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เทศน์ที่ธรรมศาสตร์รังสิต คร้ังที ่๓ ไฟล์ ๑ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๑ 
ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศนูยรั์งสิต ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 

เขียนมา ปัญหา เขียนมา ถา้มีปัญหามนัอยูไ่ด ้ถา้ไม่มีปัญหาน่ีไม่มีอะไรตอบ อา้ว! เขียนสิ มี
อะไรสงสยัเขียนมา เขียนมา เขียนมาเลย เขียนเลย เขียนมา เขียนอะไรเขียนมา 

มนัมีปัญหามาซ ้าเม่ือวานน้ี อนัน้ีอยากตอบเม่ือวาน ไม่มีเวลา เม่ือวานเขาเขียนนะ 

ถาม :   ในเม่ือคนเราเกิดมาตอ้งตาย แลว้คนเราจะเกิดมาท าไม?  

หลวงพ่อ : เม่ือวานเขาเขียนมา..ใครเขียน? ไม่ใช่ไอห้วานเนาะ 

ถาม :   ในเม่ือคนเราเกิดมาตอ้งตาย แลว้คนเราจะเกิดมาท าไม?  

หลวงพ่อ : แลว้วนัน้ีเขียนมาอีก เห็นไหม  

ถาม :   พดูถึงมนุษยน่ี์เกิดมาเพื่ออะไร แลว้ด าเนินชีวิตอยา่งไร? 

หลวงพ่อ : เห็นไหม ปัญหา ๒ ขอ้น้ีคลา้ยๆ กนั เม่ือวานน้ีขอ้ท่ีเกิดมาท าไมน่ีอยากจะพดูมาก แต่
ท่ีวา่เม่ือคืนมนัพดูแต่เร่ืองภาวนาหมด เม่ือคืน โอโ้ฮ! ใส่ ค  าถามมนัภาวนา มนัเลยไล่มาเร่ือยๆ อนัน้ี
ปัญหาพื้นๆ ไง มนัตอ้งตอนเชา้ๆ เดก็ๆ น่ีชอบ  

ถาม :   ชีวิตน้ีเกิดมาท าไม? 
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หลวงพ่อ : น่ีแหม...ถา้มีเวลาจะพดูเร่ืองน้ีก่อน พวกน้ีดี ปัญหาพื้นบา้นเราน่ีแหละดี 
หญา้ปากคอกน่ีแหละ ลึกเกินไปมนักต็อ้งคนภาวนา อยา่งน้ีดี 

เอานะ ฟังธรรม ธรรมะ เราคิดวา่ฟังธรรม เวลาธรรม ธรรมะคืออะไร? เวลาสามีภรรยา
ทะเลาะกนัในบา้นเป็นธรรมไหม เวลาสามีภรรยาทะเลากนัในบา้นนะ ถา้เรามีสตินะ เป็นธรรม 
“เป็นธรรม” คนทะเลาะกนัไม่เป็นธรรม แต่เราอยูใ่นเหตุการณ์น่ะเป็นธรรม เป็นธรรมเพราะอะไร? 
เป็นธรรมเพราะเอาคติเตือนใจเราไง 

ดูสิ การครองเรือนมนัทุกขย์ากอยา่งนั้นน่ะ น่ีสามีภรรยาในบา้น เห็นไหม พอ่แม่ตีลกูต่างๆ 
เป็นธรรมทั้งนั้นน่ะ เป็นธรรม มนัเตือนเราไง การครองเรือน พระพทุธเจา้สอนไวแ้ลว้ การครอง
เรือนเป็นของแสนยาก เพราะการครองเรือน ทางโลกเขาบอก การครองเรือนคือมีครอบครัว แต่ใน
ธรรมะนะ การครองเรือนคือการครองหวัใจ การครองหวัใจ คือการปกครองหวัใจของเรากแ็สนยาก
อยูแ่ลว้ แลว้ดวงใจดวงน้ีมนักด้ิ็นรนอยูแ่ลว้ ยงัตอ้งไปบริหารดวงใจของคู่ครอง ไปบริหารดวงใจ
ของลกูของเรา  

แลว้ลกูของเรา เดก็ๆ มนัไร้เดียงสา มนักน่็ารัก เวลามนัโตข้ึนมา การไร้เดียงสา ถา้เราไร้
เดียงสา เราอ่อนแอเกินไป เราไม่สามารถปกครองลกูของเราได ้ ลกูของเราเรียกร้องส่ิงใดเรากใ็ห้
ปรนเปรอจนลกูของเราเอานิสยั มนักจ็ะตามใจตวัเอง แต่ถา้เรามีความเขม้แขง็ของเรานะ ลกูจะ
เรียกร้องขนาดไหนเรากใ็หพ้อสมควรกบัเรา  

คนท่ีเขามีฐานะนะ เขาเล้ียงลกูของเขา เขาเล้ียงดว้ยกติกาของเขานะ จะใหเ้งินใชส้ปัดาห์
เท่านั้น เดือนละเท่านั้น แลว้ลกูอยากไดใ้ชม้ากกวา่นั้น ลกูตอ้งท างานพิเศษ ลกูตอ้งหาเงินมาเพื่อให้
ลกูรู้จกัคุณค่าของเงิน น่ีคนท่ีเขาปกครอง น่ีการครองเรือน  

การครองเรือนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้คือการครองหวัใจกนั ใหห้วัใจน่ีร่มเยน็
เป็นสุข แต่โลกปัจจุบนั การครองเรือนคือการอยากมีความสุขของเรา เฉพาะของเรา คิดแต่ตามกิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก วา่อยา่งน้ีจะเป็นความสุขๆ แลว้มนัเป็นความสุขจริงไหม? มนัเป็น
ความสุข มนัเป็นส่ิงล่อนิดเดียว ความสุขแต่เม่ือเราพอใจ แลว้ความทุกขจ์ะตามมาอีกเป็นขบวนเลย 
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เพราะอะไร? เพราะเราบริหารตน้น ้าไม่ดี ตน้น ้าบริหารผดิ ปลายน ้าเอาแต่ความทุกขม์าใหเ้รานะ ถา้
ตน้น ้า เราบริหารตน้น ้าของเราดีนะ ปลายน ้า กลางน ้า ทุกอยา่งมนัจะดีไปหมดเลย เพราะมนัดีจาก
ตน้น ้า น่ีการครองเรือน  

“การครองเรือน” เวลาครองเรือนเกิดข้ึนมาแลว้ในครอบครัว ในครอบครัวข้ึนมา เกิดข้ึนมา
ในครอบครัวมนักเ็ป็นสายบุญสายกรรม เราจะมีนิสยัดี เราจะมีสติสมัปชญัญะ เราจะบริหารขนาด
ไหนมนักมี็สายบุญสายกรรม เพราะการเกิดมาน่ีมนัเป็นภพเป็นชาติ ชีวิตน้ีคืออะไร? น่ีมนัหกัหา้ม
ไม่ไดห้รอก ดวงอาทิตยคื์ออะไร? พลงังานคืออะไร? แดดออกข้ึนมาแลว้เป็นอยา่งไร? มีแต่คนฉลาด
เท่านั้นเอาพลงังานนั้นมาใช ้

ชีวิตน้ีกเ็หมือนกนั ชีวิตน้ีมนัเกิดโดยธรรมชาติของมนั ชีวิตน้ี จิตน้ีมนัปิดกั้นไม่ได ้ท าไมเรา
ไม่ตอ้งการหญา้เลย มีดิน มีแดด มีน ้า น่ีหญา้มนัเกิดตลอดเวลา แลว้หญา้มนักเ็กิด เห็นไหม เห็ด ถา้
มนัมีเช้ือ เห็ดมนัจะเกิดใหม่ตลอดเวลา น่ีส่ิงน้ีมนัเกิดมา ถึงอากาศ ถึงความช้ืน เห็ดมนัจะเกิดแลว้ 
มนัธรรมชาติของมนั ส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีไม่มีวิญญาณครอง  

แต่เราน่ีเป็นส่ิงท่ีมีชีวติท่ีมีวิญญาณครอง จิตตอ้งเกิดเหมือนเช้ือเห็ดนัน่ล่ะ เช้ือเห็ดนะ ถา้มนั
มีอากาศอุ่นๆ ถึงภูมิอากาศได ้ มนัจะเกิดของมนั ชีวิตน้ีมนัเกิด เกิดเป็นมนุษยน่ี์นะมนัแจ๊คพอ็ต สุด
ยอดบุญเลย ถา้ไม่เกิดเป็นมนุษย ์เพราะส่ิงมนัตอ้งเกิด มนัตอ้งเกิดเป็นอะไรล่ะ เกิดเป็นสตัวน์รก เกิด
เป็นสตัวเ์ดรัจฉานเกิด เกิดทั้งนั้นน่ะ  

ดูสิ ส่ิงท่ีมีชีวิตทุกชนิดรักความสุข เกลียดความทุกข ์ แลว้ทุกคนกลวัตายหมด พอเกิดข้ึนมา
ปัจจุบนั ปัจจุบนัเป็นเราแลว้เรากส็งวนตรงน้ี สงวนวา่เป็นเรา จะไม่ใหมี้อะไรกระทบกระเทือนเลย 
แลว้มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก เพราะชีวิตน้ีมนัมีอายขุยัของมนั พอมีอายขุยัของมนัมนักเ็วียนไปๆ  

ทีน้ีในครอบครัวของเราไง ในครอบครัวของเรา ถา้ลกูเป็นอภิชาตบุตร ดูสิ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้เกิดกบัพระเจา้สุทโธทนะ พระเจา้สุทโธทนะตอ้งการใหเ้ป็นกษตัริย ์ น่ีพราหมณ์
พยากรณ์ไวแ้ลว้ ถา้เป็นกษตัริยจ์ะเป็นจกัรพรรดิ เป็นจกัรพรรดิหมายถึงสมยัโบราณไม่มีประเทศ 
เป็นแวน่แควน้ แลว้ถา้ใครมีอ  านาจเหนือกวา่ กองทพัท่ีเหนือกวา่ จะตีแวน่แควน้ต่างๆ มารวมเป็น
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ประเทศ เรียกวา่จกัรพรรดิ จกัรพรรดิ คือการรวมชาติ รวมชาติข้ึนมา สมยัก่อนไม่มี ไอป้ระเทศ ไอ้
เขตแดน มีสมยัเม่ือไม่นานน้ีเอง ตั้งแต่มีแผนท่ี น่ีเม่ือก่อนไม่มี  

ถา้รวมแวน่แควน้ข้ึนมาเป็นจกัรพรรดิ น่ีพอ่แม่กอ็ยาก พอ่แม่กต็อ้งการ พอ่เป็นกษตัริยก์็
อยากใหล้กูเป็นจกัรพรรดิ ถา้พดูถึงอภิชาตบุตร ถา้เป็นจกัรพรรดินะ เจา้ชายสิทธตัถะกเ็ป็น
จกัรพรรดิองคห์น่ึงในประวติัศาสตร์ แต่น่ีไม่ใช่ น่ีเป็นอภิชาตบุตร  

พราหมณ์พยากรณ์แลว้ พระเจา้สุทโธทนะกพ็ยายามรักษา ใหแ้ต่กามคุณ ส่ิงต่างๆ เป็น
ความสุขปรนเปรอตลอดเพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพของกษตัริย ์ แต่ดว้ยบุญกศุลท่ีสร้างมา ไปเท่ียวสวน 
ยมทูตมาใหเ้ห็นนะ  

คิดดูมนัแปลกนะ คนเราเกิดมาเรากเ็ป็นเด็กมา เป็นอะไรต่างๆ มา แต่ไม่รู้วา่มีคนเกิด คนแก่ 
คนเจบ็ คนตาย 

ไปเห็นเดก็ ถามมหาดเลก็ “น่ีอะไร?”  

“น่ีคนเกิด”  

ไปเจอคนแก่ “น่ีอะไร?” 

“น่ีคนแก่” 

“คนเจบ็” 

“แลว้นัน่คนตาย”  

“อา้ว! เกิดมาตอ้งมีเกิด มีแก่ มีเจบ็ มีตายดว้ยหรือ ถา้เกิดมีแก่ มีเจบ็ มีตาย เราตอ้งเกิด แก่ เจบ็ 
ตาย ดว้ยสิ”  

พอ “เราเกิด แก่ เจบ็ ตาย” เห็นไหม ความคิดมีมุมมอง ความคิด “ถา้อยา่งนั้นมนัตอ้งมีฝ่ังตรง
ขา้ม ส่ิงท่ีมนัมีเกิด มีแก่ มีเจบ็ มีตาย มนัตอ้งมีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย” 
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แลว้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายมนัไปหาท่ีไหน  

น่ีถึงไดส้ละ จะครองราชยอ์ยูแ่ลว้ จะไดเ้ป็นกษตัริย ์อีก ๗ วนัจะสถาปนาเป็นกษตัริย ์ไม่เอา 
หนีเลย หนีออกจากราชวงัไป  

ทางโลกเขาคิดกนันะ เห็นแก่ตวั พระเวสสนัดรกเ็ห็นแก่ตวั เวลาสละลกูสละเมีย ไม่ยอมสละ
ตวัเอง เราคิดกนัไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์ เราอยูใ่นเหตุการณ์ ชูชกเขาไม่ไดข้อตวั เขาขอลกูขอเมีย ชูชก
ขอกณัหา ชาลี ชูชกไม่ขอเรา แลว้เราเป็นสุภาพบุรุษนะ เป็นกษตัริยน์ะ พระเวสสนัดรเป็นกษตัริย ์
เป็นนกัรบ แลว้ใหข้อทานมาขอลกูไป ขอลกูไปแลว้มาตีต่อหนา้ พอ่เจบ็ขนาดไหน? มีพอ่คนไหน
บา้งท่ีรักลกูแลว้ใหค้นมารังแกลกู มีพอ่คนไหนคิดอยา่งน้ีบา้ง?  

ไม่มีพอ่คนไหนหรอกท่ีวา่ ลกูเรา จะใหค้นนูน้กดข่ีข่มเหง ไม่มีหรอก แต่ในเม่ือโพธิญาณ 
ในเม่ือตั้งใจข้ึนมาวา่เราจะหาส่ิง โพธิญาณ คือวา่ส่ิงท่ีพน้จากกิเลส มาเป็นพระโพธิสตัวช์าติสุดทา้ย 
ชาติสุดทา้ยตอ้งสละลกูสละเมีย เพราะคนเรา เพศตรงขา้ม ระหวา่งลกูกบัเมียนะ ระหวา่งสามีภรรยา 
รักสุดรักเลยนะ ถา้พดูถึงรักนะ ไม่ใช่พดูถึงทะเลาะเบาะแวง้กนั ถา้เกลียดน่ีใหเ้ขาไปเลย แต่ถา้รักสุด
รักน่ีใครมาแตะไม่ไดน้ะ แลว้รักสุดรัก แลว้เขามากระชากดวงใจของเราไปมนัทุกขข์นาดไหน 
ดวงใจทั้งดวงใจ เขาเอาดวงใจมาวางกบัพื้นแลว้กเ็หยยีบย  า่เลย น่ีมนัทุกขข์นาดไหน มนัทุกขม์าก
ขนาดไหน  

แต่โลกไม่คิดกนั โลกคิดวา่เห็นแก่ตวั สละลกูสละเมียเห็นแก่ตวั  

คนมีความรับผดิชอบนะ ยิง่รับผดิชอบขนาดไหน ความรับผดิชอบอนันั้นท าใหห้วัใจน้ี
เจบ็ปวดมาก น่ีอภิชาตบุตร อภิชาตบุตรหมายถึงวา่ดีกวา่พอ่แม่ แต่ถา้มนัมีเป็นบุญเป็นกรรมนะ ส่ิงท่ี
เป็นกรรมข้ึนมา เราจะถนอมรักษาขนาดไหน ในสงัคมไหนมีคนดีทั้งหมดกมี็คนเลว ในสงัคมท่ีเป็น
โจรมหาโจรกเ็ป็นคนดี 
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น่ีกเ็หมือนกนั ในครอบครัวของเรา ในการกระท าของเรามนัจะมี ถา้เรามีบุญนะ แลว้ลกูเรา 
ครอบครัวของเรา เราบริหารจดัการในครอบครัวของเรา เราครองเรือนในครอบครัวของเรา 
ครอบครัวของเรามีแต่คนดีหมดเลย อนันั้นบุญมากๆ  

ในศาสนานะ “บุญ” คือในครอบครัวมีความสุข ยิม้แยม้แจ่มใส มองหนา้หากนัแลว้มีความ
อบอุ่น นั้นคือบุญ ไม่ใช่ตวัเลข ไม่ใช่สมบติัพสัถาน ไอน้ัน่มนัเป็นวตัถุ ไม่ใช่ บุญกศุลคือใน
ครอบครัวยิม้แยม้แจ่มใส ครอบครัวมีความสุข บุญคือความสุข บุญคือความเขา้ใจกนั ดูพอ่แม่สิ ลกู
คนไหนออกไปท างานกลบัมานะ มีต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน พอ่แม่จะช่ืนใจมากเลย พอ่แม่ไม่
ตอ้งการอะไรเลย พอ่แม่ขอใหล้กูเรามีจุดยนือยูใ่นสงัคม พอ่แม่ขอใหล้กูมีสถานท่ีใหส้งัคมเขา
ยอมรับ พอ่แม่จะมีความสุขมาก พอ่แม่มีความสุข อยากเห็นความประสบความส าเร็จของลกู ถา้พอ่
แม่คนไหนเห็นลกูมีความประสบความส าเร็จ พอ่แม่จะดีใจมาก สุขมากๆ เงินทองซ้ือไม่ได ้เงินทอง
หาไม่ได ้น่ีบุญเป็นอยา่งนั้น  

ในครอบครัวของเรา “บุญกศุล” ถา้บุญกศุล เราถึงท าบุญกศุล น่ีพดูถึงคฤหสัถน์ะ เวลาเขา้มา 
ดูอยา่งเร่ืองของทาน ศีล สมาธิ ปัญญา แลว้คนจะรู้แจง้ในชีวิต ชีวิตน่ีคืออะไร? ชีวิตน้ีคืออะไร? ชีวิต
น้ีมาจากไหน? ถา้พระอรหนัตน์ะ ไม่เขา้ใจเร่ืองชีวิต เป็นพระอรหนัตไ์ม่ได ้เพราะพระอรหนัต ์ชีวิต
น้ีมาจากไหน? เกิด อะไรมาเกิด? ท าไมถึงมาเกิดเป็นแบบน้ี เกิดแลว้ท าไมมนัทุกขม์นัยากอยา่งน้ี 
แลว้ปฏิบติัไป ปฏิบติัง่าย ปฏิบติัยาก ปฏิบติัต่างๆ น่ีถา้เห็นคุณค่าอยา่งน้ีมนัเหมือนกบัเราท างาน 
สถานท่ีท างานเราตอ้งสะอาด เราตอ้งบริสุทธ์ิ น่ีเวลาเขา้ไปวดัปฏิบติั พระ ครูบาอาจารยท่์านถึง
เขม้งวดไง เขม้งวด  

ถามวา่ สปัปายะ ๔ เป็นอะไรส าคญัท่ีสุด?  

สปัปายะ ๔ นะ อาจารยเ์ป็นสปัปายะ สถานท่ีเป็นสปัปายะ หมู่คณะเป็นสปัปายะ สปัปายะ 
๔ ถา้เป็นสปัปายะส าคญัท่ีสุดคือคนช้ีน า คืออาจารยน่ี์เป็นสปัปายะอนัดบั ๑ อนัดบั ๒ นะ หมู่คณะ
เป็นสปัปายะ ทิฏฐิเสมอกนั ความเห็นเสมอกนั นัง่สมาธิน่ีปัจจุบนัน้ีทุกคนสงบน่ิงหมด พอทุกคน
สงบน่ิงหมดมนัไม่กระทบกระเทือนกนั เวลาแสดงธรรมออกไป ทุกดวงใจดูดซบัเอา  
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แต่ถา้เราพยายามดูดซบัอยู ่แต่ดูดซบั เสียงมากระทบหูเรา ส่ิงน้ีเป็นธรรม ธรรมน้ีออกมาจาก
หวัใจท่ีเป็นธรรม ถา้หวัใจท่ีเป็นธรรมนะ การแสดงธรรม มนัคดในขอ้งอในกระดูก คดในขอ้งอใน
กระดกูอยา่งไร? เพราะมนัพดูหวงัผลประโยชน์ หวงัส่ิงตอบแทน หวงัทุกๆ อยา่งเลย น่ีเพราะอะไร?  

เพราะจิตมนัมีความหวงั จิตมีตณัหาความทะยานอยาก น ้าลน้ฝ่ัง น ้ าลน้ฝ่ังหมายถึงวา่มนัลน้
ตลอดเวลา มนัตอ้งการตลอดเวลา ถา้ใจมนัไม่เป็นธรรม น่ีมนัคดในขอ้งอในกระดูก แต่ถา้มนัเป็น
ธรรมนะ มนัออกมาดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิใจ จากใจดวงหน่ึงใหอี้กใจดวงหน่ึง แลว้ใจของเรา เรา
คดในขอ้งอในกระดูกในตวัของเราเอง ในตวัของเราเองนะ กาลเวลา ความเป็นไปของชีวิตน้ี
พลั้งเผลอ ปล่อยปละละเลย น่ีคดในขอ้งอในกระดูก คือไม่ซ่ือสตัย ์ไม่ตามความเป็นจริง  

ทีน้ีเวลาธรรมเขา้มา ธรรมเขา้มาเพื่อช าระลา้ง เห็นไหม เราดูดซบั ดูดซบัอยา่งน้ีเขา้ไปมนั
แทงใจเราไหม ใชชี้วติใหถ้กูตอ้งอยา่งองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีวางไวไ้หม เราท าอะไรเพื่อ
เราไหม แลว้ไหนวา่เรารักเราล่ะ น่ีเวลาคนอ่ืนรังแกเรา คนอ่ืนเขาท าลายเรา โอ๋ย! คนโนน้กไ็ม่ดี คน
น้ีกไ็ม่ดี แลว้ไอกิ้เลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจท่ีมนัคดในขอ้งอในกระดูก มนัหลอกลวงเรา
ล่ะ มนัท าลายเราล่ะ มนัใหเ้ราผดัวนัประกนัพรุ่ง มนัไม่ใหเ้ราท าคุณงามความดี มนัไม่ใหเ้ราท าส่ิงท่ี
เป็นคุณประโยชน์เลย มนัใหท้ าแต่ส่ิงท่ีเป็นตณัหาความทะยานอยาก ตณัหาความทะยานอยากคือไป
ตามกระแสโลก ไปตามอบายมุข ส่ิงท่ีมหรสพต่างๆ อบายมุข ถา้ไปเสพมนั ไปยุง่กบัมนั ไปคลุกคลี
กบัมนั มนักไ็ปอบายภูมิ  

แลว้กเ็วลาคิดถึงธรรมะกนันะ จะไม่ไปอบายภูมิไดไ้หม เราจะท าอยา่งไรไม่ใหไ้ปอบายภูมิ 
เราจะปิดกั้นอบายภูมิไดไ้หม? ถา้ยงัท าอบายภูมิอยูม่นัจะไม่เป็นอบายภูมิไดอ้ยา่งไร ถา้มนัไม่เป็น
อบายภูมินะ เราท าดีแลว้มนัจะไปอบายภมิูไดอ้ยา่งไร  

“ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” ถา้มีตน้เหตุ มีตน้น ้า มนักไ็ปปลายน ้านั้นน่ะ ถา้ตน้น ้ามนัดี ปลาย
น ้าไปได ้เห็นไหม ถา้ส่ิงท่ีเราจะประพฤติปฏิบติักนั มนัถึงจะตอ้งสงบ ตอ้งน่ิง น่ิงเพื่ออะไร? น่ิงเพื่อ
ร้อยเขม็ เราจะสอยเขม็นะ ถา้เราเคล่ือนไหวอยู ่เราจะสอยเขม็ไดไ้หม จิต ถา้มนัคิดอยู ่มนัฟุ้ งซ่านอยู ่
มนัคิด มนัแส่ส่ายอยู ่ธรรมะมนัจะเขา้ไปไดอ้ยา่งไร?  
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พอธรรมะมนัจะเขา้ อา้ว! กไ็หนวา่ธรรมะเป็นของประเสริฐ ธรรมะเป็นของเลิศ กแ็สดง
ธรรมมาสิ มนัจะขนาดไหน มนัจะโลดเตน้เผน่กระโดดขนาดไหน ธรรมะมนักต็อ้งเหนือกวา่สิ นั้น
เป็นความคิดของโลกไง ถา้ความคิดของธรรม ท าไมเราตอ้งท าจิตใหเ้ราน่ิงล่ะ? ท าไมตอ้งท าจิตให้
น่ิงดว้ย? ถา้จิตใหน่ิ้ง เห็นไหม ส่ิงท่ีเขา้มามนัเป็นสมัมาทิฏฐิ แต่ถา้จิตมนัวิ่งเตน้เผน่กระโดด เห็น
ไหม กด็ูสิ ไปเท่ียวตามคลบั ดูสิ เขาเตน้ เขาโลดเตน้เผน่กระโดด นัน่มนัเร่ืองของกิเลส มนัเร่ืองของ
ความสะใจ มนัเร่ืองของตณัหาความทะยานอยาก แลว้กิเลสมนัตรงขา้มกบัตณัหาความทะยานอยาก  

ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรม ท่ีวา่ท่านดุ ท่านเขม้งวด เขม้งวดกเ็พราะวา่เพื่อใหเ้ราไดป้ระโยชน์
ไง แต่เราเอง เวลาเราไป สปัปายะ ตอ้งสถานท่ีสงบ ตอ้งใหเ้ราสะดวกสบาย ตอ้งตามความพอใจ
ของเรา แลว้มนัเป็นตามความพอใจของเราไหม น่ีเราเอากิเลสไปวดัไง ไปท่ีไหนกเ็อาบรรทดั
อนัหน่ึงเท่ียวไปวดัสงัคมไง ไม่วดัใจของตวัเองไง วดัใจของตวัเองก่อนสิ วดัใจของตวัเอง วา่ตวัเอง
คิดอะไร? ตวัเองท าอะไร? แลว้มนัถกูตอ้งไหม?  

มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียดนะ ความคิดของเดก็มนัไร้เดียงสา น่ารักมาก แลว้ตามมนัได้
ไหม ถา้เราตามเดก็ไปมนักเ็ป็นเดก็ไง ความคิดของเราน่ีไร้เดียงสามากในทางธรรม ไร้เดียงสามาก 
พอไร้เดียงสามาก เขา้ไปในวดัไหนไม่ไดด้งัใจ พอไม่ไดด้งัใจมนัโดนบงัคบั น่ีกิเลสมนัโดนบงัคบั 
พอกิเลสโดนบงัคบั เอาแลว้ มนัแผลงฤทธ์ิแลว้ โน่นกไ็ม่ดี น่ีกไ็ม่ดี ไม่ไดด้งัใจเลย  

ฉะนั้น เราตอ้งศึกษา เราอยากไดส้ปัปายะท่ีดี อยากไดส่ิ้งท่ีดี เราตอ้งศึกษาขอ้วตัรปฏิบติั 
เพราะศีลในศีล ศีล ๒๒๗ ธุดงควตัร ฉนัม้ือเดียว ฉนัอาสนะเดียว ฉนัต่างๆ มนัเป็นศีลในศีลไง ศีล
ในศีล ถา้ไม่ประพฤติปฏิบติั ไม่ถือธุดงควตัร ไม่เป็นอาบติั มนัเป็นความสมคัรใจ ความสมคัรใจ น่ี
เราฉนัม้ือเดียว แลว้ยงัอดนอนผอ่นอาหาร การอดนอนผอ่นอาหาร  

ถา้ทางวิทยาศาสตร์ ส่ิงน้ีมนัเป็นไปไม่ได ้ส่ิงน้ีมนัฝืน มนัเป็นกิเลส  

แต่ถา้เป็นทางธรรม ส่ิงน้ีเป็นการขดัเกลากิเลส 
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เราเป็นคนไข ้ คนไขห้นกัเราตอ้งเขา้รับการผา่ตดั หมอตอ้งบอกใหเ้ราฟ้ืนฟรู่างกายให้
แขง็แรงก่อนใช่ไหม ถา้ฟ้ืนฟใูหร่้างกายแขง็แรงข้ึนไป เราเขา้ไปผา่ตดั หมอกรั็กษาไดส้บาย ทุก
อยา่งท า โอกาสคนไขก้ห็ายไดง่้ายข้ึน การอดนอนผอ่นอาหาร การขดัเกลากิเลส  

ค าวา่ “ขดัเกลากิเลส” ไม่ใช่ “ฆ่ากิเลส” 

การฆ่ากิเลสตอ้งเป็นอริยสจั เป็นมรรค แต่การขดัเกลากิเลสคือเราเตรียมพร้อมเขา้ไปใหห้มอ
รับผา่ตดั ถา้เตรียมพร้อมใหห้มอผา่ตดั เห็นไหม เราอดนอนผอ่นอาหาร เราท าความเตรียมพร้อม
ของใจ มนัการขดัเกลา ขดัเกลากิเลสนะ ใหกิ้เลส.. มนัฆ่าไม่ได ้แต่มนัขดัเกลา น่ีอดนอนผอ่นอาหาร  

เพราะเวลาถือศีล ๘ ไม่กินอาหารเยน็ กินม้ือเชา้ มือเพล แลว้ไม่กินอาหารเยน็ เห็นไหม ศีล 
๘ ไม่กินอาหารเยน็ เพราะอะไร? เพราะส่ิงท่ีเรากินอาหารเขา้ไปในกระเพาะ เวลากระเพาะมนัยอ่ย
อาหารน่ี ๘ ชัว่โมง มนัยอ่ย ๖ ชัว่โมง ๘ ชัว่โมง ยอ่ยอยูน่ี่ พอมนัยอ่ยอยู ่มนัท างานอยู ่แลว้เราไปนัง่ 
เหมือนยอ่ยอาหาร กระเพาะอาหาร โครงสร้างของร่างกายมนัท างานของมนัอยู ่ แลว้พอท างานของ
มนัอยู ่มนักินบ่อยมากเขา้ น่ีสารอาหารในร่างกาย  

ดูสิ เวลาเรากินอาหารกนั เราตอ้งลดน ้าหนกักนั ลดน ้าหนกั อยากกิน แลว้กไ็ปลดมนัออก น่ี
ทางโลกยงัเห็นเลยวา่การกินมนัเป็นการสะสม การสะสมท าใหเ้กิดพลงังาน เกิดพลงังานแลว้ไปนัง่
สปัหงกโงกง่วง พอสปัหงกโงกง่วง พอจะมากินม้ือเดียวกไ็ม่ไดด้งัใจ ไม่ไดด้งัปาก กไ็ม่พอใจอีก น่ี
มนัไม่พอใจอะไรไปทั้งนั้นเลย แลว้พอเสร็จแลว้มาปฏิบติักอ็ยากไดส้มาธิอีก อยากไดปั้ญญาอีก  

คนเวลาอยากไดส้มาธิ อยากไดปั้ญญา เขาวา่กนันะ วา่พระกรรมฐาน พระป่า ท าอุกฤษฏ์
เกินไป ท ารุนแรงเกินไป ตอ้งท าตามสบายๆ  

นัน่ครูบาอาจารยท่์านบอก เวลาจะเทศนาว่าการตอ้งกราบกิเลสก่อน ขออนุญาตกิเลสก่อนจะ
เทศน์ น่ีตอ้งตามใจกิเลสไง แต่ถา้เราขดัเกลามนั เราต่อสู้มนั ขดัเกลามนั เราต่อสู้มนั เหมือนคนไขจ้ะ
เขา้หอ้งผา่ตดัเลย เตรียมตวัใหพ้ร้อม ตอ้งท าความสะอาดใหพ้ร้อม ทุกอยา่งพร้อมหมด เขา้ไปผา่ตดั 
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น่ีเราอดนอนผอ่นอาหารกเ็พื่อเตรียมตวั ความพร้อม เตรียมตวัใหห้วัใจมนัเปิดกวา้ง แลว้เรา
ประพฤติปฏิบติั เรากท็  าของเราไป เตรียมตวัพร้อม  

แลว้เรากไ็ปเกร็งกบัมนันะ เขาจะผา่ตดั เขาจะอะไร? พทุโธๆๆ เกร็งไปหมดเลย ทุกอยา่ง
เกร็งไปหมด แลว้สมาธิกไ็ม่ได ้ ไม่ไดห้รอก น่ีตณัหาซอ้นตณัหา คือโดยสญัชาตญาณของมนุษยม์นั
มีความอยากโดยธรรมชาติของมนั ทีน้ีความอยากอนัน้ีมนัอยูจิ่ตใตส้ านึก แต่ความอยากขา้งนอก 
อยากไดผ้ล เห็นไหม อนัน้ีเป็นตณัหาซอ้นตณัหา แต่เราอยากในเหตุ เปล่ียนวิกฤตเป็นโอกาส 
เปล่ียนตณัหาความทะยานอยากใหม้นัเป็นมรรค เปล่ียนความรู้สึกท่ีความตอ้งการความปรารถนาให้
เป็นความปรารถนาในการสร้างเหตุ 

“ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” ถา้เราไปหยดุท่ีเหตุ แลว้รักษาเหตุ ตั้งสติ ตั้งก าหนดพทุโธ หรือ
ตั้งปัญญาอบรมสมาธิ แลว้รักษาเหตุ เราสร้างเหตุ เราท าธุรกิจ เราท างานของเรา ผลตอบแทนมนัจะ
ไดไ้หมโดยธรรมชาติ ถา้เราไปอยูท่ี่เหตุ ผลท่ีเป็นสมาธิมนัจะไดโ้ดยธรรมชาติไหม? มนัไดโ้ดย
ธรรมชาตินะ แต่เรามนัไม่รู้ ไปตอ้งการ ไปแสวงหา ไปเอาอนาคตมาเป็นผลไง ไปคาดไปหมายกนั 
ไปจินตนาการ ไปเอาอนาคตมาเป็นผล แลว้สมาธิมนักไ็ม่ได ้ 

แลว้กก็ลบัมา “โอ๋ย! ปฏิบติัมหาศาลเลย ปฏิบติัมาอยา่งน้ีไม่ได ้มรรค ผลไม่มีแลว้แหละ ครู
บาอาจารยท่์านหลอก”  

มนัหลอกไดอ้ยา่งไร? ไปยนืกลางแดดสิ ยนืกลางแดดไม่ร้อนนะ เป็นไปไดอ้ยา่งไร? ออกไป
ยนืกลางแดดจะร้อนไหม? ยนืกลางแดดมนัร้อนแน่นอน มนัเป็นความจริงจริงๆ ทั้งนั้นน่ะ ลมพดัมา
มนักต็อ้งเยน็เป็นธรรมดา ถา้เราสร้างเหตุสมควรแก่ธรรม  

“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม โลกน้ีจะไม่วา่งจากพระอรหนัตเ์ลย” 

ทุกคนนะ ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม คือสมเหตุสมผล มนัเหตุผลมนัตอ้งใหเ้ป็น
ขอ้เทจ็จริงเดด็ขาดเลย พน้จากน้ีไปไม่ได ้ อริยสจัน่ีเป็นความจริงเลยล่ะ แต่เราท ากนั เด๋ียวน้ีโลก
เจริญ ทุกคนหลงตวัเองหมดนะ พอโลกเจริญทุกคนมือไมอ้่อนหมด ในปัจจุบนัน้ีทุกคนหุงขา้วเช็ด
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น ้าไม่เป็นหรอก กดปุ่มทั้งนั้นน่ะ เชา้บิณฑบาต ลืมกดปุ่ม ไม่ไดกิ้นขา้ว น่ีมนัวา่โลกน้ีเจริญ เจริญจน
ตวัเองไม่มีคุณค่าของมนุษยเ์ลย ความเป็นมนุษยข์องเราน่ีไม่มีแลว้ ท าอะไรกไ็ม่เป็น ต่อไปนะ การ
ท าความสะอาดร่างกาย ยนืเฉยๆ นะ เขาจะขดัใหห้มดเลย เหมือนลา้งรถ รถเขา้ไปมนัจะป่ันให้
ออกมาเป็นสะอาดหมดเลย มนัจะท าใหชี้วิตจนเราจะท าอะไรกนัไม่ไดน้ะ กลายเป็นตุ๊กตาตวัหน่ึง 
ไปตั้งไวท่ี้ไหนๆ ตวัหน่ึง  

ค าวา่ “โลกเจริญ” ไม่ไดป้ฏิเสธนะ ธรรมะไม่ปฏิเสธโลกหรอก โลกจะเจริญขนาดไหน 
เจริญอ านวยความสะดวก แต่วิชาการไม่ไดใ้ส่บ่าแบกหาม ส่ิงรู้ส่ิงการกระท าของเรา ดูสิ อยา่งเรา 
เราท าครัวเป็น เราท าอาหารเป็น เราท าอะไรไดห้มด เราสบายมากนะ อยูท่ี่ไหนเรากอ็ยูไ่ด ้ เราท า
อะไรไม่เป็นนะ เราท าอะไรไม่เป็นเลย แลว้บอกวา่น่ีโลกเจริญแลว้ ไม่ตอ้งมีการฝึกฝน ท่ีไหนเขากมี็
การบริการอยูแ่ลว้ การบริการอยูแ่ลว้ ถา้เกิดของเขาเลิกกิจการไปล่ะ เขาไม่ท ากนั  

ดูสิ พลงังานมนัหมดไปท าอยา่งไร? ในโลกน้ีคิดกนัอยูน่ี่ พลงังานทดแทน พยายามหากนัอยู ่
เพราะอะไร? เพราะคนมนัเคยแลว้นะ เราไม่มีพลงังานน่ีขยบักนัไม่ไดเ้ลย  

“ปัจจยัท่ี ๕” กล่าวตู่พทุธพจน์  

“ภิกษุกล่าวตู่พทุธพจน์ ภิกษุตั้งภิกษุครบสงฆ ์ แลว้สวดใหถ้อนทิฏฐิความเห็นผดิอนัน้ี ภิกษุ
นั้นไม่ถอน เป็นอาบติัสงัฆาทิเสส”  

ส่ิงท่ีกล่าวตู่พทุธพจน์ ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ไดบ้ญัญติั หา้มบญัญติัซ ้าเขา้
ไป ส่ิงท่ีบญัญติัแลว้หา้มตดัทอนออก  

โดยการสงัคายนาคร้ังท่ี ๑ พระกสัสปะเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของศาสนาต่างๆ เวลาองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานแลว้ใหท้ าสงัคายนา แลว้ลงมติไวว้า่สงฆน้ี์จะไม่แกไ้ข ไม่
ท าส่ิงใด เพราะถา้แกไ้ขไปเขาจะบอกวา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรินิพพานไปไม่เท่าไร 
ภิกษุกรั็กษาธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไม่ได ้เถรวาทถืออยา่งน้ี  
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มหายานถือไปอีกอยา่งหน่ึง มหายานแตกกระสานซ่านเซ็นออกไปเป็นอาจริยวาท เป็น
หวัหนา้พาไปทุกอยา่งเลย  

แต่เถรวาทถือกนัอยา่งน้ีไง กล่าวตู่พทุธพจน์ เพราะปัจจยั ๔ พระพทุธเจา้ไม่บอกปัจจยั ๕ 
หรอก เด๋ียวน้ีการโฆษณา “ปัจจยั ๕ ปัจจยั ๖ ปัจจยั ๘ ปัจจยั ๓๐๐” ปัจจยัคือเคร่ืองอาศยั บงัคบัไง น่ี
เอาศาสนามาเป็นธุรกิจ เอาศาสนามาหากินกนั น่ีปัจจยั ๔ เท่านั้น อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ส่ิงน้ีขาดไม่ไดข้องมนุษย ์ มนุษยข์าดส่ิงน้ีไม่ได ้ แต่เกินกวา่นั้นน่ะมีกไ็ด ้ ไม่มีกไ็ด ้ แต่ใน
ปัจจุบนัน้ีนะ ยานพาหนะเป็นปัจจยัท่ี ๕ ขาดยานพาหนะไม่ได ้แลว้เกิดถา้มนัไม่มีข้ึนมาไม่ตายหมด
โลกเหรอ  

น่ีมนัไปกล่าวตู่พทุธพจน์ เพราะพทุธพจน์พดูความจริง จริงหน่ึง ไม่มีสอง คือไม่มีการ
คลาดเคล่ือน จริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ แต่น้ีเอาไปหาประโยชน์กนัทางโลก เอาศาสนามาเป็นธุรกิจ ถา้
เอาศาสนามาเป็นธุรกิจกเ็ห็นศาสนาเป็นแบงก ์เอาแบงกม์าแลว้เอง็เอาบุญไป มนัไม่จริงหรอก แบงก์
คือกระดาษ สมมุติทั้งนั้นน่ะ สมมุติ โลกน้ี คุณค่าของวตัถุ ตีราคากนั สมมุติกนัใหมี้ค่าข้ึนมา แต่
ธรรมะเหนือโลกน่ีตีค่าไม่ไดเลย ถา้ธรรมะตีค่าไดน้ะ มรรค ผล นิพพานไปอยูก่บัเศรษฐีหมดน่ะ มนั
ซ้ือหมด ซ้ือนิพพานหมด นิพพาน แลว้ราคาเท่าไรวะ กซ้ืูอเอง มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก  

กษตัริยส์มยัพทุธกาลนะ มาบวช มาปฏิบติัข้ึนมา แลว้อยูโ่คนไมน้ะ “สุขหนอ สุขหนอ สุข
หนอ” จนพระเขาจบัผดิกนันะวา่น่ีคิดถึงกษตัริย ์ คิดถึงราชบลัลงัก ์ มาอยูโ่คนไมแ้ลว้มนัทุกข ์ กเ็ลย
ไปเฝ้าพระพทุธเจา้ บอก “พระองคน้ี์บ่นพร ่าเพอ้คิดถึงแต่กษตัริย”์  

พระพทุธเจา้ถามวา่ “เธอวา่อยา่งนั้นจริงๆ เหรอ”  

“ใช่ครับ ผมบ่นจริงๆ ครับวา่สุขหนอ สุขหนอ”  

“แลว้ท าไมถึงวา่สุขล่ะ”  
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“สุขสิครับ เพราะเม่ือก่อนเป็นกษตัริยน์ะ จะนอนอยูท่ี่ไหนกส็ะดุง้สะเทือนตลอด เพราะกลวั
คนแยง่ชิงอ  านาจ เป็นกษตัริยน์อนท่ีไหนไม่เคยมีความสุขเลย บดัน้ีออกมาบวชนะ แลว้ประพฤติ
ปฏิบติัมาเป็นพระอรหนัต ์นอนอยูโ่คนตน้ไมมี้ความสุขมาก” 

มนัทอดธุระได ้นอนตามสบาย ไม่มีความหวาดระแวง ไม่มีส่ิงใดสะดุง้ในหวัใจเลย สุขมาก 
เป็นกษตัริยน์อนท่ีไหนนะ นอนดว้ยความหวาดระแวง คนนอนดว้ยความหวาดระแวงมนัจะมี
ความสุขไหม คนตอ้งบริหารจดัการมนัจะมีความสุขไหม? น่ีไม่มีความสุขเลย แต่เวลาท้ิงออกไป
หมดเลย ไปอยูโ่คนไมมี้ความสุขไดอ้ยา่งไร? มีความสุขเพราะมนัคุมใจของมนัได ้ ถา้มีความสุข
จริงๆ นะ  

ท าไมคนทุกขจ์นเขญ็ใจ ดูสิ ในท่ีราบสูงเขาตอ้งการเช้ือชาติกนั เขาตอ้งการสญัชาติกนั เขา
ตอ้งการสิทธิหนา้ท่ี ตอ้งการหนา้ท่ีเป็นพลเมืองเพราะวา่อะไร? เพราะรัฐบาลมนัมีสวสัดิการใช่ไหม 
มีทุกอยา่งหมดเลย เขาตอ้งการนะ เพราะพระธุดงคน์ะ พระน่ีเท่ียวมาทัว่ประเทศไทย จะเห็นความ
แตกต่างของสงัคมเมือง สงัคมชนบท สงัคมท่ีเขามีสิทธิในสญัชาติของเขา กบัสงัคมท่ีไม่มีสญัชาติ
ของเขา ทุกขข์นาดไหนไปดู  

น่ีมนุษยเ์หมือนกนั ความทุกข ์ เกิดในประเทศอนัสมควรไง ส่ิงท่ีเขาไม่มีนั้นเขาทุกขอ์นัหน่ึง 
แต่ไม่มีนั้นมนัเป็นเร่ืองกรรม เร่ืองของการท่ีเขาเกิดในสถานท่ี แต่น้ีพดูถึงธรรม พดูถึงการถอนทิฏฐิ
ของเราเอง พดูถึงความรู้สึกในหวัใจใหม้นัถอนทิฏฐิวา่เราน่ีเป็นผูเ้จริญ เราไปอยูใ่นสงัคมท่ีดี เรา น่ี 
เราๆๆๆๆ เราติดไปหมดเลย แลว้มนักปิ็ดตา น่ีตาบอด ตาใจ ใจบอด พอใจบอดเรากไ็ม่เห็นคุณค่า
ของศาสนา คุณค่าศาสนาน่ีละเอียดอ่อนมาก ซึมซบัเขา้ไปในหวัใจนะ ถา้จะซึมซบัเขา้ไปในหวัใจน่ี
เราตอ้งท าตวัเราใหจ้ะซึมซบัส่ิงนั้นได ้ 

ฉะนั้น เวลาเขา้ไปส านกัปฏิบติั ถึงมีความสงดั ถือความสงบสงดัเป็นอนัดบั ๑ พอสงบสงดัน่ี
มนัไม่กระทบกระเทือนกนั พอไม่กระทบกระเทือนกนัมนัมีโอกาส ทุกคนเปิดโอกาสใหทุ้กคนได้
ประพฤติปฏิบติันะ ถา้ทุกคนไม่เปิดโอกาสใหค้นอ่ืน น่ีมนักระทบกบัเรา ในผนืแผน่ดินของเราน่ีมนั
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ตอ้งมีผนืแผน่ดินขา้งเคียงผนืแผน่ดินของเรามนัยงัอยูไ่ด ้ ถา้ไม่มีผนืแผน่ดินขา้งเคียง ผนืดินของเรา
จะตั้งอยูเ่ฉยๆ บนโลก เป็นไปไดอ้ยา่งไร  

น่ีเหมือนกนั ถา้เราใหโ้อกาสเขา เรารักษาโอกาสเขา สงัคมของเรามนักจ็ะดีข้ึนมา ทุกอยา่ง
จะดีข้ึนมา ฉะนั้น ในการประพฤติปฏิบติัมนัถึงตอ้งท าความสงบ มนัตอ้งเห็นใจกนั ความเห็นใจกนั
เป็นสปัปายะ ค าวา่ “สปัปายะ” จะสมควรอยา่งไร? สปัปายะส าคญัคืออาจารย ์ถา้อาจารยท่ี์ถกู เพราะ
อาจารยน์ะ ค าวา่ “อาจารย”์ เวลาเราประพฤติปฏิบติักนั คนยงัไม่ปฏิบติันะ เหมือนคนไข ้คนไขเ้วลา
ไปหาหมอนะ ยิง่เราป่วยโดยเฉพาะโรค ถา้ไปหาหมอ  

๑. หมอไม่เป็น  

๒. หมอไม่มี 

น่ีทุกขม์าก ถา้หมอไม่มี คิดดูสิ เราป่วยขนาดไหน เราเป็นไขน้ะ เราป่วยซะเอง แลว้เวลาเรา
ไปหาหมอ หมอไม่มี เราตอ้งรักษาตวัเองน่ะทุกขไ์หม แลว้ถา้ไปหาหมอ หมอคนท่ีรักษาใหเ้ราหาย
จากไข ้หมอไม่เป็น กบัท าใหเ้รากินของแสลง กบัท าใหไ้ขข้องเราหนกัลงไปอีกจะทุกขไ์หม ไปถาม
ปัญหาครูบาอาจารยท่ี์ตอบไม่ถกูทางนะ เราเองเรากล็งัเลสงสยั เราเองเรากทุ็กข ์ แลว้ไปตอบนะ ไป
ไหนมา สามวาสองศอก ยิง่ทุกขเ์ขา้ไปใหญ่เลย เพราะอะไร?  

เพราะถา้ตอบไม่เหมือน ตอบไม่ตรง ตอบไม่เป็นความจริง เราน่ีรู้เลยวา่วฒิุภาวะของอาจารย์
น่ีอยูต่รงไหน ทางวชิาการเราไปถามคนไม่เป็นสิ เขาจะตอบเราไม่ไดเ้ลย เราท าทางวิชาการ เรา
สงสยั ถา้เราไปถามครูบาอาจารยท่ี์เขาเป็นวิชาการท่ีเขาสอน เขาจะบอกเทคนิคเรา เราจะท าต่อยอด
ไดข้ึ้นไปเลย น่ีครูบาอาจารยส์ าคญัมาก 

แลว้หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านไม่มีครูบาอาจารย ์ เวลาเราอยูใ่นวงกรรมฐานไง เวลาครูบา
อาจารยท่์านพดูถึง โอโ้ฮ! ทุกขม์ากนะ หลวงปู่ มัน่เดินธุดงคร์อบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ พม่า ลาว 
เขมร ไปหมดเลย ไปหาผูส้อน พระไตรปิฎกประเทศไหนกมี็ พระไตรปิฎกมีทุกประเทศ แต่คนรู้ 
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อ่านพระไตรปิฎกออก อ่านศพัทอ์อกแต่ไม่รู้ความหมาย อ่านศพัทอ์อก สมาธิเป็นอยา่งไร? ปัญญา
เป็นอยา่งไร? จนเถียงกนัไม่จบนะเร่ืองปัญญาน่ี  

สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ยงัเถียงกนัไม่จบวา่ภาวนามยปัญญาเป็น
อยา่งไร ภาวนามยปัญญาไม่มีหรอก สุตมยกคื็อการศึกษาเล่าเรียน จินตมยปัญญากจิ็นตนาการ 
ภาวนามยปัญญาไม่รู้ ไม่รู้จะตอบวา่ภาวนามยปัญญาเป็นอยา่งไร? เพราะไม่เคยภาวนา  

ภาวนามยปัญญาเกิดจากสมาธิ สมาธิท่ีแนบแน่น แลว้เราออกใคร่ครวญ ออกเกิดภาวนามย
ปัญญา ภาวนามยปัญญาเป็นโลกตุตรธรรม โลกตุตรธรรมน่ีเป็นการฆ่ากิเลส ในศาสนาพทุธน้ี
ภาวนามยปัญญาเป็นหลกัชยั เป็นหวัใจของศาสนา หวัใจของศาสนานะ อริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ 
มรรค ภาวนามยปัญญามนัคือมรรค แลว้ภาวนามยปัญญาท าใหเ้จา้ชายสิทธตัถะเป็นองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ภาวนามยปัญญาท าใหเ้กิดพระอญัญาโกณฑญัญะเกิดข้ึนมาเป็นสงฆอ์งคแ์รกของ
โลก เพราะวา่อะไร? เพราะวา่ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัไปเป็น
ธรรมดา” เห็นจากในหวัใจ  

ภาวนามยปัญญาจะท าใหจ้ากปุถุชนเป็นอริยสงฆ ์จากปุถุชนเป็นอริยสงฆข้ึ์นมาเลย แลว้อริย
สงฆข้ึ์นมาเป็นท่ีใจ พระเป็นท่ีใจ พระไม่ไดเ้ป็นท่ีสมมุติ พระไม่ไดเ้ป็นท่ี.. น่ีธงชยัพระอรหนัต ์ 

