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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

หลวงพ่อ : เอาง่ายๆ ก่อนเลย 

ถาม : การท าอาหาร ท าอาหารท่ีมีไวน์หรือเหลา้จีนเป็นส่วนประกอบถวายพระ จะเป็น
บาปไหม เช่น พวกอาหารฝร่ัง 

หลวงพ่อ : ไม่เป็นหรอก ภิกษุหา้มด่ืมเหลา้ ศีล ๕ นะ ศีล ๕ สุราเมรยมชฺชปมาฯ ของมึน
เมาทั้งหมด แต่ถา้เหลา้น่ีนะ เราใส่ไปในอาหารแลว้ เราท าอาหารของเรามา กินแลว้เมาไหม ไม่เมา
หรอก อา้ว! ถา้เหลา้ใส่ในอาหารแลว้ กินแลว้เมาไหม ไม่เมา แต่มนัเป็นส่วนประกอบของอาหาร  

ไอน่ี้เวลาถือเคร่ง ถา้เราไม่เขา้ใจ เราไม่เขา้ใจเพราะถา้มีส่วนของเหลา้ เราคิดว่าเป็นเหลา้ 
เราคิดว่า แต่มนัผสมไปในอาหารแลว้มนัไม่ใช่เหลา้ อยา่งเช่นภิกษุนะ หา้มกินขา้วใช่ไหม ตั้งแต่
เท่ียงไป ภิกษุหา้มกินขา้ว เพราะว่าเป็นอาหารไง แลว้เวลาภิกษุป่วยไข ้ พาราฯ นัน่ขา้วหรือเปล่า 
พาราฯ ยาแกป้วดทั้งนั้นน่ะผสมแป้ง ยาพาราฯ ผสมดว้ยอะไร แป้งใช่ไหม 

แต่เวลาของเราน่ีนะ แมแ้ต่ถวายไวตามิ้ลคน่ี์ก็กินไม่ได ้เพราะไวตามิ้ลค ์ส่ิงใดท่ีเล้ียงทารก
ได ้ ส่ิงนั้นเป็นอาหาร เวลาเราถือ ถา้พูดถึง ถา้พระ มชัฌิมาปฏิปทา ถา้เขา้ใจศีล เขา้ใจเร่ืองธรรม
วินยัแลว้นะ เร่ืองน้ีจะไม่เกร็ง แต่ถา้เป็นกิเลสมนัเกร็ง มนัไปวิจยัไง ใหม่ๆ เราก็เป็นอยา่งนั้น 
ใหม่ๆ เราก็เป็นอยา่งนั้น ถา้มนัมีส่วนผสม มนัมีอยู ่๒ ประเด็น ประเด็นหน่ึงถา้พระท าเอง หน่ึง 
พระท าอาหารสุกเองไม่ได ้พระท าอาหารไม่ไดน้ะ พระอุ่นอาหารได ้แต่ท าอาหารสุกเองไม่ได ้ถา้
พระท าอาหารไดน้ะ โอโ้ฮ! พระมนัจะเปิดครัวท ากนัเอง แต่ถา้วดับา้น เร่ืองของเขานะ วดัป่า
ท าอาหารไม่ได ้ภิกษุท าอาหารสุกเองไม่ได ้
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แต่ถา้ภิกษุ เราอยูป่่ากนั ไปบิณฑบาตมามนัไม่ไดอ้ะไรมาหรอก มนัไดแ้ต่พวกแกงพวก
อะไร แลว้มนัแบบว่ามนัไม่พอกนัไง มาถึงก็มาแบ่งส่วนกลาง แลว้ใส่หมอ้ เติมน ้าลงไป เติมน ้าลง
ไป เติมน ้าปลาลงไป ตม้ไง แกงโฮะ คือกลบัมาก็ตม้มนัอีก ตม้เพื่อพอแจกกนัน่ะ น่ีพระไม่ได้
ท  าอาหารสุก มนัสุกมาแลว้ไง มนัสุกมาแลว้ 

