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ถาม :  ปญหามันคือวา  พระกรรมฐานนี่ถาใหเขาไปถวายของ  ใหถวายทาง 
ซายมือ  ไมควรเขาไปทางขวา  ทานถึงจะเมตตาสงสาร  การปฏิบัติที่ถกูตองควรจะทํา 
อยางไร เพื่อทีจ่ะรูวินัยไง วนิัยที่เครงครัด 

หลวงพอ :  วินัยนะ  เวลาผูที่ปฏิบัติขึน้มาแลว  กฎหมายที่ใชในเมอืงไทย  ถาเราชาว 
พุทธมีศีลธรรมกันหมด  กฎหมายแทบจะไมมีความหมายเลย  เพราะเราจะไมทําผิด 
กฎหมายกัน กฎหมายทกุอยางที่บัญญัติขึ้นมานี่เปนของสมมุติ แตมันจําเปนตองมี ถามนั 
ไมจําเปนตองมี  เพราะคนคิดรายมี  คนทีม่ีความเห็นตางๆ  มี  ดังนัน้มนัควรจะมีกรอบ  มี 
ขอบ มีเขตของการบังคับคนหมูมาก 

คนหมูมากนัน้ตองมีสิ่งที่บังคบั  ถาไมบังคบั  คนมันจะเถลไถลออกไป  แตในเมื่อ 
เปนพระกรรมฐานแลว  เปนผูที่ปฏิบัติ  วุฒิภาวะมนัตองสูงกวานัน้  เหมอืนกับกฎหมายนี่ 
บังคับกบัโยม ญาติโยมนี่โดนกฎหมายบังคับ พระนีไ่มควรมีกฎหมาย เพราะอะไร เพราะ 
พระมีธรรมวนิัยทีเ่หนอืกวากฎหมายอยูแลว  พระถาไมทําผิดธรรมวนิัย  กฎหมายจะมา 
บังคับอะไร เพราะมนัไมผิด มนัดีกวากฎหมายอีก กฎหมายกเ็ปนเรือ่งของต่ําๆ ไง 

แลวขอวัตรปฏบิัติก็เหมือนกัน  “ถาเราจะเขาไปถวายพระ  ควรจะถวายทางไหน 
ทางซายมือหรอืขวามือ แลวทานจะเมตตา” ถาเกิดทางซายมือเขาไมไดจะทําอยางไร ทาง 
ซายมือเปนทางตนัจะทําอยางไร จะตองเขาทางซายมือ ทางขวามือเขามาไมไดหรือ ? 

มันเปนรูปแบบนะ  เพราะถาเราจะปฏิบัติกนั  เราจะเปนครูบาอาจารยกัน  ถาไมมี 
พื้นฐาน  ไมมรีากฐาน  นี่มนัเปนพิธีการ  เราจะเอาพิธีการมาเปนเปาหมายไมได  การ
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ประพฤตปิฏิบัติของเราคือปฏบิัติเขาหาเปาหมาย  เปาหมายคือความสุข  ความสงบใน 
หัวใจ แตนี่มนัเปนพิธีการนะ 

จะเลาเรื่องเด็กๆ  ใหฟงนะ  ประเพณีไทยนี่เปนเรื่องเด็กๆ  เวลามาวัดกันจะถวาย 
ดอกไมธูปเทียน ดอกบัวนี่พับไมไดนะ ถาพับแลวจะอาภัพ เขาไมพับดอกบัวกันนะ บาง 
ที่เขาสอนกันอยางนัน้  เพราะอะไรรูไหม  เพราะหวัหนาไมมีวุฒิภาวะ  สิง่ใดที่เปนวุฒิ 
ภาวะควรจะมาสอนกนั  เปนเรื่องของหัวใจใชไหม  ไอเรือ่งพิธีกรรมถวายดอกไมธูป 
เทียน ดอกบวัพับไมได พับแลวจะอาภัพ ทําแลวจะไมเจริญรุงเรือง มันเหมอืนเด็กๆ 

ดูเด็กๆ  นะ  ลูกเราเด็กๆ  ปญญายังไมเกิด  เวลากนิผลไม  พอแมจะบอกวา  เม็ด 
ผลไมนี่หามกลนืเขาไปนะ  ประเดี๋ยวมนัจะงอกบนศรีษะ  เด็กมนักก็ลัว  มันก็ไมกลากลนื 
เม็ดผลไมนัน้เขาไปในทอง เพราะเดี๋ยวตนไมจะไปงอกบนหัว นี่คอือบุายของพอแมสอน 
ลูก 

เพราะลูกมันเด็กเกินไปใชไหม  แลวเราจะไปอธิบายเหตุผลวานี่กลืนไมไดนะ 
เม็ดผลไมมนัจะไปอุดชองลมนะ เดี๋ยวมนัจะมีปญหา กินเขาไปแลวไมเปนประโยชน จะ 
อธิบายใหเด็กเขาใจอยางนี้  เด็กมันจะเขาใจไหม เด็กไมเขาใจหรอก พอเด็กไมเขาใจกเ็ลย 
บอกวา  หามกลืนนะ  เดี๋ยวมนัจะไปงอกบนศีรษะ  กไ็มกลากลืน  นีม่ันเปนอุบายวิธีการที่ 
เราจะสอนเดก็ มันเด็กเกินไปไง 

นี่ก็เหมือนกัน  การประเคนของ  ถาเปนพิธีการนะ  เรามาในพิธีนี่เราอนุโลมไป 
ตามโยมทัง้นัน้  เพราะอะไร  เพราะมนัเปนพิธี  งานนี้เปนงานที่เรามาทําบุญกัน  เรามา 
ปฏิบัติกันเพื่อถวายแดในหลวง  มนัเปนงานของชาติ  ถางานของชาตินะ  วันนี้เรยีบรอย 
ที่สุดเลย ถาไปอยูทีว่ัดไมเปนอยางนี้เลย เพราะเราจะไมใหติดรูปแบบ เรานี่ปฏเิสธ เพราะ 
รูปแบบทําใหคนติด รปูแบบทําใหคนไมเขาถึงความจริง 

ฉะนั้นถาไปที่วัดเราจะไมมรีูปแบบใดๆ  ทั้งสิ้น  เราจะคลอยตามกนัไปแตละ 
บุคคล บางคนไปนะตองการอยางนี้ๆ เราเห็นวาถาเปนเด็กๆ  เด็กๆ หมายถึงวาพวกนี้เขา 
เคยทําบุญกับพระเด็กๆ  ทั่วไป  เราจะอนุโลมคลอยตามเขาไป  ถาเราเหน็วาจิตดวงนี้ควร 
จะชักนําได  เราจะเริม่ขืน  แลวเราจะดึ๊งเขามาหาเรา  เราจะไมปลอยใหไปติดรูปแบบ
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เพราะรูปแบบนัน้มนัเปนสมมุติ  แลวรูปแบบแตละรูปแบบมันก็ไมเหมอืนกัน  ไม 
เหมือนกนันะ 

เวลาเขาไปทําบุญกันนะ  “หลวงพอครับ  หลวงพอ  ตองกรวดน้ําไหม?”  พูดถึงถา 
เปนไปได เราบอกวา กรวดน้ําใจสิ ถาเขายังยึกยกัอยูใชไหม เอา กรวดก็กรวด เพราะเขา 
เด็กๆ  แตความจรงิการกรวดน้ํานะ  เราเทยีบเคยีงกนั  ถาเรากรวดน้ําแลว  พวกบุญนี่ไมมี 
ใครไดบุญเทากับแมน้ําเจาพระยา  แมน้ําเจาพระยามันไหลทั้งวันเลย  มนักรวดตลอดวนั 
๒๔  ช่ัวโมง แมน้ําเจาพระยามันไหลอยูตลอดเวลา แลวมนัไดบุญไหม? แมน้ําเจาพระยา 
มันไหลอยูทั้งวนัเลย แลวบุญเปนของใครละ ? 

มันเปนพิธีกรรม  เพราะวาเวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาจะตรัสรูธรรม 
ขึ้นมา  แลวพญามารตามผจญ  ทางปริยัตเิขาบอกวามันเปนไปไมได  เปนบคุคลาธิษฐาน 
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาจะบรรลุธรรม พญามารเอานางตัณหา นางอรดี เอา 
ลูกมารายมารํา  เพื่อจะใหองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตบะแตก  ใหออกมาอยูใน 
วัฏฏะอยางเดมิ 

พระพุทธเจาเยยมารไงวา  เราทําบุญกุศลมามาก  แลวเอาอะไรเปนพยาน  ถาไมมี 
อะไรเปนพยาน  ก็เอาแมพระธรณีเปนพยาน  แมพระธรณีบีบมวยผม  วาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเคยทําบุญกุศลไวแลวไดกรวดน้ํา  เอาสิ่งนี้เปนพยาน  มันเปนพยาน  มนั 
เปนบคุคลาธิษฐาน  ดวยความเห็นของชาวพุทธเราก็จะเอาสิ่งนี้เปนพยานไง  เอาการ 
กรวดน้ํานี้เปนพยานวาเราไดทําบุญ ถาไมไดกรวดน้าํคือไมไดบุญ ก็ไมตองทําบุญเลย นัง่ 
เอาน้ําเท กรวดทัง้วนัทั้งคนื แลวไดบุญไหม 

มันเกิดจากการกระทําของเรานะ  เราไดสละบุญกุศลใชไหม  แลวเรากรวดน้ํานี่ 
มันเปนพิธี  แลวกรวดน้ํานี่มนัเปนเด็กๆ  เพราะอะไร  เพราะคนทีก่รวดน้ํานัน้คือใจโลเล 
ไมเคยทําบุญ  ชาติหนึ่งก็ทําบุญหนเดียว  พอทําทนีะก็  โอโฮย..  ตองทําเปนพิธีกรรม 
ใหญโต ตองกรวดน้ําเปนพยาน แตคนทีเ่ขาทําบุญทกุวันนะ เขากรวดน้ําใจ การกรวดน้ํา 
นะเปนคนโลเล แลวเขาก็เอาน้ํามาใหเราเพงไปที่น้ํา ใหจิตทุกดวงไปสมัผัสที่นัน่ ใหพวก 
เรารวมพลงัของจิตใหเปนกลุมกอน  แลวอทุิศสวนกุศล  คือความรูสึกนี้ใหกับจิตทุกๆ 
ดวง
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แลวถาจิตของเราเขมแขง็  จิตของเราฝกฝนมา  ที่วาทําทานรอยหนพันหน  ไม 
เทากับถอืศีลบริสทุธิ์หนหนึง่ ถือศลีบริสุทธิ์รอยหนพันหน ไมเทากับทําสมาธิหนหนึง่ มี 
สมาธิรอยหนพนัหน  ไมเทากับมีปญญาขึ้นมาหนหนึ่ง  แลวเรานัง่สมาธิภาวนาในหอง 
พระของเรา  เวลาจิตเรารวมขึ้นมา  แลวเราอุทิศสวนกุศลใหกบัเจากรรมนายเวร  ใหกับ 
สรรพสัตว  เอาน้ําที่ไหนมากรวด  เอาน้ําใจไง  เอาความรูสึกจากหัวใจไง  ถาหัวใจมันเริม่ 
สงบลง จิตมันดิง่ลงมนัเปนสมาธิ เรากรวดสิ่งนัน้ไป นี่คุณคามันมหาศาลไง 

แตตองกรวดน้ําไหม  ตอง  เพราะอะไร  เพราะในสังคมเรา  ตั้งแตเด็กแลวเปน 
ผูใหญขึ้นมา แลวเราจะตายกันไปขางหนา แลวเราจะไมฝกใหเดก็ๆ ใหมนัทําไวหรือ ให 
เด็กๆ  ทําไวเพือ่รูรกัษาประเพณีวัฒนธรรม  แตไมใชไปติดของกบัอยางนั้น  มนัเปนเรื่อง 
ภาระนะ คนเราคนทุกขคนยาก พยายามแสวงหาความไมทกุข ไมยาก ไมอด ไมอยาก คน 
ทุกขคนยากนะขอแคมอีาหาร  มีเครื่องปจจัย  ๔  กม็คีวามสุขแลว  แตถาเรามีฐานะขึน้มา 
เราจะตองมมีากกวานั้น 

นี่ก็เหมือนกัน  ในเมื่อมันเปนประเพณี  มันก็เปนสภาวะแบบนั้นนะ  เราจะตอง 
เติบโตขึน้มา  เราตองเปนผูใหญขึ้นไป  ไมใชทําบุญแบบเด็กๆ  นะ  การทําบุญกุศล  เรามี 
ความเมตตา  เราทําทาน  สละทานของเรา  มันเปนเครื่องหมายบอกถึงน้ําใจ  ถาใจเรามี 
คุณธรรม ใจเรามเีมตตา เราจะเสียสละของเรา การเสียสละนีเ้สียสละที่ไหนก็ได เสียสละ 
แลวมนัก็เปนประโยชน  เปนคุณงามความดีของเราทั้งนัน้  ทําไมตองมีพยาน  แลวพอมี 
พยานขึ้นมา 

คนนะ ดูสิเราเปนผูใหญ แลวเดก็ทําผิดทําถูก เราจะสอนเขา เด็กนี่นะ ใครมีลกูนะ 
การสอนลูกนี่แสนยาก เวลาลูกใจแตก ลูกเสียคนแลวจะใหกลับเปนคนดี ดูสิ ลูกเราติดยา 
แลวจะใหลูกเราเลิกยา พอแมจะทุกขมาก 

ในการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกนั  เวลาจิตมนัสงบเขามา  มันไปเหน็อะไรตางๆ 
มันติดของมนั  มนัรูของมนั  มนัสงออกของมัน  แลวมีครูบาอาจารยองคไหนจะช็อก 
ความรูสึกใหมันยอนกลบัมา  ในวงปฏิบัติตรงนี้สําคัญมาก  สมาธิก็ติด  ปญญาก็ติด  ติด 
ทั้งนัน้  เพราะของไมเคยเห็น  ของไมเคยเปน  แลวพอมนัเหน็พอมันเปนขึ้นมา  มันกจ็ะ 
บอกวานี่แหละนพิพาน นี่ของดีทัง้นัน้
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แตครูบาอาจารยที่ผานมาแลว  เพราะเคยติดมากอน  ครูบาอาจารยทุกคนจะตอง 
ติดมากอน  จะตองผิดพลาดมากอน  สิ่งที่ผิดพลาดนั้นจะเปนครูสอนเรา  แลวทกุคนจะ 
บอกวาไมอยากใหลูกศิษยลูกหาติดในสภาวะแบบนัน้  แตก็ติด  เพราะมันเปน 
ประสบการณตรงของเขา ประสบการณตรงของจิตมันตองผาน เพราะอะไร เพราะจิตทุก 
ดวงมอีวิชชา  จิตทุกดวงมีพญามารครอบงําอยู  แลวจะพนออกไปจากมาร  มันเปนไป 
ไมไดหรอก ที่มารจะบอกวาขอเชิญๆ มันเปนไปไมได มารมันขวางทกุรูปแบบ 

ในการภาวนาอยูมนัก็บงัเงา  มันบงัเงานะ  ภาวนาไปนะ  ตื่นขึน้มาตองนัง่สมาธิ 
กอน ถาไมนั่งสมาธิ เรากไ็มไดเปนคนภาวนา ตื่นขึน้มานัง่ ๒ นาที  เออ..ลุกแลว ไดเปน 
คนดีแลว ไดภาวนาแลว 

มันบงัเงาอยางหยาบๆ  แตถาบังเงาอยางละเอียด  ทีรู่วาวางเนี่ย  ธรรมะเปนอยาง 
นั้น  วาง…  วางทั้งนัน้  อวกาศมันก็วาง  ในสิ่งตางๆ  มันวางทัง้นัน้  แลวมนัวางมันเปน 
ประโยชนกับใคร  มนัวางก็วางโดยธรรมชาติของมนัใชไหม  มนัจะวางหรอืมนัจะไมวาง 
ตองใหเรารูสึก  เพราะกเิลสมันอยูทีเ่รา  อาหารในสํารับถาไมไดกิน  อาหารมันก็อยูใน 
สํารับนั้นละ ถาอาหารเราไดเอาเขาปาก นัน่มนัเปนอาหารของเรา 

มันจะวางหรอืมนัจะไมวาง  มันตองปจจัตตัง  มันรูจําเพาะตน  รูของเรา  ความ 
สะอาดบริสุทธิ์ ไมมอีงคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาองคไหนทําใหได แตรับรองได ทํา 
ใหไมไดหรอก เพราะสิ่งนี้มนัเกิดเอง ทําใหไมได องคสมเดจ็สัมมาสัมพทุธเจาถึงบอกวา 
เปนผูช้ีทาง แลวเราเปนผูประพฤติปฏิบัติเทานั้น 

นี่ไงมันจะเกิดจริงจากใจของเรา  ครูบาอาจารยที่ดี  ถึงจะไมติดรปูแบบอยางนี้ไง 
รูปแบบทีว่า  ตองถวายขางนั้น  ตองถวายขางนี้  กลางคืนก็ถวายของไมได  เราจะไมไดก็ 
เฉพาะถาผิดธรรมผิดวินยั อยางเชน อาหารมาตอนกอนเพล หรอืในเพลก็ไมได เพราะถือ 
ธุดงคไง แลวแตเขา ถาเขาจะขอประเคน ประเคนกป็ระเคน ประเคนแลวของนั้นกเ็สียไป 
พอประเคนเสรจ็แลวเริ่มนับอายุ ของนั้นเสียไปหมายความวา พระจะไมไดใชประโยชน 

ถาเขาจะประเคนเลย  ก็โอเคประเคนไปเลย ประเคนเสร็จแลวของนีจ้ะเอาไปแจก 
ญาติโยมเทานัน้  เพราะพระรับแลวมันหมดกาล  หมดเวลา  ถาจะประเคนก็ประเคน  แต 
ของนั้นจะหมดประโยชนกับพระ  แตจะไดประโยชนกับคฤหัสถ  เพราะของนัน้เราจะไป
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แจกทานตอไป  เราจะหลบหลีกอยางนี้  เพราะนานาจิตตังนะ  โยมมานีน่านาจิตตังทั้งนัน้ 
แลวแตวาเขาจะตองการอะไร  เพราะถาเราขนื  ขืนดีก็เปนดี  ถาขืนแลวมันไมเปน 
ประโยชน มันกเ็สียผลประโยชน 

ฉะนั้นของนี่คุณคามนัเลก็นอย  แตหัวใจของคนมีคณุคามาก  แตหัวใจของคนมัน 
โดนครอบงําดวยอวิชชา  แลวก็คิดวาเปนผูประพฤตปิฏิบัติ  ถาครูบาอาจารยไมสําเหนียก 
ตรงนีน้ะ  มนัตองพัฒนาคนนะ  เราทุกคนเห็นไหม  เด็กมันโตขึ้นมา  มันพัฒนาขึ้นมาเปน 
ผูใหญทั้งนั้น แตหัวใจมันไมเคยพัฒนาเลย มันไมมวีัย มันไมมีอายุ  มนัมีแตจะไหลลงต่ํา 
ยิ่งแกยิ่งงอแง  ยิ่งแกยิ่งขี้บน  ยิ่งแกยิ่งกิเลสเต็มหวัใจ  มันพัฒนาไหม?  รางกายของมนุษย 
มันพัฒนานะ แตใจมนัมีแตไหลลงต่ํา แลวมนัจะไมมีการฝกฝนเลยหรอื ? 

