหลงน่ี ๓ วนัไม่จบแลว้กนัล่ะ 
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 แต่เวลามนัไต่เตา้ข้ึนมาน่ี กวา่จะขั้นตอนแต่ละทีเห็นไหม ท่ีเขามาพดูเห็นไหม 
สวา่งโพลง สวา่งโพลงน่ะ ชา้งกระดิกหูนะมึง เวลาสมุจเฉทปหานน่ะ มรรคสามคัคีมนั
รวม พั้บ! จบเลย แต่กวา่จะมาสามคัคีนะ มนั ตทงัคบา้ง มนัปล่อยบา้ง ไม่ปล่อยบา้ง 
โอโ้ฮ ผดิๆ ถกูๆ  ดีบา้งชัว่บา้ง ผดิบา้ง ทุกขั้นตอนเลย ไม่มีเขา้มาแลว้ผลวัะ! จบ ไม่มี
หรอก แต่ถา้มนัจะจบ ผลวัะ! เดียวจบเลย แต่กวา่จะผลวัะ! จบน่ี มนัตอ้งลองผดิลองถกู 
ลองผดิลองถกู ผดิอยา่งนูน้ เด๋ียวกิเลสหลอกอยา่งน้ี เด๋ียวกิเลสมนัหลอกอยา่งนูน้ เด๋ียว
เป็นอยา่งน้ี ตอ้นไม่อยูน่ะมึง 

 ท ามาทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาขาดนะ อยา่งท่ีเซ็นพดูน่ะ ใช่ สวา่งโพลง ป๊ิง! แค่กา้วขา้ม
ธรณี เป็นพระอรหนัตเ์ลย แลว้พวกน้ีกอ็ยากได ้ เขามาหลอกกนันะ ไอพ้วกท่ีชาวพทุธก็ 
แหม เช่ือเขานะ ไปท้ิงอะไรหมดเลยนะ รอจะกา้วขา้มธรณีกนัไง มนัจะกา้วขา้มกองฟอน
ต่างหาก เพราะมนัไปท้ิงฐาน ไปเอายอดน่ะ มนัจะกา้วขา้มกองฟอนน่ะ มนัจะกา้วขา้ม
ชีวิตมึงน่ะ 

 ไม่ไดคิ้ดเลย เพราะเราศึกษาหมด เราลองหมด แลว้เราไปลองกลบัไปในมหายาน 
ในเซ็นน่ะ มนันัง่กนัที ๑๔ ชัว่โมง มนัเขา้โกอานกนัที นัง่ ๗ วนั ๘ วนั แลว้เวลามาบอก
นะ ช่วงสวา่งโพลง เรากจ็ะไปสวา่งโพลงกบัมนั แลว้เวลามนันัง่ที ๑๒ วนั ๑๔ วนั เคยท า
กนัไหม เขาท าเกือบเป็นเกือบตาย แต่เวลามนัเป็น มนัเป็นเหมือนเราน่ีแหละ น่ีงแูลบ
ล้ินน่ะ ชา้งกระดิกหู งูแลบล้ิน สวา่งโพลง แวบ็น่ะ ใช่ แต่กวา่จะเป็นน่ะ เขาสมบุกสมบัน่
กนัมาขนาดไหน แต่เราไปฟังค าสุดทา้ยของเขาไง สวา่งโพลง ง่ายๆ ทางลดั ลดัลงนรกไง 

โยม :     ท่านอาจารยค์ะ ท่านอาจารยท์  าความเพียรไม่ต่อเน่ือง แลว้ในช่วงเวลาท่ี
จะนบัต่อเน่ืองถึง ๘ ชัว่โมงน่ี ประคองอารมณ์นั้นอยา่งไร แลว้กจ็  าเป็นตอ้งข้ึนเวที ดว้ย
การเจริญพรหมวิหาร ๔ ไหมเจา้คะ 

หลวงพ่อ :    ไม่ตอ้ง ท้ิงมนัไปเลย ท้ิงมนัไปเลยเพราะอะไร เพราะเราไปปฏิบติัจน จน
ช านาญเห็นไหม คนช านาญกบัคนไม่ช านาญมนัต่างกนั เวลาเราออกมาน่ี ใหม่ๆ นะ 
ใหม่ๆ น่ีท าสมาธิไม่ได ้ เพราะมนัหกัดิบ เราบวชน่ีหกัดิบนะ ท าอะไรยากมาก แลว้น่ีอยู่
ตลอดเวลาน่ี จบัไมก้พ็ทุโธ ดูหนงัสือน่ะ ท าอะไรกไ็ด ้พทุโธตลอดเลย เพราะวา่มนัทุกข์
มาก หกัดิบนะ โธ่ อยูก่บัเพื่อนน่ี สญัญาเลย เพื่อนน่ีรักมาก รักโอโ้ฮ วยัรุ่นน่ะ แลว้อยูดี่ๆ 
บวช พร่ึบ! เลย  
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 มนัคิดถึงเพือ่นใจจะขาด เยน็วนัศุกร์น่ีนอนไม่ไดเ้ลย เพราะเยน็วนัศุกร์มนัวนั
เท่ียว พอเชา้วนัจนัทร์ ฮา้ รอดตาย พอเยน็วนัศุกร์น่ีมนัจะคลัง่ พทุโธอยา่งเดียว พทุโธ 
พทุโธ พทุโธ น่ีขณะท่ีมนัไม่เป็นไง แต่ขณะท่ีท าช านาญแลว้นะ เพราะอะไร เพราะเรา
ไม่ไดท้ิ้ง น่ีเราเดินจงกรมอยูใ่ช่ไหม อยา่งสมมุติวา่บ่ายโมงน่ี ออกมาฉนัน ้าร้อน มนักมี็
สติพร้อมมาไง มนักเ็หมือนเดินจงกรมนัน่แหละ แต่มนัอีกกิริยาหน่ึง ออกมาเดินจงกรม
ใช่ไหมล่ะ ออกมาฉนัน ้าร้อนใช่ไหม เราฉนัน ้าร้อนเพราะเราภาวนาอยู ่ใครจะรู้กบัเรา 

 โทษนะ อยูบ่า้นตาดน่ี ค  าน้ีพระพดูบ่อย น่ีเขาจะจ าไดไ้ม่ไดน้ะ พระเขาคุยกนั 
แลว้เขาประชุมกนั แลว้มนัมีเพือ่นสนิทช่ือ... สึกไปแลว้ เขาบอกวา่ ...เวย้ มึงบอกไอห้งบ
ทีสิ วนัๆ น่ีอยา่ใหม้นัท าหนา้เหมน็ข้ี เคร่งขรึมไง น่ีเพื่อน น่ีวงการพระเขาคุยกนั เฮย้  เอง็
บอกไอห้งบทีสิ วนัๆ อยา่ใหม้นัท าหนา้เหมน็ข้ี เหมน็ข้ีอะไร สติกพูร้อมขนาดน้ี เขาไม่รู้
เร่ืองหรอก  