“ภิกษุนุ่งห่มผา้กาสายะ เป็นธงชยัพระอรหนัต”์  

เป็นธงชยัพระอรหนัต ์ ไม่ใช่พระอรหนัต ์ ธงชยัพระอรหนัตคื์อองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ครองจีวร แลว้เราเป็นสมมุติสงฆ ์ บวชข้ึนมาแลว้อาศยับุญขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ไว ้ ธรรมและวินยั ประเพณีวฒันธรรม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางไวใ้หพ้ระออก
บิณฑบาต บิณฑบาต เชา้ๆ ออกไปบิณฑบาต น่ีพระพทุธเจา้วางธรรมวินยัไวใ้หบ้ริษทั ๔ เขาท า กิน
บุญพระพทุธเจา้อยูทุ่กวนันะ ภิกษุสงฆน่ี์กินบุญพระพทุธเจา้ทุกวนั แลว้ตวัเอง ถา้ส่งเสริมศาสนา
ข้ึนมา ตวัเองเป็นธรรมข้ึนมามนักจ็ะเป็นประโยชน์กบัศาสนาข้ึนมา ถา้กินบุญพระพทุธเจา้แลว้ถ่าย
รด ข้ีรดในศาสนา ท าแต่ความเลวทรามน่ะ น่ีกินบนเรือนถ่ายบนหลงัคา  
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ถึงไม่รู้จกัภาวนามยปัญญา ไม่เห็นภาวนามยปัญญา ไม่เขา้ใจวา่ภาวนามยปัญญาเป็นอยา่งไร 
จนคิดจะตดัออกนะวา่ ภาวนามยปัญญามนัเป็นการจดจารึกเกินมาในศาสนา เพราะมนัอธิบายไม่ได ้
แต่ครูบาอาจารยเ์ราอธิบายทุกวนั ภาวนามยปัญญาเกิดจากศีล สมาธิ ปัญญา น่ีปัญญาท่ีภาวนามย
ปัญญา ปัญญาอนัน้ีปัญญาเกิดข้ึนมาจากสมาธิท่ีเป็นพื้นฐาน  

แต่ถา้ไม่มีสมาธิ จิตเราเป็นเรา จิตเป็นเรา จิตเป็นตวัตน เกิดมาจากจิตส านึก ความคิดเกิด
จากภวาสวะ ความคิดเกิดจากกิเลส เกิดจากภวาสวะ เกิดจากภพ เกิดจากชีวิตน้ีคืออะไร? ชีวิตน้ีคือ
ฐานของความคิด แลว้อวิชชา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา อวิชชาคือไม่รู้จกัตวัมนัเอง แลว้เกิดความรู้ คนตาบอด
แลว้เกิดความรู้ อวิชชามนัไม่รู้แลว้มนัเกิดปัญญาน่ะ มนัท าลายหมดนะ ใหค้นโง่บริหารประเทศชาติ
น้ีไดไ้หม ใหค้นไม่เขา้ใจบริหารประเทศน่ีมีอะไรเหลือ แต่ถา้ใหค้นเขา้ใจ คนบริหารจดัการท่ีดี 
ประเทศชาติเราจะเจริญนะ  

น่ีเหมือนกนั ถา้ปัญญาของเราท่ีเป็นภาวนามยปัญญาไม่เกิดข้ึนมา มนัช าระกิเลสไดอ้ยา่งไร? 
มนัท าลายกิเลสไดอ้ยา่งไร? การท าลายกิเลส น่ีภาวนามยปัญญาเป็นหลกัของศาสนาเลย แลว้ถา้ใคร
ภาวนาถึงตรงน้ีไดม้นัจะเป็นประโยชน์ แลว้ใครเป็นคนช้ีน าล่ะ ถา้ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์รู้จริง ถา้ไม่มี
การรู้จริงนะ ใจบอดคล าชา้ง เป็นอยา่งนั้นๆๆ ชา้งเป็นเสา ชา้งเป็นงวง ชา้งเป็นกระดง้ วา่กนัไปนะ 
เพราะวา่ตามนับอด ถา้ตารู้แจง้ น่ีสปัปายะ ๔ อาจารยส์ าคญัท่ี ๑ หมู่คณะ อาหาร สถานท่ี สถานท่ี
ตอ้งสงบสงดั  

พดูไวเ้พื่อเวลาเราเขา้ไปในวดักรรมฐาน ไปวดัท่ีครูบาอาจารยน์ะ ท่านเดินจงกรม ท่านนัง่
สมาธิภาวนา ท่านท าความเพียรของท่านอยู ่เราเขา้ไปดว้ยความสงบสงดั แลว้มีอะไรเรากถ็ามเอา ถา้
ไม่เขา้ใจนะ เพราะกติกาแต่ละท่ีมนักต่็างๆ กนัไป บางท่ีอยูบ่นภูเขาสูง อตัคดัน ้า น ้ ากเ็ป็นส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์กบัเขา บางท่ีอยูก่บัแหล่งน ้า ใกลแ้หล่งน ้า น ้ ากห็าง่าย เราเขา้ไปในวดัไหนเรากต็อ้งดูวา่ส่ิง
ใดมนัหายากหรือหาง่าย การหายาก พระกต็อ้งหามาทั้งนั้นน่ะ น่ีปัจจยัเคร่ืองอาศยัไง  

ขอ้วตัรปฏิบติั เชา้ข้ึนมา โรงฉนั วตัรในโรงฉนั เตรียมน ้าลา้งบาตร เตรียมน ้า น่ีส่ิงเป็นขอ้
วตัรปฏิบติัหมด กิจของสงฆ ์๑๐ อยา่ง คือรักษาความสะอาดในวดั รักษาลานเจดีย ์ เด๋ียวน้ีไม่เคยท า
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นะ กิจของสงฆไ์ม่ท าน่ะ ไปท าอะไรกนักไ็ม่รู้ กิจของตวั หนา้ท่ีของตวัไม่รู้จกั ไปรู้จกัหนา้ท่ีของ
โลก มนัหนา้ท่ีของโลกนะ โลกเขาท ากนั เร่ืองของโลก ธุรกิจของเขาเป็นเร่ืองของเขา พระไม่เก่ียว 
หนา้ท่ีของพระ ใจของตวัไดท้ าไหม? ไดด้แูลรักษาไหม? แลว้ถา้รักษาได ้ 

เวลาเจา้ชายสิทธตัถะออกประพฤติปฏิบติันะ พระเจา้พิมพิสารคิดวา่โดนปฏิวติัมาไง ให้
กองทพัคร่ึงหน่ึงไปเอาคืน  

“ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก ออกมาหาโมกขธรรมแท้ๆ ”  

“ถา้อยา่งนั้น ขอสญัญาไวว้า่ ถา้บรรลุธรรมแลว้ใหก้ลบัมาสอนดว้ย” 

เจา้ชายสิทธตัถะตรัสรู้ธรรมเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ไปเทศน์ปัญจวคัคีย ์ ยสะ 
เสร็จแลว้ออกเผยแผธ่รรม พระอรหนัต ์ ๖๑ องค ์ พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ บ่วงท่ี
เป็นโลก โลกธรรม ๘ สรรเสริญ เยนิยอ บ่วงทั้งนั้นน่ะมนัคลอ้งคอตายหมด บ่วงท่ีเป็นทิพย ์ เทวดา 
อินทร์ พรหมไดผ้ลประโยชน์จากเทวดา อินทร์ พรหม น่ีบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ 

“เธอทั้งหลาย ๖๐ องค ์รวมทั้งองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เป็น ๖๑ ดว้ย พน้จากบ่วงท่ี
เป็นโลกและเป็นทิพย ์เธอจงไปอยา่ซอ้นทางกนั อยา่ไปคู่ เสียผลประโยชน ์ใหต่้างคนต่างไปเพื่อดบั
ทุกขร้์อนของโลก”  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เอาชฏิล ๓ พี่นอ้ง เสร็จแลว้ถึงกลบัไปโปรดพระเจา้พิม
พิสาร เห็นไหม พระเจา้พิมพิสารขอไวเ้ลย ถา้ตรัสรู้แลว้ รู้ธรรมแลว้ ขอใหม้าสอนดว้ย 

กิจของสงฆ ์รักษาใจของตวัใหไ้ดก่้อน แลว้ค่อยสอนเขา ค่อยสอนคนอ่ืน สอนท่ีไหน? สอน
เร่ืองความเป็นไปของชีวิต เร่ืองความเป็นไปของเรา เร่ืองความเป็นไปของกรรม เร่ืองกรรม กรรม
เป็นอจินไตย ๔ พทุธวิสยั โลก ฌาน ความวา่วา่งๆ วา่งๆ ใครกว็า่งๆ วา่งน้ีเป็นอจินไตยนะ มนัไม่มี
ขอบเขตเลย  
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แต่ถา้วา่งในศาสนานะ วา่งของโสดาบนั วา่งของสกิทาคา วา่งของอนาคา วา่งของพระ
อรหนัต ์น่ีมีขอบเขต ขอบเขตของโสดาบนั สกิทาคา อนาคา พระอรหนัต ์คุยกนัได ้เหมือนเราเรียน
จบ เรียนจบชั้นไหน เรียนจบขั้นไหน เราคุยกนัรู้เร่ือง เราเขา้ใจได ้ ความเขา้ใจได ้ วา่งของอริยภมิู 
วา่งมีขอบเขต ไม่ใช่อจินไตย วา่งท่ีไม่มีขอบเขต วา่งแลว้มีขอบเขตนะ มนัเป็นวา่งของจกัรวาล วา่ง
ของอวกาศ วา่งของอวกาศ ใครเป็นเจา้ของ อวกาศมีความสุขความทุกขไ์หม? แต่ถา้ความวา่งของ
เรานะ มีเจา้ของนะ เป็นธรรมส่วนบุคคล ใจน้ีครองธรรม ใจเราน่ีครองธรรม ใจเราเป็นธรรมซะเอง 
มนัจะสงสยัไดอ้ยา่งไร?  

ธรรมในศาสนานะ ชีวิตน้ีถา้มนัสกปรก ใจเราสกปรกแลว้มนัทุกขย์ากมา ถา้เราฝืนทน
ประพฤติปฏิบติั ฝืนทนนะ เขาท างานทางโลกเขายงัเหน็ดเหน่ือยเลย แลว้เราท าของเรา ถา้ท าของเรา
ได ้ ฝืนทนข้ึนไปนะ ใจมนัจะเป็นธรรม แลว้ถา้ใจครองธรรมนะ มนัจะเป็นสมบติัของเรา สมบติั
ส่วนตน สมบติัในหวัใจของดวงใจนั้น น่ีมนัสมัผสัได ้ มนัเป็นสนัทิฏฐิโก ถา้เป็นความจริงอนัน้ีมนั
จะมีความสุขมาก วมุิตติสุขหน่ึงเดียว  

โลกน้ีมนัเป็นสุขคู่ สุขคู่มนัถึงทุกข ์เพราะสุข เวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา สุขกบัทุกขม์นัคู่
กนั เด๋ียวกสุ็ข เด๋ียวกทุ็กข ์ สุขเพราะอะไร? สุขเพราะความพอใจ แลว้เด๋ียวมนักค็ลาดเคล่ือนกเ็ป็น
ทุกข ์โลกน้ีความสุขจริงไม่มี สุขจอมปลอม สุขหลอกๆ แต่วิมุตติสุขมนัสุขเดียว ไม่มีสอง สุขท่ีเป็น
วิมุตติ หน่ึงไม่มีสอง น่ีมนัไม่มีคู่ มนัไม่มีคู่กบัทุกข ์ มนัสุขอยา่งเดียว แต่โลกน้ีสุขคู่กบัทุกข ์ เด๋ียวก็
สุข เด๋ียวกทุ็กข ์มนัคู่กนั มนัถึงสุขไม่เหมือนกนั ถา้สุขหน่ึงเดียวน่ีสุขแท้ๆ  แลว้มนัอยูท่ี่ไหน?  

อยูใ่นหวัใจนะ แลว้อยูใ่นหวัใจนะ หวัใจท าอยา่งไร? เด๋ียวถามเอานะ เอวงั 

๙ โมงกวา่ เอาน้ีก่อน จะพดูเร่ืองชีวิตน้ีคืออะไรน่ีมนัจะต่อไปเร่ือยๆ เพราะมนัจะต่อจากน้ีไป 
เอาน่ีก่อนเลย เพราะน่ีมนัแบบวา่ธรรมะอยา่งน้ีมนัเป็นธรรมะพื้นๆ แลว้ทุกคนเป็นกนับ่อย เป็นใน
ชีวิตประจ าวนัไง  

ถาม :  นอนแลว้ฝันบ่อย พอผา่นไปแลว้ เหตุการณ์นั้นจะเกิดข้ึนจริง ตอ้งท าอยา่งไร? 
หมายความวา่อยา่งไรคะ? พอผา่นไปแลว้สกัพกั เหตุการณ์นั้น... 
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หลวงพ่อ : ฝันบ่อย คนนอนฝันนะ คนนอนฝัน ฝันเกิดจากอะไร? น่ีเวลาฝันนะ ทุกคนไม่เคย
เห็นจิต เวลาฝัน เวลาจิตมนัออก เหมือนฝันน่ีมนัออกไป ฝันคือสงัขาร สงัขาร ความคิด ความปรุง 
ความแต่ง จิตเป็นตวัพลงังาน ความคิดน้ีเป็นสงัขาร แลว้ขณะท่ีเรานัง่อยูน่ี่ เราคิดน่ีความคิด ขณะ
นอน นัน่สงัขารมนัท างาน มนัออกรับรู้ไง นัน่คือฝัน แลว้ถา้เหตุการณ์ช่วงเวลามนัเกิดข้ึนจริง น่ีการ
ฝันของปุถุชนไง จริงกมี็ เทจ็กมี็ 

 มีลกูศิษยม์าหามาก บางทีฝันนะ ฝันวา่จะไปเยีย่มญาติ พอไปถึงน่ะเห็นก่อน แลว้พอไปถึงท่ี
บา้นญาติ เป็นอยา่งท่ีฝันเป๊ียบเลยน่ะ เขานึกวา่เขามีคุณธรรม มาถามวา่มนัท าไมเป็นอยา่งนั้นน่ะ? 
มนัเร่ืองธรรมดา มนัเร่ืองของโลก อนัน้ีถา้มนัเป็นอยา่งนั้น มนัฝันอยา่งนั้น  

เราจะบอกวา่ ถา้เราฝัน หรือเรามีเหตุการณ์อยา่งนั้น แลว้เราไปเจอสภาวะเหตุการณ์อยา่งนั้น 
นัน่น่ะ ถา้เราไปยดึตรงนั้นมนักเ็ป็นความสุขเปลือกๆ ไง ส่ิงท่ีเป็นความฝัน ถา้เป็นความฝัน เราไม่
ใชม้นั เหมือนเรามีเงิน มีเงินร้อยหน่ึง มีเงินพนัหน่ึง มีเงินหม่ืนหน่ึง เราสะสมไว ้ เงินเราจะมากข้ึน
เร่ือยๆ พลงังานของใจ ถา้มนัมีความสุข เราตกัน ้าใส่ภาชนะ เราสะสมบ่อยๆ เขา้ น ้ าจะเตม็ภาชนะ 
แต่น่ีพอเราฝันเรากส่็งออก เรากส่็งออก เหมือนน ้าน่ีเราเอาออกใชบ่้อย น ้านั้นมนักไ็ม่เตม็ภาชนะ  

ฉะนั้น การนอนจะไม่ฝันน่ีใหน้อนหลบัไปกบัพทุโธ  

๑. คนเครียดนอนไม่หลบั  

ทุกคนนอนไม่หลบัแลว้ไปหาหมอ หมอใหย้านอนหลบั พอใหย้านอนหลบักต็อ้งกินยานอน
หลบั ๑ เมด็ ถึงจะนอนได ้แลว้ต่อไปกต็อ้งกิน ๒ เมด็ ๓ เมด็ แลว้กินไปแลว้โรคขา้งเคียงมนักเ็กิด
ประจ า แต่ถา้เราอยูเ่ป็นชาวพทุธ เรามีศาสนาประจ าหวัใจ เราใชธ้รรมะเป็นเคร่ืองอยูข่องใจ เรา
ก าหนดพทุโธๆๆ ก าหนดพทุโธแลว้มนัเครียด ก าหนดพทุโธแลว้มนัก าหนดไม่ได ้ไอน่ี้กิเลสมนัพดู 
แลว้เวลาคิดเร่ืองอ่ืนท าไมคิดได ้เวลาทุกขท์  าไมทุกขไ์ด ้เวลานึกอะไรกไ็ดห้มด เวลานึกพทุโธ ท าไม
มนันึกไม่ได ้มนันึกพทุโธ 
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เดก็น่ีนะ ใหกิ้นขนม เดก็จะชอบมาก เดก็ใหกิ้นยา เดก็จะร้องไหน้ะ พทุโธน่ีเป็นยา พทุโธน่ี
เป็นน ้าฝนใส สะอาด จืด ใหคุ้ณประโยชนก์บัร่างกาย แต่น ้าอดัลม น ้าสุรา น ้ าอะไรน่ีกินแลว้ใหโ้ทษ
กบัร่างกาย แต่คนชอบไปซ้ือมากินกนันะ ความคิดท่ีมนัคิดโดยธรรมชาติมนักเ็ป็นสุรายาเมา มนัคิด
ไปโดยธรรมชาติของมนั พอใจ เวลามนัคิดถึงพทุโธมนัไม่ยอม เห็นไหม มนัไม่ยอมเพราะเราไม่เคย
ท า มนัเครียดเพราะส่ิงนั้นมนัไม่สนองตณัหากิเลส แต่ถา้มนัสนองตณัหากิเลส ทุกอยา่งจะดีไปหมด
เลย  

ถา้กิเลสมนัไม่ยอมท าเรากต็อ้งฝืนมนั เราตอ้งฝืน เราตอ้งหดัสิ เราจะฝึกลกูเราน่ีนะ เราตอ้ง
พยายามบงัคบัลกูเราให้ฝึกใหห้ดั ใหล้กูเราเป็นคนดี แลว้เราจะบงัคบัใจเรา พอยืน่อะไรใหก้จ็ะให้
มนัตอบรับในแง่บวก ไม่มีหรอก มนัเป็นกิเลส แลว้เอาส่ิงท่ีจืดสนิท มนัไม่มีรสชาติ ไม่มีรสชาติของ
กิเลสนะ แต่มนัมีรสชาติของธรรม มนัมีรสชาติของความสงบ มนัมีรสชาติของการปล่อยวาง มนัมี
รสชาติของการหลบั การนอนหลบั มนัมีรสชาติของการไดเ้สวยสุข มีรสชาติ แต่เราไม่เคยด่ืมไม่เคย
กินไง  

ทุกคนถามบ่อยมาก “วิมุตติสุขมนัเป็นอยา่งไร? วมุิตติสุขมนัเป็นอยา่งไร? มนัจะสุขได้
อยา่งไรในเม่ือมนัไม่มีเวทนา มนัไม่มีอะไรกระทบมนัจะสุขไดอ้ยา่งไร?”  

กม็นัไม่เคยเห็น ไม่มีแลว้กย็งัถาม เวลามนัมีอยูน่ี่มนักระทบ เห็นไหม พลงังานกบัตวั
ความรู้สึก พลงังาน ไอค้วามรู้สึก ตวัคิด เวลามนักระทบมนัมีความสุขความทุกขม์นักพ็อใจ แลว้ตวั
มนัเอง ตวัของความรู้สึกมนัไม่กระทบอะไรเลย มนัเป็นหน่ึงเดียว มนัมีความสุขของมนั แลว้มนัสุข
อยา่งไร? น่ีความสุขอยา่งน้ีมนัเกิด 

ถึงบอกวา่ การแกไ้ขนะ พยายามก าหนดพทุโธๆๆ เวลานอนน่ะ เวลาใหภ้าวนาบอกไม่มีเวลา
ภาวนา หลวงปู่ ฝ้ันท่านพดูไวบ่้อยมาก แลว้เวลาท่านพดูนะสะเทือนใจ “คนเราน่ีหายใจท้ิงเปล่าๆ 
หายใจเขา้และหายใจออก หายใจท้ิงเปล่าๆ ไม่เป็นประโยชน์”  

แต่ทางการแพทยเ์ป็นประโยชน์เนาะ ถา้ไม่มีออกซิเจน สมองตาย ๕ นาทีตายเกล้ียงเลย ตอ้ง
หายใจเขา้ไป ออกซิเจนถึงเขา้ไปเล้ียงสมอง  
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แต่ในทางธรรมไง หายใจท้ิงเปล่าๆ คือไม่ก าหนด หายใจเขา้กนึ็กพทุ หายใจออกกนึ็กโธ 
“พทุโธ” หายใจเขา้ หายใจออกเป็นออกซิเจนเล้ียงสมอง นึกพทุโธ จิตมนัไม่ส่งออก เวลาความรู้สึก
เราน่ีคิดถึงบา้น คิดถึงเรือน คิดถึงอะไร มนัพุง่ออกไปขา้งนอกเลย แต่มนัความคิดน้ีมาอยูท่ี่ “พทุ” 
มาอยูท่ี่ “โธ” มาอยูท่ี่ “พทุ” มาอยูท่ี่ “โธ” เหมือนกบัความรู้สึกพลงังานส่งกลบัๆ ถา้พลงังานส่งกลบั
นะ เรา ความคิดไปคิดถึงบา้น ไปคิดถึงสมบติั คิดแลว้นะมนัใหผ้ลเป็นความทุกข ์ ใหผ้ลเป็นความ
วิตกกงัวล ถา้มนันึกพทุโธๆๆ มนัคิดถึงตวัเราเองนะ มนัเป็นประโยชน์ทั้งนั้นน่ะ ถา้คนเขา้ใจถึง
ประโยชน ์

แต่มนัไม่มีพระอธิบายถึงประโยชนข์องมนั แลว้อธิบายไม่เป็น ถา้คนไม่ภาวนา คนไม่
ภาวนานะ ต่อไปน่ีนะ ทุกคนบอกน ้ามนัแพงมาก แต่ทางวิชาการ ผูบ้ริหารเขาห่วงเร่ืองน ้าจืดกนันะ 
น ้าจืดน่ีต่อไปจะเกิดสงครามแยง่น ้า น ้ าจืดน่ีส าคญักบัชีวิตมากนะ น ้าจืดน่ีหายากมาก แลว้ประเทศ
ไทยมนัเป็นแหล่งน ้า มนัเป็นแหล่งกสิกรรม ประเทศเขาท่ีไม่มีน ้า เขาอิจฉามาก ถา้มีแหล่งน ้าน่ีมนั
เป็นประโยชน์ เพราะมนัเห็นคุณค่า เพราะมนัเขา้ใจ  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เรารู้จกัคุณค่าของธรรม น่ีมนัเป็นประโยชน์หมด ทีน้ี ใจเราเป็นกิเลส 
ธรรมะอยูก่บัธรรมชาติ กิเลสก็เป็นธรรมชาติ ความโกรธน่ีเป็นธรรมชาติ ธรรมะอยูก่บัธรรมชาติ ใน
เม่ือใจมนับอดนะ ใจมนัมีกิเลสนะ มนัมองอะไรมนักเ็ป็นกิเลสหมดน่ะ แต่ถา้ใจเป็นธรรมนะใช่ 
มองทุกอยา่งจะเป็นธรรมหมดเลย แต่เราน่ีมนัไปพลิกฟ้าคว  ่าดิน มนัไปเอาหวัเป็นหาง หางเป็นหวั
ก่อนไง อะไรกเ็ป็นธรรมชาติ ทุกอยา่งกเ็ป็นธรรม จะบงัคบัใหใ้จเป็นธรรมไง จะบงัคบัใหเ้รามีธรรม
กนั ใหม้องออกไปเป็นประโยชน์หมด มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก  

มนัมองออกมา อวิชชา เราใส่แวน่สิ ใส่แวน่สีใดออกไปมองกสี็นั้นน่ะ อวิชชา จิตมนัใส่แวน่
อยู ่ใส่อวิชชาอยู ่อวิชชามนัครอบจิตอยู ่มนัออกมาเป็นอวิชชาหมดน่ะ น้ีมนัตอ้งฝึกฝน เราจะมองวา่
ส่ิงใดเป็นธรรม เราจะตอ้งฝืนไง ถา้ทุกอยา่งเป็นธรรมชาติ การนัง่กเ็ป็นธรรมชาติ การจะด้ินรน การ
จะโวยวายกเ็ป็นธรรมชาติหมดน่ะ มนักพ็อใจ มนักพ็ุง่ส่งออกหมดน่ะสิ  
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แต่ถา้การบงัคบัมนั ศีลเป็นความปกติของใจ บงัคบัแลว้ น่ีไม่เป็นธรรมชาติแลว้ มนัอึดอดั 
พอจะปฏิบติัธรรมไม่เป็นธรรมชาติแลว้ เวลาเขาอยูก่บัธรรมชาติ เขาปฏิบติักบัธรรมชาติ ท าไมเขาดี
ล่ะ? อนันั้นเขาหลอกกนันะ ปฏิบติัโดยกิเลสนะ ปฏิบติัหลอกๆ นะ เอากิเลสมาหลอกกนั แลว้วา่เป็น
ปฏิบติัธรรม แต่ถา้มนัเป็นปฏิบติัธรรม มนัตอ้งขดัเกลากิเลสสิ มนัขดัเกลา ข่มข่ี มนัตอ้งมีการข่ม
กิเลส ท าลายมนั การฆ่าท่ีเป็นบุญกศุลคือการฆ่ากิเลส 

“การฆ่ามนัผดิศีล ผดิศีลคือการฆ่า” การฆ่า การตดั การท าลายชีวิตกนั การท าลาย
ผลประโยชน์กนันั้นเป็นอกศุล เป็นกิเลส การกล่าวตู่ การพดูเสียดสีกนัเป็นกิเลสหมดน่ะ เพราะ
อะไร? เพราะมนัเป็นมโนกรรม มนัเกิดมาจากใจ มโนกรรม วจีกรรม 

แต่โทษนะ นกัปฏิบติั ครูบาอาจารยก์บัครูบาอาจารยท่์านจะบอก เวลาเราปฏิบติั โทษนะ น่ี
พดูในใจไม่ไดคิ้ดออกมา “มึงน่ีเลวชาติ มึงน่ีเลวทราม” เวลามนัไม่ยอมภาวนาไง เราตอ้งติเราไดน้ะ 
เราฟังมาเยอะ นกัปฏิบติั เช่น หลวงตาท่านพดู เวลาท่านจบัผดิท่าน ท่านข้ึนมึงกเูลย “โห มึงเอากู
ขนาดน้ีเชียวเหรอ ถา้อยา่งนั้นมึงเอากขูนาดน้ีนะ ถึงเวลากจูะเอามึงใหไ้ดน่้ะ” พดูกบักิเลสไง ถา้พดู
กบักิเลส เราตอ้งเอด็มนั เราตอ้งด่ามนั เราตอ้งติเขาเพื่อจะข่มข่ีเขา เห็นไหม การต่อสู้ 