นี่ครูบาอาจารยอยูตรงนี!้ สิ่งในโลกนี้ไมมอีะไรสําคัญเลย ไมมีความสําคัญทัง้สิ้น 
อาศัยช่ัวคราวเทานั้น มีเราหรอืไมมีเรามันก็จะเปนอยางนี้ แตหัวใจของเรามนัพัฒนาไหม 
เราเกิดมาในพุทธศาสนา  แลวพุทธศาสนาสั่งสอนอะไร  สั่งสอนเรื่องของใจ  แลวใจของ 
เราไดพัฒนาไหม ถาพัฒนา พัฒนาตรงไหน? ทําบุญยังติดเลย ติดดีและชั่ว 

ในการประพฤติปฏิบัติ ติดดีนี่แกยาก ติดช่ัวมันยังรูตัววาช่ัว เพราะรูวาช่ัว ทําตอง 
แอบทํา  ไมใหทํา  แตติดดี  ทําดีนี่โฆษณารอยแปดเลย  เพราะดีใครๆ  ก็ชอบ มันยิง่ติดเขา 
ไป แตการปฏิบัตินี่ละทั้งดีและชั่วนะ แลวการกระทาํนี่เปนความดีไหม เขาไปหาพระนี่ดี 
การประเคนของทกุอยางดี  ถาดีพระไมตองทําอะไรเลย  วนัทั้งวันนั่งรบัประเคน  ไมจบ 
หรอก 

ถาพระที่มีช่ือเสียง มีคนเคารพศรัทธา นั่งรบัประเคนทั้งวัน แลวประเคนมาทําไม 
ก็ประเคนมาเพื่อประโยชนของโลกใชไหม  ไมใชวาเพราะองคทานหรอก  แตเพราะทุก 
คนมีหนึ่งปากหนึ่งทองเหมอืนกนั  หนึง่อิม่เหมอืนกนั  สิ่งทีม่ีเหมอืนกัน  ญาติโดยธรรม 
เรานี้เกิดมาเปนญาติกันโดยธรรม  มีปากมทีองเหมอืนกนั  มีทกุขเหมือนกัน  บบีคั้น 
เหมือนกนั กระเพาะนี่บีบคัน้เหมือนกัน แตบีบขนาดไหนก็เปนสมมุตนิะ สมมุติวาถาจิต 
มันปลอยวางนะ หิวสวนหิว หิวไมใชเรา หายหมด วางหมด  เปนไปได 

เหมือนการอดอาหารเลย พระพทุธเจาฉลาดมาก ภิกษุหามอดอาหาร ถาอดอาหาร 
พระพุทธเจาปรับอาบัตกิับผูที่อดอาหาร  แลวอวดดอีวดเกง  แตผูใดปฏิบัติเพือ่เปนอุบาย
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วิธีการ  เพราะการอดอาหารนัน้  มนัไมสามารถฆากิเลสได  แตการอดอาหารนัน้เปนกล 
อุบายวิธีการที่สุดยอดมาก  เพราะองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาอดอาหารมา  ๔๙  วัน 
พอถึง ๔๙ วัน มันเกิดพลังงานของมนั เพราะตอนนัน้องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจายงั 
ไมสําเร็จเปนพระอรหนัตใชไหม  ก็เลยยังไมเขาใจ  คิดวาการอดอาหาร  คือไมใหสิ่งใดที่ 
มันเปนความตัณหาทะยานอยาก แลวมันจะเปนการฆากิเลส 

แลวพออดอาหารไปเฉยๆ  มนัเกิดพลังงานเฉยๆ  เกดิสมาธิขึ้นไง  ถาทําสมาธินะ 
ทุกวิธีการถกูหมด แต!  แตสัมมาหรือมิจฉาเทานัน้  แตขณะที่ทานประพฤติปฏบิัติไปแลว 
ทานไปฆากิเลสแลว  ทานถึงเหน็กเิลส  ดูสิ  ขณะที่กาํลังจะผานพนจากกิเลสไป พญามาร 
ยังเอาลูกสาวมาลอทัง้หมดเลย  แตเวลาผานพนไปแลว  ในการประพฤติปฏบิัติ  ถาพูดถึง 
การอดอาหาร ถาคนมีปญญาขึ้นมา มันก็จะเอาการอดอาหารมาลอวา การอดอาหารนี่เปน 
การประพฤติปฏิบัติ แลวจะอดอาหารตายหมดเลย 

เพราะการอดอาหารเฉยๆ  อยางในประเทศดอยพัฒนาที่เขาไมมีจะกิน  อดอาหาร 
ตายกันเปนรอยเปนพนั  อยางนัน้เปนพระอรหันตหมดเลย  อดเฉยๆ  มันตายเกลีย้ง! 
พระพุทธเจาถงึบอกวา  หามอดอาหาร!  เพราะกเิลสมนัฉลาดกวาผูที่ปฏิบัติ  หามอด 
อาหาร! 

แตถาใครฉลาด  ใครประพฤติปฏิบัตไิปแลวทางมนัตัน  มันไปไมได  มันจะไปไม 
ไหว เพราะอะไร เพราะกเิลสของเรามันมาก เพราะกิเลสของเรากินอิ่มนอนอุน กามราคะ 
มันเกิด  มนัมีความตองการในหัวใจมหาศาล  จะทาํอยางไรใหกเิลสมันผอมลง  ตองอด 
นอนผอนอาหาร 

การอดนอนผอนอาหารเปนการขัดเกลา  ธุดงควัตรเปนการขัดเกลากเิลส  เปนการ 
เปลี่ยนแปลง  เปนการปรับเปลี่ยนใหมันออนตัวลง  ฆากิเลสไมได  แตสามารถทอนกําลัง 
ของมันได  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา  ถาใครฉลาดแลวเอาวิธีการอยางนี้ 
อนุญาตไง กนัไวเลย ถาไมพูดกันไวอยางนี้ รบัประกันไดเลย นักปฏิบัตจิะอดอาหารตาย 
กันเปนเบือ  เพราะมนัคิดวาการอดอาหารเปนการฆากิเลสไง  การอดอาหารไมใชการฆา 
กิเลส แตเปนอุบายวิธีการจะไปฆากเิลสดวยปญญา เพราะมันผอนแลว
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การอดอาหารบอยๆ เรานะอดอาหารมาเยอะมาก อดอาหารจนเปนประจําเลย มนั 
จะเหมอืนกับคนฟนไข  เราปกติ  รางกายเราจะเปนปกติ  ถาเราเปนไขหนกัแลวฟนไข 
ขึ้นมา  ขณะที่ฟนไขขึน้มาตัวจะเบาไหม  คนที่ฟนไขเขาตองฟนฟูรางกายทันทีเลย  การ 
ผอนอาหารนานๆ ไปมนัจะเปนอยางนั้น มนัจะเบามาก เหมือนคนทีฟ่นจากไข 

คนเปนไข  รางกายมนัใชพลงังานไปหมด  มันฟนขึน้มา  มันจะไมออกไปนอกลู 
นอกทาง  การอดอาหารจะเปนอยางนัน้  เราอดมาทกุอยาง  เราทํามาทุกอยาง  พอมนัฟน 
มันเหมือนกับตวัเราเบา  กิเลสมันก็เบาลงใชไหม  แลวเราจะยอนไปที่ปญญาอยางไร  ถา 
ยอนไปที่ปญญา ปญญามันจะเกิดขึน้มา 

นี่ไง การอดอาหารเปนกลอุบายวิธีการ ตัวอดอาหารนั้นมีแตตายกับตาย แตเพราะ 
เราพอใจ เราอยากฆากิเลส  เพราะเรารูอยูวากเิลสนีเ้ปนทุกข กิเลสทําใหเราเกิด การเกิดนี้ 
เปนทกุขอยางยิ่ง  แลวเราจะทําลายมัน  แตปญญาเราออนดอย  เราไมมีความสามารถทีจ่ะ 
ทําลายมันซึง่ๆ  หนา  เราถึงใชกลอบุายเห็นไหม  กลอุบายการผอนมนัไมใหมนัเขมแข็ง 
จนเกินไป แลวเราใชปญญาของเราใครครวญของเราเพื่อจะไปฆากิเลส 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็ผานวิกฤตอยางนีม้า  แลวเขาใจ  ดูสิ  ขนาดองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเอง  พญามารยงัลอยังหลอกขนาดนี้เลย  แลวสาวก  สาวกะ 
ลูกหลาน บริษทั ๔ ทําไมมันจะไมหลอก ถึงไดวางธรรมวนิัยไวอยางนี้ แตคนตีความผิด 
ตีความถูก มันจะคิดเลยวาจะตีความกันอยางไร ถาตีความผิดเห็นไหม ถงึครบูาอาจารยที่ 
ปฏิบัติมาก็จะเขาใจเรื่องอยางนี้หมด 

ฉะนั้นเรื่องการประเคนซาย ประเคนขวา  การประเคนอยางไรแลวทานจะเมตตา 
หรือไมเมตตานีไ่รสาระ!  ไรสาระมาก  เพราะอะไร  เพราะถาเราทําถูกทานกเ็มตตาทัง้นัน้ 
นะ เปนธรรมนะ 

คน! ขึ้นชื่อวาคน มีศักดิ์ศรีเทากัน คนดีก็คือคนดี คนชั่วมันชั่วมาจากไหน มันชั่ว 
มาจากความคิด  ถาคนช่ัวมาจากความคิด  ทําไมองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาไปเอา 
องคุลมิาลมาเปนพระอรหันตไดละ  เพราะไมไดชั่วโดยสัญชาตญาณไง  ช่ัวเพราะโดน 
หลอก  ช่ัวเพราะอาจารย  โดยสัญชาตญาณเปนคนมวีาสนา  อยากไดดีก็ไปศึกษากับครบูา 
อาจารย แตไปคบมิตรเทยีม มิตรไมแท ไปคบอาจารยที่ไมมีความสามารถจริง
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ทีแรกก็รกั เด็กคนนี้ดีมาก องคุลมิาลดีมาก ทําอะไรก็ได เวลาฝกฝนทกุอยางก็งาย 
ไปหมดเลย  ฝกฝนแลวเขาใจเพราะเด็กมนัใฝเรยีน  แตเพราะเพือ่นทีอ่ิจฉาตารอนก็ไป 
ฟองอาจารย  วาเด็กคนนีม้ันจะกนิบนเรอืน  ขี้บนหลงัคา  เปาหูทุกวนัๆ  จนอาจารยยงัเขว 
เลย  จงึออกอบุายวา  เราจะใหวิชาพิเศษ  แตตองแลกมาดวยนิ้วของมนุษย  ๑,๐๐๐  นิ้ว  ก็ 
อยากได เห็นไหม 

ไมไดชั่วเพราะฆานะ อยากไดวิชา โดนเขาหลอก แตโดยสามัญสํานึกเปนคนดี ก็ 
ไปตัด ไปฆา จนเหลอืนิ้วสุดทาย เกอืบจะฆาแม  เพราะคนหนามืด คนอยากได เพราะคน 
มันฆาทุกวนัมาแลว ๙๙๙ ศพ แลวอีกศพเดียว ใครกไ็ด ขอใหได เพราะมันรอมานาน วัน 
นั้นแมจะไปหาม  เพราะวาพระเจาปเสนทโิกศลจะเอากองทพัไปจับ  เพราะมันล่ําลือมาก 
เพราะมนัเสียหาย 

พระพุทธเจากําหนดเลง็ญาณ  พุทธกิจ  ๕  เชาขึ้นมาเลง็ญาณวาใครทีม่ีอํานาจ 
วาสนา  นี่ไงเวลาพระพุทธเจาจะรื้อสัตวขนสัตวนะ  ไมใชพระพุทธเจาจะมารื้อเราหมด 
หรอก  พระพุทธเจาจะมาโอบไปหมดเลย  ไมใช  พระพุทธเจาจะเลง็หัวใจของโยมกอน 
วาโยมทีน่ั่งอยูนี้ จิตใจของใครออนควรแกการงาน อินทรียคือสถานะของจิต สถานะของ 
จิตคือคนโลภะจริต คนออนแอ คนเช่ืองาย คนไมมจีุดยืน ใครมา ลมพัดยงัเช่ือเลย ลมพัด 
ใบไมไหวก็คิดไปแลว คนอยางนี้มนัไมไหว ตองรอสภาวะอินทรีย พระพุทธเจาเล็งญาณ 
อยางนี้ 

องคุลมิาลมีภาวะอนันี้  ถาเราไมไปเทศนเอาองคลุิมาล วันนี้จะฆาแม  การฆาแมนี้ 
ปตุฆาต มาตุฆาต จะปดกั้นมรรคผล คนทีม่ีบุญคุณที่สุดคือพอแม พอแมเปนแดนเกิด ถา 
ฆาพอฆาแมมันจะปดกั้น  ถึงตองไปเอากอน  เห็นไหม  โดยภาวะของจิตทีเ่ปนคนดี  เวลา 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไป  จะเอานิว้หนึง่  แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจาก็จะฆา  แลวดวยเปนคนดมีาก  ดีมากหมายถึงวามีวิชา  เปนคนที่วิ่งเรว็กวามา  มานี่วิ่ง 
เร็วขนาดไหน  แตเขามวีิชาที่วิ่งเร็วกวามา  พระพุทธเจาก็เลื่อนไปขางหนาดวยฤทธิ์  องคุ 
ลิมาลพยายามวิ่งไลกวด  จะฆาพระพุทธเจาเพื่อจะเอานิ้วนั้น  วิง่อยางไรก็ไมทนั  เพราะ 
ธรรมดาใครก็หนีไมพน
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สมัยนัน้สิ่งทีเ่รว็ที่สุดคอืมา  แลวเขาวิ่งไดเร็วกวามา  อะไรมนัจะรอดพนจากการ 
ไลตามของเขา พอวิ่งตามไปก็สงสัยไง “สมณะหยุดกอน สมณะหยุดกอน” นี่ไงช็อกเลย 
เห็นไหม  นี่คนติดยา  คนกําลังอํามหิต  คนกําลังจะเขนฆา  “เราหยุดแลว  เธอตางหากไม 
หยุด”  ขณะที่วาวิ่งเรว็กวามา  แลวบอกวา  “เราหยุดแลว  เธอเองตางหากไมหยุด”  มันงง 
ไหม มันช็อกความรูสึกไง 

“สมณะพูดอยางไรนะ วิ่งเกือบตายยังไมทนั แลวบอกวาหยุดแลวเนี่ย” 

“เราหยุดทําความช่ัว เราหยุดการเขนฆา เราหยุดทั้งหมดแลว แตเธอตางหากยังไม 
หยุด” 

ช็อกสติเลย  วางดาบเลย  ขอบวชเห็นไหม  นี่องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไป 
เอาอยางนี้ รื้อสัตวขนสัตว หมายถงึเลง็ญาณในความรูสึก ภาวะของจิตวาสมควรไหม ถา 
คนสมควรมันจะเหน็ถูกเห็นผิด สิ่งใดเปนผิด เปนถกู เราจะเหน็ เราจะเขาใจ 

ถาเราเขาใจสิ่งนี้  ถาจิตมันดี  ที่วาสภาวธรรม  เรามองไปเปนสภาวธรรม  ใบไม 
หลุดจากขั้วใบหนึ่งก็เปนสภาวธรรม  เพราะใบไมมนัแก  มันก็หลุดจากขัว้  ชีวิตเราก็ตอง 
เปนอยางนัน้  ถามีความรูสึกสิง่ที่ดีๆ  อะไรเกิดขึน้มนัจะเทียบเคียงเขามาสูใจของเรา นี่ไง 
ถามีภาวะสิ่งที่ดี  ทกุอยางจะเปนประโยชนหมด  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเลง็ 
ญาณคือเล็งญาณอยางนั้น 

เวลาพูดถงึปญญาในโลกนี้  เราเศราใจอนัหนึง่  เวลาชาวพุทธเรามีปญหากัน  จะ 
บอกวา ฟองยเูอน็ ฟองยูเอ็น  ไปฟองใคร? เพราะปญญาในจักรวาลนี้ ไมมีใครประเสริฐ 
กวาองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  ธรรมวินยัมาจากองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา 
แลวเราจะไปฟองหัวดําๆ นีม่ันไรสาระ ไรสาระมากๆ 

พระของเรานะ  จะบวชพระตองผานจากสามเณร  สามเณรตองถึงไตรสรณคม 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ถาเราจะไปฟองหวัดําๆ  เรามองขามพระธรรมขององค 
สมเด็จสมัมาสมัพุทธเจาแลวหรือ  แลวเราเปนสมณะนี่  แลวเราไมเห็นพระพุทธ  พระ 
ธรรม พระสงฆเปนหลกัชัย แลวเราจะไปฟองยเูอน็ไง นี่ไง วิทยาศาสตรเจริญ โลกเจริญ 
มันเลยบงัธรรมไว
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ในปจจุบันนี้ทางตะวันตกเขาเหน็คุณคาของศาสนาเรามาก  เขาพยายามมาทําวิจัย 
แลวเขาจะไปเขยีนเปนทางวิชาการของเขา  อกีหนอยชาวพุทธจะไปเรียนด็อกเตอร 
ศาสนาพุทธจากฝรั่ง  แตของเรานี่มนัเขาถงึนะ  มันตองเขาถงึหัวใจ  กิริยาขางนอกมันเปน 
เปนประเพณีวัฒนธรรม  เราก็ดูแลกนั  แตไมไดไปถือเครง  เราตองรูสิวาอะไรเปนเด็ก 
อะไรเปนผูใหญ อะไรควร อะไรไมควร สิ่งใดควรไง 

ถาติดตรงนีน้ะ  ถาโยมขับรถกนัมา  แลวติดวารถเปนของโยมนะ  ล็อกประตขูัง 
ตัวเองไวนั่นนะ ขึ้นมานี่ไมไดหรอก ขับรถมาแลวทิง้รถไวทีน่ั่นทําไม ขึ้นมานัง่ทีน่ี่ทําไม 
เพราะเราอาศัยรถเปนพาหนะใชไหม  เราอาศัยรถมา  แตเราขึ้นมาบนนี้  ขอวัตรปฏิบัติมนั 
ก็เปนเครือ่งดําเนินไป  เราไปติดไมได  เราตองอาศัย  ตองมีจุดยืน  อาศัยสิ่งนี้ไปถึง 
เปาหมาย แตไปติดตรงนั้นไมได 

ในการประพฤติปฏิบัติเหน็ไหม  มรรคหยาบฆามรรคละเอยีด  เพราะสิง่ที่มนั 
หยาบ  แลวเราไปยึดวาหยาบเปนของเรา  หยาบนัน้เปนสิ่งทีอ่าศัย  แลวละเอยีดเราอยู 
ตรงไหนละ  ละเอยีดที่ใจ  ใจมันจะละเอียดเขามาเปนช้ันๆ  แลวใจจะเห็นสิง่นี้  ใจจะเห็น 
การกระทํา การกระทํานีเ้ราทําเพื่อเรานะ ใครจะเห็นหรือไมเห็นไมรู 

ความลับไมมีในโลกนะ  เพราะจิตทีม่ันทํามันรู  ความคิดที่วาไมมีใครรู  เรานะรู 
บางทีเราคิดแลวเราละอายใจไหม  ถาเราละอายใจ  นั่นละมนัซับลงที่ใจแลว  มโนกรรม 
เกิดแลว  ถาคิดมาก  คิดบอยครัง้เขา  มนัจะเกิดความฟุงซานแลวยึดติดจนเปนนิสัย  แตถา 
สิ่งใดที่ไมดปีดทิ้งๆ นี่คือปญญาอบรมสมาธิ  ปญญาจะไลความคิดเขามา  สิ่งใดที่ไมดีปด 
ทิ้ง เราก็ยงัรูเลยวาไมดี แลวธรรมะจะเปนสิ่งดีไดอยางไร 

มันเปนธรรมะเดก็ๆ  นะ  พิธีกรรม  จนในการประพฤติปฏิบัติเดีย๋วนี้ก็ปฏบิัติโดย 
พิธีกรรม ถาไดปฏิบัติแลวไดกาวเดิน  เราจะบอกวา หุนยนตโรงงานมนัดีกวาโยมอีก มัน 
ทําของมนัไดทัง้วนัทั้งคืนนะ  หุนยนตโรงงานแลวมนัไดอะไร  ไอนี่กเ็ดินจงกรมเปนพิธี 
ไง กาวยางไมมสีติเลย หุนยนตดีๆ นีล่ะ เวลานัง่ก็นัง่กันนะ หุนยนตไมมีความรูสกึ ที่เขา 
นั่งกนันีเ่ขาเอาความรูสึกนะ เอาสมาธินะ 

สมาธิมันอยูที่ไหน  สมาธิมนัอยูในตําราหรือ  ในตํารามันมีแตตัวอักษรนะ  สมาธิ 
ไมไดอยูที่ไหนทั้งสิน้  แลวสมาธิของครบูาอาจารย  สมาธิของใครกเ็ปนของทาน  สมาธิ
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ของเรา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  นี้สําคัญมากเลย  ศีลคือความปกติของใจ  ถาจิตใจเราไมปกติ 
มันเปนสมาธิไมได ใจมนัตองปกติ  ใจปกติหมายถงึวา มันไมคิดสายแสเลย 

เห็นไหมในหนังทางวิทยาศาสตร  เขาบอกเลยวา  ชีวิตนี้คือพลังงาน  เขากเ็อา 
แบตเตอรี่แหงมา นี่ชีวิตคืออยางนี้ 

แบตเตอรี่มันไมมีชีวิต!  พลังงานที่มีชีวิตเวย  ธาตุรูนี่เปนสสารดวย  เปนธาตุดวย 
แลวมันมีชีวิตดวย  เพราะมันเกิดดับๆ  มันคิดได  นี่คือจิตเดิมแทไง  พลังงานตัวนี้เปน 
พลังงานสวนตัว  มันไมใชพลังงานอยางไอแบตเตอรี่ที่ออกมาจากโรงงานนั่นหรอก  ไอ 
นั่นมนัเปนพลังงานทีไ่มมีชีวิต 

ธาตุรูคือตัวธาตุ  คือตัวสสาร  แลวไมมีวนัตาย  ไมมบีุบสลาย  จะเกิดตายกี่สิบรอบ 
กี่แสนรอบ กี่ลานรอบ ไมเคยตาย ตายไมเปน  เพราะมันเปนธาตุ! ธาตุที่มีชีวิต 

มหัศจรรยมาก แลวเราเขาไปเห็นมัน แตตัวนี้มนัไมเปนสมาธิเพราะอะไร ไมเปน 
สมาธิเพราะโดนครอบงําดวยขนัธ  ๕  ดวยสิ่งเราในหัวใจนี่ไง    สิ่งเราในหวัใจคอืกิเลส 
กิเลสความเคยใจเปนสิง่เราในใจ  มันกระตุนขึน้มา  มันกไ็ปตามสิ่งเรานัน้  แลวสิง่นัน้มนั 
ก็ออกไปรบัรูสิ่งตางๆ  พลังงานนีม้ันก็ใชไปตลอด  มันไมเคยตายดวยนะ  แลวคิดดูสิ  ถา 
เราเอาปญญาอบรมสมาธิเขามา พอมันสงบเขามา พลังงานมันสะสม 

สิ่งที่เคลื่อนที่ที่เร็วที่สุด  นึกถึงอเมริกาเดี๋ยวนี้สิ  เครือ่งบนิมนับินไปกี่ช่ัวโมง  นึก 
ถึงเดี๋ยวนีก้็อยูเดี๋ยวนี้  นึกถงึสวรรคเดี๋ยวนี้ก็เหน็เดีย๋วนี้  มนัไปไดเรว็ขนาดไหน  มนัคงที่ 
ของมัน พลงังานมันทรงตวัของมนั 

นี่ไง  สัมมาสมาธินะ  เรือ่งเหาะเหินเดินฟานี่มนัเปนของเดก็เลน  เด็กเลนทั้งนั้น! 
เพราะเขาสมาบัติแลวมนัสงบ  มนัมีพลังงานแลวจะไปไหนกไ็ด  เหมือนคอมพิวเตอรตั้ง 
โปรแกรมไวเลย แลวเขาสมาธิ  ไป! เหาะหมด จะทาํอะไรก็ได ของเดก็ๆ แลวมันมาเกี่ยว 
อะไรกบัมรรค? เกีย่วอะไรกับอริยสัจ? 