 พระเดก็ๆ น่ะ เดก็ไม่เช่ือกนัหรอก เขาส่งพระมาเตือนนะ เพราะธรรมดา เขาเล่น
กนัสนุกสนานใช่ไหม ในวงการพระกอ็ยา่งวา่นัน่แหละ ฉะนั้นพอเรามาจริงจงัน่ะ พอ
จริงจงัน่ะเขามาเตือนเลย เขาใหพ้ระมาเตือน บอกวา่ บอกไอห้งบมนัที แลว้เขามาพดูกบั
เราจริงๆ นะ บอกวา่ หมู่เขาบอกวา่ เอง็อยา่ท าหนา้เหมน็ข้ีสิ ใหร่ื้นเริงกบัเขาบา้ง ใหเ้ล่น
กบัเขาบา้ง แต่กทู  าไม่ไดห้รอก กภูาวนา 

 จะออกมาเห็นไหม ขณะท่ีเราเดินจงกรมแลว้ ออกมาฉนัน ้าร้อน มนักมี็งานฉนัน ้า
ร้อน ฉนัน ้าร้อนเสร็จกท็  าขอ้วตัร มนัภาวนาไดต้ลอดเวลาไง ทีน้ีเราจะบอกวา่ เราภาวนา
ตลอดเวลา เด๋ียวโยมกห็าวา่เราโมอี้ก อา้ว ภาวนาอะไรกเ็ห็นตีตาดอยูภ่าวนาอะไร กตี็ตาด 
กกูตี็ตาดภาวนาไง กกูวาดวดักกูมี็สติ กทู  าอะไรกกูมี็สติ เพราะมนัแบบวา่ พอภาวนาไป
แลว้ มนัต่อเน่ืองไปแลว้ 

 แหม จะต่อเน่ืองกต็อ้งแบบวา่จบัมดัไวเ้ลย หา้มกระดิกเลยหรือ ไอน้ัน่มนัคน
ภาวนาไม่เป็น คนภาวนาเป็นเขาขยบั ขยบัอะไร เขากภ็าวนาทั้งวนัน่ะ ขยบัไปไหนก็
ภาวนาทั้งนั้นน่ะ เพียงแต่วา่เราไม่เอามานบัใน ๘ ชัว่โมงน้ีไง เพราะมนัไม่จดจ่อ เราจะ
นบัใน ๘ ชัว่โมง เฉพาะอยูใ่นทางจงกรมเท่านั้น ถา้นอกทางจงกรมเราไม่นบั เป็นของ
แถมไง นัง่ยงัไม่นบัเลย 
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  ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปีนะ น่ียนืยนัไง น่ีบอกวา่ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปีน่ะ เราถึงบอก
เลย มาอยูท่ี่โพธารามใหม่ๆ นะ โดนเขารังแกมาก เพราะเขาไม่อยากใหเ้กิด เราไอโ้ตน่ีจะ
ร้องห่มร้องไห ้ ไอน่ี้ โยมอุปัฏฐากอยู ่ เขาขอร้องบอก “หลวงพอ่อยา่บิณฑบาตไดไ้หม? 
เพราะเขาจะฆ่า” เราบอก “ไม่ไดห้รอก มึงขออะไรกขูอได ้ไอห่้า ขอไม่ใหบิ้ณฑบาต ขอ
ไดอ้ยา่งไร” เขาไม่ใหอ้อกไปถนนเลยไง เขาเอารถสิบลอ้ชน 

 แต่เราพดูกบัพวกน้ี ตรงน้ีแหละ บอกวา่กไูม่เช่ือนะ  

 “ผูใ้ดปฏิบติัธรรม สมควรแก่ธรรม ธรรมะตอ้งคุม้ครอง”  

 กอูยากเห็นพระพทุธเจา้หลอกก ูกไูม่เช่ือ กไูม่เช่ือ กทู  าดีจะตาย กจูะตาย กไูม่เช่ือ 
ไปอยูไ่หนกแ็ลว้แต่ เขาจะฆ่าจะแกงนะ กทู  า ปฏิบติัธรรม สมควรแก่ธรรม ท าความดี 
อา้ว  ตายกต็าย กอูยากดูวา่อะไรมนัจะตายก่อน 

 น่ีไง ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปีกเ็หมือนกนั แลว้มนัครบจริงๆ  ๗ ปีจริงๆ  ๗ ปีพอดีเลย 
๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี กอูยากดูวา่พระพทุธเจา้โกหก แลว้กทู  าของกไูป ๗ ปีจริงๆ  อยา่งน้ี
ไง มนัถึงเช่ือมัน่ น่ีไงท่ีวา่เคารพธรรม เช่ือธรรม เช่ือจริงๆ  แลว้พิสูจน์มาตลอด พิสูจน์
ตลอด  

 มนัถึงมีจุดยนืไง หมายถึงวา่ ใคร โทษนะ ใครจะจูงจมูกกไูม่ไดห้รอก ไม่ได ้แต่ท่ี
หลวงตาพดูถกู ถา้เอาธรรมะมา ยอม เหตุผล พดูกนัดว้ยเหตุดว้ยผล ฟัง แต่ถา้จะมาจูง
จมูกนะ ไม่มีสิทธ์ิน่ะ ไม่มีสิทธ์ิ แต่ดว้ยเหตุผลคุยกนัได ้เพราะเหตุผลมนัคือธรรม ตอ้งคุย
กนัดว้ยเหตุดว้ยผล ผดิถกู แลว้ตอ้งยอมรับกนั เป็นบณัฑิตดว้ยกนั เป็นสุภาพบุรุษดว้ยกนั 
ตอ้งคุยกนัดว้ยเหตุผล รับฟังเหตุผล เพียงแต่วา่ เหตุผลใครต้ืนใครลึก เหตุผลใครมี
น ้าหนกัไง 

 แลว้ตอ้งเช่ือสิ ตอ้งฟังสิ แต่น่ีไม่อยา่งนั้นน่ะ ตั้งธงมาเลย จะเอาอยา่งน้ี แลว้จะมา
หกัเอา แลว้พอไม่ฟังกว็า่ไม่มีเหตุผล ไอน่ี้กต็ั้งธงมาแลว้ มนัไม่ใช่วา่ฟังเหตุผล มนัมาขอ 
ฟังความเห็นเท่านั้นเอง จบยงั อา้ว  วา่ไป 

โยม    :     มีความสบัสนในดวงจิตน่ะค่ะ 
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หลวงพ่อ  :    สบัสนเร่ืองอะไรล่ะ วา่สิ พดูเลย ไม่ตอ้งกลวัใคร อา้ว พดูธรรมะตอ้งไป
กลวัใครท าไม พดูเลยไม่ตอ้งกลวัใครเลย 

โยม  :     คือลกูจะอยูท่างโลกกอ็ยูไ่ม่ได ้มนัจะเกิด มนัสุขอยูน่ะคะแต่มนักเ็กิดทุกข ์
แต่พอมาอยูท่างธรรม มนักเ็หมือนกบัวา่มนัจะอยูไ่ม่ไดอี้ก มนักจ็ะเกิด สกัพกัหน่ึงมนัก็
จะมาเกิดทุกข ์มนัจะเป็นอยา่งน้ีสลบักนัเหมือนกบั สรุปเราตอ้งยนืตรงไหนถึงจะดี มนัมี
ความวิตก วิกฤต มนับอกไม่ถกู มนัจะเห็น กคื็อ ทางโลก มนักคื็อ..  