เราคุยกบันกัปฏิบติัมาเยอะมาก บางทีนะ สถานะทางโลกเขามีสถานะสูงมาก แต่เวลาพดูกบั
สงัคมเขาจะพดูนุ่มนวลมาก แต่เวลาเขาพดูกบักิเลส มึงกเูหมือนกนั เวลาอดักิเลสเขาจะใส่ “มึง” 
บอกวา่ เราจบัผดิเรา เราแกไ้ขเราไง ถา้เราจบัผดิเรา เราแก ้ เราจะไปอ่อนนอ้มกบักิเลส เวลาจะไป
อ่อนแอกบัมนันะ มนัข่ีตายเลย กบักิเลสน่ีเราจะตอ้งต่อสู้  

การฆ่าท่ีเป็นประโยชน์คือการฆ่าทิฏฐิมานะ กิเลสเป็นทิฏฐิมานะในหวัใจของเรา แลว้เราจะ
ไปฆ่า ไปท าลายมนัน่ะ มนัจะเป็นกิเลสท่ีไหน ไม่ใช่กิเลสนะ มนัเป็นมรรค แลว้ถา้เป็นมรรคหยาบๆ 
ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคหยาบๆ ดูสิ เวลาใหท้านกนั เวลาใหผ้ลประโยชน์กนั อยา่งน้ีเป็นบุญกศุล 
บุญกศุลน่ีเราเจือจานเขาดว้ยนะ ใหป้ลาเขา กบัสอนเขาจบัปลา ใหท้านคือใหป้ลาเขา  

แต่เวลาภาวนาข้ึนมา เขาภาวนาเป็นข้ึนมา สอนเขาจบัปลา ถา้เขาจบัปลาเป็นนะ เขาจบักิเลส
เขาเป็น เขาดูแลเขาเป็น มนัดีกวา่ใหป้ลาเขาเยอะแยะเลย เวลาเราต่อสู้กบัเรา เราต่อสู้ แลว้วิธีการ 
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วิธีการคือการจบัปลา การจบักิเลส การหากิเลส การคน้ควา้กิเลส การต่อสู้กบักิเลส เห็นไหม วิธีการ
จบัปลา ถา้เราไม่มีกิเลสในหวัใจเสียอยา่งเดียว หาปลากินเป็นนะ ปลาน่ีหากินง่ายๆ เลย  

น่ีไง ถึงบอก ถา้มนัละเอียดเขา้ไป ถา้เราไปเห็นแต่ผลประโยชน์แต่เร่ืองของหยาบๆ แลว้โลก
เห็นกนัอยา่งนั้นนะ เห็นเป็นเร่ืองวตัถุนิยม เห็นเป็นเร่ืองท่ีจบัตอ้งได ้ ไดท้  าบุญกศุล ไดท้ า โอ๋ย! 
ถ่ายรูปกนันะ ท าสารคดีนะ โอ๋ย! ท าประโยชน์กบัโลก  

แลว้งบประมาณใคร แลว้หลอกใครมาใชบ้า้ง มนัไม่พดูถึงนะ 

แต่ถา้เรานัง่อยูโ่คนไมค้นเดียวนะ ไม่มีใครเห็น อยูใ่นป่าดว้ย อยูใ่นป่ามืดต๊ืดต๋ือเลยกลางคืน 
กลวัไปหมดน่ะ อะไรเขา้มา อะไรกต็กใจไปหมด เอาชนะตนเองใหไ้ด ้ เอาชนะตวัเองใหไ้ด ้ ถา้มนั
ชนะไดม้นัถึงจะรู้วา่การเอาชนะกิเลสน้ีไม่ใช่ของง่ายๆ เลย  

ฉะนั้น ถา้ฆ่ามนัได ้ฆ่ามนัเลย ตอ้งฆ่ามนั ตอ้งฆ่ามนัเลย มหายานบอกเลย “เจอพทุธะท่ีไหน 
ฆ่าพทุธะก่อน” เพราะพทุธะ พทุโธ พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน พทุธะคืออวิชชา พทุธะคืออวิชชา แต่
ถา้ฆ่าพทุธะแลว้นะ นัน่เป็นธรรม เพราะอะไร? เพราะพทุธะคือผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน คือภวาสวะ คือ
ภพ นั้นคือตวัอวิชชา แต่เราไปใหช่ื้อไง  

ฉะนั้น ก าหนดพทุโธๆๆ พทุโธมนัเป็นอารมณ์ความรู้สึก ไม่ใช่ตวัพทุโธ พทุโธๆๆๆ แต่เวลา
มนัพทุโธเขา้ไป พทุโธเร่ือยๆ จนถา้จิตมนัสงบ มนัพทุโธไม่ไดน้ะ อืม! เราหุบปากเรา เรานึกอะไร
ไม่ได ้ เราอา้ปากถึงพดูได ้ จิตถา้มนัไปตวัมนัเองแลว้มนันึกไม่ออก นัน่คือตวัพทุโธ พทุโธคือสมาธิ
ไง พทุโธคือตวัภวาสวะไง พทุโธน้ีคือสถานท่ี ชยัภมิูใหค้วรแก่การท างาน  

กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ พอใจมนัเขา้ไปอยูถึ่งตวัของใจแลว้ ถา้วิปัสสนาเกิดข้ึนมา เกิดข้ึนมาจาก
ชยัภูมิ เกิดข้ึนมาจากตวัจิต กิเลสมนัอยูท่ี่จิต แกไ้ขกนัท่ีจิต น้ีคือการแกไ้ขท่ีกิเลส น่ีคือการแกไ้ข
กิเลส การช าระกิเลสท่ีเป็นตามความเป็นจริง 

แต่การสร้างนามรูปออกมาขา้งนอก การสร้างอารมณ์ออกมาขา้งนอก สร้างออกมาขา้งนอก
น่ีมนัเป็นเป้าลวง แลว้ไปดบัท่ีเป้าลวง เขาบอกวา่ วา่งๆ วา่งๆ ไม่ถึงกิเลสหรอก พวกน้ีไม่เคยเห็น
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กิเลส ไม่รู้จกักิเลส พอไม่รู้จกักิเลสกไ็ม่รู้จกัธรรม พอครูบาอาจารยท่ี์แสดงธรรมเป็นธรรม งง พดู
อยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร โอ!้ หยาบคาย พดูออกมาน่ีไม่เป็นธรรม 

กม็นัไม่เคยเห็นกิเลสน่ะ มนัไม่เคยฆ่ากิเลส ทีน้ีฆ่ากิเลสน่ีเป็นธรรม การฆ่ากิเลส การท าลาย
กิเลสน่ีของดีทั้งนั้นน่ะ แต่เขาไม่รู้ เขาท าไม่ได ้ เขาท าไม่เป็น แลว้กไ็ปสร้างภาพกนั สจัธรรมปฏิรูป 
เราปฏิรูปกนัข้ึนมาเอง เราสร้างกนัข้ึนมาเอง แลว้เรากส็อนกนัไปเอง กิเลสสอนกิเลสไง สงัคมชาว
พทุธ 

ถาม :  ชอบฟังธรรมเวลานอน และหลบัไป ขอทราบกิริยาแบบน้ีสมควรหรือไม่ 

หลวงพ่อ : ถา้เป็นพระนะ เป็นพระ เป็นผูป้ฏิบติัมนัไม่สมควร ไม่สมควรเพราะอะไร? เพราะวา่
การนัง่สมาธิ การฟัง ถา้นัง่อยูน่ี่ ถา้จิตมนัสงบมนัจะดีมาก แต่ขณะท่ีวา่ถา้เป็นคฤหสัถน์ะ ถา้เรานอน
ฟังธรรม กบัเรานอนฟังอยา่งอ่ืน นอนฟังธรรมดีกวา่  

ถา้พดูถึงวา่สมควรไหม? ถา้พดูถึงเป็นพระนะ เพราะเป็นพระน่ีเร่ิมตน้ พอ่แม่ลกูรักกนัเพราะ
อะไร? พอ่แม่ลกู ลกูเคารพพอ่แม่ เพราะพอ่แม่เป็นพอ่แม่ นอ้งเคารพพี่ เพราะพี่เป็นพี่เรา ถา้เรา
เคารพธรรม ความเคารพท าใหก้ารปกครองง่าย ความเคารพ เห็นไหม เขาเรียก “ลงใจ”  

ครูบาอาจารยข์องเราน่ีลงใจ พดูน่ีขนลุกหมดเลย หลวงตาท่านบอกท่านลงหลวงปู่ มัน่มาก 
แค่เห็นรูปน่ีจะสงบเลย แลว้ถา้ไม่เห็นหลวงปู่ มัน่ เวลาคิดถึงนะ สร้างภาพข้ึนมา สร้างรูปเคารพข้ึน
มาแลว้กราบ มนัสะเทือนใจนะ เราไม่เคยเห็นพระพทุธเจา้ ท าไมเราเคารพพระพทุธเจา้ล่ะ เพราะเรา
เคารพพระพทุธเจา้เพราะปัญญาคุณของพระพทุธเจา้ ถา้พระพทุธเจา้ไม่มีปัญญาคุณอยา่งน้ี ศาสนาน้ี
จะไม่มี ศาสนาน้ีมีเพราะปัญญาคุณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะท่านมีปัญญาคุณ มี
เมตตาคุณ ท่านถึงวางหลกัศาสนาไวใ้หเ้ป็นมรดกตกทอดมาถึงเรา  

ถา้เราเคารพ กิริยาการเคารพ เรานัง่ฟังธรรม ท าไมเราฟังธรรมเราตอ้งสงบเสง่ียม เราตอ้ง
รักษากิริยาเราใหเ้รียบร้อยเพื่อจะใหธ้รรมนั้นช าระแทรกเขา้ไปในใจของเรา นั้นถา้เป็นการเคารพ ถา้
พดูถึงการนอนฟังธรรมจะเป็นการเคารพไหม จะเสียมารยาทไหม?  
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ถา้เป็นในท่ีรโหฐานคือในท่ีของเรา ได ้เราเห็นดว้ย ค าวา่ “ได”้ หมายถึงวา่ใหเ้ขามีโอกาสท า
ดีกวา่เขาไม่ท าไง แต่ถา้มีท าส่ิงท่ีดีกวา่ กิริยาท่ีเราเคารพนบนอบเป็นมารยาท เป็นส่ิงการแสดงออก
ของคุณธรรมของเรา  

ฉะนั้นจะบอกวา่ ถา้เป็นพระ พระนะ พระเราฟังธรรม นัง่ฟังเทศน์เรากน็ัง่ฟังกนั แต่ถา้อยูท่ี่
กฏิุถา้เขาจะนอนกบ็างทีมนัเม่ือย มนักอี็กเร่ืองหน่ึงนะ แต่ถา้พดูถึงเหตุผลไงวา่การนอนฟังไปน่ีมนั
จะดีไหม  

“เวลาต่ืนข้ึนมาบางคร้ังขอ้ธรรมนั้นยงัติดใจมา” เห็นไหม มนัไดป้ระโยชน์แลว้ ถา้มนัติดใจ
มา ขอ้ธรรมติดใจมา ขอ้ธรรมหมายถึงคติ ฟังธรรมน่ีนะ เวลาฟังธรรมไม่ตอ้งฟังจ าทั้งหมด เอาค าใด
ค าหน่ึง ค าใดค าหน่ึงท่ีแทงใจ การแทงใจหมายถึงวา่เหมือนสะกิดใหรู้้สึกตวั ฟังธรรม ธรรมะจะ
สะกิดเราต่ืนตวั พอเราฟังธรรม เวลาพดูปุ๊บสะอึกเลยนะ อูหู้! ท าไมพดูแรงขนาดน้ี มนัท่ิมเขา้ไปใน
หวัใจ  

เราอยูก่บัครูบาอาจารยน์ะ ครูบาอาจารยแ์กกิ้เลสน่ีท่านบอกมารยาทสังคม เขาตอ้งมีมารยาท 
เขาไม่พดูสะกิดใจกนั เขาไม่พดูแทงใจด า แต่ธรรมะน่ีตอ้งพดูจ้ีใจด า ท่ิมเขา้ไปท่ีหวัใจ เพราะกิเลส
มนัอยูท่ี่ตรงใจด านั้น พดูใหกิ้เลสมนัสัน่ไหว เหมือนกบัลกูเรามนัจบัของส่ิงท่ีเป็นโทษ เช่นมีด เช่น
อะไร มนัจะท าร้ายตวัเองได ้ เราตอ้งพดูใหม้นัปล่อยมีดนั้น การปล่อยมีดนั้น การปล่อยมีด การถือ
มีดอยู ่ เห็นไหม ใจด ากเ็หมือนกนั ใจด าหมายถึงวา่คติ หรือความฝังใจ แลว้เราพดูถึงสะเทือนหวัใจ
นั้น ค าพดูอยา่งน้ีพุง่ท่ิมเขา้ไปจ้ีใจด า  

รู้วาระจิต เราคิดส่ิงท่ีไม่ดี คิดอะไรท่ีในหวัใจของเรา เวลาครูบาอาจารยท่์านพดูท่ิมเขา้มาตรง
นั้นเลยน่ะ พอท่ิมเขา้มาตกใจเลยนะ แลว้ถา้อยูก่บัครูบาอาจารย ์ เราจะไม่กลา้คิดเร่ืองอยา่งน้ีเลย ไม่
กลา้คิดส่ิงท่ีเป็นอกศุลต่างๆ ไม่กลา้คิดนะ ปรมตัถจิต เวลาจิตท่ีมีคุณสมบติัอยา่งน้ีจะรู้ตรงน้ี รู้ตรงน้ี
แลว้เอาตรงน้ีมาเป็นเทคนิคการสอนคน  

น่ีเหมือนกนั รู้อยา่งน้ีกไ็ม่ใช่อริยสจั ไม่ใช่มรรค เพราะมนัรู้ออก รู้ออกหมายความวา่
อยา่งไร? รู้ออกหมายความวา่อยา่งไร? รู้ออกเพราะจิตมนัรู้ใช่ไหม ความคิดของจิตไม่ใช่ตวัจิต 
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ความคิดของจิต จิตคิดอะไร รู้วาระจิต รู้ความคิด รู้ความคิดเพราะจิตมนัส่งออกไปท่ีความคิด รู้ขา้ง
นอก แต่ถา้เป็นอริยสจัมนัรู้ขา้งใน รู้ในคือทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค “รู้ใน” จะยอ้นกลบัไปท่ีรู้ใน ทีน้ี
ถา้รู้ในอยา่งน้ีมนัจะเป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์นะ ถา้มนัเป็นประโยชน์ ครูบาอาจารยท่์านจะ
สอน จะใหเ้ป็นสภาวะแบบนั้น  

ฉะนั้น การฟังธรรม ฟัง ถา้มนัจ าเป็นตอ้งนอนฟังกฟั็ง กเ็หมือนกบัเดก็ เดก็ถา้ใหม้นัท าความ
ดีนะ เดก็ถา้มนัถือของใหพ้อ่แม่นะ พอ่แม่มนัปรบมือ มนัดีใจใหญ่เลยนะ แค่เอาของมาใหพ้อ่แม่มนั
กโ็อโ้ฮ! เก่งท่ี ๑ เลย น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เร่ิมฟังธรรม ถา้นอนฟังกย็งัเก่งท่ี ๑ เลย กย็งัไดฟั้งไง ท่ีเราวา่
ไดเ้พราะตรงน้ี ไดเ้พราะเก่งท่ี ๑ เลย ไดฟั้งธรรม ดีกวา่ไปฟังทางโลก แต่ถา้โตข้ึนมาแลว้เขาจะ
พฒันาของเขาข้ึนไป จากเก่งท่ี ๑ เลย มนัตอ้งท ามาหากินนะ ตอ้งเรียนหนงัสือ ไม่ใช่เอาของไปให้
พอ่แม่ใหก้เ็ก่งท่ี ๑ เลย เก่งท่ี ๑ เลย เอง็ตอ้งเอา เอบวกมาถึงเก่งท่ี ๑ เลย น่ีมนัจะพฒันาข้ึนมา  

“มรรคหยาบ มรรคละเอียด” จิตน้ีมนัตอ้งพฒันาข้ึนไป  

จะบอกวา่ เวลาบอกวา่ “ตอ้งมรรค ผล นิพพานเลย มรรค ผล นิพพานเลย” แลว้มนัจะมีก่ีคน 
มนักต็อ้งมีพื้นฐานข้ึนมาก่อน พื้นฐานการประพฤติปฏิบติักนัข้ึนมาก่อน ปฏิบติัหยาบ ปฏิบติั
ละเอียด ปฏิบติัเขา้ไปเร่ือยๆ  

ถา้อยา่งเร่ิมตน้ เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศน์ ตั้งแต่คฤหสัถ ์ จากคฤหสัถใ์หเ้ขาถือเนกขมัมะ 
ถือพรหมจรรย ์ จากพรหมจรรยค่์อยมาเป็นนกับวช เป็นพระ เป็นนกัรบแลว้ น่ีเวลาเทศน์ เทศน์เพื่อ
ใคร? กเ็ทศน์เพื่อดึงเขาข้ึนมาๆ แลว้น่ีเหมือนกนั ฟังเทศน์ฟังธรรมกดึ็งเขาข้ึนมาใหเ้ขาพฒันาของเขา
ข้ึนมาใหใ้จเขาพฒันาข้ึนมาๆ  

แลว้บอกวา่ “ไม่ไดเ้ลย ไม่ไดเ้ลย” มนักไ็ม่มีโอกาสนะ “ทาน ศีล ภาวนา”  

ถึงวา่ นอนฟังธรรมไดไ้หม? ส าหรับคฤหสัถ ์ ได ้ แต่พระ ไม่ได ้ ไม่ควร แต่มนักแ็อบท า
กนัน่ะ เวลามนัเม่ือยมนักน็อน ไม่เคยเห็นมนัหรอก 

ถาม :  ท าอยา่งไรใหใ้จสงบน่ิง? 
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หลวงพ่อ : โดยสามญัส านึกนะ ทุกคนไม่รู้จกัใจ ถา้ค าวา่ “ใจ” เรากลั้นลมหายใจสิ กลั้นลม
หายใจ นัน่น่ะคือตวัใจ พอเรากลั้นลมหายใจเราไม่คิดอะไร ทีน้ีเรากลั้นลมหายใจไม่ได ้ นานไม่ได ้
เพราะกลั้นลมหายใจ เราไม่ไดห้ายใจ การกลั้นลมหายใจนั้นคือตวัใจนะ ตวัใจท่ีเป็นหยาบๆ  ฉะนั้น 
เวลาเราปล่อยลมหายใจป๊ับ เราหายใจปกติ มนักคิ็ดไปโดยธรรมชาติของมนั  

แลว้เราจะท าอยา่งไรใหใ้จมนัน่ิง? ความใหใ้จมนัน่ิง ไอต้รงน้ีมนัตอ้งยอ้นกลบัมาพื้นฐานวา่
จริตนิสยัของคนไม่เหมือนกนั ค าวา่ “ท าอยา่งไรใหใ้จมนัน่ิง” กบั “สมาธิสั้น” ๒ ขอ้น้ีตอบไป
ดว้ยกนัไดเ้ลย  

ถาม :  ท าอยา่งไรใหใ้จมนัน่ิง? 

หลวงพ่อ : ถา้คนมนัไม่น่ิงกส็มาธิสั้น เห็นไหม เดก็สมาธิสั้น-เดก็สมาธิยาว เดก็สมาธิสั้นมนัยงั
ควบคุมตวัเองไม่ไดเ้ลย 

 เขาพาไปหาเราหลายคน เราพยายามใหเ้ขาพฒันาดีข้ึนมา หายข้ึนมากมี็ ดีข้ึนมามากๆ เลย 
จากท่ีวา่แม่น่ีนะ ตอ้งลาออกจากราชการเลยล่ะ ไปเฝ้าลกูท่ีโรงเรียน เพราะลกูสมาธิสั้น แลว้เวลา
เรียนมนัจะโวยวายอยูใ่นหอ้งเรียน ลาออก น่าสงสารมาก เป็นเพื่อนเราเอง บอกลาออกจากครูเลย 
แลว้เอาลกูไปเรียนแลว้ไปนัง่เฝ้า แลว้เวลาลกูปร๊ีด หวีด วี้ด เขา้ไปดูแลลกู แลว้มาหาเรา  

 ทีแรก เพื่อนกนั ค าวา่ “เพื่อนกนั” มนัคุน้เคย พอคุน้เคยกไ็ม่เคารพศรัทธาหรอก เขากพ็าไป
หาพระมาทัว่ แขวนสายสิญจน์เตม็คอเลย พอมาหาเรา ถามเลย  

“เอง็เช่ือกไูหม” 

 “เช่ือ” 

 “เช่ือ เอากรรไกรตดัท้ิงหมดเลย แลว้แขวนรูปหลวงตา บอกใหม้นัตั้งสติไว”้  

 แลว้เด๋ียวน้ีมาหาเรานะ มนัช่ือนทั “นอ้งนทัอยากเป็นอะไร?” 
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 “นอ้งนทัอยากเป็นต ารวจ นอ้งนทัจะจบัผูร้้าย”  

 น่ีฝึกข้ึนมา พฒันาข้ึนมา น่ีเวลาสมาธิสั้น ฝึกได ้เรารักษาได ้ 

เราจะยอ้นกลบัมาตรงน้ี ตรงท่ีวา่ ท าอยา่งไรใหจิ้ตสงบ เพราะค าวา่ “จิตสงบ” ท าใหใ้จสงบ 
ถา้คนมีพื้นฐาน ท าง่าย มนัเหมือนบุญกศุล เหมือนสมบติั สมบติัใครมีมาก ซ้ือของหรือสินคา้ เรามี
เงินมาก ทุกคนกจ็ะมาขายสินคา้ใหเ้ราก่อน เรามีเงินนอ้ย ไม่มีใครอยากมาขายใหเ้รา เพราะกลวัเรา
ไม่จ่ายสตางค ์น่ีพื้นฐานของจิตมนัดี มนัท าเหมือนกบัคนท่ีมีทุนมาก เขาท าอะไรกส็ะดวกใช่ไหม ถา้
คนเรามีเงินนอ้ย อนัน้ีพดูอยา่งน้ีป๊ับทุกคนจะนอ้ยใจแลว้ แลว้เราน่ีเรากเ็ป็นคนมีเงินนอ้ยทุกคน เรา
ท ายากทุกคน 

ไม่ใช่ ถา้เราเป็นคนท่ีไม่มีวาสนา เราจะไม่สนใจเร่ืองศาสนาเลย ถา้เรามีความสนใจเร่ือง
ศาสนา ค าวา่ “สนใจ” น่ีคือศรัทธานะ ดูสิ วิทยหุลวงตาออกทัว่ประเทศไทย มนัฟังกนัก่ีคน แลว้ฟัง
มนัเขา้ใจไหม? มนัไม่เขา้ใจนะ ถา้มนัไปดูข่าว วิทยท่ีุออกข่าวสาร ออกส่ิงบนัเทิงทัว่เท่าไร น่ีเขาไป
สนใจอะไรกนั แลว้เราไปฟังเขาอยา่งนั้น เราไปฟังแลว้เราไดป้ระโยชน์อะไร แต่ถา้เราฟังเทศน์
หลวงตานะ สะอึกทุกที เด๋ียวๆ ก ็ ป๋ัง! ทีหน่ึง เด๋ียวๆ ก ็ ป๋ัง! ทีหน่ึง ค าเทศน์ท่านมนักระตุน้หวัใจไง 
น่ีคนมนัต่ืนตวัตลอดเวลา  

คนท่ีใฝ่ใจ คนท่ีสนใจน่ีคือวาสนาแลว้ วาสนาของเรา วาสนานะ  

ถา้มีวาสนาป๊ับ เวลาเราสนใจข้ึนมาแลว้ เม่ือสนใจข้ึนมาแลว้ เรากอ็ยากใหม้นัดีข้ึน พอดีข้ึน 
เราจะท าอยา่งไร? เราจะก าหนดอยา่งไร? เราท าใจของเราข้ึนมาไดอ้ยา่งไร? พอท าใจข้ึนไป เราท า 
เรากต็ั้งสติ “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” เหตุคือตั้งสติ ถา้มีสติป๊ับ พทุโธกไ็ด ้ ก าหนดปัญญาอบรม
สมาธิกไ็ด ้ 

ก าหนดปัญญาอบรมสมาธิคือใหม้นัคิดไป ความคิดใหคิ้ดไป แลว้ตั้งสติตามความคิดไป 
ความคิดน่ีคิดไป ถา้มนัจะคิดเร่ืองอะไร จะคิดเร่ืองอะไรกไ็ดใ้หม้นัคิดไป ถึงท่ีสุดมนัคิดจนถึงท่ีสุด
แลว้มนัจะหยดุ พอหยดุนะ ธรรมชาติของมนั เราคิดโดยท่ีเราไม่มีสตินะ โดยเม่ือก่อนนั้นเราไม่มีสติ 
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เรากคิ็ดธรรมชาติของมนัอยา่งน้ี ธรรมชาติของสญัชาตญาณของมนุษยเ์ขาคิดกนัอยา่งน้ี มนัเป็น
ธรรมชาติของมนั 

เขาบอก น่ีเป็นธรรมชาติของมนั  

เพราะไม่มีธรรมะ ธรรมชาตินั้นมนัเลยเป็นธรรมชาติของโลก มนัอยูโ่ดยสมมุติ มนัอยูโ่ดย
โลก แต่มีสติป๊ับ มนัเป็นธรรมชาติของมนั แต่มีสติควบคุมมนัไป มนัเป็นธรรม เป็นธรรมเพราะมีใจ
รู้ มีใจรู้ มีสติรู้ มีความควบคุมรู้ น่ีพอใจรู้มนัเป็นธรรม เป็นธรรมเพราะอะไร? เป็นธรรมเพราะใจมนั
รู้มนัเห็นไง  

แต่เดิมมนัคิด มนัคิดมนัคายพิษ พอมนัคิดมนักเ็อาส่ิงท่ีมนัคิดทุกยากมาใหเ้ราใช่ไหม คิดแลว้
กเ็สียใจ ทุกขใ์จ ร้อนใจ ทุกขไ์ปหมดเลยนะ มนัสัง่ดว้ยนะ คิดใหท้ านั้นนะ วิ่งตามมนัไปหมดเลย แต่
ถา้พอสติมนัตามความคิดไป พอมนัดบั อะไร? คิดท าไม? ความคิดอยา่งน้ีกไูม่เช่ือมึง  