พระพุทธเจานี่สุดยอดมาก  ถาพระพุทธเจาเอาสิ่งนีม้าเปนสิ่งมหัศจรรย  แลวออก 
แสดงฤทธิ์เดช  ดูสิเวลาพระโมคคัลลานะ  สมัยพทุธกาล  คฤหบดีเขาไมเช่ือวามพีระ 
อรหันต  เอาไมไผ  ๒  ลําตอขึน้ไป  แลวเอาบาตรไมจันทนไปแขวนไว  ประกาศเลยถามี
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พระอรหันตขอใหเหาะขึ้นไปเอา มันก็ไมมีใครขึ้นไปเอาหรอก พอพวกเดียรถียมา ก็แนะ 
กันไว เดี๋ยวเราจะไปเอานะ แลวเอ็งก็ไปกบัเรา พอเราจะเหาะก็ทําเปนดึงไว โอย อยาเอา 
นะ  จะอวดเขา จะไปหลอกเขา 

จนสุดทายแลวเขาประจาน  เขาเสียใจมากวามนัไมมีของจรงิแลว  ศาสนาก็ไมมี 
พระอรหันตก็ไมมี อะไรก็ไมมี แลวมันมาเขาหู พระโมคคลัลานะก็บอกลูกศิษย  เธอตอง 
เหาะไปเอาลงมา พระลูกศิษยกบ็อกพระโมคคลัลานะตองเหาะ  เพราะมันของเลน! ของ 
ทําไดนี้มนัเปนของเลน  มนัเปนเรื่องธรรมดา  ใหเหาะขึ้นไปเอานะ  ตางคนตางเกี่ยงกัน 
เพราะมนัเรื่องธรรมดาไง สุดทายพระโมคคลัลานะใหลูกศิษยเหาะขึ้นไป หยิบบาตรแลว 
วนมา 

โอโฮ คฤหบดเีจาของบาตรดีใจมาก บอกวา มรรคผลยังมีอยู พระอรหันตยังมีอยู 
เขาดีใจมาก  แตผลลบมนัเยอะกวา  ตั้งแตนั้นมาพอใครจะมาใสบาตร  ไมใส  ถาไมเหาะ 
ตองเหาะกอนถึงจะใสบาตร  จนมันปนปวนเห็นไหม  แลวไปฟององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  ถึงบอกวา  ไมได  ตอไปนีน้ะ  การอวดอุตรมินุสธรรม  คือธรรมเหนอื 
มนุษย มนัเปนสิ่งที่เหนือมนุษย มนุษยปกติทําไมได ถึงบัญญัติไววาหามทํา 

พอหามทําขึ้นมา  มันก็เปนปาราชิกหนึ่งใน ๔  ขอนัน้  พออยางนั้นเดียรถียก็ไดใจ 
ทาเลยวาใหแสดงฤทธิ์  ทุกคนก็แสดงไมไดเพราะพุทธเจาบัญญัติแลว  ทนีี้พอไปทา 
พระพุทธเจา  รบัทา  เราจะแสดงแกเขา  เพราะการแสดงฤทธิ์นีม้ันเหมือนของเดก็เลน  มนั 
เปนอภิญญา มันเปนฌานโลกีย 

ดูสิเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตรมันทําไดหมด  เหาะเหินเดนิฟามันทําไดหมด  ใครๆ  ก็ทํา 
ไดหมด  รูวาระจิตหรือ  โธ  คอมพิวเตอรทําไดหมดนะ  เครื่องจับเท็จมันก็มี  มนัเปนเรื่อง 
ปกติที่วิทยาศาสตรสามารถคิดได  เพราะมนัเปนฌานโลกีย    คําวาฌานโลกยี  ทาง 
วิทยาศาสตรมันเจริญ  ตรรกะมันควบคมุได  มนัทําได  ดูสิกลองมนัมาจากไหน  มาจาก 
เลนส เลนสมาจากตา สรรพสิ่งของมนุษย เขาเอาวิทยาศาสตรมาพิสูจนกนั จนเปนเครื่อง 
วิทยาศาสตรที่เรามาใชประโยชนกัน นีเ่ขาคิดไดขนาดนั้น 

สุดทายแลวองคสมเด็จสมัมาสัมพทุธเจาบอกวา  เรารับทา  พระโมคคัลลานะก็ขอ 
ทําการแทน  เธอจะทําอยางไร  จะแสดงฤทธิ์อยางนัน้ๆ  พระพุทธเจาบอก  ไมให  ไมให
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พวกคฤหบดีเขาไปถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาวา  องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาบัญญัติวินยัวาหามแสดงฤทธิ์  เพราะเปนการอวดอุตรมินุสธรรม  แลวองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาจะแสดงไดอยางไร  ได!  เพราะอะไร ทานเปรยีบเทียบนะ 

ถาเราเปนเจาของสวนมะมวง  เราหามคนอื่นเด็ด  เพราะเปนสวนมะมวงของเรา 
แตเราเด็ดไดไหม?  คฤหบดีบอกวา  ได  นี่กเ็หมอืนกัน  ในศาสนานี้เปนศาสนาของเรา 
ตถาคต  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาเปนเจาของศาสนา  บัญญัติไววาหามทุกคน 
แสดงฤทธิ์ แตองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนเจาของศาสนา จะแสดงได แสดงเพือ่ 
ศาสนา  การแสดงนี้แสดงเพื่ออะไร เพราะพวกเดียรถียกลาวตู 

พอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา  เราจะแสดงฤทธิ์ใตโคนตนมะมวง 
เห็นไหม เดียรถียตัดตนมะมวงหมดเลย ทานฉนัวนันั้น เม็ดมะมวงปลูกกับมือ ตนมะมวง 
ก็ขึ้นเลยดวยฤทธิ์  แลวแสดงฤทธิ์มหาศาล  เสร็จแลวขึ้นไปจําพรรษาที่ดาวดึงส นีม่ันของ 
เด็กๆ นะ เพียงแตวา มีผลบวกและมีผลลบจากสังคม แตการบวกลบในหัวใจนี้สําคัญกวา 
ถาทําอยางนัน้ได มนัจะสําคัญตนวาเปนผูวิเศษ 

ผูวิเศษนี่ไมใชมรรค  ผูวิเศษนี่ไมใชอริยผล  ถาอริยผลมันฆากิเลส มันฆาอีโก  มนั 
ฆาตัวตน  มันฆาความอยากดังอยากใหญ  แตถาไปเหาะเหินเดนิฟาได  มันอยากดังอยาก 
ใหญ กูแนกวามึง 

นี่ไง เขาสมาบัตกิันรอยแปด ขึ้นคัตเอาทเขาสมาบัติ  ไรสาระ! ไรสาระ! 

เพราะ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  สมาบัติมันเกิดมาจากไหน  เกิดมาจากเราเปนนกัพรต 
เราเปนนักบวช  ไมใชเกิดมาจากธรรม  ถาเกิดมาจากธรรม  ธรรมตองเหนือโลก  แลวไป 
เขาสมาบัติเอาอะไรรูไหม  เอาเศษกระดาษไง  เขาสมาบัติเพื่อไปเอาเศษกระดาษเขา  เพือ่ 
ไปหาเงินจากเขา สิ่งนัน้หรอืเปนธรรม ธรรมของเอ็งสูเศษกระดาษไมไดหรือ ? 

ครูบาอาจารยเรานะ  หลวงปูมัน่บอกวา  ใหหลวงปูเสาร  หลวงปูแหวน  หลวงปู 
ขาว ลงมาจากถ้ําเชียงดาว ใหลงมาตักน้ํา หลวงปูขาวเลาไวในวงกรรมฐาน เราจะฟงตอๆ 
กันมา พอหลวงปูแหวนกับหลวงปูขาวลงมาตักน้ําทีถ่้ําเชียงดาว หันขึ้นไปนะ หลวงปูมัน่ 
เหาะลงมาเลย  เก็บไว  ไมไดลงในประวัติหลวงปูมัน่  หลวงตาบอกวา  ประวัติหลวงปูมัน่
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ลงแค ๗๐ เปอรเซ็นต ลงมากกวานั้นไมได สิ่งนี้ทานเราใหคนสนใจในศาสนา เพราะสิ่ง 
นี้เปนเครื่องวิธีการใหเขาไปหามรรคผล 

ศีล  สมาธิ  ปญญา  สมาธิคือตัวฐานของจิต  ถามีสมาธินะ  คนเราเขาสมาธิไมได 
เพราะติดฟุงซาน  ติดกับตวัตน  การเขาสมาธิคือตวัตนสงบตัวลง  ขณะที่เขาสมาธิไมมี 
ตัวตน ไมมีสิง่ใดเลย มนัเปนสากล  คําวาสากล คือ จิตเปนสมาธิ  ทุกลทัธิ ทุกศาสนา ทํา 
สมาธิได  แตทุกศาสนาเขาบอกวาเขามีมรรคผล  ไมมี!!  ไมมี!!  ศาสนาไหนไมมีมรรค 
ศาสนานั้นไมมีผล มรรค ๘ อยูที่ไหน มรรค ๘ อยูในศาสนาพุทธนี้เทานั้น แลวมรรค ๘ 
อยูที่ไหน มรรค ๘ ไมไดอยูที่ตํารา มรรค ๘ ไมไดอยูที่ใดเลย มรรค ๘ อยูที่หัวใจ! 

หัวใจนีจ้ะเปนมรรคขึ้นมาไดอยางไร สมาธิมนัอยูในตําราหรือ สมาธิมนัก็อยูที่ใจ 
ใชไหม สมาธิเปนความรูสึกใชไหม สิ่งทีม่ันฟุงซาน ฟุงซานเพราะใคร ฟุงซานเพราะเรา 
โง  แลวถาเราฉลาดขึ้นมา  มันก็เปนกลัยาณปุถุชน มนัก็ควบคุมขึ้นมา    ถามันเกิดขึน้มาก็ 
ตรงนี้ไง 

โยมทํางานกัน  โยมตองมอีอฟฟศนะ  นกักีฬาจะแขงมันตองมาหาสนามเลย  แลว 
จะฆากิเลส  ไปฆาที่ไหน?  กิเลสมันอยูทีไ่หน?  อยากรูนักวากิเลสมนัอยูที่ไหน มีโรงงาน 
ฆากิเลสไหม 

กิเลสกไ็มเคยเหน็  สมาธิก็ไมเคยเห็น  สรรพสิ่งไมเคยเห็นทัง้สิ้นเลย  แตอวดรูกัน 
อวดรูกันเพราะอะไรรูไหม  เพราะมีธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  อวดรู 
เพราะมีพระไตรปฎก แลวเอามาวิเคราะหวิจยักัน 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาช้ีเขาไปที่หัวใจนะ  แตเราไปติดที่ 
ขอมูล  ขอมูลนั้นช้ีเขาไปที่ใจ  หลวงตาบอกวา  “กิรยิาของธรรม”  เพราะองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูขึน้มาที่ใจ  แลวกลาวคําเทศนาคือวิธีการ  วิธีการนั้นยอนกลับเขา 
ไปที่ความรูสึก แตเราไปศึกษาวิธีการ แลวกเ็อาวิธีการมาวิจัยกัน มันเลยตกทะเลไง ลงทุง 
ลงหนองไป หาตัวเองไมเจอ ไมรูสมาธิอยูที่ไหน สมาธิมันตองยอนกลับมาที่ใจ 

คําสั่งสอนทัง้หมดยอนทวนกระแส  คําวาทวนกระแส  คือ  ทวนกระแสจิตเขามา 
ไมใชออกไปวา  ขารู  ขาแน  ขาออกไป  ขาวิจยั  ขารอบรูไปหมดเลย  นี่เพราะมันสงออก
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สิ่งที่สงออกมันถึงไมเปนประโยชนกับบุคคลคนนัน้  แตธรรมขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  องคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจาเปนพระอรหนัต  เปนศาสดา  มีความ 
เมตตามาก รื้อสัตวขนสัตว แลวเราเองเหยยีบย่ําเรากนัเอง เหยียบย่ํานะ 

หลวงตาทานบอกเลยวา  ถาเราไมเคารพธรรมวนิัย  เทากับเราเหยียบหัว 
พระพุทธเจา  การเหยียบหัวพระพุทธเจาก็คือการเหยียบหัวตวัเอง  เพราะเราเปนผูคิด  เรา 
เปนผูกระทํา  เราเหยียบคุณงามความดีของเราทัง้หมด  เพราะเราหมิ่นแคลนในธรรมวินัย 
ถาเราหมิ่นแคลนในธรรมวินยั  เราเหยียบหัวตวัเองนะ แลวคิดยอนกลับมาทีเ่ราสิ  เราเปน 
ชาวพุทธ  เราจะตองเคารพ  ถาเราเคารพตรงนั้นเราจะเปนประโยชนมาก  อนันี้พูดถึง 
พิธีกรรมไง การประเคนซายประเคนขวา 

ไมมีหรอก  เพราะอะไรรูไหม  เพราะวาพวกโยมนีเ่ปนฝายพลาธิการ  คือ  ฝาย 
สงเสรมิ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ภิกษุกับภิกษุณีเปนนักรบ  แตโยมเปนอุบาสก 
อุบาสิกา  เราเศราใจนะ  แตมนัเปนความเศราใจของเราคนเดยีว  เพราะคนอื่นจะไมมี 
ความเหน็แบบเราหรอก  เรารู  ใครจะมีความเหน็แบบเราไมได  เพราะอะไร  เพราะไมมี 
จุดยืน  ไมรูอะไรจริงเท็จ  เราเศราใจนะเวลาเราเขามากรุงเทพฯ  เวลาพระเขาออกจากกุฏิ 
กัน  เขาตองหมผา  โอโฮ  นูนก็ไมได  นีก่็ไมไดนะ  เราเศราใจ  เพราะมันมีวนิัยขอไหนวะ 
พระพุทธเจาบัญญัติไวตรงไหน มงึบอกกูมา  ไมมี 

เพราอะไรรูไหม  ถาไมหมผาออกนอกเขตอาวาสไปเปนอาบัติทุกกฎ  เพราะมนั 
ไมสวยงาม  แตอยูในเขตวัด  เดีย๋วนี้โลกมนัเจริญใชไหม  วัดนีเ่ปนสถานทีจ่อดรถ  เปน 
สถานที่โยมเขาไป แลวนี่ก็หมผากัน ออกจากกุฏิตองหมผาหมผอน วันนั้นเราไปวัดเทพศิ 
รินทร  ไมหมละ  เปดอยางนี้ไปทั่ววัดเลย  แลวเขาถามวา  พระบานนอก  ไมสนนะ  เขาจะ 
หมก็หมไป ฉันไมหม มันผิดอะไร มึงผิดขอไหน แตเพราะสังคมเปนใหญไง เรามองถึง 
หัวหนา ถาหัวหนาอยากใหพระสวยงาม ออกจากกุฏกิ็ตองหมผาหมผอนเรียบรอย 

เวลาไปที่วัดเรานะ  เขาจะไปถวายสังฆทาน  ตองพระ  ๔  องคนะ  เราบอกไมมี 
หรอก  มอีงคเดียว..  รับแทน  เอง็จะใหพระกู  ๔  องคมานั่งหมผาเหงื่อโชก  เพื่อรบัไอ 
สังฆทานมึงนี่หรอื สังฆทานกนูี่รับได เขาก็บอก อาว.. ไมครบสงฆ 

ไมครบสงฆแลวกไูมใชสงฆเรอะ ?
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เพราะอะไร สงฆเวนไวแตสมมุตินะ ในธรรมวินัย  เวลาโยมถวายของขึ้นมา เปน 
ของของสงฆ พระตองทําอุปโลกนเพื่อแบงกนั ตั้งญตัติ ตั้งแตเถระขึน้ไป แลวถาไมมีละ 
ไปดูในนวโกวาท  จะบอกวาเวนไวแตสมมุติ  สมมุติวาอะไร  สมมุติวาเปนคนแจกภัต 
สมมุติวาเปนผูที่ทําการแทนสงฆ  สมมุติวาเปนผูแจกของของสงฆ  สมมุตวิาเปนผูดูแล 
สมบัติของสงฆ  ภิกษุหามหยบิเงนิและทอง  หยิบเงินและทองนีเ่ปนนิสสัคคีย  อาบัติ 
ปาจิตตีย วัตถุนัน้เปนนิสสัคคีย พระสงฆเปนปาจิตตยี 

แตพวกโยมมีศรทัธามาก  อยากจะหลอพระทองคํา  แลวหลอพระทองคํามาตั้งไว 
มันเปนทองคํา  ภิกษุจับเปนอาบัตินิสสคัคีย  ปาจิตตยี  แลวจะทํายังไง  ?  สมมุติสงฆให 
เปนผูรักษา สงฆที่รบัสมมุตินัน้จับพระนั้นไมเปนอาบัติ 

พระพุทธเจานี่สุดยอด  เพราะมนัตองขับเคลื่อนไปไดไง  สังคมของสงฆมนั 
ขับเคลือ่นไปได มนัไมอั้นตูหรอก! ฉลาดระดับนี้ ไมเปนควายหรอก! 

สิ่งที่จับไมไดก็คือจับไมได  แตสิ่งที่สมมุติใหบํารุงรกัษา  อาว...  ของของสงฆใช 
ไหม  พระพุทธรูปทองคํา  แลวทองคําภิกษุจบัเปนอาบัตินิสสัคคีย  ปาจิตตีย  เราก็เถรตรง 
จับทองไมได  เขาใหพระพุทธรูปทองคํามา  ก็ปลอยใหหยากไยมนัขึ้นเต็มหวัอยูอยางนั้น 
ทําไมได แลวมันเปนบุญหรือเปนบาป 

นี่ความโงความฉลาดมนัอยูตรงนี้  ความโงความฉลาดตามธรรมวินยัหรือไมตาม 
ธรรมวนิัยไง มันเปนประเพณทีั้งนัน้ แลวไปไหนกม็าขังทั้งนั้น แตของเรานะขงัทุกข เอา 
ทุกขมนัมาขัง  ทุกขในใจนี้เอามันมาขังซะ  ไอขังอยางนั้น  ไรสาระ  ขังเอาเงินเขาไง  ขงั 
หลอกลวง ขังไมจริง 

ขังจรงิมงึอยาขาสั่นสิ  วัฏฏะนี้กลวัอะไร  ในโลกนีม้นัมีสิ่งใดที่นากลัวบาง ความ 
กลัวเปนกิเลส  ความกลาบาบิ่นก็เปนกเิลส  มันเศราใจตรงทีว่า  เขียนวา  “พระกรรมฐาน” 
ถาพระกรรมฐานยงัติดในพิธีนะ  ตอนอยูที่บานตาดไมมอีะไรทั้งสิน้  แตเมื่อกอนก็มี 
เมื่อกอนทานบอกวาทานไปอยูที่บานผือ  เปนโรคเสียดอก  แลวเขานิมนตไปกุสลาจน 
ทานไมมีเวลาเลย จนทานเปนเอง
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แตในปจจบุันทานไมใหมาติกาเลย  เพราะกุสลาธรรมมา  อกุสลาธรรม  คอืโงกับ 
ฉลาด อกุสลาธรรม คอื ทําความโงมาทัง้ชีวิต กุสลาธรรมมา คือ ทําความฉลาดมา ถาทํา 
มาแลวเปนเนื้อหาสาระ  ไมตองมาสวด  ไอสวดนีม่นัสวดเพื่อเตอืนสตกิัน  แตคนมันตาย 
ไปแลวนี่มนัเสวยภพแลว  ทานบอกวาสวดแลวก็เทานั้นละ  เหน็ไหม  เราจะบอกวา  แต 
กอนทานก็ทํา  เพราะเราอยูในสังคม  เราอยูในกระแสสังคม  เรายงัไมสามารถเปนผูใหญ 
ขึ้นมาได  อยูในสังคม ตองยอมรับสังคม 

แตเมื่อทานเปนผูใหญขึ้นมา เปนผูนําขึ้นมา ทานปฏเิสธเลย ทานไมใหทํา ปฏิเสธ 
เพราะโดยขอเท็จจริง มนัของเลน มันสมมุตกิัน หลอกเอาตังคกนั หลอกเอาแบงก ถาพระ 
เห็นแกแบงกนะ ไรสาระ 

ทําไมตองไปเหน็แกแบงก  ธรรมะมีคาเทานี้เองหรอื  เราถึงเห็นแลวเศราใจมากๆ 
นะ  ไมใชอวดนะ  ระบาย  เวลาขี่รถมาตามถนนเหน็คัตเอาท  มนันาเศราใจ  มีแตงานวัด 
ทั้งนัน้เลย  มีแตเกงๆ  ทัง้นัน้  ทําไมตองโฆษณากันอยางนัน้  เอ็งไมมีขาวกินหรือ  บวช 
มาแลวมนัพออยูพอกนิแลว  บิณฑบาตมามนักม็ีกนิทั้งนัน้  แลวงานตัวเองก็ไมทํา  สังเกต 
โยมไปตางจังหวัดตามทางแยกสิ  มนัจะมีคัตเอาทเห็นไหม  วัดจัดงานตลอด  มันไมเปน 
เรื่อง แลวทําไมไมทํา ถาทํามนัจะยอนกลับมาที่เรา 