หลวงพ่อ :    เขา้ใจ เขา้ใจละ ฟังนะ เขา้ใจละ คนเราน่ีนะ น่ีมนัถึงเวลามนัเป็นเร่ืองของ
กรรม เราจะยกเร่ืองของกรรมก่อนเลย ถา้เร่ืองของกรรมท ามาแลว้น่ี เวลากรรมมนัใหผ้ล 
มนัใหผ้ลอยา่งน้ี เห็นไหม เวลาอยูท่างโลกกทุ็กข ์ อยากจะมาทางธรรม เห็นไหม เพราะ
เห็นวา่ทุกข ์ แลว้พอมาอยูท่างธรรม ถา้พดูทางธรรม เรากพ็ดูถึงหมอเม่ือก้ีน้ีใหฟั้ง เห็น
ไหม 

 หมอเม่ือก้ีน้ีกมี็ปัญหาอยา่งน้ีเห็นไหม กต็ั้งใจ ดีสิ เพราะแม่เขาพามาหาเอง แม่พา
มาหา แลว้แม่มารับ เพราะแม่กค็นรู้จกักนั แม่บอกเรียนปี ๒ ปี ๓ กไ็ม่ยอมละ จะออก จะ 
จะไปปฏิบติั แม่ขอ อยา่งนอ้ยขอใหจ้บก่อน ตอ้งเรียนหมอใหจ้บก่อน แลว้จบ พอจบ
เสร็จแลว้ท าฏีกาถวายในหลวง เพราะไม่ยอมรับปริญญา เสียเวลา จะบวชเลย จะไปใหไ้ด ้
บวชไปปีเดียว วิ่งมาหาเราเลย มาขอสึก เห็นไหม แลว้กน่ี็ อยา่งท่ีพดูเม่ือก้ีน้ี อยากจะตอบ
ตรงน้ีไง   

 พดูเม่ือก้ีเห็นไหม บอกวา่ ศาสนบุคคล พระน่ีนะ ถา้พระท่ีไม่มีคุณธรรม มนัเป็น
บุคคลคนหน่ึง กเ็หมือนเราน่ีแหละ เป็นปุถุชนคนหน่ึง ห่มผา้เหลืองเท่านั้น มนักเ็ห็นแก่ 
มนักมี็แรงอิจฉาริษยา มีทุกอยา่งพร้อมเหมือนกนัล่ะ ฉะนั้นถา้มีแรงอิจฉาริษยา แลว้เรา
ไปท าอะไรเกินหนา้เกินตาเขา แลว้เราเป็นผูบ้วชใหม่ แลว้เราไปอยูก่บัเขาอยา่งนั้นน่ะ 
เขาบ้ีตาย เราไปอยูท่ี่ไหน เรากต็อ้งเขา้สงัคมเขา น่ีโลกๆ นะ 

 น่ีเห็นไหม พอเขา น่ีอยูก่บัโลกเขากเ็ห็นทุกข ์ เขากอ็ยากจะมาบวช พอมาบวช
แลว้ใช่ไหม เขากสึ็กออกไปอยูก่บัโลกอีก แต่อยูก่บัโลกน่ี อยูก่บัโลกเราถึงบอกเขาไง 
อยา่ท้ิงนะ อยา่ท้ิง อยา่ท้ิงธรรมะ น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ืออยูก่บัโลกมนัทุกข ์ใช่ไหม เรากรู้็
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วา่มนัทุกข ์ทีน้ีอยูก่บัโลกมนัทุกขน่์ะ เราอาศยัเพื่อด ารงชีวิตเวย้ แต่เราจะปฏิบติัธรรมของ
เรา เท่าท่ีเราจะท าของเราได ้

 ถา้เราไปอยูใ่นปฏิบติัธรรม ถา้ปฏิบติัธรรมจริงๆ  มนัมีนะ น่ีพดูอยา่งน้ี โทษนะ 
มนักเ็ก่ียวกบัพวกดาราเห็นไหม สงัเกตไดไ้หม เวลาพวกดารามนัจะมาบวชกนัน่ะ โอ๋ย 
เห็นทุกข ์ เห็นทุกข ์ เห็นทุกข ์ โอ๋ย บวชนะ บวชไป ๗-๘ ปีนะ ศาสนาบอกวา่ให้
รับผดิชอบ ศาสนา มนัจะสึก มนัจะสึก น่ีไง เพราะอะไรรู้ไหม มนัจุดยนืไง จุดยนืของเรา
น่ี มนัจะยนื ตรงน้ีมนัจะยอ้นกลบัไป ถึงบอกวา่ใหป้ฏิบติับูชา ใหป้ฏิบติับูชานะ  

 น่ีมนัสบัสนไง สบัสนน่ีเพราะเราอยากไป จริงๆ นะเรากเ็ห็นใจ เห็นใจตรงไหนรู้
ไหม เห็นใจตรงท่ีวา่ น่ีมนัเป็นทาง ๒ แพร่งของเราท่ีมนัวยัรุ่นน่ีไง จะเลือกด ารงชีวิต
อยา่งไรไง จะเลือกด ารงชีวิตอยา่งไร เรากคิ็ดอยา่งนั้น ตอน น่ีวกกลบัมาท่ีเราก่อนนะ 
เปรียบเทียบ โหย เป็นวยัรุ่นน่ีนะ ในวง เพื่อนๆ น่ีมีอิทธิพลกบัเพื่อนพอสมควร เพราะวา่ 
เป็นผูน้ านะ เป็นผูน้ ามีอิทธิพลพอสมควร 

 ทีน้ีพอจะมาทางน้ีนะ เพื่อนๆ ไม่ยอมหรอก เพื่อนๆ น่ีต่อตา้นหมดนะ แลว้น่ี เรา
มีเพื่อนๆ ต่อตา้นนะ แลว้เรามีคุณกบัเขา เหตุท่ีจะบวช หลายๆ อยา่งมนั ประสาเราน่ะ 
ตอนท่ีบวชไม่รู้เร่ือง แต่บวชมาแลว้น่ี  ภาวนาแลว้น่ี แลว้มายอ้นดูของตวัเอง มนัเป็น
คุณสมบติัท่ีเราสร้างมาเอง ถึงคุณสมบติัของมนัเองน่ี กรรมมนัใหผ้ลน่ี มนัตอ้งถีบเรามา
บวชจนไดล่้ะ ถา้เราไปอยูไ่หน มนักต็อ้งถีบใหเ้รามาบวชจนได ้วา่อยา่งนั้นเลยนะ เราจะ
ไปอยูไ่หนนะ เหตุท่ีสุดมนักต็อ้งดนัเราใหม้าบวช 