น่ีความคิดกบัเรามนัคุยกนัไดน้ะ  

เราสอนพระ ดูความคิดไปตลอด ดูความคิด ดูปัญญาอบรมสมาธินะ ไม่ใช่ดูเฉยๆ ไม่ใช่ดูเพง่ 
จนจิตน้ีมนัคิด มนัเหน่ือยมาก จนบางทีนะมนัหยดุแลว้มนัจะคิดข้ึนมา เขาพดูกบัความคิดไดน้ะ 
“เอาน่าๆ เฮย้ มึงหยดุก่อนสิ” โทษนะ น่ีพระเขาพดูนะ เขามาเล่าใหฟั้ง ความคิดพดูกบัความคิด “เอง็
หยดุก่อนสิ กเูหน่ือยฉิบหายเลย กคิูดไม่ไหว ใหห้ยดุก่อน” กห็ยดุ พอสติทนัมนัหยดุแลว้ พอเผลอก็
คิดอีกแลว้ น่ีคือปัญญาอบรมสมาธิ  

ใจมนัจะสงบเขา้มา ถา้ใจเราสงบนะ คนเรา ถา้ใจมีหลกัมีเกณฑน์ะ หนา้ท่ีการงานทั้งหมดท่ี
เม่ือก่อนทุกขย์าก แลว้ท าไม่ได ้ พอมนัสงบป๊ับมนัมีหลกันะ งานทุกอยา่งท่ีเป็นหนา้ท่ีของเรานะ 
ง่ายๆ เลย ท าได ้ แต่พอไปเครียดกบัมนั วติกกงัวลกบัมนันะ เหมือนแบกภูเขาเลย โอ๋ย! หนกั หนกั
มาก หนกัมาก แลว้กย็ิง่คิดมนักย็ิง่หนกั ภูเขา ๕ ลกู คิดไปอีก ภูเขา ๑๐ ลกู หนกัมาก หนกัมาก ทุกข์
ใจมากนะ 
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แต่ถา้เราก าหนดใหจิ้ตเราสงบนะ ภูเขานะ กเ็คล่ือนได ้ ภูเขาน่ีเคล่ือนมนัได ้ เราพยายาม
เคล่ือนภูเขาได ้เราท าได ้น่ีผลของจิตท่ีสงบไง  

๑. ผลของจิตท่ีสงบนะ แมแ้ต่หนา้ท่ีการงานการกระท า เรายงัท าไดเ้ลย แลว้พอมนัสงบข้ึนมา
บ่อยคร้ังเขา้ มนัมีความสุข ความสุขเรารักษามนัจนมนัตั้งมัน่เป็นเอกคัคตารมณ์ พอมนัตั้งมัน่ข้ึน
มานะ เราใชป้ระโยชน์ของมนันะ “ศีล สมาธิ ปัญญา”  

ท่ีวา่ภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญามนัจะเกิด  

น ้าร้อนปลาเป็น น ้าเยน็ปลาตาย น ้าเยน็น่ีปลาตายหมด อยูก่บัน ้ าเยน็น่ีสบายๆ โอ๋ย! สบาย...
ตายเกล้ียง เขาจบัไปกินหมดน่ะ น ้าร้อนนะเขาจะตม้อยูแ่ลว้นะ เป็นนะ น ้าร้อนน่ีมนัร้อน มนัวิกฤต
แลว้ มนัมีความทุกขแ์ลว้ มนัตอ้งด้ินรน มนัเอาตวัรอดได ้น ้าร้อนน่ีปลาเป็น น ้าเยน็ปลาตาย  

จิต ถา้มนัสงบเขา้ไปนะ ถา้มนัเห็นของมนันะ มนัขวนขวายของมนันะ เด๋ียวมนัเอาตวัรอด
ได ้ แต่เราไม่ยอม เราอยากอยูก่บัน ้ าเยน็ อยูก่บัความสะดวกสบาย ภาวนาก ็ โอ!้ ทางจงกรมน่ีปพูรม
เลยล่ะ จะคลานไปคลานมา ข้ีเกียจเดิน ต่อไปภาวนาน่ีจา้งคนภาวนาแทนนะ เอง็ภาวนาแทนที แลว้
เอามรรคผลมาใหก้ ู 

(หวัเราะ) เยาะเยย้กิเลสไง พดูเยาะเยย้กิเลสมนั  

จะจา้งใหเ้ขาภาวนาแทนนะ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก ถา้มนัเป็นไปไดน้ะ เราพดูบ่อย เวลาพวก
เราคิดกนั อยากสะดวก อยากสบายต่างๆ ถา้มีทางอะไรท่ีมนัสะดวกสบายกวา่น้ีนะ พระพทุธเจา้ท า
ใหแ้ลว้ เราเช่ือมัน่มากวา่ในจกัรวาล ในโลกน่ีไม่มีใครมีความรู้เกินองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
ไม่มีใครมีบารมี ความรู้ความเห็น ความรู้โลกนอก-โลกในไดเ้ท่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปรารถนามาร้ือสตัวข์นสตัว ์ 

มนัเหมือนกบัน ้าใจของพอ่แม่กบัลกู น ้ าใจของพอ่แม่กบัลกู พอ่แม่เป็นพระอรหนัตข์องลกู 
ของลกูกเ็ป็นสายบุญสายกรรม แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระอรหนัตข์องบุคคล
สาธารณะนะ ทุกขสัจ ตั้งแต่กษตัริยม์าจนยาจกเขญ็ใจ เป็นพระอรหนัตข์องทุกๆ คนเลย แลว้ท่าน
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ปรารถนามาร้ือสตัวข์นสตัว ์ ท่านตอ้งหาวิธีท่ีง่ายท่ีสุด สะดวกท่ีสุด ปูพรมใหเ้ราเดินท่ีสุดเลย กต็อ้ง
แค่น้ี  

แลว้เราจะไปหาอีกท่ีไหน ไปเช่ือพระองคน์ั้นสอนอยา่งน้ี องคน้ี์สอนอยา่งนั้นนะ  

เราบอก “คนคิดไดอ้ยา่งน้ีน่ีโง่ฉิบหายเลย” 

ถา้มีทางนะ พระพทุธเจา้สอนก่อนเพื่อน พระพทุธเจา้สอนแลว้ พระพทุธเจา้บอกแลว้ ไม่มี
ใครฉลาดเกินองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้หรอก ไม่มี  

ฉะนั้น ถา้ใจสงบ ใจอยากสงบ อยากมีหลกัมีเกณฑ ์เราตั้งใจ เราท าของเราได ้เราตอ้งท าของ
เราได ้ตั้งสตินะ เราจะได ้๕ นาที ๑๐ นาที ฝึกไปเร่ือยๆ นกักีฬานะ เขาจะไดแ้ชมป์มาน่ี เขาไม่ใช่ข้ึน
แข่งคร้ังแรกไดแ้ชมป์หรอก เขาตอ้งชนะคู่แข่งมาเร่ือยๆ ชนะคู่แข่งมามากๆ เขาถึงจะไดแ้ชมป์นะ 
ในการปฏิบติัของเราน่ีมนักจ็ะชนะกิเลสไปเร่ือยๆ  

การปฏิบติันะ ระหวา่งธรรมะกบักิเลสมนัแข่งขนัในหวัใจของเรา ถา้ใครวิปัสสนายิง่จะเห็น
เลยวา่การแข่งขนัระหวา่งธรรมกบักิเลสมนัแข่งขนักนัขนาดไหน ถา้ธรรมชนะนะ วา่ง โล่ง โอ๋ย! 
เหมือนกบัพระอรหนัตเ์ลย ถา้วนัไหนกิเลสชนะนะ มนัเหยยีบหวัจมดินเลยล่ะ เหยยีบหวัจมดินเลย 
ทุกขม์าก เพราะเดินจงกรมมาทั้งเหน่ือยทั้งอ่อน นัง่ทรมานมาก น่ีมนัเป็นการแข่งขนักนัระหวา่ง
กิเลสกบัธรรมในหวัใจ แลว้ถา้แข่งขนักนับ่อยคร้ังเขา้ๆ 

แลว้ถา้ปฏิบติัสบายๆ สบายๆ สบายๆ น่ะเอาความสกปรกซุกใตพ้รมหมดน่ะ เอาพรมปูไว ้
อะไรกก็วาดเขา้ไปใตพ้รม กวาดเขา้ไปใตพ้รม แลว้วา่เป็นธรรมกนั ไม่ใช่หรอก ไม่ใช่ ไม่ไดแ้กไ้ข
อะไรเลย ไม่ไดท้  าอะไรเลย ฤๅษีชีไพร  

ถาม :  ปุถุชน สามารถท าใหจิ้ตบริสุทธ์ิเหมือนพระอรหนัตช์ัว่คราวไดห้รือไม่ ถา้ท าได ้ ท า
อยา่งไร? 
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หลวงพ่อ : ไม่ได ้ ไม่ไดห้รอก ปุถุชนท าใหจิ้ตเหมือนพระอรหนัต ์ สะอาดบริสุทธ์ิเหมือนพระ
อรหนัตไ์ม่ได ้ ขนาดปุถุชน แมแ้ต่พระอนาคา พระอนาคาต ่ากวา่พระอรหนัตน์ะ เวลาพระอนาคา
ก าหนดจิตๆ พอจิตสงบ อยา่งไรกแ็ลว้แต่ เพราะวา่จิตสงบขนาดไหนนะ มนัจะมีอวิชชาอยูใ่นจิต 
ฉะนั้น ค าวา่ “มีอวิชชาอยูใ่นจิต” มนัจะสะอาดเหมือนพระอรหนัตไ์ดอ้ยา่งไร? 

พระอรหนัตคื์อไม่มีอวิชชา คือสะอาดบริสุทธ์ิแบบไม่มีกิเลสเลย แต่ในเม่ือปุถุชน น่ีพระ
อนาคานะ แต่ถา้เป็นปุถุชน มนักิเลส ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ ถา้กิเลส ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ ถา้ท าใหจิ้ตเป็น
สมาธิ มนักกิ็เลสคือความสกปรก มนัซุกอยูใ่นหวัใจนั้น เหมือนเดก็น่ี ในโลกเขาบอกเดก็น่ีไร้
เดียงสา สะอาดบริสุทธ์ิ ไร้เดียงสา น่ีเป็นความสะอาดบริสุทธ์ิไร้เดียงสาของโลกไง  

ถา้สะอาด ไร้เดียงสา เวลามนัร้องไห ้มนัต่อรองกบัเรา มนัร้องไห ้มนัไร้เดียงสาไหม? มนัไม่
ไร้เดียงสาหรอก คือวา่มนัไร้เดียงสา มนัคิดกนัแบบโลก เดก็น้ีไร้เดียงสา ไร้เดียงสาโดยสญัชาตญาณ 
เพราะเดก็มนัยงัสะอาด ยงัเป็นผา้ขาว แต่มนัอวิชชานะ เพราะมนัเกิด แมแ้ต่เป็นตวัออ่นในครรภ ์นัน่
คืออวิชชาแลว้ เพราะปฏิสนธิจิตมนัพาเกิด ปฏิสนธิจิตคือตวัอวชิชา คือตวัภพ ตวัปฏิสนธิจิตคือจิต
วิญญาณท่ีตวัเกิด ไม่ใช่วิญญาณตวัรับรู้ น่ีวิญญาณมนัซอ้นกนัเยอะมาก พอมนัมาเกิด มนัมาเกิดใน
ไข่เป็นตวัอ่อน แลว้กฟั็กตวัอ่อนจนอยูใ่นครรภ ์เวลามนัไม่พอใจมนัด้ิน ทอ้งเกือบพงัน่ะ แลว้บอกวา่
มนับริสุทธ์ิ ไม่มีทาง  

ทีน้ีพอมนัไร้เดียงสา ไร้เดียงสาแบบทางวทิยาศาสตร์ คิดไดก้นัแค่น้ีไง แต่ไม่บริสุทธ์ิหรอก 
ความไร้เดียงสาไม่ใช่ความบริสุทธ์ิ เพราะพระอรหนัตไ์ม่ใช่ไร้เดียงสา พระอรหนัตไ์ม่ใช่ไร้เดียงสา
หรอก พระอรหนัตน่ี์รอบรู้หมด ไม่ใช่ไร้เดียงสา ถา้ความไร้เดียงสาเป็นความสะอาดบริสุทธ์ิ พระ
อรหนัตก์ไ็ร้เดียงสา จากเราน่ีปฏิบติักนั ปฏิบติัไปใหเ้ป็นคนไร้เดียงสา (หวัเราะ) 

ความบริสุทธ์ิน่ีมนัความคิดบริสุทธ์ิของโลกไง โลกบริสุทธ์ิเขาคิดกนัอยา่งนั้น ฉะนั้น ปุถุชน
ท าไม่ไดห้รอก เพียงแต่วา่มนัเหมือนกบัวา่ความสกปรกอยูใ่ตพ้รม คือมนัเป็นความบริสุทธ์ิขา้งนอก 
อนัน้ีมนัเป็นมารยาทสงัคมนะ ถา้มารยาทสงัคม มารยาทดี อ่อนชอ้ยน่ิมนวล มารยาทสงัคม มารยาท
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หยาบ หยาบกระโชกโฮกฮากขนาดไหน กิเลสเหมือนกนั อวิชชาตวัเดียวกนั มนัเป็นจริตไง 
โทสจริต โมหะจริต โลภจริต มนัเป็นจริตของคน  

มีพระสมยัพทุธกาลนะ สงบเสง่ียมมาก สนัตะกาย อยูท่ี่นัง่น่ีเหมือนพระพทุธรูปเลย พระท่ี
ไหนมาเห็น น่ีพระอรหนัต ์ พระอรหนัต ์ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ น่ีพระอรหนัต ์
พระพทุธเจา้นิมนตม์าเลย  

“ไหนสนัตะกาย เขาวา่เธอเป็นพระอรหนัตเ์หรอ” 

กไ็ม่เป็นอยูแ่ลว้ ต่อหนา้พระพทุธเจา้ไม่มีใครกลา้โกหกหรอก “ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่” 

สนัตะกายไม่ใช่พระอรหนัต ์แต่เพราะดว้ยเขาเคยเกิดเป็นราชสีห์ เป็นเสือ ก่อนจะออกหากิน
เขาจะนอน แลว้ต่ืนข้ึนมาร่างกายเขาจะไม่ขยบัเลย แลว้ถา้ไม่ขยบัเลยเขาถึงจะออกหากิน ถา้ร่างกาย
ขยบัจะนอนอีก ไม่ยอมใหกิ้ริยาขยบัเลย เขาเป็นอยา่งน้ีถึง ๕๐๐ ชาติ พอเขามาเกิดเป็นมนุษย ์ นัง่
เฉยๆ นัง่น่ีเหมือนแท่งปูนเลย ใครไปเห็นเขา้ น่ีพระอรหนัต์ๆ  ไม่ไดเ้ป็น กิเลส ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ 

พอไปหาพระพทุธเจา้เทศน์เลย สนัตะกาย กายท่ีสงบ สงบแต่กาย ใจไม่สงบ กายสงบเสง่ียม
มาก หวัใจกิเลสทั้งนั้น พอหวัใจ กิเลส ใหข้ดุคุย้ ใหแ้ยกแยะกิเลส แยกแยะ จนเทศนาวา่การ จนสนั
ตะกายเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเลย น่ีไง กิริยามารยาทไง มนัอยูท่ี่จริตนิสยั  

ดูสิ พระสนัตะกาย นัง่แบบพระพทุธรูปเลย พระสารีบุตรเป็นอคัรสาวกเบ้ืองขวา เป็นพระ
อรหนัต ์เวลาเขานิมนตไ์ปบา้น โดดขา้มร่องน ้า ร่องสวนน่ีโดดขา้ม  

“โอ!้ ท าไมพระอรหนัตกิ์ริยาเหมือนลิง” ไปฟ้องพระพทุธเจา้เหมือนกนั 

พระสารีบุตรมีอยูช่าติหน่ึงเคยเกิดเป็นลิง ความนิสยัของลิงมนัติดมา พอมนัติดมา เห็นไหม 
มารยาทสงัคมมนัส่วนมารยาทสงัคมนะ แต่การท าความสะอาด แต่พดูถึงนะวา่ ปุถุชนมีสิทธ์ิท าจิต
ใหบ้ริสุทธ์ิไหม? มี มีทุกคน เราเกิดมาเป็นญาติกนัโดยธรรม มนุษยเ์กิดมาน่ีเป็นญาติกนัโดยธรรม  
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ธรรมะคือความเสมอภาค จะเศรษฐีกฎุุมพี ยาจกเขญ็ใจ พระอรหนัตใ์นสมยัพทุธกาล 
พระกสัสปะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ตกลงกบัภรรยากนัวา่จะออกบวช แจกทานอยู ่ ๗ วนั ไม่มีวนั
หมด พระอรหนัตบ์างองคใ์นสมยัพทุธกาลไม่มีจะกิน ไม่มีจะกิน บิณฑบาตไม่ไดกิ้นเลย พระ
อรหนัตเ์หมือนกนั เศรษฐีกฎุุมพีมาเป็นพระอรหนัตก์มี็ ยาจกเขญ็ใจมาเป็นพระอรหนัตก์มี็  

จะบอกวา่ จิตปุถุชนท าใหเ้ป็นพระอรหนัตไ์ดไ้หม? ไดทุ้กดวงเลย  

มีสิทธ์ิทุกดวงเลย มีสิทธิท าได ้สิทธิท าไดเ้พราะอะไร? เพราะพระไตรปิฎกมนัเป็นกิริยาของ
ธรรม ธรรมะจริงๆ คืออยูใ่นหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระอรหนัตคื์อหวัใจของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระอรหนัต ์ ใจดวงนั้นรู้จริง แลว้แสดงธรรม แสดงธรรมคือ
การบอกเล่า คือกิริยา ธรรมในพระไตรปิฎกเป็นกิริยา วิธีการท่ีอยูใ่นพระไตรปิฎก ไม่ใช่ตวัธรรมะ
จริง ตวัธรรมะจริงคือตวัหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แต่ตูพ้ระไตรปิฎกเป็นวิธีการ
เขา้ไปถึงธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้  

แต่ชาวพทุธน่ะเขา้ใจผดิ คิดวา่ตูพ้ระไตรปิฎกเป็นธรรม กราบกนัใหญ่เลย กราบ
พระไตรปิฎก กราบกระดาษ พวกน้ีกราบกระดาษกบักราบตูพ้ระไตรปิฎก กราบแลว้กราบอีกวา่เป็น
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ไม่ไดบ้อกอยา่งนั้น พระพทุธเจา้บอกวา่ให้
อ่าน ใหร้ื้อคน้ เพราะอ่านมนักเ็ขา้ไปสนใจ เห็นไหม อ่านเขา้ไปแลว้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหม้นั
เป็นความรู้สึกของเรา  

ส่ิงท่ีจะสมัผสัธรรมได ้เป็นความรู้สึก คือหวัใจของมนุษย ์หวัใจของสตัวโ์ลกไปสมัผสั อ่าน
แลว้สมัผสัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ นั้นน่ะ คือส่ิงท่ีสมัผสัธรรม คือธรรมท่ีแสดง
ตวั  

ตูพ้ระไตรปิฎกนะ ถา้พระไตรปิฎก อ่านเฉยๆ น่ีสู้ปลวกไม่ได ้ปลวกมนักินทั้งเล่มเลย ปลวก
มนักินพระไตรปิฎกเขา้ไปในทอ้งเลย มนักไ็ม่ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ มนัไม่ไดเ้ป็น ปลวกไม่ไดเ้ป็น
พระอรหนัตห์รอก มนักินเขา้ไปเลย  
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พดูใหเ้ห็นภาพชดัๆ ไง เราจะไดเ้ขา้ใจวา่อะไรควรหรือไม่ควร เราไปอ่านกนัมานะ แลว้เรา
เอาวิธีการนั้นเป็นเป้าหมาย เวลาเราชนกบัพวกอภิธรรม อนันั้นมนัเป็นวิธีการ ไม่ใช่เป้าหมาย แลว้
เอาเป้าหมายมาวิเคราะห์วิจยักนั เหมือนกรอบ เอากรอบมาวิเคราะห์วิจยักนั แลว้กติ็ดในกรอบนั้น 
เอากรอบมาขงัตวัเองไว ้แลว้ขยบัไม่ได ้ท าอยา่งนั้นกผ็ดิ ท าอยา่งน้ีกผ็ดิ  

กผ็ดิ ผดิตรงท่ีเอง็ท านัน่ล่ะ ท าไปตามธรรมชาติเลย เหมือนเดก็เลย การปฏิบติัใหม่เหมือน
เดก็ ไม่รู้อะไรไปหมดหรอก พอท าไปทั้งผดิทั้งถกูไปน่ะ เด๋ียวสมาธิมนัเกิดข้ึนมา ออ้! เวลามนัเส่ือม
ข้ึนไป เออ้! อา้ว แลว้มนัรักษาอยา่งไร อืม! มนัรู้ไปเร่ือย มนัพฒันาไปเร่ือย พอสมาธิอยา่งน้ีนะ แลว้
พอสมาธิเตม็ท่ีแลว้นะ ท าแลว้มนักแ็ค่น้ี มนัไปไหนไม่รอดแลว้ อา้ว! แลว้ถา้ไม่ออกวิปัสสนา ท าไม
ไม่ออกล่ะ? ไม่ออกกคิ็ดวา่สมาธิเป็นนิพพาน ครูบาอาจารยต์อ้งตีออก  

เพราะพวกเรามนัเหมือนสามลอ้ถกูหวย สามลอ้ไดส้กัลา้นหน่ึงน่ีรวยมากเลยล่ะ เศรษฐี
พนัลา้น ร้อยลา้ย โอ๋ย! ไอเ้งินแค่น้ีเงินเลก็นอ้ยของเขาเลย น่ีเหมือนกนั พอจิตเขา้ไปสมัผสัสมาธิ 
โอโ้ฮ! นิพพาน นิพพาน...ยงัหรอก ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไอส้ามลอ้ถกูหวย เด๋ียวจะรู้ ท าเขา้ไปเถอะ เด๋ียวมนั
จะเขา้ไปอีกโอโ้ฮ! เศรษฐีโลกเขามีเป็นแสนๆ ลา้นนะ เขาไม่ใช่มีแค่ลา้นเดียวอยา่งมึงน้ีหรอก  

พอท าเขา้ไปมนัจะลึกเขา้ไปเร่ือยๆ นะ มนัไม่เคยสมัผสั จิตมนัไม่เคยสมัผสั พอเขา้ไปสมัผสั
เขา้กต่ื็นเตน้ ต่ืนเตน้ มหศัจรรย ์โอ๋ย! ลึกลบั มรรคหยาบ มรรคละเอียดไง น่ีไง สปัปายะ ๔ ท่ีอาจารย์
ส าคญั ส าคญัตรงน้ีไง แลว้ประสบการณ์อยา่งน้ี ใจปฏิบติัมาทุกดวง ถา้ใจดวงไหนไม่เคย
ประสบการณ์อยา่งน้ีนะ ไม่เคยภาวนา คนภาวนา ถา้ไม่เจอประสบการณ์อยา่งน้ีเลยเป็นไปไม่ได ้คน
เคยกินขา้ว ขา้วเขา้ปากตอ้งรู้วา่เป็นขา้ว คนไม่เคยกินขา้วไปสอนเขากินขา้ว แลว้ตวัเองไม่เคยสมัผสั 
มนัจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่อะไรคือขา้ว  

ฉะนั้นถึงบอกวา่ จิตทุกคน เราจะบอกวา่ จิต 

ถาม :  ปุถุชน สามารถท าใหจิ้ตบริสุทธ์ิเหมือนพระอรหนัตช์ัว่คราวบา้งไดไ้หม? 
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หลวงพ่อ : ไม่ได ้ไม่ไดห้รอก ไม่ได ้สงบขนาดไหนนะ จิตรวมขนาดไหน อวิชชาอยูใ่นนั้น ค า
วา่ “อวิชชาอยูใ่นนั้น” เพราะอะไร? เพราะถา้จิตสงบขนาดไหน ความรู้ขนาดไหน ใครเป็นคนรู้? จิต
เป็นคนรู้ใช่ไหม  

 ถา้เรานัง่สงบ เราเห็น เรามีความรู้มหศัจรรยเ์ลย โยมรู้กบัเราไหม? โยมไม่รู้หรอก เพราะใจ
ของโยม แต่ถา้เรานัง่ เรารู้นะ โอโ้ฮ! จิตสวา่งกรู้็วา่สวา่ง เห็นนิมิตเรากรู้็วา่เห็นนิมิต แลว้ใครรู้? กใ็จ
รู้ แลว้ใจรู้ ใจมนัคืออะไร? ใจมนัคือตวัภวาสวะ ใจเป็นตวัภวาสวะนะ น่ีตวัตนไง 

เราพดูอยา่งน้ีป๊ับ วิทยาศาสตร์จะคา้นเลย อา้ว! ถา้เป็นตวัตนเป็นอยา่งไร? แลว้จะฆ่าตวัตน
อยา่งไร? ตวัตนฆ่าตวัตนอยา่งไร? น่ีไง อวิชชา ถึงเวลาเขา้ไปฆ่ามนั ถึงเวลา แลว้กระแสของมรรค
มนัจะเขา้ไปท าลายตวัมนัเองอยา่งไร? ถา้ไม่เคยท านะ ลกูศิษยท่ี์เขาท า เขาถึงเวลาเขามาถามนะ 
อาจารยต์อบเขาไม่ไดน้ะ เขาจะบอกเลย น่ีจานกระเบ้ือง มนัจะมาสอนเขาไม่ไดห้รอก แต่ถา้จะเป็น
อาจารยเ์ขานะ พระท่ีเขาลงกนั เขาลงกนัตรงน้ี  

ในครอบครัวเรานะ สามีภรรยาน่ีจะรู้นิสยักนั เพราะอยูก่นัมาทั้งชีวิต พระปฏิบติักนัมา เขา
อยูก่นัมา ๑๐ ปี ๒๐ ปีนะ ศีลจะรู้ไดเ้ม่ืออยูด่ว้ยกนั ธรรมะจะรู้ไดเ้วลาแสดง ธรรมะน่ีรู้ได ้พระน่ีกลวั
มาก กลวัเร่ืองการเทศน์ ถา้เทศน์ภาคปริยติัไม่กลวั เพราะอ่านหนงัสือ เอาพระไตรปิฎกมาอ่านเลย 
ปรมตัถธรรม อ่านธรรมพระพทุธเจา้ ใครเถียงมาสิ ธรรมะพระพทุธเจา้ เพราะมนัอ่านเอา  