ฉะนั้น ค าว่า “ถา้เราท าอาหาร” ถา้โยมท าอาหาร ไม่ผดิ ถา้โยมท าอาหารนั้นแลว้ส่วนผสม
ของเหลา้ไปในอาหารนั้นไม่ผดิ เพราะอะไร เพราะโยมท า ไม่ใช่พระท า ถา้พระท าน่ีผดิ พระ
ท าอาหารไม่ได ้ถา้เอาเหลา้มาประเคน เอาเหลา้มาประเคนแลว้เอาเหลา้ไปเติมในอาหารก็คือเหลา้ 
เราท าเอง เช่น วินยัอยา่งน้ีนะ ในพระไตรปิฎกหรือในวินยัมุขมนัไม่มี แต่ในประสบการณ์ไง 
ประสบการณ์ อยา่งเช่นสัตตาหกาลิก น ้าผึ้ง น ้ าออ้ยได ้๗ วนั น ้ าผึ้ง น ้ าออ้ยน้ีได ้๗ วนัใช่ไหม อยา่ง
พวกสมอ อยา่งพวกส่วนผสมน่ีตลอดชีวิต ถา้มนัไม่ไดม้าผสมกนั 

แลว้ถา้พระท าเอง พระท าเองนะ เพราะพระท าเอง อยา่งพระอุปัฏฐากอุปัฏฐากครูบา
อาจารย ์ ทีน้ีพระท าเอง เราบอกเราตีอยา่งน้ี ๗ วนั เพราะอะไร เพราะน ้าผึ้งเรารับมา ทุกอยา่งเรา
รับมา มนัเป็นคนละกาลิกแลว้เรามาปนกนั แลว้เราคนป๊ับ เรานบัอายสุั้น อะไรอายุสั้นท่ีสุดใช่
ไหม สัตตาหกาลิกคือน ้าผึ้งอายสุั้นท่ีสุด ยานั้นก็นบั ๗ วนั  

แต่ถา้ยาลูกกลอนท่ีโยมซ้ือมาถวายพระ เราถือตลอดชีวิตนะ ยาลูกกลอนท่ีโยมซ้ือมาถวาย
พระ ยาลูกกลอนมนัผสมน ้าผึ้งเหมือนกนั ยาธาตุน ้าขาว ยาธาตุน ้าแดง ยาธาตุอะไรผสมน ้าตาล
ทั้งนั้นน่ะ แลว้ยาธาตุเราท าท่ีไหนล่ะ ก็โยมซ้ือมาถวายใช่ไหม ยาคือยาไง ถา้เราตดัว่าเป็นยา กาลิก 
กาลิกก็คือว่ายา ยาน้ีตลอดชีวิต 

กาแฟ ถา้เป็นกาแฟท่ียงัไม่ไดผ้สม กาแฟเพยีวๆ น่ีนะ ตลอดชีวิต แต่ถา้กาแฟผสมน ้าตาล
มาถวายน่ี ๗ วนั เพราะนบัตวัอายสุั้น กาลิกไง สัตตาหกาลิกคือไดแ้ค่ ๗ วนั ถา้ยาวชีวิกคือทั้งชีวิต 
เกลือน่ีทั้งชีวิตเลย 

ฉะนั้น ถา้พูดถึงโยมท า โยมซ้ือมา ถา้พูดถึงปัญหาขอ้น้ีคือท าอาหารแลว้มีเหลา้จีนมีอะไร
ผสม ถวายพระจะเป็นบาปไหม มนัก็เหมือนโยมซ้ืออะไรมาถวาย โยมก็บาปนะ เพราะยามนัมีขา้ว 
พาราฯ น่ีแป้งทั้งนั้นน่ะ อา้ว! โยมก็ตอ้งบาปดว้ย 
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น่ีพอกิเลสมนัหลอกเรา เวลาจะท าความดี กิเลสมนัจะบอกนู่นก็บาป น่ีก็ไม่ได ้นู่นก็ไม่ได ้
เพราะมนัคิดแบบวิทยาศาสตร์ไง เถรตรง เราคิดแบบวิทยาศาสตร์ เถรตรง ทีน้ีพอพูดอยา่งนั้นป๊ับ 
กิเลสมนัก็เก่ียงนะ “อา้ว! ก็มนัเหลา้ แลว้ถา้ท าอยา่งนั้นเอาเหลา้ไปถวายพระ”  

เราไม่ไดต้ั้งใจ มนัส่วนผสมของเขา ส่วนผสมของร้านอาหาร ดูสิ โยมไปซ้ืออาหารท่ี
ร้านอาหารมาแลว้มาถวายพระ ถา้ผสมมา โยมบาปไหม โยมรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เขาผสมหรือไม่ผสม 
คือมนัเป็นเร่ืองสุดวิสัย พระพุทธเจา้ไม่ไดคิ้ดใหม้นัไกลไปขนาดนั้น พระพุทธเจา้บญัญติัธรรม
วินยัเพื่อบงัคบัเราน่ีแหละ คือถา้เราท าเอง เรารู้ใช่ไหมวา่อะไรควรหรือไม่ควร อยา่งน้ีมนัไม่มีใน
ต าราหรอก เพราะพระบวชใหม่ เร่ืองอยา่งน้ีเถียงกนัตายเลย พอถวายมา เห็นเขาท าอยู ่ แลว้พอ
ถวายมา ไอค้นเห็น “อนัน้ีฉนัไม่ไดน้ะ” 