 แต่ตอนนั้นท่ีมนัจะบวช มนัคิดอยา่งน้ี ทั้งๆ ท่ีไม่ไดคิ้ดเร่ืองน้ีมามากนะ กคิ็ด กใ็ช้
ชีวิตแบบคนดีคนหน่ึงน่ีแหละ แต่พอมาถึงมีปัญหาข้ึนมาน่ี ในโลกน้ี อะไรของจริงวะ 
ค าถามท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเราเองค าแรกเลย เราคนจริงน่ะ ใจเราจริงน่ะ โลกน้ีอะไรของจริง 
เพื่อนน่ีรักขนาดน้ี มีปัญหา ดูแลกนัขนาดน้ี ถึงเวลาน่ีมนัด่ากทุูกทีเลย โลกน้ีอะไรของ
จริง อยูท่างบา้นน่ี อยูท่างบา้น น่ีมีขอ้ต่อรองกบัในพอ่แม่ วา่ถา้ท ากิจการอยา่งน้ี ตอ้ง
อยา่งน้ี ตอ้งอยา่งน้ี ตอ้งอยา่งน้ี ตอ้งอยา่งน้ี 

 อา้ว  คร้ังแลว้กผ็ดิ คร้ังแลว้ก ็ เหมือนกบัผูใ้หญ่ไม่เช่ือเดก็ไง แลว้เรามาบวชแลว้
เรารู้วา่ท าไมถึงไม่เช่ือเรา ไม่เช่ือเพราะมนัไปคบเพื่อนหวัไมห้มด แลว้คนจีน เขากลวั
โดนเพื่อนหลอก บวชแลว้น่ีกลบัไปมองเห็นภาพหมดเลย แต่ตอนนั้นไม่รู้ตวั เอะ๊ ท าไม
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พอ่แม่อะไรกไ็ม่ไวใ้จเลยสกัอยา่งหน่ึง ท าดี คนดีขนาดน้ี ทั้งๆ ท่ีเขารู้ เขากรั็กอยู ่เพียงแต่
วา่เพื่อนรอบขา้งนะ มนัหวัไมท้ั้งนั้น 

 น่ะ ถึงถามวา่โลกน้ีคืออะไรของจริงวะ หาไปเถอะ ไม่มีอะไรเลยนะ แต่น่ีมนัอยู่
ท่ีบา้นมนัเห็นพระไง พระบิณฑบาตผา่นหนา้บา้นไง ตอนเดก็ไม่เคยไปวดันะ ไม่เคยใส่
บาตร ใส่บาตรเฉพาะปีใหม่หนเดียว ไปใส่บาตรกบัเพื่อน ปีใหม่น่ะไปเท่ียวสนุกๆ กนัไง 
ผูห้ญิงผูช้ายกไ็ปใส่บาตรกนัน่ะ สวสัดีปีใหม่ เท่านั้นน่ะ ใส่บาตรเฉพาะปีใหม่เท่านั้นน่ะ 
ปีหน่ึงใส่บาตรหนหน่ึง 

 แต่เวลาอยูบ่า้นน่ะ เห็นพระเดินบิณฑบาตนะ เออ หรือน่ีวา่ของจริง มนัถาม
ตวัเองตลอดนะ มนัท าอะไรไปแลว้น่ี แหม มนัวุน่วายไปตลอดเลย ท าอะไรไปแลว้ ไม่มี
ผลตอบกลบัมานะ ๕ เปอร์เซ็นตน์ะ โลกน่ี ทุ่มไป ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์กลบัมา ๕ เปอร์เซ็นต ์
ไม่มีจริงหรอก 

 มนักเ็ลยไปถามตวัเองตลอดวา่ โลกน้ีอะไรคือของจริงวะ แลว้มนัมาเจอพระน่ี 
พอเจอพระกเ็ร่ิมศึกษา ไปศึกษาหลวงพอ่...ก่อน ทีแรกอ่านประวติัหลวงพอ่... อยา่งน้ีกู
ท าไม่ไดน่้ะ กอูดตายแน่ๆ เลย บิณฑบาตตอ้งห่างหมู่บา้นหน่ึงกิโลอยา่งน้ี อะไรก ็ โอย๊ 
อยา่งน้ีกทู  าไม่ได ้ บิณฑบาตกบัเทวดาไง ประวติัหลวงพอ่...น่ะ อ่านประวติัหลวงพอ่..
แลว้กทู  าไม่ได ้ไปวดัหลวงพอ่...หลายรอบนะ สุดทา้ยแลว้มาเจอประวติัหลวงปู่ มัน่ 

 พออ่านประวติัหลวงปู่ มัน่น่ะ อยา่งน้ีกทู  าได ้ อยา่งน้ีกทู  าได ้ เลยเร่ิมสนใจไง เร่ิม
สนใจ เร่ิมมาคน้ควา้ น่ี มนัเก่ียวกนั น่ีจุดยนื แลว้มนั ประสาเราน่ี ถา้เกิดเป็นพระน่ีมนัดนั
ไม่ได ้เป็นพระดนัไม่ไดน้ะ พระท่ีมาบวชกบัเราน่ี สึกกมี็ บวชกมี็น่ี มนัอยา่งน้ี พอมนัเขา้
ไปหลายๆ ปีเขา้ มนักมี็ปัญหากนัทั้งนั้นน่ะ เพราะจิตใจมนัไม่เขม้แขง็ไง แต่ตอนน้ี ๑ เรา
อยูใ่นเห็นสภาพ แลว้มนัโชคดี โชคดีท่ีมาบวช เขา้มาในวงจรของครูบาอาจารยเ์ราไง 
เพราะครูบาอาจารยเ์ราเขาช้ีใหเ้ห็นทุกข ์เห็นโทษไง มนักเ็ห็นวา่โลกน้ีเป็นทุกข ์