สิ่งที่ทําๆ  กันนี่นะ  ถาจะบอกวาเปนอุบาย  พระพุทธเจาใชอุบายสอนใหพวกเรา 
เขามาในศาสนา กลับเขามาในศาสนา คือเขามาใกลชิด ตั้งแตเริ่มระดับทาน เดก็เหน็ไหม 
ดูสิ  เด็กมาเรายังเมตตา  ใหยาคูลท  ใหอะไรนี่เพื่ออะไร  เพือ่ใหเขาฝงใจกับศาสนา  ใหเขา 
เขาใจวาพระเปนผูให  ไมใชพระเปนผูรับ  เวลาโยมถวายทาน สละทานมา  แตเวลาเราให 
ธรรมทานนี่นะ เอาปลาไปใหเขากิน กับสอนเขาจับปลากิน มนัตางกันไหม 

สอนใหปลดทุกข  สอนใหเขาใจทกุข  การเทศนาวาการ  ใหธรรมเปนทาน  ใหสิ่ง 
วิชาการในความรูสึกของตัว  ของใจ  อันไหนจะไดบุญมากกวากนั  แตที่โยมไปเห็นนะ 
พระไมไดทําอะไรเลย  พระเอาแตได  เพราะมนัไปติดกันตรงนั้นหมด  มนักอ็อกไปเรื่อง 
ของโลกๆ หมด มันก็ไปประสาโลก แตถาเราปฏิบัตขิึ้นมาแลว เรือ่งนั้นเปนเรือ่งไรสาระ 
ไรสาระมากๆ เลย  ศาสนาพุทธเรียบงายแตขลัง ของจริง
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แตเพราะเราเหน็โลกเจริญ  ไปแขงขนั  เทคโนโลยีมนัไปไกลมาก  จะสรางขนาด 
ไหน  เกงขนาดไหน  สูโลกไมไดหรอก  โลกนีเ่ขาสรางสองสามรอยชัน้กันแลวนะ  แลว 
พระองคไหนจะไปสรางสูกับเขา  มันเปนปจจยัเครือ่งอาศัย  แตเรื่องจริงๆ  ในศาสนาเรา 
มันตองมาทีน่ี่  แลวศาสนาจะไมมีวนัเสื่อม  ศาสนาเจริญ  เจริญที่ไหน  เจริญในใจตั้งแต 
หลวงปูเสาร หลวงปูมัน่มา ถายังไมมีหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น ศาสนานัน้ยังเศราหมอง 

เศราหมองจากกเิลสในหวัใจของผูทีท่รงธรรมทรงวนิัย  พระภิกษุนกับวชมนัมีแต 
หัวใจทีเ่ศราหมอง มีแตหัวใจที่ไมรูจริง  แตพอหลวงปูเสาร หลวงปูมัน่เปนผูรื้อคนขึน้มา 
มันออกมาจากใจของหลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่  เปนพระอรหนัต  องคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจายังไมเปนพระอรหันต  ก็ประกาศตนวาไมเปนพระอรหันต  พระปญจ 
วัคคียทิง้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไป  แตพอเวลาเปนพระอรหนัตขึ้นมาแลว 
“ปญจวัคคยี  เราไมเคยเปนพระอรหันต  เราก็ไมเคยพูดสักคําใชไหม  บัดนี้เราเปนพระ 
อรหันต ใหเงี่ยหูลงฟง” 

สุภาพบุรุษ ไมเปนก็บอกวาไมเปน เปนก็บอกวาเปน ในเมือ่ศาสดาเปนผูที่สะอาด 
แตในลัทธิศาสนาตางๆ  ไมมีศาสดาใดประกาศตนวาเปนพระอรหันตเลย  ไมม!ี!  ไมมี 
หรอก!  ถามันเปนพระอรหันต  ตองถามมันวาเปนพระอรหันตเพราะอะไร ทําไมถึงเปน 
พระอรหันต มีใครสวมมงกุฎใหมึงเปนพระอรหันต ไมมี ! 

พระอรหันตเกิดมา  อาสเวหิ  จิตฺตานิ  วมิุจจฺิง  สูติ  อาสวะสิ้นไป  ตัวจิตเปนตัว 
นิพพาน  พระอรหนัตไมมีจิต  เพราะตวัจิตมนัไดกลั่นตัวมันเอง  จนทําลายตัวภวาสวะ 
ทําลายตัวภพหมดเลย  ตัวจิตมันเปนนิพพาน ! 

แตขณะที่เปนนิพพานแลว ไมมจีิต!  แตขณะที่กําลังจะเปนนี้ มี   มีตวัจิต แลวจิต 
มันกลั่นทําลายตวัมนัเอง  จนมนัเปนพระอรหนัต  แลวพระอรหนัตมีจิตอยูทีไ่หน  พระ 
อรหันตไมมจีิต  ถามีจิตคอืมีภพ  มีภพคอืมกีิเลส  พระอรหนัตไมมีจิต  แตพระอรหันตมี 
ธรรมธาตุ  ธาตุรูไง  พลังงานทีม่ันเปนอยู  พอพลังงานมนัทําลายตัวมันเองแลว  มันจะมี 
พลังงานที่ไหนมาอีก  แตมี  นิพพานมเีหมอืนไมมี ไมมีเหมือนมี  เอา.. มึงถามสิ พอบอก 
ไมมี  กบ็อกมี    พอบอกมี  ก็บอกไมมี  อยางนี้มนัก็เถียงกันจนวนัตายใชไหม  แตพระ 
อรหันตไมเถียง รูจริง
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ถามึงบอกวามี  กูบอกไมมี  เพราะมันเปนทิฏฐิเกิดแลว  ถาบอกวาไมมี    มี  แตถา 
บอกไมมี  พอภาวนาไป  มันก็ภาวนาแบบเขาฌานโลกียนีไ่ง  แลวก็นพิพานกนั  เพราะพูด 
ไมได  ความเห็นนะ  ความวางของฌานโลกยีมนัเปนอจินไตย  ฌานเปนอจนิไตย 
อจินไตย ๔ พุทธวิสัย กรรม โลก ฌาน แลวพอมากบ็อก วางๆ วางๆ 

วางๆ  มันเปนอจินไตย  อจนิไตยทีว่าคุยกนัไมรูเรือ่งละ  คุยกันไปเถอะ  ไมจบละ 
อจินไตยนะ แตถาเปนสมัมาสมาธิ เขามรรคนะ ม!ี  เวลาธรรมจักรมนัหมนุ ถาโลกๆ นะ 
ธรรมจักรตองหินแกรนิตนะ เอามาสลักเปนธรรมจกัรแลวก็กราบไหวกนันะ 

หมามันขี้ มนัเยี่ยวรดดวย 

ธรรมจักรมนัเกดิจากใจเวย  !  เวลาปญญามันหมุนไป  จักรมนัเกิดจากไหน 
ธรรมจักรในหวัใจ  เวลามนัหมนุ  มนัรวมตัว  อริยสจัมันหมุนเขามา  มันมาจากไหน  นี่ไง 
ถาบอกวาเปนพระอรหันต  เปนอยางไร?  ใครบอกมึงวาเปนพระอรหันต  กเิลสมนัสวม 
มงกฎุใหหรอื ไมม!ี!  มีแตเฉพาะในศาสนาพุทธเราเทานั้น มีเฉพาะครูบาอาจารยของเรา 
เทานั้น  เทานัน้จริงๆ 

เพราะ!  ถามีจริงมนัพูดจริง  ถามีไมจรงิ  จะหลอกเอาแบงกเขา  มนัเลยีบๆ  เคียงๆ 
ออมไปออมมา ไมมีวนัจบ พระอรหันตงงหวัไง พระอรหันตไมรูจักทิศเหนอื ทิศใต มนั 
งง มันตอบไมได หมนุไปหมุนมา ไมรูจกัทิศไปทางไหน พระอรหันต.. 

ความจรงิมนัเปนอยางนี้  ถึงบอกวาพิธีการก็เปนพธีิการนะ  ดูสิพวกโยมถาไป 
อีสานนะ  ขึน้ไปบนอาสนสงฆเขาไมไดนะ  ประเพณทีางอีสานเขาไมใหผูหญิงขึน้ 
อาสนสงฆ  เพราะเขาเคารพบูชา  ไออยางนีเ้ราควรเคารพบูชาวัฒนธรรมของเขา 
วัฒนธรรมของเขา  เขาเคารพของเขา  เขาใหผูชายขึ้นอาสนสงฆ  แตผูหญิงเขาไมใหขึ้น 
เราตองเคารพของเขา เพราะวาเปนวัฒนธรรมประเพณีที่เขาสะสมกนัมา 

แตถามาพูดถึงวทิยาศาสตร  อาว  ก็อยาบิณฑบาตกับผูหญิงสิ  ผูหญิงใสบาตรทุก 
วัน  แลวบอกผูหญิงไมใหขึน้  แลวเวลาไปบิณฑบาตก็ไปบิณฑบาตกับผูหญิง  ถาจะเปน 
สุภาพบุรุษใชไหม  แตมันเปนวัฒนธรรมของเขานะ  ถาเปนวัฒนธรรมประเพณี  สิ่งนีม้ัน
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สะสมกนัมาตกทอดเปนประเพณี  วัฒนธรรมนีม่ันเกิดมาจากไหน  รากเหงาของ 
วัฒนธรรมมนัก็เกิดมาจากศาสนาพุทธนี่แหละ 

ครูบาอาจารยแตละยุค  แตละภาค  เขาเอาจุดเดนของศาสนาตรงไหนมายึดเปน 
หลัก  ไปงานประดับดิน  ทางอีสานเลี้ยงเปรต  กเ็ปนขาวตมมัด  เขาเรยีกขาวประดับดนิ 
ทางใตเลี้ยงเปรตก็เปนสลิ่มเล็กๆ  เพราะเปรตปากเทารูเข็ม  แลวเปรตประเทศไทยนี่ทําไม 
มันไมเหมือนกันละ นี่คอืประเพณวีัฒนธรรม เราอยาไปลู เราอยาไปลบ  เราไมลบหรอก 
เพียงแตวาเราก็ตองไมติด  ที่พูดนี่ไมใชวาแบงแยกนะ  เราพูดเรือ่งศาสนา  เปลอืก  กระพี้ 
แกน  เราจะมเีปลอืก กระพี้ แกน แลวเราจะพัฒนาใจไหม นี่คือกรรมฐานไง 

กรรมฐานมันจะหดยนเขามาที่ใจ  เริ่มตนก็ตองมีเรื่องทาน  ศีล  ภาวนาเขามา  แต 
บอกวา  อยางนี้ผิด  อยางนีถู้ก  ถูกขณะนั้น  ผิดขณะนั้น  ผิดขณะที่เปนเดก็  มันก็ผิดเด็กๆ 
ถูกเด็กๆ  แลวมนัตองกาวเขามา  ถาผิดจากเริม่ตนขึน้มาเลย  เราจะกาวเดนิไมได  ทุกคนมี 
กิเลสนะ  ทุกคนมาจากความรูสึก  แลวเราจะกาวเดินออกไปจากความรูสึก  กาวเดิน 
ออกไปจากจิตที่มนัเกิดมันตาย  แลวจิตมนักม็าเกดิมาตายในวัฏฏะ  แลวเราจะภาวนา 
เริ่มตนภาวนาไมไดเลย 

เหมือนทางอภิธรรมเห็นไหม  พวกเรานี่ภาวนาไมได  เพราะมีความอยาก  ตองละ 
ความอยากกอน  แลวคอยมากําหนดนามรปู  โอ..  พระพุทธเจาสอนพระอรหนัตเนาะ  ไม 
สอนปถุุชนละ เพราะปุถุชนมันตองมีความอยาก มีแตพระอรหนัตเทานั้นไมมคีวามอยาก 
แลวตองไมมีความอยากนะ ถึงจะกําหนดได  มนัเปนสิ่งทีเ่ปนไปไมได 

โดยธรรมชาติของคนมีความอยากโดยสามัญสํานึก แลวจะบอกใหไมมไีมได  แต 
ใหมันเปนความอยากที่ดี  เปนฉนัทะ  ความพอใจทีจ่ะกําหนด  จะปฏิบัติ  อยากในสิ่งที่ดี 
เหมือนเราอยากทํามาหากิน  เราอยากมีหนาที่การงาน  เราอยากทําดี  ความดีอนันี้เปน 
มรรค  คือเปนในแงบวก  แตในแงมมุของชาวพุทธเราตีความหมายผิดไง  เชน  ธาตุ  ๔  มี 
ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ  อวกาศ  ก็ไปตีเปนลม  แลวอากาศละ  มนัมีธาตุ  ๖  อากาศ  คือ 
สูญญากาศ คือในโพรงกระดูก แลวมีธาตุรู ธาตุ ๔ ธาตุ ๖ อากาศธาตุ  ดิน น้ํา ลม ไฟนี่ 
คือธาตุ ๔
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แลวนี่กเ็หมอืนกัน  ไปตีวาความอยากนี่เปนความผิดหมดเลย  แลวอยากดี  มานั่ง 
อยูที่นี่  ถาไมอยาก  ขับรถมาไมไดหรอก  ที่มานี่ถาไมมีความอยากเรามา  แรงจูงใจของ 
ความอยากไมพามา  มานั่งอยูนี่ไมไดหรอก  แลวถาไมมีแรงจูงใจของอยากมาปฏิบัติ  จะ 
เอาอะไรมาปฏิบัติ แตเขาบอกวาไมได เขาลมืไปวา สิ่งที่อยากในแงบวกมันกม็ี สิ่งทีอ่ยาก 
ในแงลบก็มี ถาสิ่งทีอ่ยากในแงบวกเปนมรรค เปนการทําคุณงามความดี 

ถาครูบาอาจารยเราสะอาดบริสทุธิ์  มันจะเห็นแมแตเรื่องอยางนี้  เริ่มตนที่วา 
ภาวนา ตั้งแตเปลอืก แกน กระพี้ ถาเริ่มตนผิดนะ ตนคดปลายคด ไมมทีาง ไปตรงไมได 
ครูบาอาจารยเรานะ  ถาตนมนัตรง  เพราะอะไร  ตรงเพราะทานทดสอบ  ทานใชชีวิตของ 
ทาน ตั้งแตสมัยหลวงปูเสาร หลวงปูมัน่ แลวครูบาอาจารยเรานะ รุนเรานี่รุนที่ ๓ แลวนะ 
หลวงปูมั่นนิพพานไปแลว  ๕๐  กวาป  แลวก็มีครูบาอาจารยตอๆ  กนัมา  แลวมาทดสอบ 
ตรวจสอบกนั 

ครูบาอาจารยเรา สิ่งที่เปนประโยชน สิ่งทีเ่ปนคุณธรรม เขาจะทดสอบ ตรวจสอบ 
กัน  อยางเชน  หลวงปูมั่นก็สัง่กับครูบาอาจารยไว  บอกวาถาทานลวงไปแลว  ใหไปหา 
หลวงปูขาวนะ  หลวงปูขาวไดคุยกนัแลว  แลวหลวงตา  ครูบาอาจารยก็ไปคยุกับหลวงปู 
ขาว เห็นไหม 

การคุยกับหลวงปูขาวกเ็หมอืนกบัทางวิชาการ  ทางวิชาการเราสัมมนากัน  แลว 
ทางวิชาการสัมมนากันมันจะผิดไดไหม  มันตองตรวจสอบกัน  สงัคมมันเจริญอยางนี้ไง 
แลวเวลาสังคมสัมมนากัน  ตรวจสอบกัน    ตรวจสอบกันทีไ่หน  ตรวจสอบกนัในกุฏิ  ใน 
ปา ในเขา สองคนสามคนเฉพาะ 

แตนี่มันบอกวา  จะเขาสมาบัตินะ  มันขึน้คัตเอาทกลางถนนสี่แยกเลย  ไอพวกนี้ 
มันจะตรวจสอบกับแบงก แลวเราก็จะไปเช่ืออยางนัน้หรือ นีไ่งชาวพุทธ 

ชาวพุทธเราถึงบอกวามวีาสนา  เพราะเราเกิดมายุคนี้  เวลาเราปฏิบัติแลว  เราจะ 
คิดถึงพระพุทธเจาเลย  กึง่พุทธกาลศาสนาจะเจรญิอีกหนหนึ่ง  เราไมไดมองวาเจริญ 
เพราะวาเราสรางมหาวิทยาลัยมากมาย  ไมใชนะ  มหาวิทยาลัยนีน่ะ  ตอนนีน้านาชาติจะ 
เขามาในเมืองไทย  เพราะมหาวิทยาลัยนี่เปนธุรกจิ  ทุกอยางเปนธุรกิจทัง้นัน้เลย  ขาดทุน 
กําไร แตถาเปนมหาวิทยาลัยสงฆเห็นไหม
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หลวงตาบอกวา มหาวิทยาลัยสงฆอยูทีไ่หน รุกฺขมูลเสนาสนํ โคนตนไม อยูในปา 
ในเขา  มันเจริญตรงนี้  เจริญเพราะวามีครูบาอาจารยของเรา  ถาไมมีหลวงปูมัน่  หลวงปู 
เสารนะ สงฆไทยไมเปนแบบนี้ สงฆไทยยุคกอนหลวงปูมั่น หลวงปูเสาร สงฆไทยอยูกัน 
ประสาปุถุชน  เปนแตตามหนาที่  เหมอืนขาราชการคนหนึ่ง  เหมอืนมนุษยหมผาเหลือง 
แตพอหลวงปูเสาร  หลวงปูมั่น  ทานปฏิบัตขิองทานขึ้นมาได  แลวทานรูจริง  สามารถ 
พิสูจนได ใครก็พิสูจนได แลวใครอยากรูไปหาทานได 

ทานเอาลกูศิษยของทาน  ดูสิ  หลวงตาบอกวา  “เพชรน้ําหนึ่ง”  มีกี่องค  ทาง 
วิชาการมันมีแลว ของจรงิมีแลว เหมอืนองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาบอกปญจวัคคีย 
ถาเราไมเปนพระอรหันต  เราจะไมประกาศตนวาเปนพระอรหนัต  แตในการแสดงธรรม 
นะ  อุปสมับัน  อนุปสมับนั  ภิกษุอวดอุตรมินุสยธรรมตออนุปสมับนั  เปนอาบัติปาจิตตีย 
แตขณะที่แสดงธรรมกบัอุปสมับนั  ไมเปนอาบัตเิพราะอะไร  เพราะมันบอกวิชาการอันนี้ 
วิชาการในการกระทํา 

จิตมันมาอยางนี้ มันจะมีวิธีการของมนั มนัจะพัฒนาของมันอยางนี้ มันจะขึ้นของ 
มันไปอยางนี้  ครูบาอาจารยเวลาเทศนเห็นไหม  เหมอืนกบัเครือ่งบินเลย  ตั้งแตแท็กซี่เลย 
รันเวยขึน้เลย ขึ้นถงึไหนมันไปของมนั แตของเรา เราหาสนามบินไมเจอ แลวจะขึ้นยงัไง 
ก็ไมรู 

แตถานักปฏิบัตนิะ  มนัจะรูเลยจิตสงบเปนอยางนี ้ แลวมนัจะเหินอยางนี้  อยูที่ 
ระดับของจิตของใครอยูที่ระดับไหน  มนัจะรอตรงนี้  หมายถึงวา  เวลาเรามปีญหาขึ้นมา 
เหมือนกับเด็กมันใจแตก  พอมนัเหน็อะไรขึน้มา  มนัจะยึด  พอยึดขึน้มาครบูาอาจารยจะ 
บอก ตองเปนอยางนี!้  แตถาเรายึดแลว ทําไมครูบาอาจารยบอกวามนัยงัมีสเตป็ตอไปละ 
ทําไมยังมีตอไป แลวทําไมเราไมมีตอไปอยางนัน้ละ 

นี่ไงจะทําใหเราปลอยอันนี้  ใหเราหาทางพัฒนาใจของเราใหขึ้นไปอีกสเต็ปหนึง่ 
ขึ้นไปเรื่อยๆ  ถาไปถึงที่สุด เขาใจวาจบ แลวมาตรวจสอบกนัวา จบเพราะอะไร นี่ไง ครู 
บาอาจารยเรา  ถึงบอกวา  ไอตรงนี้มนัคิดเปนตัวเงนิไมได  คิดเปนอะไรก็ไมไดเลย  ตอง 
คิดวาเปนบุญกุศล  กึง่พุทธกาลศาสนาเจริญอีกหนหนึ่ง  แลวไมมีใครทําได  มันเปนเรือ่ง
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ของธรรม  เรื่องของธรรมชาติ  เรื่องของกาลเวลา  เรื่องของการสรางสมบุญมา  เกิดเปน 
วาระ เปนครั้งเปนคราว นี่คอืการเกิดรวมไง 

อยางเชน  วันนี้เราเกิดรวมกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เราทําบุญกุศลกเ็พื่อ 
ทาน แตความจริงก็เพือ่เรานี่ละ เพราะทานอิม่เต็มของทาน สมบัติของทาน ประเทศไทย 
ของทาน  ในเมอืงไทยทานจะเอาอะไรไดหมด  แลวทานจะเอาจากเราไหม  อยางโยมนี่ยัง 
ตองแสวงหาอยู แลวจะเอาอะไรไปใหในหลวง แตถาเราปฏิบัติก็เพื่อเรา แลวเรากเ็ปนคน 
ดีก็ถวายในหลวง นี่การเกิดรวม 