แต่ถา้แสดงธรรมมนัออกก๋ึนในหวัใจ ก๋ึนใครมีมากมีนอ้ย ก๋ึนเลก็ก๋ึนใหญ่มนัแสดงออกหมด 
ถามแลว้ตอบไม่ได ้ น่ีกิริยา ความอยูด่ว้ยกนั ศีลจะรู้ไดเ้ม่ืออยูด่ว้ยกนั ศีล มนัอยูด่ว้ยกนั ๕ ปี ๑๐ ปี 
เห็นหมดล่ะ ท าผดิท าถกู คลุกคลีดว้ยกนั ท าผดิท าถกูจะรู้หมด แลว้ถา้รู้หมด คราวน้ียอมรับกนั ไม่
ยอมรับกนั  

แลว้เวลาปฏิบติัไป ติดขดัข้ึนไป ไปถามครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยต์อบไดไ้หม ถา้ครูบา
อาจารยต์อบไม่ได ้เคลียร์ไม่ได ้เหมือนไปหาหมอเลยล่ะ ไปโรงพยาบาลไหนนะ เขาไม่มีหมอ ไม่มี
เคร่ืองมือ วิง่หาโรงพยาบาลไปมนัทุกโรงพยาบาลเลย แลว้โรคกน้ีูใครรักษาวะ ท่ีพระเขาหาอาจารย์
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กนั เขาหาอาจารยก์นัอยา่งน้ี เขาหาคนแกเ้ขา ถา้แกไ้ม่ไดเ้ขาไม่ยอมใหเ้ป็นอาจารยเ์ขาหรอก ถึงวา่ 
สปัปายะ ๔ ไง 

อนัน้ีส าคญั 

ปัญหาหญา้ปากคอกน่ีนะ ปัญหาเลก็ๆ นอ้ยๆ น่ีกลบัเป็นความจริงนะ เวลาเรา ลกูศิษยใ์หม่ๆ 
เขาบอกเลยล่ะ เวลาไปปฏิบติัน่ีใครกส็อนได ้ หลวงพอ่ แลว้เวลาติดขดัแลว้ค่อยไปหาครูบาอาจารย ์
นัน่น่ะ เจ๊งหมดเลย เพราะเราเคยอยูก่บัครูบาอาจารยน์ะ ถา้พระโดยทัว่ไป เวลาไม่รู้เร่ือง จะเทศน์
อวิชชาอยา่งเดียว แต่ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมนะ ท่านจะเทศน์พื้นฐานข้ึนมา ไอห้ญา้ปากคอกน่ี
ส าคญั เหมือนกบัการศึกษาของเดก็ เดก็น่ีนะ ถา้เขา้อนุบาลนะ ถา้เขาวางรากฐานการศึกษาให้เดก็
มนัแน่นนะ เดก็มนัโตข้ึนมาจะเรียนไดดี้มากเลย ถา้เดก็นะ รากฐานกลวงนะ พอเรียนข้ึนไปขา้งบน
เด๋ียวมีปัญหา  

ในการปฏิบติัเบ้ืองตน้ เหมือนการหาน ้ามนั เวลาหาน ้ามนั การส ารวจหาน ้ามนัน่ีลงทุนไป
เป็นพนัๆ ลา้นเลย แต่ถา้รู้วา่น ้ ามนัอยูท่ี่ไหนนะ ลงทุนเจาะนะง่ายกวา่เยอะเลย เราจะเขา้สมาธิ เราจะ
เร่ิมปฏิบติั เร่ิมตน้น่ีล่ะ เร่ิมตน้ถา้ท าดี มนัจะไปดีตลอด  

หลวงปู่ มัน่บอกไวใ้นมุตโตทยั ถา้ตน้มนัคด มรรคผลไม่มี ตน้มนัคด ปลายหาท่ีจบไม่ได ้
เพราะตน้มนัคด ถา้ตน้มนัตรง ไมน้ะ ตน้มนัตรง มนัจะข้ึนตรงไปตลอดเลย ถา้ตน้ไมม้นัคดดูสิ บาง
ตน้ไมม้นัคด ไมม้นัติดดิน มนัจะราบดินไปเลย ไม่ข้ึนเลย น่ีมนัถึงบอก  

ถาม :  ถา้จะลองฝึกพทุโธ ทั้งวนัทั้งคืน ๓ วนั จะมีจุดพกับา้งไหมคะ? หรือวา่ไม่ตอ้งหยดุ
เลย เพราะวา่มนัจะเครียดมาก ถา้จะอยูก่บัลมหายใจบา้งจะไดไ้หม? 

หลวงพ่อ : เห็นไหม ค าถามอยา่งน้ี อยา่งน้ีมนัถามมาแบบ โทษนะ น่ีเราพดูกนัแบบอาจารยก์บั
ศิษยน์ะ เวลาพดูไปเด๋ียวจะสะดุง้ วา่ทุกที ไม่ไดว้า่ พดูใหเ้ห็นภาพน่ะ มนัถามมาแบบเดก็ๆ มนัถาม
มาแบบอนุบาล ถามมาแบบไม่เคยปฏิบติั แต่น่ีกเ็พราะไม่เคยปฏิบติั น่ีคนเขาแบบวา่คฤหสัถใ์ช่ไหม 
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เขาถึงถามวา่ “ถา้ปฏิบติัพทุโธๆ สกั ๓ วนัโดยไม่หยดุพกัเลย จะตอ้งหยดุพกัเลย หรือไม่ตอ้งหยดุพกั
เลย”  

 นึกวา่ ๓ วนัน้ีมนัเยอะไง ๓ วนัน่ีมนัของเล่น เขาอยูก่บัพทุโธทั้งปีทั้งชาติ พทุโธๆๆๆๆ อยู่
อยา่งน้ีทั้งปีทั้งชาตินะ ไอ ้๓ วนัน่ีเดก็เล่นขายของ ทีน้ีเพียงแต่วา่ส าหรับเรา ๓ วนัน่ีโอโ้ฮ! ๓ วนัน่ีก็
หนกัมากแลว้ ๕ นาที ๑๐ นาทีมนักจ็ะเป็นจะตาย ๓ วนัน่ีมนัเร่ืองมหาศาลแลว้  

๓ วนัเพราะอะไรรู้ไหม? เวลาเราพดูกบัลกูศิษยน์ะ เวลาเราพดูกบัลกูศิษย ์ บอก โยมเป็น
นกักีฬาสมคัรเล่น นกักีฬาสมคัรเล่นเขาสมคัรเล่น เขามาแข่งดว้ยความสมคัรเล่น พระน่ีนกักีฬา
อาชีพ นกักีฬาสมคัรเล่นกบันกักีฬาอาชีพ การฝึกกต่็างกนั นกักีฬาสมคัรเล่นเขาฝึกเป็นเม่ือมีการ
แข่งขนั พอมีการแข่งขนั นกักีฬาสมคัรเล่นเขาจะเกบ็ตวัเพื่อเป็นการแข่งขนัเป็นคร้ังคราว แต่นกักีฬา
อาชีพมนัมีรายการแข่งตลอดปี แลว้เขาจะฝึกตวัทั้งปีทั้งชาติ  

พระคือนกักีฬาอาชีพ จะตอ้งฝึกตวัเองทุกวินาที แต่คฤหสัถน่ี์นกักีฬาสมคัรเล่น สมคัรเล่น
เพราะมีอาชีพ มีหนา้ท่ีการงาน เด๋ียวกต็อ้งไปท าหนา้ท่ีการงาน เด๋ียวกม็าอยากภาวนา เป็นเหมือน
นกักีฬาสมคัรเล่น แต่นกักีฬาสมคัรเล่น เวลาเขาบรรลุธรรมข้ึนมา นกักีฬาอาชีพน่ีงงเลยล่ะ มนัอยูท่ี่
วาสนานะ 

ฉะนั้น ค าวา่ “ไอ ้๓ วนั” จะก่ีวนักไ็ด ้เพราะค าวา่ “พทุโธ” มนัมีอยู ่๒ ประเดน็ ประเดน็หน่ึง 
ลมหายใจเขา้นึก “พทุ” ลมหายใจออกนึก “โธ” เพราะมนัเป็นรูปธรรม การสอนคร้ังแรก ใครมาหา
เราเรากจ็ะสอนอยา่งน้ี สอนใหม่ๆ นะ ลมหายใจเขา้ใหนึ้ก “พทุ” ลมหายใจออกใหนึ้ก “โธ” เพราะ
อะไรรู้ไหม? เพราะมนัเป็นรูปธรรม ความรู้สึกเป็นนามธรรม ถา้ความรู้สึกเป็นนามธรรม เราสอน
คนใหม่ๆ ไปจบัความส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนัจะไปควา้เอาอากาศท่ีไหน มนัยากไปหมด  

การปฏิบติัใหม่ๆ น่าเห็นใจมากวา่มนัยากมาก มนัยากมากเพราะอะไร? เพราะส่ิงท่ีมนัเคย ส่ิง
ท่ีทวนกระแสไง จิตน้ีมนัส่งออก มนัไม่รับรู้ ดูสิ ส่ิงท่ีเป็นวตัถุ แบงก ์ โอโ้ฮ! มนัเห็นหมดเลย แลว้
มนัรู้เลยวา่แบงกต์อ้งแบงก ์๑๐ แบงก ์๕ มนัรู้หมดนะ มนัจ าไดห้มด แต่มนันึกพทุโธน่ีมนัลืมตลอด
เลย เพราะส่ิงนั้นมนัเป็นวตัถุ เพราะมนัถกูกบักิเลส ถกูกบัความชอบใจ 
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แต่ท่ีเป็นนามธรรมมนัระลึกไม่ได ้ ถา้ระลึกไม่ได ้ เราจะตอ้งใหเ้ขาจบัตอ้งได ้ การจบัตอ้งได ้
ถา้ลมหายใจมนัส่ิงท่ีสมัผสั แลว้นึก เขา้นึก “พทุ” ออกนึก “โธ” แต่เวลาภาวนาไปรู้เลย ต่อไป
ขา้งหนา้จะมีอุปสรรค อุปสรรคอะไรรู้ไหม?  

อุปสรรควา่ ๑. ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก น่ีมนัเป็นอานาปานสติ มนักต็อ้งมีความรู้สึก
อนัหน่ึงแลว้ แลว้พทุโธน่ีเป็นพทุธานุสติ ก าหนดพทุโธๆ พทุธานุสติ ธมัโมๆๆ ธมัมานุสติ สงัโฆๆๆ 
สงัฆานุสติ เห็นไหม ส่ิงน้ีมนัเป็นกรรมฐานคนละหอ้ง แต่เอามารวมกนัเพื่อจะใหม้นัเป็นรูปธรรม 
เพื่อใหผู้ท่ี้หดัปฏิบติัใหม่จบัตอ้ง  

การจบัตอ้ง นกักีฬาใหม่จบัตอ้ง มนัฝึกฝนง่ายข้ึนมา แต่พอไปๆๆ เพราะนกักีฬาใหม่ใช่ไหม 
จบัตอ้งไดน่ี้มนัจบัตอ้งได ้แต่พอไปแลว้มนัใชน้ ้ าหนกัมาก ใชก้  าลงัมากกวา่เขา เพราะมนัตอ้งนึกทั้ง
พทุโธดว้ย ทั้งลมหายใจเขา้ออกดว้ย สติมนัถึงแยกออกเป็น ๒ ฝ่าย แลว้มนักจ็ะตกภวงัค ์ มนัจะไป
นัง่หลบั พทุโธๆๆๆ แลว้นอนหลบัไม่ต่ืนน่ะ  

ฉะนั้นพอนอนหลบัไม่ต่ืน เขา้มา “หลวงพอ่ หลบัครับ” 

“เออ ถา้หลบันะ แยกๆๆ เอาลมหายใจอนัใดอนัหน่ึง หรือเอาพทุโธอยา่งเดียวไดไ้หม”  

น้ีจะเขา้พทุโธแลว้ ทีน้ีพอก าหนด ถา้พทุโธนะ พทุโธ พทุธานุสติ ไม่เก่ียวกบัลมหายใจ พทุ
โธๆๆๆ ถา้วนัไหนนะ เราออกไป เรามีอารมณ์ความรู้สึกกระทบกระเทือนกบัใคร พอ
กระทบกระเทือน พดูง่ายๆ เลย เหมือนกบัมีปัญหากบัใคร พอมีปัญหากบัใครป๊ับ อารมณ์มนัจะ
รุนแรงมาก พออารมณ์รุนแรงมาก อารมณ์รุนแรงเป็นอารมณ์ประธาน อารมณ์ประธานคือ
ความรู้สึกของจิตมนัคิดถึงอารมณ์นั้น มนัมีแรงฉุดกระชากแรงมาก  

ฉะนั้นแรงฉุดกระชากแรงมาก อารมณ์ประธานมนัอยูก่บัใจแลว้ เราจะเอาใหม้นัอยูก่บัเรา 
พทุโธน่ี เราตอ้ง พทุโธๆๆๆ พทุโธไวๆ สู้กบัมนัเลย คืออารมณ์ประธาน มนัอารมณ์ความรู้สึกอยูก่บั
มนัใช่ไหม กดึ็งมนัมาท่ีพทุโธใหไ้ด ้ ถา้มนัดึงความรู้สึกน้ีมาท่ีพทุโธใหไ้ด ้ มนัอยูก่บัค  าบริกรรม 
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อารมณ์ความรู้สึกท่ีโดนกระทบกระเทือนมามนัจะหายไปเอง เพราะจิต ธรรมชาติของจิตมนัเป็น
หน่ึงเดียว มนัรับรู้อารมณ์ไดห้น่ึงเดียว  

แต่ท าไมคนคิดซอ้นไดล่้ะ คิดซอ้นไดเ้พราะจิตมนัเร็ว จิตน้ีเร็วกวา่คอมพิวเตอร์อีก เร็วกวา่
เพราะอะไร? เพราะมนัคิดพทุโธ แต่มนักคิ็ดอีกเร่ืองหน่ึงได ้แต่ถา้พทุโธๆๆ จนมนัเป็นพทุโธนะ จิต
มนัเป็นพทุโธทั้งหมดนะ คิดไม่ได ้ เพราะมนัเป็นหน่ึงเดียว ธรรมชาติของจิตน้ีเป็นหน่ึงเดียว หน่ึง
เดียว รู้ไดอ้นัเดียว มือน่ีจบัของไดช้ิ้นเดียว แต่บางทีเราชอบจบัหลายๆ ช้ิน มือน่ีจบัของไดช้ิ้นเดียว 
ถา้จะจบัของช้ินอ่ืนตอ้งวางช้ินน้ีก่อนแลว้ค่อยจบัส่ิงอ่ืน 

ถา้มนัเป็นพทุโธเตม็ท่ีของมนั เน้ือของจิตมนัเป็นหน่ึงเดียว ฉะนั้น ถา้เป็นหน่ึงเดียวอยา่งน้ี 
ถึงบอกไปวิเวกท่ีไหนไม่ตอ้งกลวัผ ีไม่ตอ้งกลวัอะไรเลย ถา้อยูก่บัพทุโธนะ จะไม่มีอะไรเลย เพราะ
จิตมนัเป็นตวัจิต มนัจะไม่ออกรับรู้อะไรเลย  

ทีน้ีพทุโธๆๆ พทุโธเขา้ไปเร็วๆ เขา้นะ พทุโธเขา้ไปมนัจะดึงอารมณ์จากท่ีเรา
กระทบกระเทือนมาอยูท่ี่พทุโธ พออยูท่ี่พทุโธไปเร่ือยๆ พทุโธๆๆ ไปถึงท่ีสุดแลว้นะ มนัเป็นพทุโธ
เองนะ มนันึกอะไรไม่ออกเลย  

แลว้ถา้มนัเป็นพทุโธนะ ค าน้ี มีครูบาอาจารยท่ี์สอนพทุโธไวๆ เราน่ีนะเป็นรุ่นหลาน เป็นรุ่น
หลานของหลวงปู่ มัน่ ฉะนั้น ครูบาอาจารยเ์ป็นรุ่นใหญ่ เราพยายามจะศึกษาหมด เรามนัเป็นคนงก 
เราน่ีงกมาก งกวิชาความรู้ ครูบาอาจารยท่ี์ไหนมีจะศึกษาหมดนะ พทุโธไวๆ เราพยายามคน้ควา้ของ
เรานะ พทุโธไวๆ ท่ีสอน มีหลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ค  าดี  

หลวงปู่ ชอบกพ็ทุโธไวๆ พทุโธๆๆๆ น่ีพทุโธไวๆ แต่เพียงแต่วา่ท่านไม่ไดอ้อกมาเผยแพร่
มาก เราเลยวา่ค าวา่พทุโธไวๆ เราเลยกลายเป็นของแปลกไง แต่ค าวา่ “พทุโธไวๆ” หลวงปู่ ชอบก็
สอนพทุโธไวๆ  

หลวงปู่ เจ๊ียะ แลว้ค าวา่ “พทุโธไวๆ” พทุโธไวๆ มนัแยง่ชิงอารมณ์ความรู้สึกกิเลสท่ีมนัจะเขา้
มาถึงใจก่อน ถา้พทุโธๆ นะ โอโ้ฮ! มนัเปิดช่อง เวน้วรรคไวเ้ยอะนะ กิเลสมนัสอดๆๆ ลม้ทุกทีน่ะ 
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ไปไม่รอดหรอก ทีน้ีถา้พทุโธไวๆ มนัตอ้งใชส้ติ ตอ้งใชค้  าบริกรรมมาก มนักเ็หน่ือย มนักเ็หน่ือย 
มนักเ็ครียด แต่เหน่ือยเครียดใหม่ๆ เท่านั้นน่ะ แต่พอท าช านาญข้ึนมาแลว้ เหมือนนกักีฬาเลย 
นกักีฬาใหม่ๆ ซอ้ม มนัจะไม่ค่อยถนดัหรอก แต่นกักีฬาท่ีเขาเล่นช านาญนะ โอโ้ฮ! หลบัตาเล่นได้
เลย น่ีพทุโธๆๆๆ จนจิตมนัเป็นพทุโธเองเลย พทุโธๆๆๆ ไวๆ  

ฉะนั้น พอพทุโธไวๆ หลวงปู่ เจ๊ียะสอนอยา่งน้ี ถา้พทุโธ ๓ ชัว่โมง ถา้มนัลงสมาธิ จะลง ๒ 
นาที ถา้พทุโธ ๖ ชัว่โมง มนัลงสมาธิ มนัจะลง ๑๐ นาที ถา้พทุโธ ๒๔ ชัว่โมง มนัลงสมาธิ มนัจะลง
สกั ๑๐ กวา่นาที ฉะนั้น ถา้ใหม่ๆ ถา้พทุโธๆๆ แลว้มนัจะลงสมาธิ อยา่ใหม้นัลง พทุโธๆๆๆ ไป
เร่ือยๆ แลว้ทฤษฎีน้ี โมอี้กแลว้ พิสูจน์มาแลว้ เราพทุโธน่ีเป็นเดือนๆ พทุโธๆๆๆ อยา่งน้ีกบัหลวงปู่
เจ๊ียะ เพราะหลวงปู่ เจ๊ียะสอน หลวงปู่ เจ๊ียะบงัคบัใหท้ า แลว้เราชอบศึกษา เราชอบทดสอบ  

พทุโธๆๆๆ มนัจะลงอยา่งไรกไ็ม่ใหม้นัลงนะ เราปฏิบติัสมาธิน่ีใครๆ กอ็ยากไดส้มาธิ แต่น่ี
มนัจะเราไม่ยอมใหม้นัลง เราจะพทุโธตลอด พทุโธดึงไว ้ พทุโธดึงไว ้ แลว้พทุโธจนเราพทุโธเป็น
เดือนๆ เลย แลว้เวลามนัลงนะ มนัลงน่ีมนัลงแบบเราโดดหอ จิตมนัลงแบบโดดหอแลว้มนัควง
สวา่น วืดๆๆๆๆ ลงไปเลยนะ แลว้ไปถึงฐาน ก้ึก! โอโ้ฮ! อยูห่ลายชัว่โมง แลว้ค่อยๆ คลายออกมา 

ส่ิงใดท่ีสอนน่ีนะ ส่วนใหญ่เราทดสอบมาหมดแลว้แหละ ถา้พดูไปน่ีไอเ้จ๊กน่ีโมน่้าดเูลย โม้
จริงๆ ไอน่ี้ แต่โมจ้ากความจริงนะ โมจ้ากการทดสอบ ไม่ไดเ้อาของใครมาพดู เอาจากการฝึกฝน
ของใจมาพดู ฉะนั้น พทุโธ เห็นอยา่งน้ีเราข า ข  าเพราะอะไร? เพราะเรากเ็ป็นอยา่งน้ีมาก่อน เรากคิ็ด
วา่นึกพทุโธหรือการท ามนัจะทุกข ์ มนัจะยากขนาดไหน แลว้เราไปท า ไปคุยกบัครูบาอาจารยน์ะ 
โอย้! เดก็เล่นขายของ เดก็เล่นขายของ 

ตอ้งพทุโธทั้งปี พทุโธนานๆ ไม่ใช่ ๓ วนั ไม่ใช่ ๓ วนัหรอก แลว้ถา้มนัเครียด มนัเครียด
อยา่งท่ีวา่เม่ือก้ีน้ี มนัเครียด พอมนัเครียด ถา้มนัจะอยูก่บัลมหายใจบา้ง ลมหายใจน่ีเป็นอานาปานสติ 
ลมหายใจน่ีนะสุดยอดมาก ถา้ใครก าหนดลมหายใจ จิตใจมีฤทธ์ิมีเดช แต่มนัไม่ใช่ทุกคนจะท าได้
หรอก  
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หลวงปู่ เจ๊ียะ ท่านบอก ถา้ก าหนดลมหายใจท่านไม่ค่อยสอน ท่านไม่ใหท้ า ท่านบอกวา่มนั
ท ายาก แต่บางคนท ายาก เช่น นกักีฬาท่ีเขาเล่นยาก แต่ถา้เขาแข่งขนักีฬาชนิดนั้นกต็อ้งเล่นยากอยา่ง
นั้น นกักีฬาท่ีเล่นง่าย วิง่แข่งกว็ิง่เฉยๆ ถา้เล่นง่ายเขาถึงเล่นง่าย แต่หลวงปู่ เจ๊ียะท่านโดย
ประสบการณ์ของท่าน ท่านบอกวา่อานาปานสติมีท าไดแ้ต่พระพทุธเจา้ องคอ่ื์นท าไม่ได ้ น่ีท่านพดู
กบัเราบ่อยนะ เพราะโตก้นัประจ า หลวงปู่ เจ๊ียะกบัเราน่ีจะโตก้นัตลอด  

เราบอกวา่ท าไมท าไม่ได?้ เพราะหลวงตาท่านกส็อน  

แลว้ประสาเรา เรากท็  าได ้ เรากเ็คยท า แต่ไม่กลา้พดู เพราะพดูออกไป เพราะเราเคารพท่าน 
เราเคารพท่าน จะบอกวา่ “ผมกท็ านะ อานาปานสติ แลว้พอท าแลว้มนักล็ง มนัรวมหมดเลย” ฉะนั้น 
อานาปานสติ พอก าหนด อานาปานสติ พอจิตมนัลง มนัจะรู้แปลกๆ ไอรู้้แปลกๆ น่ีนะ ไม่ใช่พดูย ัว่ยุ
หรือพดูกระตุน้ใหโ้ยมอยากท ากนันะ 

เวลาใครมาน่ีอยากท า อยากรู้ อยากเห็นอะไรน่ีเราสงสารมาก เราจะบอกวา่ อยา่ท า มนัเสีย
พลงังาน ถา้เรามีพลงังาน เรามีเงินมีทอง เราไปใชเ้ป็นประโยชนก์บัเราดีกวา่ ใชเ้ป็นประโยชน์คือใช้
ในทางอริยสจัไง ใชใ้นการแกกิ้เลสดีกวา่ ท าไมเราหาทุนมาแลว้ หาสมาธิมาแลว้ เราไปใชสุ้รุ่ยสุร่าย 
ใชอ้อกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ แลว้มนัอยูน่ี่มนัจะเป็นอะไร  

อยากเหาะนะ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินสิ อยากเหาะนะ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินกเ็หาะไดแ้ลว้ อยากหูทิพยน์ะ 
โทรศพัทมึ์งกดเอาสิ โทรศพัทน่ี์กดเลย หูทิพย ์เม่ือก่อน ๒,๐๐๐ กวา่ปีมนัไม่มีเทคโนโลย ีใครท าได้
มนักเ็ป็นของมหศัจรรยใ์ช่ไหม เด๋ียวน้ีนะ หูทิพยน์ะ กดโทรศพัทพ์ดูกบัใครกรู้็ ท าไมตอ้งไปท า  

แต่ถา้เป็นสมาธิข้ึนมาแลว้ ท าไมไม่ท าสมาธิใหดี้ๆ ทีน้ีท าสมาธิใหดี้ๆ มนัจะรักษาอยา่งไร? 
มนัจะรักษาอยา่งไรใหม้นัคงท่ี เหมือนลงเรือ เรือมนัโคลงเคลงอยา่งไร? จะท าใหม้นัน่ิงอยา่งไร? 
แลว้ใหม้นัออกรับรู้อยา่งไร? น่ีอานาปานสติได ้แลว้อานาปานสติน่ีนะ เวลามนัก าหนดลมหายใจเขา้
ไปเร่ือยๆ บางทีลมน่ีใสเป็นแท่งๆ เลย พอบอกเป็นแท่งๆ เขาพดู ไม่ไดอี้กแลว้ มนัเป็นนิมิต มนัเป็น
การเห็น เราเห็นเป็นแท่งๆ เลย แลว้เวลามนัลมหายใจมนัขาด พอลมหายใจขาด ทุกคนจะบอกวา่ ถา้
ไม่หายใจจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร?  
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มนัหายใจ มนัหายใจโดยละเอียดไง มนัหายใจโดยเราแทบไม่รู้สึกตวัเลย แทบไม่รู้สึกตวัเลย
นะ คนมนัจะหายใจ เวลาเขา้สมาบติั นัง่ ๗ วนั ๗ คืน กถ็ามอีก อา้ว! โทษนะ แลว้คนเราไม่ตอ้ง
ปัสสาวะ ไม่ตอ้งอุจจาระเหรอ กคิ็ดแบบวิทยาศาสตร์ไง นัง่อยู ่ ๗ วนั คนเราไม่ปวดทอ้งบา้งเลย
เหรอ?  