 ทีน้ีโลกน้ีเป็นทุกขน่ี์ เรากอ็าศยัมนัอยู ่ เห็นไหม ดูสิ หลวงตาน่ีอยูก่บัโลกไหม ก็
โลกน่ีแหละ หาเงินอยูน่ี่ไม่โลกหรือ กโ็ลกทั้งนั้นแหละ แต่อยูก่บัโลกโดยไม่ติดโลกไง น่ี
ถา้เราจะท าอยา่งน้ีนะ วา่อยูท่างไหนกไ็ม่ได ้ กต็อ้งปรับตรงน้ีไง โลกน้ีเราตอ้งอาศยัมนั
อยูน่่ะ เราตอ้งมีหนา้ท่ีการงานน่ะ เราตอ้งมีอาชีพน่ะ ถา้เราแน่จริง อา้ว  โกนหวัเลย ทีน้ี
โกนหวัเลยน่ะ มนัอยูใ่นสงัคมไหนล่ะ สงัคมไหนล่ะ เขารับผดิชอบเราขนาดไหนล่ะ 
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 น่ีเพราะ น่ีเร่ืองอยา่งน้ีมนัอยูใ่นใจเราหมดล่ะ เราถึงท่ีจะท าบา้บอคอแตกอยูน่ี่ น่ี
เหมือนคนบา้นะ ท าใหค้นอ่ืนทั้งนั้นน่ะ เพราะมนัไปท่ีอ่ืนน่ะ พดูประสาเราเลยไวใ้จใคร
ได ้ไวใ้จใครได ้ถา้ไปท่ีอ่ืนน่ะ ไวใ้จใครได ้

โยม  :    ขอถามหลวงพอ่ เม่ือก้ี แลว้ไวใ้จไปเพื่ออะไร 

หลวงพ่อ  :    อา้ว ไวใ้จ ไวใ้จกป็ลอดภยัไง ถา้ไวใ้จ ชีวติเรากป็ลอดภยัสิ เอาชีวิตเราไป
ผกู ไปแขวนอยูบ่นเส้นดา้ยหรือ ความปลอดภยั ความทุกอยา่งน่ะ มนักป็ลอดภยัใช่ไหม 
แค่ความปลอดภยันะ ยงัไม่ไดพ้ดูถึงการวปัิสสนาเลย ไม่ถึงการช้ีน าเลย แค่ความดแูล 
ความปลอดภยัน่ี เขาดูแลใครบา้ง 

โยม :     ท่านอาจารยเ์รียนถาม อยา่งน้ีคนเรากไ็ม่มีใครรู้วา่ตวัเองจะบวชไปแลว้จะ
สึก หรือจะอยูไ่ดห้รือไม่ได ้แลว้จะรู้ไดอ้ยา่งไรครับ 

หลวงพ่อ   :    รู้ไดก้น่ี็มัน่ใจ ถา้มัน่ใจเราอยูไ่ด ้ ตอ้งทดสอบ ทดสอบ อยา่งท่ีเขาบวชๆ 
กนัมาน่ี เห็นไหม ๑ ถา้มนัมีความจริงจงั เห็นไหม ถา้อยา่งเราน่ี พดูถึงถา้มี ใช่ มีครูบา
อาจารยช้ี์น ากจ็ริงอยู ่ แต่ถา้เราไม่เขม้แขง็ เราท าของเราไม่ได ้ จะท าอยา่งไรล่ะ แต่ถา้ท า
ไม่ไดอ้ยา่งไรมนักส็ร้างบารมี มนัประสาเรา มนัไม่กลดัเพชรเหมือนเราน่ะเวย้ กน่ีูมี กไูป
ขา้งหนา้อยา่งเดียว 

 แลว้ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปีน่ี หลอกกใูหดู้สิ พระพทุธเจา้หลอก กอูยากดู
พระพทุธเจา้หลอก อดัเขา้ไปเลย แลว้เวลามนัทอ้ถอยนะ หลวงปู่ มัน่ ความเพยีรน่ะ 
มากกวา่มึงร้อยเท่า มึงน่ะข้ีตีน อา้ว ลุกข้ึนมาสู้กบัมนัใหม่ เวลามนัทอ้ถอยน่ี ยกหลวงปู่
มัน่ตลอด หลวงปู่ มัน่น่ะไปดสิู ทุกขก์วา่มึงก่ีเท่า ไปไหนกมี็แต่คนกลัน่แกลง้ ไอน่ี้ไปอยู่
วดัสะดวกสบาย วดัป่าบา้นตาด เปิดทางใหมึ้งภาวนาเลย ไปอยูไ่หน ครูบาอาจารยก์็
พร้อมเสมอ 

 ใครเขามาท าทางจงกรมมารอมึงนัน่น่ะ สมยัท่านมีไหมล่ะ น่ีทางจงกรมไวร้อมึง
เลยนะ มึงยงัไม่เอาอีกหรือ เห็นไหม เวลามนัข้ึนน่ะ มนักฮึ็ดๆๆ  เวลาอดอาหารน่ะ อด
อาหารทุกขม์าก จ าแม่นเลยนะ อยูบ่า้นตาดน่ะ ไดแ้จกท๊อฟฟ่ีไง ท๊อฟฟ่ีน่ะอมเมด็หน่ึง 
แลว้กก็รอกน ้าเยอะๆ  โอโ้ฮ มนัฟิตไดอี้ก ๒-๓ รอบ หลายๆ ชัว่โมงเลยนะ เวลาได้
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แจกท๊อฟฟ่ี เกบ็ไวเ้ลยนะ เอาไวเ้วลามนัเพลียๆ  อมเมด็หน่ึง แลว้เอาน ้ากรอกเขา้ไป
เยอะๆ  ซดัเขา้ไป ซดัเขา้ไป 

 ตอ้งท าใจอยา่งน้ีนะ ใช่ จะบอกเลยวา่ท่ีมนัทุกข ์ มนัทุกขน่ี์ มนัอึดอดัอยา่งน้ี มนั
จะ ประสาเราน่ี โยมตอ้งตั้งสตินะ แลว้ผอ่นกิเลสมนัลง แบบแรงอดัไง ผอ่นกิเลสมนัลง 
๕๐-๕๐ ไง ค าวา่ ๕๐ น่ี เห็นไหม ถา้เราจ าเป็นอยูก่บัโลก เรากจ็ะอยูก่บัโลกอยา่งน้ี ถา้เรา
มีจุดยนืของเรานะ มีจุดยนืของเรา เราอยูก่บัโลกเขา แลว้เราอาศยัโลกเขา เพื่อมีเวลา
ประพฤติปฏิบติั แลว้น่ีมนั อยา่งท่ีวา่เวลาบอกวา่ในสงัคม เหมือนกนัน่ะ  

 ในครอบครัวนะ พอ่แม่คนไหนเขาเล้ียงลกูมาน่ี เขาจะรู้เลย ลกูคนไหนมีเชาวน์
ปัญญา เรามารู้ทีหลงัไง รู้ทีหลงัวา่น่ี ในบา้นนะ พอ่แม่เขาหวงักบัเราไวม้าก เขาจะหวงั
ใหเ้ราน่ี แบบวา่เป็นผูท่ี้รับผดิชอบเลย แลว้พอเราบวชน่ี มนัคนจริงนะ เขาไม่ใหบ้วช
หรอก พอ่แม่คนไหนจะใหล้กูบวช เราน่ีนะ ท างานในบา้น โดยไม่รับอะไรเลย อยูใ่น
บา้น อยูเ่กือบ ๒ ปีแน่ะ จนไปบวชน่ี พอ่แม่ตอ้งอนุญาตนะ จนเขา แบบวา่เราทนอยูอ่ยา่ง
นั้น จนพอ่ จนเต่ียน่ะหลุดปากไง มึงไปไหนกไ็ปเถอะ เวลาเขาโมโหไง 