การเกิดมาในพระพุทธศาสนานี่  โอโฮ  บอกวา  คิดเปนตัวเงินไมได  คิดไมไดเลย 
แตเราก็มานอยเนื้อต่ําใจ  ไมมีวาสนา ทําไมได ทําแลวเจ็บ ทําแลวปวด  มันเปนธรรมดา 
ถาไมเจ็บไมปวดเลย มันเปนผูใหญไมไดหรอก มนัตองผานเจบ็ผานปวด  เพราะผานแลว 
เขาพูดกับเรารูเรือ่งไง ถาเราไมเคยผาน  เราไมรูเลย เราไมใชตุกตานะ ตุกตาเหน็ไหม สติ 
ไมตองเลีย้งมนัหรอก  ตั้งไวที่ไหนมันก็อยูที่นัน่  แลวมนัไดอะไรละ  นี่มนุษยนะ  มี 
ความรูสึก มันจะตองผานความรูสกึอนันี้ ที่พูดนี่พูดเพราะไมใหติดนะ 

ฉะนั้นประเคนอยางไรก็ได  ถาครูบาอาจารยทานตองประเคนซายประเคนขวา 
ประสาเรานะ ไรสาระ 

ถามันจะผิด คือ ๑.ผิดกาล อยางเชน หมดเวลา ตอนเย็นนี้ถวายอาหารไมได แลว 
มาประเคน  อันนี้ผิด  ถาผิดอยางนี้เหน็วาผิด  ทีนี้การประเคนมนัเปนบางพืน้ที่  เขาหาม 
ถวายของพระตอนกลางคนื  เราอยูที่วัดเรานะ  ตี  ๔  ตี  ๕  มาเถอะ  ไดทั้งนัน้  เพราะเขา 
มาแลวเขาจะกลับไง  ถาเขามาเขาไป  สิ่งใดที่รบัแลวมนัไมขัดกับศีลธรรม  เรารับหมด 
เพราะอะไร เรยีบงาย เขามาเขาจะกลับ ไมใชเขามานะ ถวายไมไดตองรอพรุงนีเ้ชา 

คือคนวาเหว  คนนะถาวาเหวอยากมเีพือ่น  อยากมคีนอยูรอบขาง  แตถาหัวใจมี 
ธรรมนะ  อยากอยูคนเดยีว  การอยูคนเดียวมีความสุขมาก  แตการมีสิ่งใดมันกเ็ปนภาระ 
รับผิดชอบไปหมดเลย กังวลไง มา ๒ คน เขาไมอยูก็คิดถึง กลับหรอืยัง ขึน้รถหรือยัง ตก 
รถหรอืเปลา  ไมเห็นมนักย็ังกงัวล  แตถามันเปนโลก  ชอบ  ชอบไปไหนใหคนตามหนา 
ตามหลัง ลอมหนาลอมหลัง นูนก็ไมได นี่กไ็มได นัง่รอเปนแถวเลย โลกๆ ทั้งนั้นนะ
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ถาเปนความจริงนะ มา วาง แลวกลับไป  มาเลย  วาง แลวกลับไป บุญไดเต็มๆ 
สะอาดบริสุทธิ์ เขาก็สะอาด เราก็สะอาด ปฏิคาหก 

เขาไปถามองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาวา  “ทําบุญที่ไหนไดบุญมากที่สุด” 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวา  การทําบญุควรทําที่เธอพอใจ  เพราะทานรูวา 
กิเลสมันรายนัก  ถามนัศรัทธาใคร  มันอยากทําที่ใคร  ตองรีบทําเดี๋ยวนั้นเลย  ไมอยางนั้น 
เดี๋ยวกเิลสจะบอกวา ของนี่เก็บไวกอน ของนี้เอาไววนัหลัง 

ถาจะทําบุญที่ไหนไดบุญมากที่สุดนะ  คือทําบุญทีเ่ธอพอใจ  เธอพอใจที่ไหนควร 
รีบๆ ทําเลย เดีย๋วกเิลสมันจะดึงกลับ มนัไมใหทํา 

แลวถาเอาผลละ ถาจะเอาผลตองวัดกัน การทําบุญแมแตลางถวยลางจาน สาดไป 
ในน้ําครํา  ตัวหนอน  พวกสัตว  พวกจุลนิทรยีมนัไดกินนัน้กเ็ปนบุญแลวนะ  แตเปนบุญ 
ของโลกๆ  แตถาเธออยากไดบุญมากละ เปรียบเหมอืนเนื้อนาบุญ  เปรียบเหมอืนนา ถา 
ที่ดินดีน้ําดี ขาวจะงอกงามมาก ถานานีม้ีสวนผสมของหิน นานี้ไมสมบรูณ ทานก็เปรียบ 
เลย  ตั้งแตปถุุชน  กัลยาณปุถุชน  โสดาบนั  สกิทาคา  อนาคา  ไดบุญมากขึน้ไปเรื่อยๆ 
เพราะมนัสะอาดขึน้ไปเรื่อยๆ 

เนื้อนาคือตวัผูรับ  ปฏิคาหกคือผูให  ใหดวยความบริสุทธิ์  บริสุทธิ์ตรงไหน 
บริสุทธิ์ดวยเปนสมัมาอาชีวะ  เราประกอบสมัมาอาชีพมา  เราไดเงนิมา  สิ่งที่เราจะถวาย 
เปนบุญกุศล ไดมาโดยความบริสทุธิ์ เวลาถวายทาน โอโฮ.. มีศรัทธามาก อยากถวายมาก 
ขณะที่ไดมานัน้ไดมาโดยบริสุทธิ์  ขณะที่ให ใหแลว แหม..ช่ืนใจ ช่ืนใจ นี่ปฏิคาหก 

ผูรับ  ถาผูรับเปนเปรต  ไปใหกับเปรต  ไอคนใหก็บริสุทธิ์  ไอคนรับเปนเปรต  ไม 
บริสุทธิ์หรอก  เพราะปฏคิาหก  ผูใหคือผูสะอาด  ผูรับเปนผูสะอาด  รับของเขามาแลวใช 
ประโยชนของเขา นี่ปฏคิาหก  บุญมหาศาลเลย บุญเกิดตรงนี้ แลวเรือ่งอยางอืน่เปนเรื่อง 
ปลีกยอย ไมตองไปคิดเลย 

แตถาใครไปคิดอยางนัน้  ใครวาอยางนัน้  เราถึงอยากจะหาคนเขยีนวามันมาจาก 
ไหน  เพราะในใบนี้บอกวากรรมฐานไง  ถากรรมฐานนี่มนัตองเปนกรรมฐานแทๆ  อยา 
เปนกรรมฐานแบบผูกกระพรวน  ไปไหนมนัจะดงักองแกงๆ  นัน่กรรมฐาน  แตถา
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กรรมฐานแทมันเงียบนะ  ไมมีกระพรวนผูกคอไป  กระพรวนผูกคอกรรมฐานไปเลย  ไป 
ไหนก็กนูี่นะเวย กรรมฐานนะมึง 

ถาม :  เวลาจิตมันมีเวทนาเกิด บางทีกร็ูทัน บางทกี็ไมรูทนั 

หลวงพอ :  รูทันนี่นะ  จิตเวลารูทันหรือไมทนั  มนัอยูที่การฝกฝน  ทุกคนอยาเสียใจ 
ถามวา “ผูฟงยังโงอยู เวลาเวทนาเกิด บางทกี็รูทนั บางทีก็รูไมทัน” 

โยมรูไมทนัมาตลอดนะ  เพราะอารมณถาเราเก็บความรูสึกทั้งหมด  มนัเหมือน 
เครื่องบนัทึก  โยมบันทึกไมทันเลย  ทนีี้คําวาเวทนา  บางทีมันเกิดขึ้นมา  การจะรูวาเหตนุี้ 
เปนอะไร บางทเีราไมเขาใจหรอก มนัผานไปเฉยๆ เห็นไหม แคนีก้็บันทึกไมทันอยูแลว 

ฉะนั้น  เวลามนัเกิดขึน้มา  ถารูทนัจิตเราก็ดี  ถารูไมทันก็ธรรมชาติ  เราพูดบอย  มี 
ลูกศิษยมาหา  เขาบอกวาเขาฟงเทศนมาเยอะ  เขาบอกวา  “เขาไมมีตัวกูของก”ู  เขาปลอย 
วางไดหมด ดวยความเขาใจของเขา 

เราบอกวา  คนที่ไมมีตัวกูของกูนี่อยูในโรงพยาบาลศรีธัญญาทั้งหมดเลย  เพราะ 
มันไมมีตวักูของกู อยูในโรงพยาบาลทั้งหมด เขาก็โกรธใหญเลย “อาว แลวจะทํายังไงถึง 
จะไมมีตัวกขูองกู !” 

การจะไมมีตัวกูของกู  มนัตองรูจักกูกอน  ถาไมรูจักกูแลวมนัจะไมมีกูไดอยางไร 
ก็กูนี่ยงัไมรูจกัเลย แลวบอกวาไมมีตวักูของกู ไอคนพูดก็กูทั้งนั้นนะ ไอไมมนีี่หมามนัพูด 
หรือ ก็ไอคนพูดนัน่ละบอกวามันไมมี คือมันขาดสติเห็นไหม ไมมีตัวของกูแลวกอูยูไหน 
มันตองเขามารูจักกกูอน แลวจะลบกอูยางไร 

ทีนี้การจะลบกู  ตัวตนเห็นไหม  ถาจิตมนัสงบเขามามันไมมกีู  ถึงเปนสมัมาสมาธิ 
ได แลวถามันมีกอูยู ใหทําอีกรอยชาติก็เปนสมาธิไมได เพราะไอกนูี่มนัขวาง มนักลัวผิด 
กลัวพลาด  กลัวเขารูทัน  กลัวจะเสยีเปรียบ  กิเลสมันเปนอยางนัน้  กลัวจะไมรูทนั  เวทนา 
มาจะไมรู  อยากจะรูไปหมด  แลวที่ไมรูทําไมไมรูละ  ไอที่ไมรูเพราะเราไมทันมันไง  เรา 
ไมรูเยอะแยะเลย
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สิ่งนี้ไมเปนไร  ใหฝกไป  ใหทําไป  แลวจะไมมีใครหลอกพวกโยมได  สิ่งที่เราฟง 
อยู ถาเราไมรูทัน เราจะโดนหลอก เราจะเปนเหยือ่ตลอดไป แลวพอพูดมนักเ็ปนปรัชญา 
ธรรมะสมมุติกับความคิดสมมุติของเรามนัเขากนัได  แลวเวลาเขาเทศนมาเปนธรรมะ 
สมมุตินีน่ะ  จุๆ  แหม..  มันซึ้งใจ  มันซึ้งมาก..  เพราะมันรู  เพราะเรารูทนัได  ปรัชญา 
ตรรกะ  เราสามารถตคีวามได  แลวธรรมะตรรกะ  ธรรมะปรัชญาที่เขาเทศนาวาการกัน 
แลวโยมก็จนิตนาการไดใชไหม  โอโฮ สุดยอดเลย  ไรสาระ 

แตถาเปนกรรมฐาน  เปนครูบาอาจารย  ออกมาจากใจ  มันเปนธรรมะนะ  “ธรรม 
เหนือโลก”  แลวจิตเรานี่เปนสมมุติ  รับประกนัไดเลยวาฟงขนาดไหนกป็วดหัว  ฟงขนาด 
ไหนก็ไมรู  จนกวาเมือ่ใดที่เราประพฤติปฏิบัติของเราขึ้นมา  แลวเราจะรูตามเปน 
ขั้นตอนๆ ขึ้นไป จิตที่สูงกวาจะดงึจิตที่ต่ํากวาขึ้นตลอด จิตที่ต่ํากวาไมสามารถดึงจิตที่สูง 
กวาได แลวเราฟงไป การดงึ ดึงดวยใจ จากใจดวงหนึ่งสูใจดวงหนึ่ง 

จากใจของผูรูจริงเทศนาวาการ  เหมือนพาดบันไดใหเราเดินเลย  เวลาเทศนนีน่ะ 
พาดบันไดเลย  แลวใหจิตมนักาวขึ้นมา  ใหมันตามขึ้นมา  แลวพอรูทันนะ  ออ!  ไมตอง 
สอนๆ รูๆ  แตถาไมรู ถงึไมสอน วิ่งหนี มันก็ตามถาม แตถามันรูแลวนะ ไมเขาใกลเลย 
แตเคารพนะ เพราะใจไดนี้มาจากใคร ไดมาจากครบูาอาจารย 

ฉะนั้น  สิ่งที่รูทนัหรอืไมรูทัน  เปนเรือ่งเวทนา  มนัอยูที่การฝกฝน  อยูทีวุ่ฒิภาวะ 
อยูที่การประพฤติปฏิบัติของเรา  ถาเราทําจนชํานาญแลวเราจะรูไปหมด  ถาไมรูหมด  ไม 
เขาใจหมด  จะเปนพระโสดาบนั  พระสกิทาคา  พระอนาคาไมได  ถามีสิง่ใดเปนเหลือบ 
แลวใหกิเลสมนัซอนอยูนะ มนัสะอาดไมได 

ขณะที่เปนนะ  เปนสมุจเฉทปหานนะ  มรรคมนัจะรวมตัว  ธรรมจักรทีม่ันรวมตวั 
มรรคสามัคคีมนัทําอยางไร ดําริชอบ งานชอบ เพียรชอบ มันชอบอยางไร แลวมนัรวมตัว 
อยางไร แลวมนัทําลายกิเลสอยางไร แลวมันทําความสะอาดของใจอยางไร ชัดเจนนะ 

แตถาไมชัดเจนนะ  ถาตัวผูปฏิบัติยงัสงสัยอยู  ไมตองไปถามใคร  ผิด  ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต เอ.. ไอนี่เปนอยางไร โอย วางหมดเลย ถายังมาถามอยูนี่ ๑๐๐ เปอรเซ็นต แต 
ถามันจริงนะ ไมถาม  เพียงแตเวลาเจอครูบาอาจารย ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การ 
สนทนาธรรมเปนมงคลอยางยิง่
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อยางหลวงตาทานพูดบอยเห็นไหม ในเทศนของทานวา ทานสอนมามาก แตไมมี 
ใครเอามรรคเอาผลมาฝากเลย  สอนมาก็มนักเ็สีย  ทุมพลังงานไป  แตไมมีผลตอบสนอง 
เลย  เหมอืนกบัทําแลวไมไดผลตอบแทน  แตถาเราปฏิบัติขึ้นไปแลว  เราไปรูไปเหน็เขา 
เราไปสนทนาธรรมกับทาน ทานจะดีใจ โอโฮ ทานจะครึกครื้นมาก รื่นเริงในธรรม 

นี่ไง แลวไหนวาพระอรหันตไมมจีิต 

รื่นเริงเปนวิหารธรรม  ทําไมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปฏบิัติจนวันตาย  ดู 
พระจักขุบาลสิ  พระจกัขุบาลเปนพระอรหันตเหน็ไหม  ทานเดินจงกรม  กอนเปนพระ 
อรหันตนี่ตาบอดแลวสุขวิปสสโก  ใหหลานจูงกลับมา  แลวทําทางจงกรมไวใหเปนราว 
จูงเดนิ  คืนนัน้ฝนตก พวกแมลงออกมาหากินมาก พระจักขุบาลกเ็หยียบสัตวตาย คนไป 
ฟององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวา  เวลาตาดีก็ขี้เกียจ  เวลาตาบอดกข็ยัน  พระ 
อรหันตนะ ขยันเดินจงกรม นีว่ิหารธรรมไง 

เหมือนกับเครือ่งยนต  ถาเราซื้อรถแลวมาจอดไว  ไมเคยติดเครือ่งเลย  เดี๋ยวก็พัง 
ตองอุนเครื่อง  ตองติดเครื่อง  วิหารธรรมนี่  ระหวางกายกับจิต  ระหวางขนัธ  ๕  กับจิต 
เวลาเราทําความเพียร  มันจะแยกตัวออกจากกนั  มนัเปนวิหารธรรม  มันเปนความอยู  มนั 
เปนความสุขของจิต ถาไมมกีารเดนิจงกรม ไมนั่งสมาธิภาวนา  พระอรหันต จิตไมมีเวลา 
แลว พระอรหนัตจะอยูอีกกัปหนึ่งก็อยูได จะอยูอีกกี่รอยปก็อยูได ถารางกายแข็งแรง แต 
ถารางกายชํารุดจะอยูไปทําไม 

นี่ไง มนัถึงตองอยูวิหารธรรม พอเดินจงกรมนั่งสมาธิมันจะปลอยวางหมด มนัจะ 
วางหมด  เหมือนเราติดเครื่องอุนเครื่องยนตแลวกด็ับ  อุนเครื่องยนตแลวก็ดบั  จะใช 
เมื่อไหรก็ได  รถจะแข็งแรง  รถจะใชไดนาน  นี่คือวิหารธรรม  ขนาดเสรจ็แลวยงัวิหาร 
ธรรม 

พอพระจักขุบาลเดินจงกรมเหยียบสัตวตาย  แลวไปฟองพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาบอกวาไมเปนอาบัติ
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เพราะนี่ไง  กฎหมายสมมุติ  อาบัตินี่บงัคับคนที่ตั้งใจทําผิด  พระอรหนัตไมมีการ 
ตั้งใจ  อยูโดยวิหารธรรม  ถึงบอกวา  “ปาปมุต”  เขาถึงตีความกนัผิดวาพระอรหนัตตอง 
เปนพระพุทธรูป ไมทําความผิดเลย ถาทําใครยังทําความผิดอยู เปนพระอรหนัตไมได 

ก็มีแตพระพทุธรูปเทานั้นละ เพราะพระพทุธรูปไมขยับ  ถาขยับปบก็เหยียบสัตว 
ตาย 

เราเดินไปบนถนน  เวลาคนไปหาที่วัด  “หลวงพอๆ  ทําบุญหนอยสิ  เมื่อกี้ขับรถ 
เหยียบหมาตาย เศราใจมาก” บางคนเศราเสยีใจมาก เราบอกเลยวา “ไมใช  หมามันวิ่งมา 
ชนรถมงึตาย ไมใชมงึชนหมาตาย” 

เราไมไดตัง้ใจนะ  จิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์  เราอยากทําคุณงามความดี  แตวาระ 
ของกรรมมนัมาถึง  มันเปนวาระของเขา  ของหมาตวันั้น  มันกว็ิ่งเลนของมนั  เราก็ขับรถ 
มา  แลวทําไมมันวิ่งมาตัดหนาเราละ  แลวเราจะไปควบคุมรถเราไดอยางไร  ในเมือ่เราขับ 
มาโดยปกติ  แลวอยูดีๆ  มันกว็ิ่งพรวดออกมาพอดี  อยาคิดนะวาจะมีกรรมเฉพาะเรา  สัตว 
โลกนี้มีกรรมกันไปหมดเลย แลวแตวาระของใคร 

เขามาถามเหมือนกนั  “หลวงพอ มันเปนอุบัติเหตุหรือเปนกรรม? ”  เราบอกวาไอ 
อุบัติเหตุนั่นละคือกรรม!  ทําไมมันตองเจาะจงมาเกดิกับเรา  แลวทําไมกับคนอืน่มันไม 
เกิด แตทางโลกก็บอกวาเปนอบุัติเหตุ ไมใชกรรม ไมใชกรรม... 