เราบอกวา่ มนัจะปวดมะเหงกอะไรล่ะ?  

เวลามนัเขา้สมาบติันะ อวยัวะทั้งหมดมนัจะหยดุน่ิง น ้ าในกระเพาะปัสสาวะมีอยูเ่ท่าไรมนั
จะอยูค่งท่ี มนัไม่เพิ่ม ทุกอยา่งมนัไม่เพิ่ม ไม่ลด อยูค่งท่ี ถา้ไม่มีชีวิตกเ็ป็นซากศพ แต่อยูค่งท่ีมนัมีจิต 
แต่จิตมนัเขา้อยูใ่นความสงบของมนั จะอยูก่ี่ปีก่ีชาติมนักอ็ยูข่องมนัอยา่งนั้นน่ะ 

ท ามาหมดแลว้ล่ะ ทีน้ีคนมนัไม่รู้ มนักว็ิตกวิจารไป 

อา้ว! แลว้นัง่อยู ่๗ วนั ๗ คืน แลว้ไม่ลุกเขา้ส้วมบา้งเหรอ?  

เออ กก็ไูม่ไดกิ้นน ้า ท าไมกตูอ้งเขา้? 

คิดกนัไปนะร้อยแปด คนไม่เคยท าจะงงไปหมดล่ะ อวิชชา มนัเป็นอวิชชา ถา้มนัเป็นอวิชชา
มนักไ็ม่เขา้ใจของมนั น่ีพดูถึงการก าหนดพทุโธ ก าหนดอะไรกแ็ลว้แต่ ค  าบริกรรม กรรมฐาน ๔๐ 
หอ้ง ท าอะไรกไ็ดน้ะ กรรมฐาน ๔๐ หอ้งหมายถึงวิธีการ ก าหนดพทุโธกไ็ด ้ ถา้มนัเครียด ใช่ มนั
เครียด  

สมมุตินะ สมมุติวา่เราเป็นคนจริง แลว้เราก าหนดพทุโธๆๆ ตลอดไปนะ กิเลสไม่อยูก่บัพทุ
โธ มนักเ็สมอกนันะ หลวงตาบอกวา่ ท าอะไรสกัแต่วา่ท ามนัไม่ไดป้ระโยชน์ ท าแบบคนโง่ จะท า
อะไรน่ีมนัจะตอ้งมีอบุาย เพราะอวิชชาน่ีนะ ความไม่รู้ของเรามนัอยูห่ลงัความคิด เวลาองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เยย้มารนะ  

“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราเห็นตวัเจา้แลว้ บดัน้ีเธอจะเกิดอีกไม่ไดเ้ลย” มาร
เกิดในหวัใจเราไม่ไดเ้ลย เพราะความด าริ เห็นไหม มารมนัตามมา 
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ทีน้ีเราก าหนดพทุโธหรืออะไรกแ็ลว้แต่ มารมนัอยูข่า้งหลงั จะท าอะไรมารมนัรู้ทนัหมด ทีน้ี
พอมารรู้ทนัหมด เราท าบ่อยคร้ังเขา้ๆ มนักส็กัแต่วา่อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เราตอ้งมีอุบายไง ถึงวา่ บางทีเรา
ก าหนดลมหายใจบา้ง อะไรบา้ง น่ีได ้ 

แต่ถา้เราเป็นคนจบัจด ในหลกัวิชาการทางกรรมฐาน จะบอกวา่ การปลกูตน้ไม ้ ปลกูตน้ไม้
แลว้ตอ้งหมัน่รดน ้าพรวนดิน ถา้ปลกูแลว้กย็า้ยตน้ไม ้ ยา้ยตน้ไม ้ ตน้ไมจ้ะโตไม่ได ้ เรากเ็ลยพทุโธๆ 
ไม่กลา้ไปลง ไปลงแลว้เด๋ียวมนัจะกลายเป็นยา้ยตน้ไม ้ไม่ใช่  

เราปลกูตน้ไมที้ละตน้ ปลกูพทุโธ เรากร็ดพทุโธๆๆๆ จนมนัเครียด มนัท าอะไรไม่ได ้พทุโธ
เรากว็างไว ้ เราปลกูตน้ใหม่ ปลกูลมหายใจ พอปลกูลมหายใจเรากร็ดน ้าลมหายใจ อยูก่บัลมหายใจ 
คือวา่เราปลกูตน้ใดตน้หน่ึง แลว้กรั็กษาตน้นั้น ไม่ใช่ยา้ยตน้ไมห้รอก  

การยา้ยตน้ไม ้ ท่านพดูถึงคนจบัจด คนท าพลิกไปพลิกมา แต่เราท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหม้นั
จริงจงัทีละอยา่งๆ ไป น่ีไม่หรอก เขาเรียกอุบายวิธีการ “อุบาย” เพื่อจะใหกิ้เลสมนัตามการกระท า
ของเราไม่ทนั ไม่อยา่งนั้นกิเลสมนัตามทนันะ เหมือนเป็นคนดี ยงัไม่ไดส้วดมนตน์อนไม่ไดห้รอก 
ตอ้งข้ึนมานัง่ นะโม ตสัสะ หน่อยหน่ึง นอนแลว้ มนัยงัไม่ไดท้  า คือขั้นตอนมนัยงัไม่จบ ยงันอน
ไม่ได ้ตอ้งสวดมนตก่์อน  

ถาม :  โอวาท ๓ ท าความดี ละเวน้ความชัว่ ท าจิตใจใหผ้อ่งใส วิธีท าจิตใหผ้อ่งใส ให้
เกิดข้ึนทุกเม่ือ เราจะมีวิธีการอยา่งไรคะ? จึงจะท าจิตตวัเองไม่ใหม้วัหมอง ไม่ใหฟุ้้ งซ่าน 

หลวงพ่อ : อนัน้ีมนัจะเหมือนกบัอนัเดียวกนัเลยเนาะ 

 น่ีโอวาท ๓ ใช่ ท าความดี ละเวน้ความชัว่ ท าจิตใหผ้อ่งแผว้ โอวาทปาติโมกข ์ ผูส้อนพระ
อรหนัต ์ วนัท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แสดงพระปาติโมกข ์ โอวาทปาติโมกข ์ วนันั้นเป็น
วนัท่ีพระอรหนัต ์๑,๒๕๐ องคม์าสโมสรสนันิบาตกนั น่ีส่ิงท่ีเป็นพระอรหนัต ์อยูก่บัความสงบสงดั
ตลอดอยูแ่ลว้ ท าไมตอ้งแสดงปาติโมกข ์โอวาทปาติโมกข?์  
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เพื่อความร่ืนเริง คนไม่เขา้ใจ วิหารธรรมเป็นอยา่งไร ถึงวา่ วิมุตติสุขเป็นอยา่งไร วิหารธรรม
เป็นอยา่งไร 

วิหารธรรมนะ รถของเรา ใครถอยรถมานะ แลว้จอดไวเ้ฉยๆ ทั้งปีทั้งชาตินะ รถคนัน้ีพงั ถา้
เราถอยรถออกมาแลว้นะ เราอุ่นรถ เรารักษารถของเรา รถน่ีจะใชไ้ดเ้ป็นประโยชนม์าก จิต ถา้มนัอยู่
เฉยๆ ของมนั จิต เวลามนัวิหารธรรมมนัจะหมุนของมนั ถา้วิหารธรรมมนัหมุนของมนั มนัหมุน
ของมนั มนัรักษาของมนั อุ่นเคร่ือง วิหารธรรม อยูก่บัธรรม มีความสุขมาก  

ทีน้ีวา่ ท าอยา่งไรใหจิ้ตผอ่งใส ค าวา่ “จิตผอ่งใส” ถา้ค าวา่ “จิตผอ่งใส” มนัมี ๒ อยา่ง จิตผอ่ง
ใสโดยอวิชชา กบัจิตผอ่งใสโดยธรรม ค าวา่ “ธรรม” มนัสะอาด มนัผอ่งใสข้ึนมาเร่ือยๆ ทีน้ี ถา้จิต
ผอ่งใสโดยอวิชชา เราเป็นปุถุชน เรามีอวิชชาอยูแ่ลว้ จะท าจิตใหผ้อ่งใสไดอ้ยา่งไร? ท าจิตใหผ้อ่งใส
มนักท็  าสมาธิไง ท าจิตใหผ้อ่งใส  

เวลาคนเรานะ ความผอ่งใส ใสดว้ยอะไร? ใสดว้ยนิมิต คือจิตมนัใสอยา่งหน่ึง ใสดว้ย
ความรู้สึก เพราะจิตมนัวา่งอยา่งหน่ึง วา่งนอก-วา่งในไง  

ทีน้ี วา่งนอก-วา่งใน เราก าหนดของเราเอง ท าอยา่งไรคะ? 

ถา้โดยพื้นฐานเลยกต็อ้งพทุโธก่อน เพราะพทุโธน่ีนะเป็นส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด แลว้ปลอดภยัท่ีสุด 
พทุโธ เพราะอะไรรู้ไหม? ๑. ถา้เรากลวัผนีะ เรานึกกลวัผ ี นึกพทุโธๆๆ ผไีม่กลา้เขา้ใกลต้วัเราแลว้ 
เพราะผ ี เราน่ีเราเป็นคนนะ เราเป็นมนุษย ์ เราตายไป เราเป็นชาวพทุธใช่ไหม เวลาเราตายไปแลว้ก็
เป็นผ ีเวลาผนึีกถึงพทุโธ เราเคารพพระพทุธเจา้เหมือนกนั พอนึกพทุโธน่ี เราไม่เขา้ใกลห้รอก 

ผน่ีีนะ จะไม่รังแกคนดี คนท่ีนึกถึงพทุโธ คนท่ีมีศีลธรรมจริยธรรม ผจีะไม่กลา้เขา้ใกลเ้ลย ผี
จะ เวน้ไวแ้ต่มีเวรมีกรรมต่อกนั กรรมใหผ้ล  

ถา้เรานึกพทุโธๆๆ ค าวา่ “พทุโธๆ” มนัพทุธานุสติ เรานึกถึงพทุโธตลอด เรานึกถึง
พระพทุธเจา้ตลอด เราปลอดภยันะ เราปลอดภยัทั้งชีวิตเราดว้ย แลว้ปลอดภยัทั้งชีวิต ความเป็นอยู่
นะ แลว้ถา้จิตมนัสงบเขา้มา  
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พทุโธ เขาบอกวา่ ยกหลวงปู่ เจ๊ียะอีกล่ะ เพราะวา่มีพระเขาพดูไง พอนึกพทุโธๆๆ ได ้มนันึก
ได ้เพราะพระเขาบอกวา่ “กรรมฐานน่ีโง่ฉิบหายเลย อะไรๆ กพ็ทุโธๆ พทุโธจะไม่มีอะไรเลย พทุโธ
น่ีไม่มีปัญญาไง”  

หลวงปู่ เจ๊ียะ เขานิมนตม์า พวกนั้นเป็นมหาหมดนะ นิมนตน์ัง่ฉนัน ้าร้อน ท าวิสาสะกนัก่อน  

บอกวา่ “ในการประพฤติปฏิบติั สมมุติวา่คนโง่คนหน่ึง เขาอยากจะท าภาวนา น่ีไง อยากท า
ใหผ้อ่งใส เขาอยากจะภาวนา เขาเป็นคนโง่ เขาคิดอะไรไม่ออก เขาคิดวา่ ข้ีๆๆ จิตมนัสงบไดไ้หม?”  

พวกมหาทั้งหมดบอกวา่ “ไดค้รับ”  

ท่านบอกเลย ถา้บอกไม่ไดน้ะ ท่านจะมีหมดั ๒ อีกนะ แลว้ขนาดวา่ “ข้ีๆๆ” จิตมนัยงัสงบได้
เลย แลว้พทุโธจิตสงบไม่ไดไ้ดอ้ยา่งไร? ฉะนั้น ค าวา่ “พทุโธๆๆ” ค าวา่ “พทุโธๆๆ” ค าวา่ “ข้ีๆ” น่ี
ยงัสงบไดเ้ลย เพราะอะไร เพราะมนัเป็นค าบริกรรม ค าบริกรรมหมายถึงวา่จุดยนืของจิต ถา้จิตของ
เรา คนน่ีไม่มีจุดยนื คนนั้นโลเล คนจะดีตอ้งมีจุดยนื จิต ถา้ท าอะไรโลเล ท าอะไรท่ีไม่มีจุดยนื จิต
นั้นจะท าสมาธิไม่ได ้มนัจะไม่มีสติ มนัท าสมาธิจะไม่ไดป้ระโยชน์ของมนั 

แต่ถา้มีพทุโธๆ มีสติพร้อม น่ีคือมีจุดยนื จุดยนื พทุโธๆๆ น ้าหยดลงหิน น ้าหยดลงหินทุก
วนัๆ หินมนัยงักร่อนเลย แลว้นึกพทุโธๆๆ จิตเป็นสมาธิไม่ไดน่ี้มนักแ็ปลกใจ เพราะคนท าน่ีมนัท า
อยา่งไร เอาน ้าหยดลงหินสิ หยดเร่ือยๆ ดสิู ไม่ก่ีวนัมนัด่างแลว้ เด๋ียวเป็นรูเลย แลว้เราพทุโธๆๆๆ 
มนัจะไม่สงบไดอ้ยา่งไร? เพียงแต่พวกเราไม่จริง พวกเราท ากนัไม่จริง พวกเราท าไม่จริงกเ็ลยไม่ได้
ความสวา่งข้ึนมาไง ถา้ท าจิตอยา่งไรใหม้นัสวา่ง  

แลว้ประสาเรา ก าหนดพทุโธแลว้อยา่ไปคาดหมาย อยา่ไปคาดหมายนะวา่จิตมนัจะสวา่ง จิต
จะผอ่งแผว้เหมือนท่ีพดูเม่ือก้ีน้ี ท่ีเขาถามวา่จิตเป็นอยา่งนั้น ท าจิตใหส้ะอาดบริสุทธ์ิไดไ้หม เป็นคร้ัง
คราว เราอยา่ไปคาดหมาย เพราะการคาดหมายมนัเหมือนกบัระยะทาง เหมือนเรามีก าลงั สมมุติเรามี
ก าลงั เรามีเงินอยูก่อ้นหน่ึง เราจะไปซ้ือสินคา้ ถา้เงินมนัพอสินคา้ไหนเรากซ้ื็อส่ิงนั้น เราอยา่ไปคิด
วา่เราจะหมายวา่เราจะไปซ้ือสินคา้ท่ีเลิศเกินไป 
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เพราะเราจะบอกวา่อยา่งน้ีนะ บอกวา่ เวลาจิตมนัสงบเขา้ไป บางทีมนักไ็ม่เห็นอะไรเลย มนั
สงบเฉยๆ แลว้เราจะเขา้ใจผดิไง เราตั้งใจวา่จะไปซ้ือสินคา้ชนิดนั้น แต่เงินของเราซ้ือไดแ้ต่สินคา้
ชนิดน้ี แลว้เราไดสิ้นคา้มา มนัไม่พอใจสินคา้ของตวัเอง ทั้งๆ ท่ีเป็นสินคา้ของเรา คือทั้งๆ ท่ีเป็น
สมาธิของเรา แต่เราไปคาดหมายวา่สมาธิมนัจะเพริศแพร้ว จะเลิศสมาลา จะอูหู้ย! มนัไม่ใช่สมบติั
ของเรา มนัเป็นสมบติัของพระพทุธเจา้ สมบติัของครูบาอาจารยท่ี์ท่านสร้างสมบุญญาธิการของท่าน
มา  

สมาธิกส็มาธิเหมือนกนั แต่สมาธิสงบแลว้ ท่านเห็นนิมิต เห็นความสวา่งไสว เห็นอาการ
ต่างๆ มนัเป็นวาสนาของคนนะ คนท่ีมานัง่กนัอยูน่ี่สมบติัของคนไม่เท่ากนั ความรู้สึกของคนไม่
เท่ากนั แต่ตอนลมพดัมาเราเยน็เหมือนกนัหมดเลยนะ น่ีลมพดัเขา้มาน่ีเยน็ สบาย แต่สมบติัต่างๆ ส่ิง
ท่ีเป็นของเราไม่เท่ากนันะ 

ฉะนั้น ถา้เราไปคาดหมายวา่จิตตอ้งผอ่งใส จิตตอ้งเป็นอยา่งนั้นนะ แลว้ถา้สงบแลว้ไม่ผอ่ง
ใส เอ..สมาธิน้ีเป็นสมาธิหรือเปล่าหนอ ทั้งๆ ท่ีเป็นสมาธิกย็งัไปสงสยัสมาธินะ เพราะเราไป
คาดหมายกนัเอง ฉะนั้น ท าอะไรอยา่คาดหมาย เพียงแต่ตั้งเป้าวา่เราอยากจะท าความสงบ เรา
อยากจะมีความสุข เราอยากจะพิสูจน์ 

เราพดูอยา่งน้ีบ่อย เวลาเราภาวนานะ เราภาวนา เวลามนัทุกขม์นัยาก พระพทุธเจา้บอกไวว้า่ 
ถา้คนตั้งใจท าจริง ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี แลว้เรา ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ตอ้งส้ินกิเลส หรือเป็นพระ
อนาคา เราท าของเราน่ะสมบุกสมบนัมาก ท าของเรา อยากจบัผดิพระพทุธเจา้ พดูอยา่งนั้นเลยนะ ใจ
น่ีคิดอยา่งนั้นเลยล่ะ อยากจบัผดิพระพทุธเจา้วา่พระพทุธเจา้พดูโกหก 

แลว้อยา่งการท าสมาธิภาวนา ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่  

เรายนืยนันะ ท าดีมาก เราเป็นพระ เรากว็า่เรามัน่ใจวา่เราท าดี แลว้เราไปอยูท่ี่โพธาราม อูหู้! 
เขากลัน่แกลง้นะ ร้อยทิศ พนัทิศ เหยยีบมาท่ีเดียวเลยน่ะ แลว้พระ เพื่อนพระดว้ยกนักย็งัตอ้งบอกวา่ 
อูหู้! หนกัมาก แลว้พวกโยมพากนัหนี บอกไปเถอะๆ เราบอกวา่ “ท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่” 
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เขาจะฆ่าเขาจะแกงอยา่งไรนะ ท าดีมนัจะตายใหม้นัเห็นจริงๆ นะ สุดทา้ยแลว้มนักผ็า่นมาหมด 
สุดทา้ยแลว้เด๋ียวน้ีไอค้นท่ีท าๆ ไวน้ะ 

ตอนนั้นมนัมีแรงยตุ่างๆ อะไรร้อยแปด แลว้เขากเ็ขา้ใจผดิกนั เขากย็แุหยก่นั โอ๋ย! ร้อยแปด
เลย แลว้เราท าดี เราไป ไปท าดี เชา้ข้ึนมากบิ็ณฑบาต แลว้เราไปฆ่าสตัวต์ดัชีวิต เราไปท าผดิศีลท่ี
ไหน เรากไ็ม่ไดท้  าอะไรผดิเลย แลว้เรากอ็ยูใ่นศีลธรรม เขาจะเอด็ เขาจะวา่กว็า่ไป อยา่งพดูเม่ือก้ีน้ี  

พดูเม่ือวานเนาะ เขามานัง่เฝ้าไง ไปบิณฑบาต โทษนะ “วนัๆ ไม่ท าอะไรเลย เห็นเดินไปก็
เดินมา” เดินจงกรม วนัหน่ึงฉนัเสร็จกเ็ดินจงกรมนะ เขามานัง่ดู มาจบัผดิไง “วนัๆ ไม่เห็นมนัท า
อะไร เห็นมนัเดินไปกเ็ดินมา” มนัไม่รู้วา่เราเดินจงกรม เขาไม่เขา้ใจ น่ีความไม่เขา้ใจของเขา  

ถึงบอกวา่ เราอยา่ไปคาดหมาย กลวัไง กลวัวา่เราไปคาดหมายวา่จิตมนัสงบแลว้ มนัจะสวา่ง
ไสวจะเป็นอยา่งนั้นนะ ถา้มนัสวา่งไสวนะ เวลาเราพดูเตือนคน เวลาพดูธรรมะน่ีมนัตอ้งพดูใหค้น
แบบวา่ช็อก ใหม้นักลบัไง ถา้สวา่งไสว ความเป็นสวา่งไสวเป็นธรรมนะ แสงพระอาทิตยต์อ้งเป็น
ธรรม แสงไฟฟ้าเป็นธรรม มนัสวา่งกวา่มึงอีก ใสกวา่มึงอีก  

เราไปคาดการณ์อยา่งนั้นไม่ได ้ความสวา่งไสว ถา้มนัเกิดจากใจ สวา่ง สวา่งจริงๆ  

เวลาเขาไปภาวนาท่ีวดั แลว้มนัเห็นแสงเห็นอะไร? เราบอกนะ เรานัง่ภาวนาใหม่ๆ ตอน
ภาวนาใหม่ๆ นัง่อยา่งน้ีมนัเหมือนแสงหนา้รถยนต ์ มนัเป็นแสงไฟ ดวงไฟ มนัวิง่ชนเราเลย พุง่เขา้
มา พรวดเขา้มาเลย อ้ึก! สะเทือน ผงะเหมือนกนันะ ใหม่ๆ มนัจะมีอยา่งน้ี ผงะ ตั้งใจดีๆ ตั้งใจดีๆ 
มนักผ็า่นไป พออะไรเขา้มามนัจะมีบททดสอบเยอะมาก เหมือนกบัเป็นดวง ไฟรถยนต ์ แลว้มนัวิ่ง
ชนเราน่ะ ใครบา้งไม่สะดุง้ ปฏิบติัใหม่ๆ ทุกคนสะดุง้ทั้งนั้นน่ะ มนัพุง่เขา้ชนเราเลยล่ะ พุง่เขา้มาเลย 
โอ๋ย! ผงะเลยนะ พอผงะมนักห็ายหมด เพราะมนัออกหมดแลว้ อา้ว! เอาใหม่ 

แลว้เวลาใครมาถามปัญหา เพราะเราเองเรากผ็า่นมา เรากส็งสยัมา นิมิตน่ีเห็นมาก เห็นนิมิต
นะ มีภาค ๑ ภาค ๒ เพราะบางวดัเขาท าวตัรท่ีศาลา กน็ัง่ท่ีศาลา ๒-๓ ชัว่โมงนะ โอโ้ฮ! นิมิตน่ีเป็น
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หนงัซีร่ีส์ยาวเลย พอจบแลว้ไปต่อท่ีกฏิุ ภาค ๒ ต่อไดเ้ลย มีภาค ๒ ต่อ แลว้จดไวเ้ลยนะ เป็นเร่ือง
นั้นๆๆ นะ พอเพื่อนมา วนันั้นมึงท าอนันั้นๆ จริงไหม? จริงบา้ง เทจ็บา้ง  

แลว้พอไปอ่านประวติัหลวงปู่ หลุยกบัหลวงปู่ เทสก ์ จ  าไม่ได ้๒ องคน่ี์มนัสลบักนั องคห์น่ึง
ติดสมาธิ ๑๑ ปี องคห์น่ึงติดสมาธิ ๑๗ ปี อ่านประวติั ๒ เล่มน้ีมนัแทงใจมาก มนักลวัตวัเองจะ
เสียเวลา ตั้งแต่บดันั้นมาท้ิงหมดเลย ตวัเองท้ิงเอง พอท้ิงเอง อะไรจะเขา้มา ปฏิเสธ ก่อนนัง่จะ
ปฏิเสธวา่ นิมิตไม่เอา อะไรกไ็ม่เอา แลว้พอเขา้มามนัจะมาล่อนะ ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอามนักอ็อกไป 
เพราะจิตมนัไม่เอา ไม่เอา  

ไม่เอาน่ีเหมือนกบัเงินเราน่ีไม่ใช ้แลว้พอไม่ใชแ้ลว้เกบ็ไว ้เกบ็ไวเ้ร่ือยๆ มนัสะสมเร่ือยๆ พอ
มนัเป็นความจริงนะ บุพเพนิวาสานุสติญาณมนัยอ้นอดีตชาติ พับ๊ๆๆๆ หมดเลย เห็นหมด เวลา
ขอ้มูลท่ีมนัร้ือน่ะ  

(พดูอยา่งน้ีมากเด๋ียวมนัเขา้ตวั ออกขา้งนอกดีกวา่)  

น่ีมนัมีพื้นฐาน ท ามา ท ามาเยอะ แลว้เวลาใครมาถามปัญหา ถึงบอกวา่เวลาพดูเหมือนโมเ้ลย
นะ มนัไม่ใช่โม ้ มนัเหมือนตอนท่ีเราประพฤติปฏิบติัใหม่ๆ มนัมีอะไรจะตรวจสอบตลอด จะ
ทดสอบ ถึงไดก้ลา้โตแ้ยง้กบัใครกก็ลา้โตแ้ยง้ เราจะกลา้โตแ้ยง้กบัทุกๆ คน เพราะเราโตแ้ยง้จาก
ประสบการณ์จริง แลว้เราท ามาจริงๆ  

โอ!้ ถา้จะใหเ้ล่านะ กลายเป็นหนงัจีนเลยล่ะ อภินิหารเลยล่ะ  

ท ามา แลว้มนัเป็นอริยสจัไหม?  