 วิ่งไปหาอุปัชฌายเ์ลย พอ่แม่อนุญาตแลว้ พอบวชทีเดียวน่ี ไปถามได ้ อยูโ่พ
ธาราม เต่ียน่ีช็อคเลย ช็อคเลย ช็อคไปเลย ส่งโรงพยาบาลซานคามิลโล เราบวชแลว้นะ 
เขาพยายามจะดึงเรามา ใหม้าเยีย่ม เสียใจขนาดนั้นน่ะ ช็อคเลยนะ เขา้โรงพยาบาลเลย 
หมดสติไปเลย เต่ียน่ี เราถึงบอกวา่ โอโ้ฮ เขาหวงักบัเราไวเ้ยอะจริงๆ  หวงัไวก้บัเรามาก 
คนไหนมัง่ไม่มีอุปสรรค แต่ขณะท่ีเราอยูน่ี่ มนักน็อ้ยใจไง ท าอยา่งน้ีกไ็ม่ได ้ท าอยา่งน้ีก็
ไม่ได ้บอกเลยน่ี ท าธุรกิจน่ะ ตอ้งเป็นอยา่งนั้น  

 เขากลวั กลวัเพื่อนไง กลวัเพื่อนปอกลอก แลว้มนักเ็ล้ียงเพื่อน ดูแลเพื่อน โอโ้ฮ 
มนักจ็ริงๆ น่ะ แต่จริงๆ มนักรู้็ รู้ระดบั แหม บอกเลย บอกวา่เราจะเซ็นเช็คเองไง ไม่ยอม 
ยงัไงกไ็ม่ยอม บอกวา่เช็คน่ีเราเซ็น เราจะเซ็นเช็ค เวลาเอาของเขา้เราจะเซ็นเช็คเอง ไม่
ยอม กลวัเพื่อนเอาไปกินหมด 

 น่ีเห็นไหม เรากมี็ผา่นอุปสรรคมา เห็นไหม น่ีเรากมี็อุปสรรค เรากต็อ้งผอ่นมนั 
แลว้เราคิดวา่ เราจะไปทางไหน เรากน่ี็ ถึงเวลาแลว้ ผลไมน้ะถา้มนัสุกงอมนะ มนัจะคัว่
เอง เราด ารงชีวิตอยา่งน้ีไป ถึงท่ีสุดแลว้น่ี ถา้มนัจะไปทางไหนมนัไปได ้มนัตอ้งไปไดสิ้ 
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แต่ตอนน้ี ถา้มนัยงัอยา่งน้ีอยูน่ี่ เรากด็  ารงชีวิตอยา่งน้ี อยา่งน้ีอยูห่มายถึงวา่ น่ีไปได ้ ๒ 
ทาง มนัอดัอั้นตนัใจน่ี เรากด็  ารงชีวิตอยา่งน้ี 

 น่ีฟังเทศน์ ฟังธรรม แลว้เอามาใคร่ครวญของเราเอง ถา้ผลไมม้นัแก่นะ มนัหลุด
จากขั้ว มนัจะไปทางใดทางหน่ึง ชดัเจนเลย มนัเป็นกรรมน่ะ มนัเป็นกรรมของทุกๆ 
คนน่ะ เกิดมาน่ี กรรมพาเกิด ชาติปิทุกขา ชาติการเกิดเป็นความทุกขอ์ยา่งยิง่ แลว้เราเกิด
มาแลว้น่ีมนัทุกขจ์ริงๆ น่ะ มนักทุ็กขช์ดัๆ น่ีแหละ เพียงแต่ทุกขแ์ลว้น่ี เราจะออกทาง
ไหน อยา่งท่ีวา่น่ี จะไปทางโลกหรือจะไปทางธรรม 

 จะตายในสถานะของโลก เราเทศน์ทุกวนัตอนเชา้ เราพดูอยา่งน้ีประจ า เทศน์
ตอนเชา้เราพดูอยา่งน้ีทุกวนั เห็นไหม วา่ถา้ตายเกิด ตายเกิด กบัตายแลว้ไม่เกิดน่ี มึงจะ
ไปทางไหน จะไปทางไหนกนั ถา้ไปกต็อ้งมุมานะ แต่จริงๆ ภาวนาเถอะ มานัง่เถอะ ปวด
แน่นอน เวทนาเกิดแน่นอน ทุกขแ์น่นอน แต่ทุกขเ์พราะพอใจน่ะ ทุกขเ์พื่อจะพน้ทุกขน่์ะ 
ไม่ใช่ทุกขเ์พื่อจะมาเกิดๆ ตายๆ อยูน่ี่ มาภาวนาเถอะ ทุกขแ์น่นอน อดอาหารไม่ทุกขก์ไ็ม่
มีหรอก อดอาหารน่ะหิวจอ้กๆ เลยล่ะ 

 เดินน่ะกา้วขาแทบไม่ออก ทุกขแ์น่นอน มาเถอะน่า แต่มนัพอใจ มนัจะพน้ทุกข ์
มนัจะไปใหไ้ด ้มนัถึงท า น่ีไง ท่ีเราบอกวา่ อดอาหารเป็นอตัตกิลมถานุโยค ไม่ใช่หรอก 
อดอาหารเป็นวิธีการ เป็นอุบาย ไม่ใช่อดอาหารเพื่อจะพน้ทุกข ์ อดอาหารพน้ทุกขไ์ม่ได้
หรอก เพราะอะไร เพราะกระเพาะอาหารมนัพน้ทุกขไ์ม่ได ้ เวลาอดอาหาร กระเพาะ
อาหารน่ะ มนัเป็นหวัใจหรือ อดอาหารกระเพาะอาหารมนักไ็ม่ไดกิ้น ใช่ไหม พอไม่ได้
กิน ใจมนักหิ็วโหย ใช่ไหม ใจมนักห็าทางออก   

 อดอาหารเป็นวิธีการ อดอาหารเป็นอุบาย อดอาหารพน้ทุกขไ์ม่ไดห้รอก แต่เป็น
อุบายวิธีการ ท่ีพระพทุธเจา้ใหด้าบไว ้แลว้มึงปฏิเสธดาบ โง่ฉิบหาย 