ทุกคนพยายามปฏเิสธความเปนจริงแลวก็พิสจูนทางวิทยาศาสตร  พูดบอยวาไร 
สาระ...  เราจะวาไรสาระทุกทีเลย  เพราะอะไรรูไหม  เพราะชีวิตพวกเรานี้ช่ัวคราวทั้งนั้น 
แลวเราจะเอาสิ่งนี้เปนความจริง แลวเวลาความจริงมนัเกิดขึน้มาเราก็ไมเช่ือมนั ไมเช่ือสิ่ง 
ใดใดเลย 

เราจะบอกวาใหพยายามปฏิบัติ  ไอทีว่าบางทีกร็ูทัน  บางทีก็ไมทนันี่  มันเหมอืน 
นักกีฬาที่เขาจะฝกซอม นักกีฬาเขามาใหม รุนพีจ่ะพยายามดูแลรุนนอง แตพอรุนนองมัน 
ชํานาญขึ้นมา  รุนนองก็จะดูแลรุนนองตอไป  นี่ก็เหมือนกัน  ในการประพฤติปฏิบัตขิอง 
เรา พอเราชํานาญขึ้นมา  จิตมนัจะชํานาญ มนัจะควบคุม  มนัจะรูทนั  แตตอนนี้เรายงัเปน
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รุนนอง  เราเพิง่ขึน้มาหัดใหม  แลวจะใหทันทั้งหมดเลย  มันตองใหนักกีฬารุนพี่เขาสอน 
คอยๆ ทําไปอยาเสียใจนะ 

ถาม :  ถาใชการคิดพิจารณาขอธรรม  เราจะรูไดอยางไรวาความคิดเราถูก  เปน 
สัมมา 

ตอบ :  ถาเราใชพิจารณา  เริ่มตนขึน้มาเราพิจารณาโดยกิเลสทั้งหมด  แตกิเลสมัน 
เปนกเิลสที่ดี  คือเปนมรรค คือเปนการใฝดี  ถาเราฝกบอยครั้งเขามันจะชํานาญขึ้นมา มัน 
จะปลอยวางขึ้นมาเรื่อยๆ  ปลอยวางหมายถงึวามนัทันตัวเรา  การคิดพิจารณาขอธรรมนี่ 
แหละ มันเปนปญญาอบรมสมาธิ 

“ถาเราใชความคิดพจิารณาขอธรรม  เราจะรูไดอยางไรวาเราคิดถูก  เปนสัมมา” 
เห็นไหม  มันเปนสมัมาเพราะมนัหยุดได  ใหมๆ  เราตามความคิดเราหยุดไมทันหรอก 
เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปรียบหวัใจของคนเหมือนกบัชางสารที่ตกมนั 
ชางตกมันใครจะบงัคับมันได  โดยธรรมชาติของจิตมันเปนเหมอืนชางสารที่ตกมัน  แลว 
ไมมีใครเคยบังคบัมนัไดเลย  มารมันเปนเจาความคดิเรา  แลวมนัเอาความคิดเรานะตีใส 
เรา ดีดดิ้นใสเรา จนเราทุกขยากมาตลอด 

จนเรามาเช่ือธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แลวเราจะแกไขมนั  เรา 
จะเริม่ตนบังคับชางสารที่ตกมัน  เอาไมอยูหรอก แตจะเอาไวไมอยูขนาดไหน  เราก็ตองมี 
ความมมุานะ  เริ่มตนมาจากศูนยหมดนะ  การประพฤติปฏิบัติทุกคนมาจากปุถุชน ทุกคน 
มาจากพอจากแม ทุกคนเกิดมาจากการปฏิบัติหมด ทุกคนเปนอยางนี้หมด เวลาปฏิบัติเรา 
ก็วาเราทุกขยาก  แตเราวาไมยาก เพราะมีครบูาอาจารยที่คอยแนะนํา 

เหมือนหมอ  โรงพยาบาลที่มีหมอกบัโรงพยาบาลทีไ่มมีหมอ หลวงปูเสาร  หลวง 
ปูมั่น ทานเกิดมาพบโรงพยาบาล คือ ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา แตไมมี 
หมอ  หลวงปูเสาร  หลวงปูมั่นเจ็บไขไดปวยเอง  รักษาเอง  พิสูจนเอง  ตรวจสอบเอง  จน 
ทานหลุดพนมาได
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แตในปจจบุันเราเกิดมามีโรงพยาบาล แลวก็มีหมอ แลวจะมาบอกวาเราเกิดมาเรา 
จะไมมีวาสนาไดอยางไร ฉะนั้นถามีหมอ เราก็ใครครวญของเราขึน้มา ถาจิตมนัพิจารณา 
เขามาอยางนี้ ถามันทนัเขามา มันจะปลอยวาง ความถูกตองหมายถึงวา เราควบคุมจิตเรา 
ได เรายับยั้งจิตเราได  นี่คือเปนสัมมา 

แตถายิ่งคิดนะ มนัยิ่งไปไกลนะ 

มีคนปฏิบัติมาก  ไปปรึกษาวายิ่งปฏิบัติแลวยิ่งเครียด  ยิ่งไปปฏิบัติแลวยิ่งฟุงซาน 
ยิ่งไปปฏิบัติแลวยิ่ง...  อันนัน้นะผิด  การปฏิบัตนิี้เครียด  แตควบคมุไดจนกวาจะมารูทัน 
พอเริม่รูทันมันจะหาย เพราะอะไร เพราะเปนสัมมาไง 

การปฏิบัติธรรมนัน้ ธรรมะไมเคยทําลายใคร แตกิเลสมันทําลายเรา แตขณะที่เรา 
ปฏิบัติเราก็ไปอางวา ปฏิบัติธรรมนี่แสนยาก อะไรกแ็สนยาก เราไปผลักไสความไมดีให 
ธรรมะหมดเลย  แลวก็เอาความดมีาใสกิเลสหมดเลย  เราดีอยางนัน้  เรานัง่มา  ๕  ช่ัวโมง 
๑๐๐ ช่ัวโมง ๘ ช่ัวโมง ไมเห็นไดอะไรเลย เอาความดีทั้งหมดมาใสกิเลส แลวเอาสิ่งที่ไม 
ดีไปใสธรรมะหมดเลย 

แตถาเราปฏิบัติไปนะ  มนัจะเริ่มทันมาเรื่อยๆ  ก็บอกแลววาทุกคนมนัตองทํามา 
เวลาปฏบิัติ มันจะยอนกลับ ที่เราเกิดเราตาย เราสรางบุญกุศลมา “ขิปปาภิญญา” มีนะ ตา 
ปะขาวขณะทีโ่กนผม  พอผมตกก็พจิารณาผม  เปนพระโสดาบัน  เปนพระอรหันตนี้มี 
เพราะอะไรรูไหม  เพราะสรางบุญไวมาก  แตถาของเรา  เราตั้งใจขนาดนี้แลวมนัยังไม 
เปนไป ก็เพราะเราสรางมาแคนี้ไง เขาบอกเลยวา กรรมนีเ่หนอืโลก 

กรรมอยูในมอืกนูะ กูกําเอง  เพราะเราเปนคนทําของเราเองทกุคน  เราสรางมาเอง 
ทุกคน ทีเ่ราเกิดมานั่งกันอยูตรงนี้เราทํากันมาทั้งนัน้ แลวเราทํามาไดเทานี้ไง 

ทุกคนมีบัญชีมาคนละเลม  แตบัญชีเบิกไดแคนี้  แลวเราจะไปเบิกมากกวานี้ได 
ยังไง  ถาบัญชีเบิกไดแคนี้  ก็ตองตอสูอยางนี้ไป  ทําไป  พอมันตามไป  ถามันปลอยวาง 
นั่นคอืสัมมา ถามันเปนสัมมาแลวพอวิปสสนาไป พอเราไลความคิดไป ถามนัหยุดมันจะ 
ปลอยวาง  ถามันพจิารณาไปแลวมันไมหยุด  มนัจะไปเรือ่ย  ไปเรื่อย..  นั่นยงัไมใช  นั่น 
กําลังไมพอ
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ถากําลังสมาธิพอ  อยางนักกีฬาที่มีกําลงัจะแขงอีกกี่ชั่วโมงก็ได  แตถานักกีฬา 
กําลังไมดี  แคในเวลาแขงขนัมนักเ็ดินปอแปแลว  มนัไปไมไหวแลว  ถาจิตของเราสมาธิ 
มันไมมัน่คง  เวลาวิปสสนาแลวมนัก็จะปอแปอยูอยางนั้น  นั้นละคือมิจฉา  กิเลสมนัเขา 
ครอบงําแลว 

“อยางไรถือวาเปนสมัมาถกู” 

สัมมาถูกหมายถงึวา  พิจารณาไปแลวมนัหยุด  มนัปลอยวาง  แตถาไมหยุด  ไม 
ปลอยวาง  ไมเปนไร  กลับไปตัง้สติแลวกําหนดพทุโธ  หรือใชปญญาอบรมสมาธิกอน 
เพราะกําลังไมพอ 

เหมือนกับเขาเลีย้งวัว  เขาอุมลูกวัวทกุวนั  ก็อุมไดหมดเลย  จนววันีเ่ปนวัวหนุม 
จนเปนพอววัเขากอ็ุมได เพราะเขาอุมทุกวัน เขาจะอุมวัวกอน วัวจะโตขนาดไหนกอ็ุมได 
เพราะอะไร  เพราะเขาอุมลูกวัวทุกวนัใชไหม  เทากบัออกกําลังกายทุกวนั  นีไ่ง  ทําไมเขา 
ทําไดละ 

อันนีก้็เหมือนกัน  กลบัมาที่จิต  ถาจิตเราออนแอ  วัวเล็กๆ  ก็ไมกลาเขาไปใกล  ไม 
กลาจับ ไมกลาอุม นี่ไง มนัอยูที่การฝก 

ถาม :  “ถาเปนสมัมา  เราปฏิบัติไปเรื่อย  เมือ่ตากระทบรูป  เกิดจักขวุิญญาณ  ถา 
เราใชความคิดมาคั่น ไมปรุงแตงความคิดจะไดไหม? ” 

หลวงพอ :  ได  เพราะความคิด  สติมนัยับยั้งไดหมด  หลวงตาบอกวา  กิเลสจะเหนอื 
ขนาดไหนก็แลวแต สติจะกัน้ไดหมด ความคิดเราจะคิดไดตลอด ถามีสติปบหยุดไดหมด 
ที่เราคิดวาขาดสติ  เวลามคีวามคิดปบมนัจะฟุงซานไปกอน  แลวมนัจะตามไปหมดเลย 
เพราะเราขาดสตินะ มันจะหมุนไปเลย  แตถามีสติมานะ “เอ็งบาหรอืเปลา ?” ถามตัวเอง 
แคนี้ มึงบา มึงบา อยาไปดาใครนะ ตัวเองเนี่ย มงึบา หยุดหมดนะ มึงบาอกีแลว.. มึงบา 
มึงบา
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เพราะการจบัผิดตัวเองนี่เปนคุณสมบัติของสุภาพบุรษุ  หลวงตาสอนวาใหจับผิด 
ตัวเอง  ใหรูถึงการเคลือ่นไหวของตัวเอง  ถาจิตใจเราคิดสกปรก  คนอืน่เขาดูกริิยาเราออก 
ความสกปรกภายในของใจเรา เขาก็ดูทัน  เราจะปดขนาดไหน มนัเหน็ได 

ฉะนั้นถาเราพยายามคนควาเราขึ้นมา  สิ่งนี้จะเปนประโยชนกับเรา  การเอามาคั่น 
นั้นคอืสติ  แตเอามาคัน่นีม่ันไมใชวิปสสนา  เพราะขณะกระทบรูป  เราหยุดมนัเฉยๆ  แต 
การหยุดนี้หยุดเพื่อจะพัฒนา  จิตจะตองพัฒนาไป  การกาวเดนิของเรา  เริ่มตนจากทีเ่รา 
จะตองหยุดกอน  ถาเราวิ่งอยูเราจะมองเห็นภาพอะไรไมชัดเลย  ถาเราเดินเราจะเห็นภาพ 
นั้นเคลื่อนไหว ถาเรายืนนิ่งแลวมองภาพนัน้มนัจะชัดเจน 

จิตมันยังไหลของมนัอยู  มนัยังไมเปนสมาธิ  เราจะไมเหน็ภาพนั้น  ถาจิตมันเริ่ม 
นิ่ง  เริ่มหยุดของมนั  นี่เราถึงตองทําตรงนี้  แตขณะที่มาคั่น มันยังไมหยุด  แตเราคั่นกอน 
เพราะเรากําลังไมพอ ถาไมคั่นมันจะคิดฟุงซานไปใหญ มันเปนอุบายวิธีการที่เราจะพลิก 
แพลงใช 

การประพฤติปฏิบัตนิี่เหมือนอาหาร  ทุกคนชอบอาหารตางๆ  กัน  แมแตอาหารที่ 
ชอบเหมอืนกนักร็สชาติเขมออนตางๆ  กนั  การปฏบิัตินี่  สติไมตองไปเถียงวาของเอ็งถกู 
ของขาผิด  ไมตองเถยีง  เพราะวามันเปนของเขา  เขาทําแคนี้แลวพอดีของเขา  เขาลงของ 
เขา  เราก็สาธุ  เราทํามากกวาเขาแลวไมลง  อยางนีม้นัเปนเพราะความกระดาง  ความแขง็ 
ของจิตมันไมเหมือนกนั 

อินทรีย ๕ เราฝกพระมาเยอะ พระนีม่าฝกดวยมาก แลวทํามากกวาเราดวย เราเดนิ 
จงกรมนีเ่ดินทั้งวนัทัง้คืน  เขาก็เดนิทัง้วนัทั้งคนื  แตเขาทําไมได  เขาลงไมไดเหน็ไหม แต 
ถามันลงได  เขาทําได  มันอยูภายใน  กิริยาภายนอกเห็นไหม  การเคลือ่นไหวการนั่งนี้คือ 
กิริยาภายนอกนะ  เขาถามวาตองนั่งอยางไร  ตองเดนิจงกรมอยางไร  ไอทีเ่รานัง่ที่เราเดิน 
กันนี่ เราตองการเอาจิต 

ที่เรานัง่เราเดนิกนันีเ่ราตองการพลงัของใจ แตใจถาเราไมนัง่ไมเดินมันอยูของมนั 
มันนอนจมอยางนั้น  ก็เอามันไมได  มันเปนวิธีการที่เราจะเอาใจ  ฉะนัน้การทีน่ั่งเดิน 
เพียงแตวาการพูดนี้พูดเพื่อจะไมใหติดนะ แตเวลาทาํตองมุมานะ  “ความเพยีรชอบ”
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ชาวพุทธเราคิดผิด  บอกวาพระพุทธเจาสอนใหปลอยวาง  พอคนจะเรงความเพียร 
“ไมได ไมได เปนอัตตกิลมถานุโยค” แลวเวลากิเลสมันขี่หวัมงึไมอัตตกิลมถานโุยคหรอ 
จะทําอะไรก็วาอัตตะฯไปหมดเลย 

ตองเขมแข็ง  ความเพียรชอบ  ความเพียรที่ถูกตอง  ความเพียรนะ  พระพทุธเจา 
ไมไดบอกใหปลอยวาง การปลอยวางนะ เราจะช็อตตลอด เวลาใครปลอยวาง เราบอกวา 
“ขี้ลอยน้ํา” ถาปลอยวางนะ มันจะปลอยวางในตวัมนัเอง 

ไอนีเ่ราไปปลอยวาง คือเราไปสรางภาพวาปลอยวาง ถามันจะปลอยวางนะ เราทํา 
ขนาดไหน  มันปลอยวาง  เหมอืนเรามีเงินขนาดนี้  ยิง่เราจะมีเงินเยอะขนาดไหน  เงนินัน้ 
มันจะสุดยอดเลย มนัตองปลอยวางในตัวมันเอง  เหมือนไกตาแตก อึ๊ก!  โอโฮ เปนสมาธิ 
เขาเปนอยางนี้ เออะ! มันพูดไมออก! มันเต็มหัวอก! มันเตม็หัวใจ! มันพูดไมได!! 

วางๆ วางๆ  มันจะบา!! 

มันเตม็หัวอกนะเวลามนัเปน มันแกกิเลสกันที่นัน่ อึก๊! อึ๊ก! เลย 

มันเปนอยางนัน้  แตถามมาเวลาตอบ  เราอยากจะบอกวาใหมีกําลงัใจ  ครบูา 
อาจารยทานบอกอยางนีน้ะวา การปฏิบัติที่จะรูจริง ฟากตายทั้งนัน้ นั่งกันตลอดรุง ทั้งวนั 
ทั้งคืน  แลวทางปริยัตเิขาบอกวาโอโฮ อัตตกิลมถานโุยค 

อัตตกิลมถานุโยคนีน่ะ  คือมันทํามาก  อยางเชนอดอาหารเปนปๆ   ยังไมใชอัตตกิ 
ลมถานโุยคเลย  เพราะกเิลสมันแข็งกวานัน้  เราถงึตองเอาสิ่งที่มคีุณคามากกวาไปเหยยีบ 
ย่ํากิเลสใหได แตถาบอกวาเปนอัตตกิลมถานโุยคนะ มันตีความผิดกันไป ในสงัฆาทิเสส 
เห็นไหม  พระปฏิบัติไปแลวเหน็อสุภะ  แลวสะอดิสะเอียนในรางกายมาก  เอาบรขิารไป 
จางใหพวกกัลบกเชือดคอตาย 

นั่นนะคืออัตตกิลมถานโุยค  เพราะพระพุทธเจาใหเชือดกิเลส  พระพุทธเจาใหฆา 
กิเลส ไมใชใหฆาตัวตาย “โลกนีม้ีเพราะมีเรา”  เพราะมีเราก็ฆาตัวตาย ถาฆาตัวตายกิเลส 
มันไมตายหรอก  กิเลสไมตาย แลวจิตก็ไมเคยตาย เพราะการทําลาย อยางเราไปฆาคนอืน่ 
โทษอาญานี่แรง  เพราะเราไปฆาคนตาย  แตเวลาเราฆาตัวเราเองตาย  โทษอาญาไมมี  แต
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ทางธรรมนี่รายกาจมาก  การฆาคนอื่นตาย  เพราะเราไปฆาเขาตายดวยโทสะ  แตถาเราฆา 
ตัวเราตายเหน็ไหม ถงึมีกรรมมากกวา เพราะอะไร 

เพราะอนันีเ้ปนสมบัติ ชีวิตเรามีคุณคามาก มีสมบัตมิาก แลวเราทําลายชีวิตเราเอง 
เราคิดวาไมมีกรรม  มีกรรม!  การฆาตัวตายมีกรรมมาก  เพราะมันเปนการทําลายทรพัย 
ทําลายอริยทรัพย ชีวิตนี่เปนอรยิทรพัยนะ 

ทรัพยในมนุษยนีน่ะ  ศรัทธาเปนทรัพยอันประเสรฐิที่สุด  ถาไมมีศรัทธา  ไมมี 
ความเช่ือ เราจะไมเช่ือในศาสนาเลย เพราะมีศรัทธาความเช่ือ เราถึงไดรื้อคน เราถึงไดไป 
หาครูบาอาจารย  เราถงึไดมีความเพียรกันขึ้นมา  แลวความเช่ือนั้นมาจากไหน?  มาจาก 
ชีวิต  แลวชีวิตนีม้าจากไหน?  ชีวิตนีม้าจากการสรางบุญกุศล  แลวเราไปทําลายมนั  นี่ไง 
อัตตกิลมถานุโยค 

แตเวลาทําความเพียรนี้ไมอัตตกลิมถานุโยคหรอก ดูสิ ในเศรษฐีที่เขาทําธุรกิจกัน 
เขาลงทนุลงแรงขนาดไหน เขาเปนเศรษฐีมหาเศรษฐี เขาเปนอัตตกิลมถานโุยคไหม? เขา 
ทําของเขามันเปนประโยชนของเขาใชไหม  ไอนี่ของเราก็เหมอืนกัน  เราจะเปนเศรษฐี 
ธรรม เศรษฐีธรรมนีเ่หยาะๆ แหยะๆ ขอทานยงัเปนไมไดเลย ขอทานมันนั่งเฉยๆ ไมตอง 
ทําอะไรนะ

แลวอยากเปนเศรษฐี  จะเปนเศรษฐีนี่มนัตองลงทนุลงแรง  ไมใชอัตตกิลมถานุ 
โยคหรอก มันฟงคํานีเ้ราฟงไมได ฟงบอย เขาบอกวาพระปาพระปฏบิัติเนีย่เปนอัตตกิลม 
ถานุโยค ทําเกินกวาเหตุ แตเวลากเิลสมันขี่หวัมนัไมเคยเหน็ 

“การจะชนะกเิลสมันตองเขมแข็งกวากเิลส”  แลวเวลาเราเขมแข็งกิเลสมนัก็ 
เขมแข็งขึ้นไปดวย มนัจะตามทําลายเราไปตลอด เพราะฉะนั้นเราจะตองสูมนั 

อยางสวะในน้ํา  น้ํานอยสวะมนัก็อยูต่ํา  น้ําปริมาณมากขึ้นสวะมนัก็สูงขึ้น  การ 
ประพฤตปิฏิบัติกเ็หมอืนกนั  เริม่ตนงอแงๆ  ทํากนัไมไดๆ   แตพอเวลาไปปฏบิัติขึ้นมา 
จริงๆ  หลวงตาทานพูดบอย  นึกวาปฏบิัติไปแลวพอสูงขึน้ไปจะสบาย  กิเลสมันจะเริม่ 
ออนลง แตที่ไหนได โอโฮ.. มันยังพลิกแพลงเอาเปนเอาตายเลย
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ถากิเลสมันไมตองการใหเรารอดพนจากมันไป  มันจะบอกวา  นูนก็กนิไมได  นี่ก็ 
กินไมได มันจะอดอาหารใหตายไปเลย เพราะตายแลวก็ยงัอยูในอํานาจของมนั 

เราจะตองหาวิธีอยางใดขึน้มาเพื่อจะพลิกแพลง  สูกบัมัน  ใชปญญาใครครวญวา 
กินเพือ่ดํารงชีวิต เพือ่จะฆาไอกิเลสที่มนัหลอกกนูี่  เวลากิเลสละเอียดๆ นะ ถาไมมคีรูบา 
อาจารย  ครูบาอาจารยที่ฉลาดทานจะเหน็วา  ถาพระปฏิบัติมาแงนี้  มันควรจะพลกิอยางนี้ 
แงนี้ควรจะพลิกอยางนี้  มนัจะพลิกหลบกเิลสมาเปนช้ันๆ  เลย  กเิลสมันจะขวาง  แลวมนั 
จะสรางภาพ 

แตในปจจบุันนี้กิเลสมนัเคลม  มนัสมยอม  เหน็ครบูาอาจารยทําอยางไร  มันก็จะ 
ไปทําเลียนแบบ  ไปกอปปไง  วิทยานิพนธมนัไปลอกมา  แลวมันบอกวามันไดมรรคผล 
ไรสาระ... ถามันไปลอกมาอยางนี้ ถามธรรมะนี่ตอบไมได ไมใชเจาของวิทยานิพนธ ไม 
มีการทดสอบ ไมมกีารเกบ็ขอมูล มนัไมรูวาเก็บที่ไหน มันไปเห็นแตวทิยานิพนธที่สําเร็จ 
แลวไง  นี่เวลากเิลสมนัหลอกมันหลอกไดขนาดนัน้  ยังไมปฏิบัติยังไมรูกึ๋นของกิเลส 
หรอกนา... 