ไม่ ไม่หรอก รู้ดว้ย อะไรจริง อะไรปลอม แต่เพียงตอ้งการพิสูจน์ไง  

ตะก้ีพดูถึง บอกวา่ใหท้ าจิต ใหท้ าจิตสงบแลว้ชัว่คราวไดไ้หม? เราไม่พดูออกมาหรอก ไม่
พดูออกมาเพราะอยา่งท่ีวา่ไปเท่ียวนิพพงนิพพานอะไรกนัน่ะ มนัเป็นไปไม่ได ้ 
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หลวงปู่ สิมบอกวา่ ประตูนิพพานน่ีเส้นผมเส้นหน่ึง แบ่ง ๘ เส้นผมเส้นหน่ึงแบ่ง ๘ แบ่ง ๘ 
แลว้ยงัสอดเขา้รูประตูนิพพานไม่ไดเ้ลย หลวงปู่ สิมน่ะ ไปฟังเทศน์หลวงปู่ สิมสิ เส้นผมเส้นหน่ึง
แบ่ง ๘ นะ แลว้แบ่ง ๘ แลว้ ไอเ้ส้นท่ีแบ่ง ๘ ยงัเขา้รูนิพพาน ไขรูนิพพานไม่ไดเ้ลย น่ีพระอรหนัต์
พดูมนัมีคตินะ  

แลว้น่ีแหม ไปเท่ียว ไปนิพพาน ไปอะไรกนั ถา้กไูปนิพพาน กไูม่กลบั กอูยูเ่ลย กไูม่กลบัมา
อีกแลว้ 

ถาม :  จิตผอ่งใส... 

หลวงพ่อ : เหลืออีก ๑๐ นาที ๒ ชัว่โมง เหลืออีก ๑๐ นาที เร่ืองชีวิตน่ีไวเ้ด๋ียวพดูรอบต่อไปเนาะ 
เราอยากตอบเร่ืองน้ี  

ถาม :  ชีวิตน้ี ในเม่ือคนเราเกิดมาแลว้ตอ้งตาย แลว้เกิดมาท าไม? 

หลวงพ่อ : แหม เด๋ียวเอาไวร้อบบ่าย เอาน่ีก่อน น่าจะหมดเวลา 

ถาม :  คนท่ีชอบเส่ียงโชค ท่ีไม่วา่จะเป็นการเล่นหวย เล่นหุน้ หรือการเล่นการพนนั ผดิศีล 
๕ หรือไม่? 

หลวงพ่อ : ศีล ๕ น่ีผดิหมดนะถา้ใชค้  าวา่ “พนนั”  

ค าวา่ “พนนั” ผดิศีล ๕ น่ีผดิหมด ทีน้ีการเล่นหวย การเล่นหุน้ เล่นหวยน่ีผดิแน่นอน แต่การ
เล่นหุน้น่ีเราวา่ไม่ผดิ เพราะการเล่นหุน้ หุน้โดยโลก เขาวา่เป็นการลงทุน ทีน้ีเป็นการลงทุน ค าวา่ 
“การลงทุน” นัน่คือปรัชญาของเขา แต่เมืองไทยน่ีมนัเป็นการพนนั อนัน้ีอีกเร่ืองหน่ึง 

เพราะค าวา่ “เล่นหุน้” ถา้เล่นหุน้เป็นการลงทุน เราลงทุน มนัไม่ใช่การพนนั แต่ถา้เราไปเล่น
การพนนัน่ะผดิ ผดิเพราะอะไร? เพราะการลงทุน การธุรกิจ ธุรกิจน้ีคือการพนนันะ คือการเส่ียง 
อตัราเส่ียงไง ความเส่ียงของการท าธุรกิจน้ี น่ีอตัราเส่ียงนะ อตัราเส่ียงน่ีตวัมนัเองคือการพนนัอยู่
แลว้ แลว้เราไปเล่นพนนัซอ้นเขา้ไปอีก แต่น้ีมนัเป็นเร่ือง 
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ค าถามน่ีเราตอ้งพดูถึงค าถามก่อน ถา้ค าถามน่ีโดยถกูตอ้ง ค าตอบมนักถ็กูตอ้ง ถา้ค าถามมนั
เบ่ียงเบน ค าตอบมนักต็กทะเล ฉะนั้นถึงวา่ ค  าถาม 

ถาม :  คนท่ีชอบเส่ียงโชค... 

หลวงพ่อ : ตอ้งคุยกนัก่อนวา่มนัเป็นหนา้ท่ี มนัไม่ใช่เส่ียงโชค การเส่ียงโชค เล่นหวยน่ีเส่ียงโชค 
เพราะเล่นหวยเส่ียงโชคไปเลย แต่การเล่นหุน้ เราลงทุนหุน้ เราซ้ือขายน่ีมนักลบัมาใช่ไหม? เรา
ลงทุน ก าไร-ขาดทุน ถา้มนัก าไรแบ่งผลปันผล เวลาเราซ้ือขาย ถา้ก าไรกคื็อก าไร แต่ถา้ไอก้าร
วิเคราะห์ นั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง แต่ถา้ไปเล่นหวยน่ีไอน่ี้ผดิศีล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ เพราะถา้มนัผดิมนัก็
หมดไปเลย ถา้มนัไดม้นักก็ลบัมา น่ีคือการพนนั 

ถา้การพนนัมนัอยูใ่นอบายมุข อบายมุขท าใหเ้กิดอบายภูมิ อบายมุขนะ ส่ิงท่ีเป็นอบายมุข 
ศาสนาน้ีไม่ใหท้ า ไม่ใหท้ าเพราะอะไร เพราะเราไปคุน้ชินกบัมนั ไปอะไรกบัมนั แต่การลงทุนเป็น
การลงทุนมนัเป็นภาคอุตสาหกรรม ไออ้ยา่งน้ีเราวา่มนัไม่ผดิศีล  

แลว้การผดิศีล ค าวา่ “ผดิศีล” การผดิศีล ศีลด่างพร้อย ศีลทะลุ ศีลขาด ถา้ศีลด่างพร้อย ไม่มี
เจตนา เราไม่ไดท้  าผิด เราน่ีเป็นพระนะ ธุดงคไ์ปเร่ือย ไปอยูว่ดัหน่ึง เขาตกับาตรเทโวฯ คนกเ็ยอะ
มาก เรากบิ็ณฑบาตดว้ย ตกับาตรไป เขากรี็บรับไปรับมา เขาวิ่งมาชนเรา ผูห้ญิงวิ่งมาชนเรา พอวิ่ง
มาชนเราพระเขาบอกใหป้ลงอาบติั  

เราบอก “ปลงอะไร? เขามาชนก ูกไูม่ไดไ้ปชนเขา” ไม่เห็นน่ะ บิณฑบาตอยู ่เขาวิ่งมาชนขา้ง
หลงั ชนขา้งหลงั เขากไ็ปแลว้ มนัจะเป็นอาบติัอะไร? 

การปลงอาบติันะ เราอยูก่บัครูบาอาจารยม์า หลวงปู่ สุวจัน์บอกวา่ ถา้ไม่รู้จกัอาบติั ออก
อาบติัไม่ได ้ เวลาเราเป็นอาบติัสงัฆาทิเสสกนั เราเป็นอาบติัอะไรน่ีเราตอ้งสวดนะ ตอ้งขอกบัสงฆ ์
ขอเขา้อาบติั เหมือนเรา เราบอกวา่ แลว้อยา่งท่ีเขาจดักนั เขาจดัอยูเ่วรอยูก่รรมกนัน่ะ นัน่น่ะ ผดิหมด
นะ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเราไม่ไดเ้ป็น อยา่งโยมน่ีนะ เราบอกวา่โยมเป็นหน้ีเราคนละลา้น แลว้
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โยมตอ้งเอาเงินมาจ่ายเรา โยมยอมไหม? โยมนัง่อยูน่ี่เป็นหน้ีเราคนละลา้น แลว้โยมจะยอมได้
อยา่งไรเพราะโยมไม่ไดเ้ป็น  

เราไม่ไดเ้ป็นอาบติั แลว้เราไปกล่าววา่เราเป็นอาบติั เร่ิมตน้กเ็ป็นอาบติัปาจิตตียแ์ลว้ โกหก 
เพราะอะไร? เพราะไปขอเป็นหน้ีเขาลา้นหน่ึง เพราะอาบติัสงัฆาทิเสสเป็นอาบติัหนกั มนัเป็นอาบติั
หนกันะ คนเรา ปาราชิกน่ีขาดจากพระ ตาลยอดดว้น สงัฆาทิเสสน่ีเป็นตอ้งบอกกบัสงฆ ์ สงฆเ์ป็น
คนใหเ้ขา้สงัฆาทิเสส การอยูก่รรมคือการอยูก่รรม ปิดไวเ้ท่าไรถึงอยูข่นาดนั้น  

แลว้ตวัเองไม่ไดท้  าผดิอะไรเลย ไปขอเขาอยูก่รรม ไปขอเขา คนเราอยูแ่ลว้ไปขอเขาลงโทษ
กบัโทษประหาร ปาราชิกคือโทษประหารนะ น่ีอยูดี่ๆ ไปบอก “ขอผมติดคุกตลอดชีวิตครับ” ใครบา้
กไ็ม่รู้เนาะ อยูดี่ๆ ไปบอกเลย “ขอติดคุกตลอดชีวิต” รองจากโทษประหารไง แลว้กไ็ปอยูก่รรมกนั 
พออยูก่รรมเสร็จแลว้กไ็ปอพัภานออก  

มนัไม่ใช่เร่ืองเลย คือมนัใชก้ฎหมายโดยไม่เป็นกฎหมาย กฎหมายไม่เป็น แต่ถา้เราเป็นจริง 
อาบติัสงัฆาทิเสส ๑๓ ถา้อาบติัสงัฆาทิเสส ๑๓ แลว้น่ีตอ้งขอกบัพระ ตอ้งขอกบัสงฆ ์“ตอ้งขอ” ตอ้ง
สวดขอ ตอ้งสารภาพ ตอ้งยอมรับ ถา้เราเป็นอาบติัแลว้ทุกคนบงัคบัใหเ้ราไปเขา้อาบติัโดยท่ีเราไม่
พอใจ อาบติัไม่ออกนะ น่ีหลวงปู่ สุวจัน์สอนอยา่งนั้น 

จะปลงอาบติัตอ้งรู้จกัอาบติั เหมือนเราเป็นโรค ไปหาหมอ เราตอ้งรู้จกัวา่เราเป็นโรคอะไร 
หมอจะรักษาโรคนั้นตามโรคนั้น เราไปหาหมอ เราบอกวา่ เราเป็นโรคหน่ึง ไปบอกหมออีกโรค
หน่ึง หมอจะรักษาโรคเราเป็นอยา่งไร? ถา้หมอเขาวิเคราะห์ไปแลว้ อา้ว! คนละโรค รักษาผดินะ 

ศีลไง ศีลพดูถึงมนัผดิศีลไหม ศีลพดูถึง ถา้ศึกษา พระกรรมฐานเราจะรักษาศีล จะรู้จกัศีล 
แลว้ศีลถกูศีลผิดจะตอ้งรู้จกัศีล รู้จกัผดิ แลว้เขา้ขอใหผ้ดิขอเขา้ใหถ้กู แลว้ถกูแลว้ตอ้งแกไ้ขใหถ้กู
มนัถึงจะออกได ้ออกจากอาบติัเพราะวา่เขาวา่ ออกอาบติัไง ออกจากอาบติัได ้ออกจากความผดินั้น
ได ้ถา้เราขอผดิ เราออกจากความผดินั้นไม่ได ้ น่ีบอกเลย ตูพ้ระไตรปิฎก อยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก แลว้
คนศึกษามนั ใครเป็นคนศึกษามนั  
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แต่ครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ มัน่น่ีสุดยอด สุดยอด พระพทุธเจา้เมืองไทย  

ภิกษุสมยัพทุธกาลห่มผา้สีอะไร? ก าหนดจิตดูเลย ก าหนดจิตดูสมยัพทุธกาล ยอ้นไปดูวา่
สมยัพทุธกาลห่มผา้สีอะไร? น่ีหลวงตาเล่าใหฟั้งประจ าวา่ สีแก่นขนุนอ่อน สีแก่นขนุนแก่ สีแก่น
ขนุนอยา่งกลาง สีเหลืองสีอ่ืนไม่มี 

แลว้ปลงอาบติั มนัทฤษฎีมนัมีอยู ่กฎหมายมนัมีอยู ่แต่ไม่เคยใช ้พอไม่เคยใช ้พอใชเ้ป็นกรณี
ตวัอยา่งไง ถา้เป็นกรณีตวัอยา่ง ทีน้ีเขาท ากนัเป็นสินคา้ แต่ของเรา เวลาจะเขา้อาบติั ถา้เขา้อาบติัตอ้ง
รู้จกัอาบติัวา่เราผดิขอ้ไหน แลว้ผดิขอ้ไหน ผดิหนเดียว คือตวัเดียว ผดิตวัเดียว ผดิ ๒ หน คือลงโทษ 
๒ กระทง ผดิกระทงเดียว ๒ กระทง ผดิ ๒-๓ กระทง คนละตวั คือกฎหมายคนละขอ้ ผดิกฎหมาย
ขอ้เดียวกนั แต่ ๓ กระทง  

ค าวา่ “ผดิศีล” ถา้รู้จกัศีล ถึงบอกวา่ ศีลด่าง ศีลพร้อย ศีลทะลุ ศีลขาด แลว้น่ีผดิศีลมนักมี็ตรง
น้ี ๑ เราไม่มีเจตนา เราไม่มีเจตนาท าผดินะ มนักไ็ม่ผดิหรอก ทีน้ีเพียงแต่วา่ความเหมาะสม ความ
เป็นไป ดูสิ ดูพระอรหนัตแ์ต่ละองคไ์ม่เหมือนกนั พระอรหนัตแ์ต่ละองคต่์างๆ กนัไป จริตนิสยั
ต่างๆ กนัไป  

ทีน้ีความเห็น เราอยูก่บัหลวงตานะ หลวงตาท่านพดูบ่อย ไม่มีหรอก ภิกษุสงฆอ์งคใ์ด จะท า
ใหถ้กูตอ้งตามธรรมวนิยัของพระพทุธเจา้ทั้งหมด ไม่มี แมแ้ต่หลวงตาท่านพดูกบัเราเอง “ส าหรับเรา
...” ท่านวา่ตวัท่านนะ หลวงตาน่ะ “ส าหรับเรา เราจะพยายามท าใหผ้ดินอ้ยท่ีสุด แต่ถกูหมดเลยทุก
ขอ้ โลกน้ีหาไม่ได”้ น่ีหลวงตาพดูกบัเราเองนะ “แต่เราจะพยายามท าใหม้นัผดินอ้ยท่ีสุด”  

เพราะพระอรหนัตไ์ม่ตั้งใจท าผดิอยูแ่ลว้ ไม่มีความผดิหรอก  

แต่ทีน้ี “ชีวิตแบบอยา่ง” ชีวิตของหวัหนา้ แม่ทพั ผูป้กครองสงฆ ์แลว้ถา้ท าชีวิตแบบอยา่งน่ี
สงฆจ์ะเคารพบูชา ท่านถึงท าเป็นตวัอยา่ง ตอนอยูก่บัท่านใหม่ๆ สมยัก่อนนะรับพระไม่มาก แลว้
เวลามีพระ ท่านจะบอกกบัพระ เวลาเทศน์สอนพระนะ  

“หมู่คณะอยา่ดูกนันะ หมู่คณะอยา่จอ้งอยา่มองกนั”  
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เหมือนเดก็ๆ ถา้มนัจอ้งมองกนัมนัจะจบัผดิกนั “หมู่คณะนะ มีปัญหาใหเ้ตือนกนั ใหส้อน
กนั แต่อยา่จบัผดิกนั ถา้จะเอาตวัอยา่งใหดู้ผม” ใหดู้ตวัท่าน ท่านบอกใหดู้ตวัท่าน ท่านทา้อยา่งน้ี
ตลอดเวลาเทศน์ ถา้จะดูนะใหดู้ตวัท่าน ใหดู้แบบอยา่ง ใหดู้ท่าน เดก็ๆ อยา่ดูกนั เดก็ๆ เอาตวัเดก็
เป็นตวัอยา่งไม่ได ้ เพราะเดก็ๆ ไม่สามารถจะท าถกูตอ้งไดต้ลอด แต่ตวัท่านเองท่านจะท าเป็น
ตวัอยา่ง  

ท่านบอกวา่ ท าอะไรใหดู้ท่าน อยา่มองกนัเอง ถา้มองกนัเองนะ เดก็ๆ ดูเดก็ๆ นะ มนัจะเห็น
ความบกพร่อง แลว้เราจะเอาความบกพร่องนั้นมามีปัญหากนั แลว้ท่านกพ็ดูค าน้ี พดูเร่ืองน้ี ในภิกษุ
นะ สาวก-สาวกะ เพราะบารมีอยา่งน้ีจะท าใหถ้กูตอ้ง แหม ถกูตอ้งโดยแบบวา่เป็นหุ่นยนต ์ ไม่มีผดิ
อะไรเลย ท่านบอกวา่ ท่านพดูเองนะวา่ ไม่มีหรอก เพียงแต่ตวัท่าน ท่านบอกตวัท่านจะท าใหผ้ดิ
นอ้ยท่ีสุด พยายามจะท าใหผ้ดิจากพระไตรปิฎก ธรรมวินยั ใหน้อ้ยท่ีสุด แต่เร่ืองจะไม่ใหผ้ดิเลยน่ี... 

แลว้พอท่านมาพดู มาพดูถึงบอกวา่ท่านส าเร็จเม่ือนั้นๆๆ ทางฝ่ายวิชาการวา่เป็นปาปมุต ผดิ
ไม่ได ้ เราบอก ไม่ใช่หรอก ปาปมุตคือไม่ผดิ คือไม่มีเจตนา สวดปาติโมกข ์ มนัมีสติวินยั สมฺมุขา
วินโย ทาตพฺโพ สติวนิโย ทาตพฺโพ เวลาสวดปาติโมกขเ์สร็จแลว้มนัจะมีอยู ่๗ ตวัอยา่ง ๗ กรณีท่ีวา่
ไม่เป็นอาบติัเลย คืออาบติัท่ีไดแ้สดงแลว้ดว้ยปาก  

สมฺมุขา คือไดต้ดัสินแลว้ คืออาบติัท่ีไดต้ดัสินแลว้ ประชุมสงฆแ์ลว้ น่ีพน้ออกไปจาก
ความผดิน้ี  

สติ สติวินยั คือกระอรหนัต ์ท่ีมีสติสมบูรณ์แลว้น่ีเป็นปาปมุต ปาปมุตคือไม่ผดิในวนิยัน้ี 

แลว้ทางวิชาการเขาบอกวา่ ปาปมุตคือแบบวา่ พระพทุธรูปน่ี นัง่เฉยๆ หา้มผดิ คือปาปมุต
ของเขาตีความวา่หา้มท าผดิเลย ท าผดิไม่ได ้ เป็นปาปมุต แต่เราบอกวา่ปาปมุตคือไม่ผดิ ไม่ผดิ
เพราะวา่พระจกัขบุาลเป็นพระอรหนัต ์ แลว้คืนนั้นไปกราบเยีย่มพระพทุธเจา้ ท่านจ าพรรษาอยูก่บั
พระพทุธเจา้แลว้มีพระมาเยี่ยมเยยีน คืนนั้นฝนตกหนกั แมลงมนัมาเตม็เลย แลว้ทางจงกรมของพระ
จกัขบุาลน่ีแมลงเขา้ไป พระจกัขบุาลเป็นพระอรหนัต ์ เดินเหยยีบแมลงตาย ทางจงกรมน่ีโอโ้ฮ! เตม็
ไปหมดเลย 
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พระเขาเดินดูกฏิุ พระมากราบเยีย่มพระพทุธเจา้ ไปเจอเขา้ อูหู้! พระจกัขบุาลเหยยีบแมลง
ตายเยอะแยะไปหมดเลย ไปฟ้องพระพทุธเจา้วา่เป็นอาบติัไง ท าสตัวต์ายน่ีเป็นอาบติัปาจิตตีย ์ สตัว์
ตายตวัหน่ึงกเ็ป็นอาบติัขอ้หน่ึง แลว้สตัวต์ายเป็นร้อยๆ บอกวา่ พระจกัขบุาลท าอาบติั เป็นอาบติั
ปาจิตตีย ์ไปฟ้องพระพทุธเจา้  

พระพทุธเจา้บอก “ไม่เป็น เพราะพระจกัขบุาลเป็นพระอรหนัต ์เป็นปาปมุต”  

ปาปมุตคือไม่เป็นอาบติั พระอรหนัตไ์ม่เป็นอาบติัหรอก เพราะวา่ธรรมวินยัน่ีเป็นสมมุติ 
เป็นกฎหมาย แลว้คนท่ีไม่ท าผดิกฎหมายเลย คนท่ีไม่มีเจตนาท าอะไรเลยมนัอยูเ่หนือกฎหมายไง จิต
ท่ีมนัพน้ไปแลว้ ไม่อยูใ่นขอบเขตท่ีอยูใ่นวฏัฏะ คือไม่มีขอบเขตท่ีตดัสินจากจิตดวงนั้นได ้ แต่
ร่างกายท่ีมนัเหลือเศษส่วนอยูน่ี่  

พดูถึงศีลไง ศีลน่ีมนัตีความกนัไป ถา้พดูถึงศีลนะ ตอ้งคุยกนัท่ีศีล จบกนัท่ีศีล แลว้ถา้ธรรม
มนัเป็นธรรม ศีลส่วนศีล ธรรมส่วนธรรม ถา้ธรรม ศีลเป็นนิตศิาสตร์ ธรรมเป็นรัฐศาสตร์ ธรรม
เป็นความสวยงามทีไ่ม่กระทบกระเทอืนกนั แต่ศีลเพราะวา่มนัเป็นกฎหมายท่ีบงัคบัใหห้มู่สงฆทิ์ฏฐิ
เสมอกนั ความเห็นเสมอกนั สงฆอ์ยูด่ว้ยกนัมนัจะมีความสุขไง ถา้มนัเสมอกนั อยูด่ว้ยกนั  

ทีน้ีวา่พอผดิอยา่งน้ี เราจะบอกวา่ ศีล ๕ ผิดศีล ๕ หรือเปล่าน่ีมนัอยูท่ี่  ถา้อยา่งเราพดูเราบอก
วา่ พนนัน่ีผดิ หุน้น่ีไม่ผดิ แลว้ถา้ไปท่ีเขาตดัสิน เขาวา่ผดิหมดกเ็ยอะแยะไป ทีน้ีมนัตอ้งดูท่ีมาไง 
อยา่งเราร้ือพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกแต่ละขอ้นิยามกนัเพื่ออะไร? ตอ้งไปดูนิยามไง นิยามคือวา่
เหตุท่ีจะเกิดวินยัขอ้น้ี มนัจะมีเหตุเกิดข้ึนมาก่อน มีพระท าผดิ เพราะวา่พระท าผดิ ท าผดิอยา่งน้ีๆๆๆ 
บญัญติัธรรมอยา่งน้ี บญัญติัเพื่อหมู่สงฆ ์ เพื่อไอพ้วกหนา้ดา้น เพื่อบงัคบัไอพ้วกหนา้ดา้น เพื่อไอ้
พวกท่ีหนา้บางจะไดมี้ความสุขในหมู่สงฆ ์ เพราะไอพ้วกหนา้ดา้นมนัชอบรังแกพวกหนา้บาง ธรรม
วินยัน้ีเพื่อบงัคบัไอพ้วกหนา้ดา้น ไอพ้วกหนา้ดา้น ไอพ้วกท าลายเขา พระไตรปิฎกมีทุกขอ้  

การปฏิบติัท่ีไม่ไดผ้ล คือการปฏิบติัท่ีไม่สม ่าเสมอ เม่ือก่อนเราอ่านเรากง็ง แลว้พอเราปฏิบติั
ไป มาดู อ๋อ! พระพวกเราท่ีปฏิบติัไม่ไดผ้ลคือปฏิบติัไม่เสมอตน้เสมอปลาย การปฏิบติัสม ่าเสมอคือ
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การปฏิบติัเสมอตน้เสมอปลาย ถา้มีการปฏิบติัเสมอตน้เสมอปลายน่ี ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี อยา่งนอ้ย
เป็นพระอนาคา  

ไอน่ี้เวลาฮึดข้ึนมาก ็ ๗ วนั อดอาหารหวัคว  ่าเลย พอเด๋ียวเลิก เลิกกตี็แปลงแลว้ มนัไม่
สม ่าเสมอ มนัเลยปฏิบติัมนัถึงไม่ไดไ้ง เด๋ียวกแ็รง เด๋ียวกเ็บากนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ น่ีพระไตรปิฎกบอก
ไวช้ดัเจนหมดเลย  

คนอ่านหนงัสือออก แต่ตีความไม่ออก อ่านไดแ้ต่อกัขระ อา่นไดแ้ต่พยญัชนะ แต่อรรถ
เน้ือความไม่รู้เร่ือง ไม่รู้เร่ือง แต่พอปฏิบติัไปแลว้นะ เขา้ใจๆๆ น่ีถึงบอกวา่ การเล่นพนนั เล่นหุน้  

แหม อนัน้ีน่าสนใจนะ 

ถาม :  จิตกบัตวัรู้ เหมือนกนัหรือต่างกนั? 

หลวงพ่อ : จิตกบัตวัรู้น่ีนะ ถา้พดูถึง ถา้เป็นทางวิชาการตอ้งตอบเป็น ๒ แต่ถา้เป็นเราน่ีจิตกบัตวั
รู้เป็นตวัจิตนัน่ล่ะ แต่ความคิดน่ีไม่ใช่ 

ถาม :  จิตกบัตวัรู้ เหมือนกนัหรือต่างกนั? 

หลวงพ่อ : ผูรู้้นัน่คือจิต แต่ความรู้สึก ความคิดน่ะไม่ใช่ ความคิดไม่ใช่ผูรู้้นะ ผูรู้้เฉยๆ มนัรู้เฉยๆ 
แต่เวลามีอารมณ์ความรู้สึก ความคิดน่ีไม่ใช่ผูรู้้ ความคิดเป็นส่ิงท่ีผูรู้้แสดงออกมา ต่างกนั เพราะวา่
ถา้ความคิดเป็นเราตลอดไป คนเราน่ีบา้ตายหมดแลว้ อยูไ่ม่ไดห้รอก ความคิดมนัหมุนตาย ความคิด
มนัป่ันหวัตายเลย ทีน้ีความคิดเด๋ียวมนักห็ยดุ เวลานอนหลบั ความคิดหายหมด  

 ความคิดไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ความคิด  

ทีน้ีตวัรู้กบัความคิด ตวัรู้ เหมือนกนัหรือต่างกนัอยา่งไร? ต่างกนัมาก 

เอาไวร้อบต่อไปเนาะ รอบน้ี เอวงั 