โยม :     ขอกราบเรียนถาม การสร้างตรงน้ี เร่ืองเก่ียวกบัตอนท่ี ช่วงท่ีท่านไดพ้ดู
เม่ือสกัครู่น้ี แลว้กต็รงท่ีจะเอาความอดทนเขา้มา ขอธรรมจากเร่ืองความอดทน ท่ีจะเขา้
มาสู่ในตอนช่วงปฏิบติั 

หลวงพ่อ   :   อดทนน่ีมนัขณะท่ีมนัท าน่ี อดทนน่ี ถา้เราไม่ปฏิบติัใช่ไหม เราวา่เราอดทน
ได ้แต่วา่ โอโ้ฮ เน่ีย เด๋ียวจะเดินจงกรม ๕ ชัว่โมง พอไปเดินจงกรมน่ี ๒-๓ ชัว่โมงมนัก็
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จะตายละ อดทนมนัตอ้งอดทนขณะท่ีเป็นน่ี มนัสุดยอด เราน่ีเอาคติน้ีมาใชน้ะ เราไปอยู่
ทางอีสานน่ะ ไปอยูท่ี่ไหนน่ี พยายามจะเขา้กบัหมู่คณะ แลว้ครูบาอาจารยจ์ะเห็น จะชอบ 
ทีน้ีพระมนัจะไม่ค่อยเห็นใจ พระมนัจะแบบวา่ เป็นธรรมดา มนักไ็ม่อยากใหใ้ครมี
ความส าคญัมากกวา่ 

 เขากเ็อาเณรมาแกลง้ เวลาจะลา้งบาตรน่ีนะ เณรมนักเ็อาขาไปเหยยีบไอย้างลา้ง
บาตรไว ้คือไม่ใหเ้ราลา้งบาตร ไม่ใหเ้ราท าอะไร เรากอ็มน ้าไวน้ะ น่ีแลว้อาจารยก์บ็อกวา่ 
ใหอ้ดทนใหข้นัติไง แลว้เรากใ็ชปั้ญญาของเรานะ น่ีปัญญามนัเกิดตอนนั้นน่ะ ปัญญามนั
เกิดวา่ คนท่ีส าคญักบัเรา คือผูท่ี้มีอ  านาจติเตียนเรา ด่าเราได ้เราทนได ้ ขนัติอยา่งหยาบๆ  
คนท่ีเสมอกนัน่ี ติเตียนเราได ้ ขนัติอยา่งกลาง ไอค้นท่ีมนัต ่าตอ้ย เณรน่ะ มนัจะมีอะไร
อ านาจเหนือพระ แลว้มนัจะมากลัน่แกลง้พระอยา่งนั้นไดอ้ยา่งไร 

 แต่เรารู้อยูว่า่พระน่ี มนัเอาเณรมา เพื่อเป็น เพื่อใหเ้รามีเร่ืองปัญหากบัเณร แลว้มนั
จะกระเทือนไปถึงอาจารยไ์ง พออยา่งนั้นป๊ับ เรากไ็ม่พดู เขาจะท าอยา่งนั้น เรากห็ลีกไป
ทางอ่ืน เรากห็ลีกไปทางอ่ืน เวลาจะลา้งบาตรกอ็มน ้าไว ้ เขาจะแหยอ่ยา่งไร เรากอ็ดทน
เอา อดทนนะ โอโ้ฮ มนัแทบระเบิดนะ แต่เวลากลบัมาถึงกฏิุ เฮอ้ เม่ือก้ีนะถา้มึงหลุดนะ 
เร่ืองน้ีตอ้งกระทบครูบาอาจารย ์

 ครูบาอาจารยก์ต็อ้งมาเดือดร้อนเร่ืองของมึง มึงทนมาไดน่ี้ มึงเก่ง น่ีทนมาบ่อยๆ  
เห็นไหม น่ีจะบอกขนัติอดทนไง อดทนน่ี ถา้อดทนในเหตุการณ์เฉพาะหนา้ ถึงจะเป็น
ความอดทนท่ีแทจ้ริง น่ีกเ็หมือนกนั ในวงการปฏิบติั มนัมี ๑๐๘ น่ะ เราน่ีโดนมา 
ประสบการณ์มาเยอะ ถึงไดพ้ดูไง ท่ีวา่ใครจะใหค้วามปลอดภยัมึง ใครจะจริงใจกบัมึง 

 ถา้คนเขาหวงัผลประโยชน์นะ เขาไม่มีใจกบัเอง็หรอก เอาพระน่ีไปเป็นฐาน 
เหยยีบข้ึนไป แต่มีครูบาอาจารยเ์ราท่ีของจริงน่ีแหละ ท่านปกป้องดูแลลกูศิษย ์ ฉะนั้น
ความอดทนน่ี มนักต็อ้งอยูท่ี่วา่จงัหวะมนัจะข้ึนตรงนั้นไง คือวา่ถา้เป็นปัจจุบนัน่ีมนัแก้
กนัตรงนั้นได ้มนักต่็อเน่ืองไปไดเ้ร่ือยๆ  

 ตอนน้ีคิดเลย จะ ๕ ชัว่โมง ๑๐ ชัว่โมง อดทนตั้งแต่ตอนน้ี ยงัไม่เกิดเลย อดทน
ได ้พอเกิดข้ึนมาน่ะ ลม้ทุกที ฝึกมนัไปเร่ือยๆ  ฝึกมนัไปเร่ือยๆ  มนัจะอดทนในขณะนั้น 
อดทนไว ้อดทนได ้
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โยม   :    แลว้มนัผา่นดว้ย 

หลวงพ่อ   :   ตอ้งผา่น 

โยม   :     เป็น เป็น ตอ้งฝึกบ่อยๆ  

หลวงพ่อ   :    ใช่ ตอ้งฝึก ทุกอยา่งเกิดจากการฝึก 

โยม    :    เหง่ือตกพลัก่อยา่งไร กต็อ้งสู้ 

หลวงพ่อ  :    สู้สิ ตรงนั้นแหละ มนัก าลงัจะไดเ้สีย ขณะท่ีใหม่ๆ น่ียงัไม่มีอะไรหรอก 
ขณะท่ีก าลงัเหง่ือแตกพลัก่ ก าลงัไดเ้สีย ถา้ตรงนั้น แวบ็ ชนะแลว้นะ หายหมดเลย 

โยม    :    มนัไม่มีความสงบข้ึนมาเลยนะคะ ท าอยา่งไรกไ็ม่เกิด 

หลวงพ่อ   :    น่ี พอไม่สงบอยา่งน้ี แลว้มนัเป็นอยา่งน้ี มนัรู้เลยวา่ แผนน่ีมนัหลอกโยม
ได ้ เวลาจะสงบข้ึนมา มนักห็ลอกอยา่งน้ี แลว้กไ็ม่เคยชนะมนัเลย กเ็ลยแพม้นัตลอดไป 
ถา้วนัไหนมนัสงบ พั้บ! เออ มึงกส็งบไดน่ี้หวา่ อยา่งท่ีหลวงตาวา่น่ะ พอหงายหมา หงาย
หมา พอกิเลสหงายทอ้ง เออ้ มึงกมี็ทอ้งใหก้เูห็นเหมือนกนัน่ีหวา่ ถา้วนัไหนมนัชนะ
ข้ึนมาทีเดียวเท่านั้นน่ะ มนัมีโอกาสเลย เออ้ ไอน่ี้แพม้าตลอดน่ะ หงายใหม้นัดูทุกที วนั
ไหนเอามนัหงายทีเดียว โอ ้มึงกมี็ทอ้งเหมือนกนัน่ีหวา่ หลวงตาวา่นะ 