ถาม :  จะทําอยางไรใหมีสตริูช่ัวรูดีไปทุกภพทกุชาติ  หากวาชาติหนายังปฏิบัติ 
ไมถึงที่สุด 

ตอบ :  อันนีม้ันอยูทีก่ารฝก  ในสมัยพุทธกาล  มีพระองคหนึ่งมีสติดมีาก  จนพระ 
ดวยกนัทั้งหมดบอกวา  องคนีเ้ปนพระอรหันต  พอไปบอกองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ 
เจาวา สันตะกายเปนพระอรหนัต พระพุทธเจาบอกไมใช แตเขาสงบเสงี่ยมมาก เวลาเขา 
เคลื่อนไหว ไมมีใครจะรูไดเลยวาเขาเปนอะไร เพราะเขามีสติตลอดไป 

การฝกสติไง  สตินี่อยูที่ภพชาติ  พระพุทธเจาบอกไมใช  เพราะพระสันตะกายเมือ่ 
อดีตชาติเขาเคยเปนราชสีหมา  ๕๐๐  ชาติ  เปนเสือ  เปนราชสีห  เวลาการเคลือ่นไหวของ 
มันจะมีสตมิาก พอมาเกิดเปนพระสนัตะกายจะมีสต ินอนสงบเสงีย่มมาก จนเขาไปบอก 
พระพุทธเจาวา พระองคนี้เปนพระอรหันต
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พระพุทธเจาบอกไมใช  พอนิมนตมาปบ  ทานก็เทศนเลย  เรื่องกาย  เรื่องการขยบั 
เรื่องการเคลื่อนไหว เพราะสติเขาดีอยูแลว สําเร็จเปนพระอรหนัตตอนนั้นเลย นี่ไงที่บอก 
วา “ทําอยางไรถงึจะมีสติ รูไปทุกภพทกุชาติ” เพราะอะไรรูไหม  เพราะขณะที่เปลี่ยนภพ 
เปลี่ยนชาติ เราไมรูวาเราเปนอะไร ไมไดวานะ ถาไปเกิดเปนตวัหนอนละ... อยาคิดวาไม 
เปนนะ 

พระโพธิสัตว  เวียนตายเวียนเกิดมาตลอด  ดูสิ  พระที่ไปเกิดเปนเลน็  ไดจีวรใหม 
มา แลวจะตัดยอมจีวรใหเสรจ็พรุงนี้ จะไดเปลี่ยนจวีรใหม คนืนัน้เกิดทองรวงตาย เพราะ 
ใจผูกพันกบัจวีรนัน้  จึงไปเกิดเปนเลน็อยูในจีวรนัน้  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา 
บอกกบัพระ    เพราะโดยวนิัยของสงฆ  ถาเปนของของสงฆ  พอพระองคนั้นตาย  บริขาร 
สมัยกอนมันหายาก  สมมุติวาเราตาย  เขาจะไมเผาเราไปทั้งผานี้หรอก  เขาจะชักผานี้ออก 
หมดเลย เผาแตรางเราไปเฉยๆ แลวผานี้เขาจะแจกกนั 

ฉะนั้นเวลาพระติสสะตาย  จีวรผืนนัน้กเ็ปนสทิธิของสงฆ  สงฆจะแจกกนัโดย 
ธรรมวนิัย พระพทุธเจามาเบรกไวกอน อยาเพิง่แจก แจกไมได  เพราะเดีย๋วพระติสสะจะ 
โกรธ เล็นนี้จะโกรธไง ใหเก็บไวกอน 

ถาโกรธ มันตองคิดถงึเมตตา อันนี้ซึง้มาก เพราะถาพระพุทธเจาไมมาบอกตอนนี้ 
เล็นจะโกรธ  พอเล็น  ๗  วนัมนัตายมนัหมดอายุ  มันไปเกิดมิติใหมดวยความโกรธ  จะลง 
นรกไปเลย แตพอพระพุทธเจาบอกไมใหแจก เขาก็อยูของเขาอยางนัน้ อยูจนครบ พอเขา 
ตายแลวพระพทุธเจาบอกวา  ไปสวรรคแลว  เพราะอะไร  เพราะเขาอยูกับผา  เขาอยูกับ 
ความสุขแลวเขาตายไป เพราะเขาเปนพระเขาปฏิบัตมิา 

แตอารมณเห็นไหม ทีบ่อกวา เวลาคนจะตายตองระวังตรงนี้ พอเขาเปนเล็น เขามี 
ความสุขแลวไปเกิด พระพุทธเจาถึงใหแจกตอไป  นีเ่กิดตาย เกิดตาย 

ผูถามถามวา “จะทําอยางไรใหมีสติไปทุกภพทกุชาติ? ”  เพราะเรารูวาสติมีคุณคา 
เรารูวาสิ่งนี้ดี  เราก็อยากจะมีตลอดไป  ถาเปนเพชรเปนแกวแหวนเงินทอง  มนัเปนวัตถทุี่ 
เราจะเปนเจาของมนั เราจะหยบิมนัไปได แตสตินีม่นัเปนนามธรรม  สติเกิดจากจิต ไมใช 
จิต
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ถาเรามีจิตอยู  เรามคีวามรูสึกอยู  ทําไมเราไมฝกละ  เพราอะไร  เพราะสติมนัเกิด 
จากจิตใชไหม  แลวจิตเรามี  เราอยากมีสติตลอดไป  เราก็ฝกตลอดไปสิ  เราก็ตั้งสติ 
ตลอดไปสิ 

สติ  คือ  ความระลึก  เราระลึกนี่  สมมุตวิาเรากําหนดพุทโธ  โอ..  คําแรกนี่ชัดเจน 
มากเลย ไปสักพักพุทโธมันจะจางไป นี่สตอิอนแลว เราก็ระลึกขึน้มาอกี ขึ้นมาอีก  มันก็ 
ชัดเจนอกี ขณะที่ชัดเจนนี่คอืสติสมบรูณ  “สติเกิดจากจิต ไมใชจิต”  ถาสติเปนจิต  เวลา 
คนมีชีวิตอยู จิตมันไมเคยออกจากราง มันมีจิตตลอดไป สติตองมีตลอดไปสิ  แตสตินี้มัน 
มีเกิดดบัๆ ใชไหม เดี๋ยวก็ระลึกดี เดี๋ยวก็ลมื เดี๋ยวก็เผลอ 

สติไมใชจิต  เกิดจากจิต  ไมใชจิต  แต!  แตถาเปนพระอรหันตแลวนะ  อัตโนมัติ 
หมด  สติกับจิตทกุอยางเปนอนัเดียวกนั  ถึงตอนนัน้แลวเปนอัตโนมัติหมดเลย  ถาไม 
อัตโนมัติ เปนพระอรหันตไมได  แตขณะที่ฝกตองฝกไปอยางนี้... 

แตขณะที่เราเวยีนตายเวียนเกิดทุกภพทกุชาติ แลวจะใหมีสติตลอดไป มันก็มีการ 
ฝกอยางนี้ มนัมกีารแกไข มันมีการฝกอบรมอยางนี้ แลวสติมนัจะดีไปเรือ่ยๆ นี่คอืการฝก 
สตินะ 

ถาม :  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ใหจิตไดพจิารณาอยางไร? 

ตอบ :  จิตตานุปสสนาสติปฏฐานนะ...  เวลาจิตนี้เราก็ไมเห็นมนั  เวลาอะไรเราก็ 
ไมเหน็มนั  แลวอะไรมนัจะเปนสติปฏฐาน  เพราะเราเปนปญญาชน  ตอนนี้ศาสนาเจริญ 
เจริญดวยทฤษฎี  เราทกุคนก็อยากทําคุณงามความดกีัน  ที่วา  จิตตานปุสสนาสติปฏฐาน 
เราก็ใชอารมณ 

ที่เราพิจารณานีเ้ราพิจารณาอารมณ  เราไมเคยพจิารณาจิตกันเลย  เพราะเรายังไม 
เห็นจิต การจะพจิารณานี้ สิ่งตางๆ มนัจะเกิดจากผูทีเ่ปนเจาของ ถาจิตเปนเจาของ จิตไป 
เปนผูกระทํา  มันจะเกิดเปนวปิสสนา  ถาไมมจีิตเปนเจาของเปนผูวิปสสนานะ  ดู 
คอมพวิเตอรสิ  ทุกอยางมนัทํางานไดหมด มนัใหประโยชนกับโลกไดหมด  แลวใครเปน 
เจาของมัน? ใครเปนคนไดมนั?
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จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน มันตองทําความสงบของจิตเขามา แลวจิตเหน็จิต การ 
พิจารณาคือจิตมันเศราหมอง จิตมนัผองใส จิตเหน็จติไง  งงไหม? ตองจิตเหน็จิต! 

จิตมันสงบเขามา ตัวจิตมนัเปนตัวจิต แลวมันไปเหน็ตัวจิต จิตนี่นะ เวลาพิจารณา 
เห็นจิต  พระสารีบุตรถวายการพัดองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาอยูในถ้ําทีเ่ขาคิชฌกูฏ 
แลวหลานของพระสารีบุตรมาตอวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  เพราะองค 
สัมมาสัมพทุธเจาเทศนาวาการจนตระกลูของพระสารีบุตรบวชหมด จะมาตอวาวา 

“เราไมพอใจ  เราไมพอใจสิ่งตางๆ เลย ” 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจายอนกลับ  “ถาเธอไมพอใจสิ่งตางๆ  เธอตองไม 
พอใจอารมณความรูสึกที่เธอไมพอใจเขาดวย” 

อารมณความรูสึกที่เธอไมพอใจเขานัน้ คือวัตถอุันหนึ่ง  เปนวัตถุไหม ? นี่ไง จิต 
เห็นอาการของจิตถึงจะเปนวิปสสนา  ขณะที่ทํากันอยูนี่  พิจารณานามรูปอะไรนี่  ไมใช 
มันเปนสมถะ  เปนสมถะเพราะอะไร  เปนสมถะเพราะตัวเองจิตมอียู  แตยังไมรูจักจิต  ไม 
รูจักจิต! 

ถารูจักจิตคือจิตเปนสมาธิ  สัมมาสมาธินี้คือรูจักจิต  เพราะจิตมันเปนเรา  พอสงบ 
เขามานะ  เอาะ!  ไมถามใครเลย  นี่จิต!  แลวจิตนอมออกไปเหน็จิต  ถามนัไมนอมออกไป 
เห็นจิต รูจักจิตแตไมเห็นจิต จิตสงบนี่รูจักจิต แตไมเห็นจิต 

วิปสสนา.. ไมใชวิปสสนา แตเปนสมถะ รูจักจิตนี้เปนสมถะ ปญญาวิมุตติ รูเทา รู 
ตาม รูจริง นัน่ละ  ความรูเทา ความรูตาม ความรูจรงิ 

ความรูจริงนี่เปนสมาธิ  ไมใชวปิสสนา  ไมใช!!  ถาเปนวิปสสนาอยางนี้  เด็ก 
อนุบาลมันก็วิปสสนา เด็กอนุบาลมันกท็องได แลวมันทําไมได 

มันถงึไมมีผล  ถามีผลไมพูดอยางนัน้!  จิตเห็นจิต  ที่เขาพูดกันวา  เห็นนามรปูเปน 
วิปสสนา..  ไมใช    ไมใช  ถาเปนวิปสสนานะ  นกแกวนกขนุทองทีม่ันพูดอยูมันเปน 
วิปสสนาหมด การวิปสสนาคือใครเห็นกาย  เวทนา จิต ธรรม โดยสัจจะความจรงิจากจิต
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มันจะสะเทอืนหวัใจมาก การที่เหน็ๆ กันนี้ ไมมีใครเคยเหน็ ไปถามหมอที่โรงพยาบาลสิ 
ผาตัดทุกวัน ศัลยกรรมนี่เคยเหน็จิตไหม? เคยเหน็กายไหม? 

เขาเปนคนผาตัดเปลีย่นอวัยวะนะ  เปลี่ยนหวัใจนะ  เปลีย่นทกุอยางในอวัยวะ 
ทั้งหมดเลย  แตเขาไมเคยเห็นกาย  ไมเคยเหน็!  เพราะเปนวิชาชีพของเขา  เขาเหน็แตกาย 
ของคนอืน่  พยายามแตรักษากายของคนอื่นใหกลับมาหายเจ็บไขไดปวย  เขาไมเคยเหน็ 
กายเลย! เพราะเขาไมสะเทือนใจเขาเลย 

แตถาผูที่ปฏิบัติ  จิตมันสงบเขามา  มันนอมไป  ถามันเหน็กายนะ  เห็นกายโดย 
สัญญา  เขาเรียกกายนอก  พิจารณารูป  รส  พิจารณาผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนังนี่เขาเรียกกาย 
นอก  กายนอกนี่คือมันไปเห็นกายคนอื่นไง  อยางเชนเราไปเที่ยวปาชา  ไปดูซากศพนี่คือ 
กายนอก 

กายนอกมนัเห็นแลวมนัจะสลดสังเวชแลวสงบเขามา  นี่คือสมถะ!!  มันปลอยวาง 
เขามา  มันเปนเอกเทศเขามา  จนมนัเปนเอกเทศของตัวมนัเองแลว  มันนอมไปเหน็หาย 
โดยจิตเหน็กาย 

จิตเห็น!!  ไมใชตาเห็น  ไมใชสัญญาเห็น  ไมใชอารมณเห็น  เห็นจากจิตมันจะ 
สะเทือนหัวใจมาก  เห็นจิต  เห็นกาย  เห็นเวทนา  เหน็จิต  เหน็ธรรม มันจะสะเทือนหัวใจ 
มาก การสะเทอืนหวัใจเพราะอะไร 

เพราะเราสบประมาทตลอดวา  พวกเราไมเคยเหน็กิเลส  เพราะตัวกเิลสมนัอยูที่ใจ 
แลวมนัอาศัย กาย เวทนา จิต ธรรม ขันธ ๕ ออกหาเหยื่อ! กิเลสอาศัยการกระทํางานโดย 
สามัญสํานึกของมนุษย  แลวอาศัยสิ่งนีค้วามสามัญสํานึกออกไปเที่ยวยึดมัน่ถอืมัน่  แลว 
เราไปเหน็ตัวของมันทีม่ันอาศัย  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม    ออกไปยึดมัน่ถอืมัน่  นัน่คือเห็น 
กิเลส! 

ถาเมื่อไดเห็นหนากิเลสนะ  หัวใจจะสัน่ไหวมาก  การเห็นกาย  เวทนา  จิต  ธรรม 
โดยสัจจะความจริง  หวัใจจะสั่นไหว  สั่นไหวมากๆ  เพราะมนัไปเหน็หนาของกเิลสไง 
เหมือนกนัเราเปนมหาโจร ปลน ฆา มาตลอดเลยแลวไมรูตัว แลววันนี้ไปเห็นขอมูลวามึง 
อยูนี่ มงึอยูในกนบึง้หัวใจกูนี่ มนัจะสะเทอืนขนาดไหน
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โดยสามัญสํานึก  เขาวากนัไป  จิตตานปุสสนาสติปฐฐาน  นกแกวดีกวานะ 
นกแกวนกขนุทองมนัทองไดดกีวานัน้  ดีกวาเยอะมาก  นี่ไงเราถึงสังเวชวาศาสนานี่มนัมี 
ของจริง  มนัมีความจริง  แตเราชาวพุทธใชกันเปนแผนเสียงตกรอง  ศาสนาจะเจริญ 
ศาสนาจะเสื่อมอยูตรงนี้ อยูตรงหวัใจ อยูตรงความจริง 

“จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ใชจิตพิจารณาอยางไร? ” 

ใหจิตมันสงบ จะทําดวยกําหนดพทุโธก็ได จะทําดวยปญญาอบรมสมาธิก็ได จน 
จิตมันสงบเขามา แลวมนัเห็นขอเท็จจริง 

การวิปสสนา ถาจิตสงบเขามาเปนปถุุชนและกัลยาณปุถุชน ถาเปนกัลยาณปถุุชน 
ถาเห็นกาย  เหน็เวทนา  เห็นจิต  เห็นธรรมจริง  มนัจะเปนโสดาปตติมรรค  เปนบุคคล  ๘ 
จําพวก ที่เราทําวัตรกัน สังฆคุณ บุคคล ๘ จําพวก บคุคลที่หนึง่ คือจิตมันพัฒนาจนเขาไป 
เปนสุปฏิปนโน  อุชุปฏิปนโน  ญายปฏิปนโน  คือดํารงชีวิตถกูตอง  ในศาสนานะ 
ดํารงชีวิตถูกตอง ทํางานถกูตอง ทกุอยางถูกตอง ดีขึน้เรือ่ยๆ 

ถาเห็นจริงมันจะเปนบุคคลที่  ๑  ในมรรค  ๘  แตมันยงัเจริญแลวเสื่อม  จนถา 
วิปสสนาถงึที่สุดแลว  มันจะถึงโสดาปตติผล  ถาถึงโสดาปตติผลแลวมนัจะเปนอกุปป 
ธรรม ในธรรมจักร มันมีอยู ๒ ประเดน็ คือธรรมะทีเ่ปน กุปปธรรม กบั อกุปปธรรม 

กุปปธรรม คือสามัญสํานึก คือความเจริญแลวเสื่อม คือความรูสึกทีม่ันเกิดดับ คือ 
ความจําได  เดี๋ยวลมืเดีย๋วจํา  แลวคุณสมบัติ  อยางเชนผลไม  มันมีช่ัวคราว  มันมีการ 
เปลี่ยนแปลง  มนัแปรสภาพ  แตถาเปนอกุปปธรรมนะ  คอืจิตคงที่  ไมมีวนัเสือ่ม  เสื่อม 
ไมได มนัเปนอกุปปธรรม อยูในธรรมจักร 

ถาม :  ขอที่ ๒.เมือ่พิจารณาไปแลวตองทําอยางไรตอไป 

หลวงพอ :  จิตนี่คือจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  และอันนี้ดวย  จะตอบไปดวยกนั  จะ 
ตอบใหหมด เหลืออกีใบเดียว
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ถาพิจารณากายตั้งแตทีแรกจนมนัปลอยวาง  แลววางหมดเลยนีน่ะ  เวลา 
ภาคปฏิบัติถามีครบูาอาจารยทีจ่ริง  มีครูบาอาจารยที่ถูกตอง  คําวาถูกตองคือมันจะรูไป 
เราจะบอกวา  แตเดิมมันจะมนีักปฏบิัติมากเลย  จะพูดกันอยางนี้  “แตเดิมผมเปนคนขี้ 
โมโห ผมเปนคนทีก่ินเหลาเมายา ผมหยําเปทั้งนั้นเลย แตเดี๋ยวนี้ผมปฏิบัติธรรม ผมละได 
หมดเลย” 

เขาพูดกันนะ  แลวสังคมกเ็ช่ือถอืกัน  แตเราไมเช่ือ..  เพราะสิ่งที่จะทํา  คนเรา 
ปฏิบัติ  วิปสสนูกเิลสมนัมีตลอด  ความเปนไปของจิต  ความนึกคิด  อาการของจิตมัน 
แสดงตลอดไป  สิ่งนี้มนัเกิดได  พอมนัเกิดไดขึน้มา  ถาเราไปเห็นสภาวะแบบนัน้  มันจะ 
ปลอยวางแลววางมากเลย  แลวสบายอยูพักใหญ  ถาเราไมเขาใจเราก็วาสิง่นี้เปนธรรม  ไม 
ใช.. มันเปนทางผาน 

อยางคําวา  “สมหลน”  คนเราเกิดมาเคยสรางบุญกุศล  เคยสรางอะไรไวบาง  แลว 
เวลามาทํามนัจะออกมาทางนี้  แตคําวาสมหลนคอืเราควบคมุไมได  ถาในการวิปสสนา 
เราจะเริ่มตนตั้งแตวาจิตเราสงบเขามา แลวเราควบคมุทํางาน 

ที่วาธรรมจกัรทีม่ันหมุน  จักรมันหมุน  หมุนอยางไร  แลวภาวนามยปญญาที่มัน 
หมุน มันหมุนไปอยางไร แลวมันทําลายแตละเทีย่ว แตละครั้งมันทําอยางไร ถามนัปลอย 
โดยการภาวนาอยางนี้  มันเปนตทังคปหาน  มันเปนการประหารชั่วคราว  มนัช่ัวคราว 
เดี๋ยวมันกเ็กิดอีก แลวตองทําอยางนี้เปนรอยๆ หน 

ในมุตโตทัย  ในของครบูาอาจารย  ไปถามปญหาเถอะ  ถาคนภาวนาขึ้นมาอยางนี้ 
นะ ครูบาอาจารย หลวงตาทานจะบอกเลยวา ใหซ้ํา ใหซ้ํา ใหซ้ํา คําวา “ซ้ํา” คือพยายาม 
คราด ทําใหชํานาญกันขึ้นมา 

เพราะเดี๋ยวก็ปลอยอีก เพราะเรามกีิเลสใชไหม พอมอีะไรขึน้มาทกุคนอยากจะถึง 
เปาหมาย ทุกคนอยากจะทํางานใหมันสําเร็จเสียที  แตมันไมสําเร็จหรอก มันไมใชหนาที่ 
ของเรา หนาที่ของเราคอืสรางแตเหตุความเพยีรชอบ ถาบอกวาเราทําความเพียรดวย แลว 
บอกวาเมื่อไหรจะถึงเสียที  ความเพยีรไมชอบแลว  เพราะมนัหมายไปอนาคต  มันไมอยู 
กับปจจุบัน ปจจุบนัคือทําความเพียรอยู แลวเมือ่ไหรจะถึงเปาหมายซักที
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เปาหมายคืออะไร  เปาหมายคืออนาคต  เปาหมายไมใชปจจุบนั  แลวเราทําอยูใน 
ปจจุบนันี้ ใจเราก็โนมไปเปาหมายแลว มนัดึงเราไปเทาไหรแลว 