 น่ีพอพดูอยา่งน้ีป๊ับ มนัเขา้กนั มนัซ้ึงน่ะ แพต้ลอดเห็นไหม น ้าตาร่วงมา แพต้ลอด
เลย พอเอาชนะแลว้ เออ้ เออ้ มึงกล็ม้เป็นน่ีหวา่ น่ีกเ็หมือนกนั ไดเ้สีย ไดเ้สียน่ี แลว้แพทุ้ก
ที กิเลสมนัมีแค่น้ีน่ะ กิเลสน่ีเหนือเรานิดเดียว นิดเดียว แลว้ข่มมึงตลอดชีวิต นิดเดียว นิด
เดียว แค่น้ีแหละ ไม่มากหรอก นิดเดียว นิดเดียว ชนะมึงนิดๆๆ น่ะ แต่แพจ้นตาย ถา้วนั
ไหนชนะ เอามนัไดที้หน่ึงน่ะ เออ้ มึงกมี็ทอ้งน่ีหวา่ 

โยม    :    ขออนุญาตเรียนถาม เม่ือคืนน้ีฟังเทศน์ พระอาจารยเ์จา้ค่ะ พอเสร็จแลว้
ตวัเองกเ็กิดทุกขเวทนา กนึ็กถึงความอดทนนะเจา้คะ โห มนัสุดยอดเจา้ค่ะ ขอพระ
อาจารยเ์อวงัอีกสักทีไดไ้หมคะ คือพยายาม อนัน้ีจะถกูตอ้งหรือจะอยา่งไร ขอท่านได้
โปรดแนะน าดว้ยเจา้ค่ะ กนึ็กถึงครูบาอาจารย ์ นึกถึงอะไรน่ี มนัเหมือนกบัส่งจิต ยิง่ติด
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มนัยิง่ มนักห็าความสงบไม่ได ้ พอเขา้มาถึงพทุโธ กไ็ม่ลง ไม่ลง พอเขา้มาถึงลมหายใจ 
ลมหายใจกไ็ดนิ้ดหน่ึง แต่มนัเอาไม่อยูเ่หมือนกนัเจา้ค่ะ 

หลวงพ่อ   :   มนัเป็นบางคราว บางคราวมนักส็งบง่าย บางคราวมนักส็งบยาก น่ีเราเอา
ตรงน้ีก่อนนะ มนัเป็นบางคราวนะ บางคราวเราท าไดง่้ายๆ บางคราวเราท าไดย้ากมาก 
แลว้ทีน้ีไอท่ี้วา่น่ี ขณะท่ีมนัข้ึนมาน่ี กิเลสมนัไดช่้องแลว้ เหมือนกนัน่ี เราเปิดทางน ้าแลว้ 
พอน ้ามนัแตกแลว้นะ มนัจะเบิกกวา้งไปเร่ือยๆ  

 น่ี พอบอกเร่ิมตน้วา่ เม่ือไหร่มนัจะจบสกัทีน่ี มนัไปแลว้ เปิดทางน ้ามาอยา่งน้ี
แลว้ น ้ าป่ามนัแตกแลว้น่ะ พอน ้าป่ามนัแตกนะ โอย๊ อาจารยอ์งคน์ั้น อาจารยอ์งคน้ี์ ปิด
ไม่อยูห่รอก น ้ามนัแตกแลว้ กราบพทุโธเลยล่ะ 

โยม   :    เอาไม่อยู ่มนัตอ้งเร่ิมตั้งแต่ตอนแรก 

หลวงพ่อ    :    ใช่ 

โยม   :   ไม่ใหม้นั ไม่ใหม้นัออกไปขา้งนอก 

หลวงพ่อ    :    ใช่ เราเคยเป็น เม่ือก่อนน่ะนัง่ภาวนาน่ีนะ ๗-๘ ชัว่โมงน่ี ยิม้ๆ เลย ง่ายๆ 
แลว้บางวนัมนัเผลอไง ของหมูๆ กน็ัง่ไปเร่ือยๆ อยา่งน้ี บางวนัมนัเผลอจริงๆ นะ แลว้พอ
เวทนามนัมานะ โอโ้ฮ เอาไม่ทนัเลย แต่นิสยัเราแปลกนะ ถา้นัง่อยา่งน้ีแลว้ ตอ้งอยูอ่ยา่ง
น้ีตลอด ถา้พบัเพียบตอ้งพบัเพียบ ไม่ขยบัเลย จะก่ีชัว่โมง มึงจะปวดขนาดไหน เอา เอา
กนั แต่วนัน้ีนะ แหม กเูกือบตาย  

 แต่ถา้วนัไหนก าหนดพทุโธตั้งสติดีๆ นะ เอาเราไม่ไดห้รอก มาไม่ได ้ แต่บางวนั
เผลอ เพราะค าวา่เผลอ มนัชะล่าใจไง แลว้ของอยูก่บัมือ ของท าอยูทุ่กวนัน่ะ บางทีกน็ัง่
เลย วนัน้ีสบายๆ  อา้ว  พอมนัมาทีหน่ึงนะ บ๊ะ เอาเร่ืองเวย้ เป็น เป็น เป็นทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้
พดูถึง พออยา่งน้ีป๊ับนะ กเ็ขด็นะ ต่อไปตั้งสติก่อนเลย พทุโธน่ะ ไม่มีทางไดกิ้น กไูปได้
สบาย แต่บางทีมนัชะล่าใจไง 

โยม   :     ถา้อยา่งนั้นการท่ี การท่ีเรา พอนัง่ไป เราไปอาราธนาหลวงพอ่ช่วยดว้ย
อะไรน้ี ไม่ถกูตอ้ง 
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หลวงพ่อ   :    ออ้นวอนเอาอยา่งน้ี ไม่มีหรอก ไม่มี การปฏิบติัไม่มี ไม่มีใครสอน 
กรรมฐานไม่เคยมีขอ ถา้ขอน่ีไม่ใช่กรรมฐานแลว้ ไอน่ี้มนัเจา้แลว้ ปฏิบติัแลว้ไปขอเจา้ 
มนัจะไดอ้ยา่งไรล่ะ ไม่มี เออ้ เอวงัเนอะ เอาล่ะ เอวงั 

 