หนาที่ของเรา  ไมมีทางที่เราจะจัดการเรื่องของอนาคตได  เราจะตองอยูตรงนี้  ถา 
ในการปฏบิัตินะ ถาคนปฏิบัติแลวมนัจะลองผิดลองถูก ผิดมาตลอด ถาเปนอยางนีม้ันทํา 
ไดแลวมนัดีอยูพักหนึ่ง  แลวพอมนัเสือ่มทุกคนจะรู  แตขณะที่มันดอียู  มันเหมือนกับ 
เหล็กทีไ่ฟยังแดงๆ อยู ควรจะตีใหดี ควรจะบังคบัใหดี ถามีครูบาอาจารยแลวไฟยงัแดงๆ 
อยู  มันยงัตีได  ไฟยังแดงๆ คอืสมาธิก็พรอม ทุกอยางก็พรอม 

แลวมนัพรอมนี่ไมใชเกิดงายๆ  นะ  จังหวะและโอกาสที่เราเจอครูบาอาจารยนี่สุด 
ยอดมากเลย  พอถึงที่สุดแลวมันก็เสื่อมไป  ตทงัคปหานแลวเสือ่มไป  หลวงตาทานบอก 
บอย เศรษฐีลมละลาย คนที่ทําธุรกิจใหมๆ มนัจะทกุขจะยาก มนัก็ทกุขยากประสาคนทํา 
ธุรกิจ แตถาใครมีธุรกิจใหญโตแลวลมละลาย แลวจะเริ่มตนใหม นี่คือจิตเสื่อม 

ถาจิตเสื่อมอยางนี้แลวก็ตองกลบัมาที่สมถะ  กลบัมาที่พุทโธ  กลับมาทําใหสงบ 
ขึ้นมา แลวเรือ่งของกามราคะ คนเขาใจผิดหมดนะ  เพราะสวนใหญเหน็ไหม  เวลาพูดถึง 
การปฏิบัติกนันีก่็ตองดอูสุภะ ตองเพงอสุภะ ใช 

กายนอกนะ การเหน็กายกับการเหน็อสุภะนี่ตางกนั การเห็นกายนี่ สักกายทิฏฐิ มี 
หลายสํานักสอนวาใหกําหนดเขาไปเลย  แลวไปแกกันทีอ่วิชชา  เราบอกวา  มันเปนไป 
ไมได 

เราเปรยีบเหมือนเราเปนสุภาพบรุุษ  เหมือนคฤหัสถนี่เราใสสูท  เราแตงตัวครบ 
เราใสสูท  จิตปกติมนัเปนอยางนี้  แลวเราจะเอาเสื้อช้ันในมาซักโดยที่ไมตองถอดสทู  ไม 
ตองถอดเสื้อเช้ิต  เราจะไปเอาเสื้อช้ันในออกมาซักไดไหม  มนัเปนไปไมไดหรอก  เราจะ 
ถอดเครื่องแตงกายของเรา อันดับแรกคือดึงเอาสูทออกกอน 

สูทก็คือสักกายทิฏฐิ  สูทกค็ือความเหน็ผิดเรือ่งกายผดิ  เราเห็นผิดในเรือ่งกาย  เรา 
เห็นวากายตองเปนเรา  เห็นผิดโดยสามัญสํานึก  แตเห็นถกูโดยสัญญา  เพราะเราศึกษา 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่บอกวา  “กายนี้ไมใชเรา”  แลวเราก็เห็นคน
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เกิดคนตายทกุวนั  เหน็เผากันทกุวนั  แลวเราก็ตองตาย  แลวเราก็บอกวา  “ไมใชเรา”  โดย 
สัญญา แตโดยสามัญสํานึกมันบอกวาใช  ใช... 

โดยกิเลสนะ  ใชรอยเปอรเซ็นต  เรื่องกเิลสนะ  อยามาหลอก  หลอกเราไมได.. 
เพราะเราก็วาใชมากอนแลว  จนกวาจะไปทําลาย..  ใหบอกวาอยางไรถึงไมใช  ถึงออ... 
อยางนีถ้ึงไมใช 

เวลาเราพิจารณาไป  พอจิตสงบแลวมันจะเหน็กาย  เห็นกายแลวเปนอคุคหนมิิต 
ถาพิจารณากายนะเปนวิภาคะ  อุคคหนิมิตคอืเหน็ภาพนิ่ง  เราตองใหเปนภาพเคลื่อนไหว 
ถาเปนภาพนิง่เราจะไมรูวาภาพนิง่มนัมอีะไรปดซอนเรนอยู  ถาเราใหเคลื่อนไหว  ถาเรา 
ใหแยกสวน นีค้ือวิปสสนา  วิปสสนาคอืการแยกแยะ การขยายสวน แยกสวน 

การขยายสวน  แยกสวน  การทําลายนี้คอืวิภาคะ  นี้คอืวิปสสนา  แลวถามันเขาไป 
เห็นบอยครัง้เขามนัจะปลอย  ปลอย  ปลอย  พอปลอยบอยครั้งแลวถึงที่สุดนะ  กายเปน 
กาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทกุข  ขาด!  เปนสมจุเฉทปหาน ไมใชตทังคปหาน 

ถาสมุจเฉทปหานขาดพั้บ!  นี่พระโสดาบัน 

ขันธ  ๕  ไมใชเรา  เราไมใชขนัธ  ๕  ขันธ  ๕  ไมใชทุกข  ทุกขไมใชขันธ  ๕ 
วิจิกจิฉา ความลังเลสงสยัในกาย  เปนไปไมได  เพราะมันขาดแลว สีลัพพตปรามาส จาก 
การลูบคลํา ไมได !  เพราะมนัรูแจง มันจะลบูคลําไมได แลววิปสสนาเขาไปอกี ระหวาง 
กายกับจิตแยกออกจากกนั มันถึงเขาไปเหน็อสุภะไง 

อสุภะ กามราคะ มนัอยูนูน 

กามราคะนี่..  แลวคนเราปวดเพราะอะไร  ปวดเพราะมีปฏิฆะ  ปฏิฆะคือขอมูล 
คอมพวิเตอรถาไมมีขอมลู เลนไมไดหรอก คอมพิวเตอรถาไมมีโปรแกรม คอมพวิเตอรก็ 
คือขยะอันหนึ่ง  มนุษยก็เหมือนกนั  ถาไมมีขอมลู  ไมมีปฏิฆะ  ปฏิฆะคือมีขอมลู  สเปค 
สเปคใครสเปคมัน  ถามขีอมูลพอมนัเห็นสเปคนี้จะถูกใจมาก  ไปเหน็เขาโดยที่เขาไมรูตัว 
ตัวเองช็อกเลย ถาขอมูลทีม่ันแทงใจมาก แลวมนัผิดใจนี่โกรธ  โกรธ!
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กามราคะ ปฏิฆะนี่เกิดจากตรงนี้ โลภ โกรธ หลง เกิดจากขอมลูของจิตแตละดวง 
บางคนขอมูลอยางนี้  ความเหน็อยางนีจ้ะกระเทอืนใจมาก  บางคนจะไมกระเทือนใจ 
ความโกรธของคนก็คนละระดับ  ความโกรธของคนก็ไมเทากนั  นี่ไง  แลวบอกวา 
“เมื่อกอนไมเคยปฏิบัติเลย  แตเดี๋ยวนี้มาปฏบิัตินะ  ละไดหมดเลย  โกรธกเ็ลิกแลว  หลงก็ 
เลิกแลว” 

มันตองไปพูดกับเดก็ๆ  มาพูดใหเราฟง  ไมฟงหรอก  เพราะกวาจะผานขั้นตอนมา 
จะทําลายมา  เปนช้ันเปนตอนนะ  มรรค  ๔  ผล  ๔  บุคคล  ๘  จําพวก  มรรค  ๔  ผล  ๔ 
นิพพาน  ๑  แลวมันไตเตาขึ้นมาอยางไร  มันทําลายอยางไร  มันทําลายขึ้นมาเปนขั้นเปน 
ตอนนะ 

สิ่งที่ทํามนัเสื่อมไปแลว  มันกค็ือเสือ่มไปแลว  มนัเสื่อมไปแลวนะ  แลวของที่มนั 
ผานไปแลว  ทุกคนที่มอีายุจะบอกเลย  ถายอนอดีตไดจะไมทําอยางนี้..  ถายอนไปตอน 
เด็กๆ ได.. จะไมทําอยางนี้ คือเราจะเลือกสิ่งทีม่ันจะประสบความสําเรจ็มากกวานี้ไง เห็น 
ไหม 

นี่ก็เหมือนกัน สิง่ที่เสือ่มไปแลวก็คือสิง่ที่ผานมาแลว  จะตองเกิดในปจจุบนันี้  นี่ 
ไง การแกไขกเิลส มนัตองแกกันที่ปจจุบันนี้เทานั้น ไปแกที่อืน่ไมได... 

ถาม :  ทําไมเวลาฟงธรรม บางครัง้จิตก็สบาย บางครั้งจิตกบ็ีบคั้น 

ตอบ :  ไมตองฟงธรรมบางทกี็สบาย  บางทีกบ็ีบคัน้  ไมตองฟงธรรมมันกเ็ปน 
แลวฟงธรรมมนัเปน  มันจะเปนอะไร?  ฟงธรรมแลวบางทมีันก็สบาย  เพราะอะไรรูไหม 
เพราะมนัตรงกับทัศนคติเรา 

บางทีฟงธรรมขึน้มามนับีบคัน้  อยางเชน  ถาเราทําอะไรเปนความผิดไว  เราทํา 
ทุจริตไว  แลวเวลาไปฟงธรรม  อาจารยพูดมาตรงใจเลยนะ  โอโหย..  ยิ่งบบีคั้นใหญเลย 
บีบคั้นเพราะมนัตรงกับความซอนเรนในจิตเราไง  กเิลสถามนัเหน็สภาวะแบบนั้น  บางที 
มันกบ็ีบคัน้  บางทีมันก็สบาย  สบายเพราะอะไร  เพราะเราตองการสิ่งนี้  เราตองการบุญ 
กุศล เราตองการคุณงามความดี แลวทานพูดถงึคุณงามความดี พูดถงึการเชิดชู  เห็นไหม
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ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ควรเชิดชูคนที่ควรเชิดชู ควรกดขี่คน 
ที่ควรกดขี่  ธรรมะตรงไปตรงมา  เห็นไหม  สิ่งทีต่รงไปตรงมานีเ่ปนธรรม  ถาฟงแลว 
สบาย ฟงแลวดี มนัก็เขากบัการฟงธรรมไง 

ฟงธรรมนะ  อานิสงสของการฟงธรรม  สิ่งที่ไมเคยไดยินไดฟง  เราจะไดฟง  สิ่งที่ 
ไดยินไดฟงแลว ตอกย้ํามัน ตอกย้ําไง สิง่ที่ไดยนิไดฟง ธรรมะนี่ของเกาแก ๒,๐๐๐ กวา 
ปมาแลว  ธรรมะเหมอืนอยางนี้  พระพุทธเจากเ็ทศนอยางนี้  เพยีงแตวา  พระพุทธเจาจะรู 
จริตนิสัย พุทธกจิ ๕ เห็นไหม จะเล็งญาณ จะรูนิสยั รูความตองการ รูเกี่ยวกับสิ่งที่เปนไป 
รูจักอดีตชาติของเรา จะพูดใหตรงกบัขอมูลไง 

เปรียบกับจูฬปนฑก พี่กับนอง มหาปนฑกเปนพี่ จฬูปนฑกเปนนอง มหาปนฑก 
เปนพี่ เปนพระอรหันต เอานองชายมาบวช ใหทองบาลีขอหนึง่ ทองไมได อยางไรกท็อง 
ไมได  พระอรหันตนะ  ก็เลยบอกวา  ใหสึก  อายคนอืน่เขา  จูฬปนฑกก็จะไปสึก 
พระพุทธเจารู มองเห็นสิง่ที่เปนขอมลูจากหัวใจอนัเดิม ก็ไปดักอยูที่ประตู 

“จูฬปนฑกเธอจะไปไหน ?” 

“จะไปสึก” 

“ทําไมถึงจะสึกละ” 

“พี่ชายใหสึก ” 

“เธอบวชเพือ่ใคร ” 

“บวชเพื่อองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา ” 

“มานี่ๆ ไมตองสึก ใหเอาผาขาวไปลูบ” 

“ผานี้ขาวหนอ.. ผานี้ขาวหนอ..  ” 

ผาขาวลูบดวยมอื  ลูบไปลูบมาผาก็เริ่มดําขึ้นมา  มันปง!  เปนพระอรหันต  มี 
อภิญญา  ๖  ระลึกไปไดหมดเลย  แตทําไมพี่ชายเปนพระอรหนัต  ทําไมไมรูขอมลูตรงนี้ 
แตทําไมองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาเอาขอมลูตรงนีม้าใชได
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นี่ไง  การเกิดกบัครูบาอาจารยที่เปนของจริง  ครูบาอาจารยที่เปนของถูกตอง ทาน 
จะแกไขตรงนี้ใหเราไดไง  แตถาเราไปเจอครบูาอาจารยที่เปนขอนไม  มนัจะกลิ้งทับเรา 
นะ เปนครูบาอาจารยแตตองใหเราแบกไว 

มันถงึเปนอํานาจวาสนา  ถาวาสนาอยางนี้เกิดขึ้นมา  ฟงธรรมขึ้นมามันก็บีบคัน้ 
มันกเ็ปนครั้งเปนคราว  บางทีจิตเราก็ดี  เราถึงบอกไง  ไมตองฟง  มันก็สบาย  ถามันสบาย 
ไมตองฟงบางทีมนัก็บีบคั้น 

การบีบคั้นหรือการไมบีบคั้นนี่  จิตของเรามันเปนอนิจจงั  ที่พูดเมือ่กีเ้ห็นไหมวา 
“จิตของเราเปรียบเหมอืนชางสารที่ตกมัน”  แลวใครจะเอามันไวในอํานาจได  เอาไวใน 
อํานาจไมได  แตก็ตองพยายามเอา  เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนพวกมี 
กิเลสอยางเรานี่ องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาไมสอนพระอรหนัต 

แมแตเปนพระโสดาบนัแลว  วางใจไดเพราะพาดกระแส  คือเขาตองถึงเปาหมาย 
เด็ดขาด  เปนพระโสดาบันแลว  เขาจะตองเปนพระอรหันตตอไปแนนอน  แตถายังเปน 
ปุถุชนอยู  มันอยูที่อารมณความรูสึก  ดูสิ  การเกิดและการตาย  มันจะผิดตลอด..  มันผิด 
ตลอด..  อะไรที่เราพยายามควบคมุจิตใจเรามาตลอดเลย มาเจอสิง่ใดทีม่ันสะเทอืนใจ มนั 
ไปแลว เราไมไดทํานะ แตเราไปเจอเขา จิตมันตก พอจิตมนัตก มนัเปนไปนะ 

จิตนี้สําคัญมาก ถาจิตเราดี เวลาตายมันเหมอืนปุยนุน มันจะลอยขึ้นสูที่สูง จิตเรา 
รักษาไว  เวลาออกจากรางมันเหมอืนปยุนุนเลย  มันจะลอยไปเลย  แตถาจิตเรามีอคติ  จิต 
เรามีความทุกข มันจะเหมอืนกอนหิน เวลาตายมนัจะตกลง จิตเปนไดขนาดนี้ 

เปนปยุนุนก็ได เปนกอนหนิก็ได แลวทําไมมันถึงเปนไดละ  เอา.. คิดสิ 

ทั้งๆ ที่มนัเปนธรรมชาติ ทําไมมันเปนได  ฟงสิ  เวลาฟงธรรมแลวสบาย มนัวาง 
เหมือนปุยนุนไหม?  เวลามันบบีคั้น  มันเหมอืนกอนหินไหม?  จิตมันเปนไดรอนสนัพัน 
คม  มันเปนไดโดยมหัศจรรย  แปลกประหลาดมาก    แลวเวลามาปฏบิัติ  เวลาวิปสสนกึ 
เห็นไหม มันเปนไปหมดนะ แลวเราวานีเ่ปนธรรม.. นี่เปนธรรม..  ไมเปนนะ
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เราตองเปนสุภาพบรุุษ เราตองตรวจสอบใจเราเอง ถามันเปน เปนเพราะอะไร ดูสิ 
หลวงตาทานอยูที่หนองผือ  ตอนเปนโรคเสียดอก  ทานบอกเลย  เวลาจิตมันเสวยอารมณ 
แลวก็ปลอย เสวยอารมณแลวก็ปลอย “อยางนี้ไมใชพระอรหันตหรอื ?” 

เพราะวาสรางอํานาจวาสนามาเปนถึงมหา  ตัดทันทีเลย  ไมใช!  ไมใชเพราะอะไร 
เพราะมนัลงัเลสงสัย  “อยางนี้ไมใชพระอรหันตหรือ?”  ถามันเปนจริงมันจะไม  “อยางนี”้ 
“อยางนี้ไมใชพระอรหนัตหรือ?” 

ถาเปนเรานะ “อยางนี้ไมใชพระอรหนัตหรือ ?” 

“ใชๆๆๆๆ” 

มันจะตามไปเลย แลวก็เสร็จ จะไปกลิ้งอยูนัน่อกีนานเลย ทานบอก “อยางนี้ไมใช 
พระอรหันตหรอื”  “ไมใช  ไมเอา”  แลวเวลาทานพจิารณาอสุภะเห็นไหม  ทีบ่อกวาเวลา 
พิจารณาไปจนหมดเลย แลวเอาสุภะมาแนบไว เอาความสวยงามมาแนบไว จน ๓ วัน 

คือเอาสิ่งที่ถูกสเปคเลย  ถูกสเปคที่สุดแลวแขวนคอไวเลย  ของเราๆๆ  เพราะ 
พิจารณาอสุภะจนปลอยหมดแลว แตมันไมขาด ยังไมสรุป ไมจบ จบไมได ไมสมทุเฉท 
ทําไปจนมันทําไมไดเลย นีไ่ง โธ.. ปฏิบัติไปเถอะเวลากิเลสมันหลอกแลวจะรู ทําดีนี่มนั 
หลอกไปขางหนาตลอด  อยาวาแตทําช่ัวเลย  ทําช่ัวทาํผิดนะ  ไมตองพูดถึง  มันกลิ้งไปอยู 
นั่นนะ  เดี๋ยวมนัก็ไปตกน้ํารอนขึ้นมามันก็จะรู  มันจะตื่นทันที  ทําดีมนัยังมีเลหเหลีย่มนะ 
นี่อาจารยสําคัญตรงนี!้ 

เลหเหลี่ยมของกิเลสที่มนัหลอกมงึ มันจะทํามึงใหมงึหัวคว่ําคะมําหงาย ใหมึงอยู 
ในอํานาจของมัน กเิลสรายกาจนัก! 

พอพิจารณาไป มนัหมด มันจับอะไรไมไดเลย ก็เลยเอาสุภะ คือเอาสิ่งที่ดีที่สุดมา 
แขวนคอไว ใหมๆ มันกบ็อก ไมมีๆ  จนสามสี่วนั แลวมนัขยบั ไหนละ ไหนวาไมมี ขยับ 
หมายถึงวา จิตมันขยับ จิตมนัมกีารรับรู จิตมนัตอบสนอง 

สาธุนะ  พูดถึงหลวงตาบอย  แตเราพูดดวยความเชิดชู  เราไมไดพูดดวยวา..เขาจะ 
วาวัดรอยเทา ไมใช แตจะพูดเพราะเวลาทานเทศนจริงอยางนีม้ันจะจับ แลวเอามาเปนคติ
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ไง มันเปนวิทยานิพนธของทาน ทานทําของทานมา มันมีแตละขั้นแตละตอน แลวเราฟง 
เวลาคุยธรรมะกนั  ธมฺมสากจฺฉา  เอตมฺมงคฺลมุตฺตมํ  คนเรานะทุมทั้งชีวิตเลย ทํามาแลวมา 
คุยใหเราฟง เราจะเก็บขอมูลตลอด 

ธมฺมสากจฺฉา  เอตมมฺงฺคลมุตฺตมํ  แลวเวลาทานพูดเห็นไหม  เอามาแนบไวจนมัน 
แสดงตัวขึ้นมา แลวทานถึงวิปสสนาไป จนถึงที่สุดมันเกิดมาทีจ่ิต แลวทําลายกันทีจ่ิต นี่ 
กามราคะขาด  แลวเวลามันออกไป  ที่วา  เสวยแลวปลอย  เสวยแลวปลอย  “อยางนี้ไมใช 
พระอรหันตหรอื ?”  “ไมใช” ปดทิ้งเลย 

จะบอกวา เราจะปฏิบัติ เราตองเปนสุภาพบุรุษ เราตองตรวจสอบ ถาเราเช่ือเราเอง 
นะ  มันเปนธรรมะสมยอมกบักิเลส  กิเลสจะอางธรรมะ  แลวใหเราสมยอมกับมนั  วานี่ 
เปนธรรม  นี่เปนธรรม  แลวเราก็เช่ือมนั  เปนธรรมะสมยอม  ไมใชธรรมะสมยอมนะ 
กิเลสทัง้ดุน

จะขยายเวลาหรอืจะใหหยุดเนีย่  มันไดเวลาแลวละ  ๓  โมง  หยุดกอนเนาะ  แลว 
เดี๋ยวรอบตอไปเนาะ เอวัง