แลว้พระท่ีฉนัไดก้็บอกเราไม่ไดท้  า เขาท ามา หน่ึง ไม่ไดรู้้ไม่ไดเ้ห็น เน้ือไง เขาไม่ไดฆ่้า
เพื่อเรา เขาไม่จงใจ เราไม่รู้เราไม่เห็น เราบอกอยา่งน้ี ถา้พูดถึงเขารู้เห็นนะ โรงฆ่าสัตวซี์พีมนัจะ
ฆ่าถวายพระ แลว้มนัเจ๊ง มนัไม่ไดฆ่้าถวายพระ มนัฆ่าเพื่อการตลาดเขาใช่ไหม แลว้พวกเราไปซ้ือ
มา 

เราไม่รู้ไม่เห็น มนัตดัประเดน็ไง ทีน้ีพระพุทธเจา้ไม่ไดต้ดัใหม้นัเป็นแบบกฎหมายท่ีมนั
ตายตวั ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ไดเ้พื่อเรา ส่ิงนั้นฉนัได ้ถา้สมมุติว่าเรากลบัมาบา้น มาเยีย่มโยม แลว้โยมก็ 
แหม! พระมาเนาะ ก็เกรงใจ ก็เชือดไก่ แลว้เราก็เห็นๆ รู้เห็นอยูน่ี่ มนัตายเพราะเรา ฉนัไปเป็น
อาบติัปาจิตตียทุ์กค ากลืน พระฉนัขา้วค าหน่ึงก็เป็นอาบติัค าหน่ึง อาบติัตวัหน่ึง ๑ ค า ค  าท่ี ๒ อาบติั
ปาจิตตียต์วัท่ี ๒ ค าท่ี ๓ อาบติัปาจิตตียค์  าท่ี ๓ 

รู้เห็น เจาะจงกบัภิกษุนั้น ภิกษุนั้นฉนัไม่ได ้ น่ีไง พระพุทธเจา้บญัญติัไวเ้พื่อจะไม่ใหไ้ป
เบียดเบียนกนัไง แต่ท่ีตลาดเขาฆ่าถวายพระหรือ เขาไม่ไดฆ่้าถวายพระ เขาการตลาดของเขา ตรง
น้ีเราแยกกนัไม่ออกไง ท่ีเขาโจมตีพระท่ีว่าพระฉนัเน้ือสัตว์ๆ  ฉนัเน้ือสัตวแ์ลว้มนัเป็นบาปเป็น
กรรมไง 

“โอ๋ย! ฉนัเน้ือสัตวน์ะ ยงัอุทิศส่วนกุศลใหม้นัอีกนะ ฆ่ามนัมากินแลว้ยงัอุทิศส่วนกุศลให้
มนัอีก”...ไม่ใช่ ไม่ไดฆ่้า มนัเป็นเร่ืองของคนโลภ คนโลภเขาคนอยากมีอาชีพ อยากมี เขาก็ท  า
ธุรกิจของเขา 
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สัมมาอาชีวะเลือกเอา เราจะเลือกท าอาชีพอะไร ถา้มนัเป็นส่ิงท่ีเขาเลือกแลว้ ถา้เขาเลือก
แลว้เขาท าอยา่งนั้นก็เร่ืองของเขา แลว้เราเอง เราไปซ้ือ เหมือนกบัท่ีว่าเราถือศีลไง โอ๋ย! ไม่กิน
ปลาเป็น แลว้ไปบอกเขานะ เขาเห็นเดินมา เขาทุบไวก่้อนเลย ไปอวดเขาไง น่ีปลาตาย ปลาเป็น
ขาย ๕ บาท ปลาตายขาย ๒๐ อา้ว! ตอ้งซ้ือ เพราะอยากกินปลาตาย 

มนัไม่จ าเป็น เราไม่ตอ้งบอกใครหรอก ถือศีลมนัอยูใ่นใจเรา ไอเ้ร่ืองอยา่งน้ีเพราะเราไป
เกร็งไง เร่ืองน้ีมีคนมาเล่าใหฟั้งเยอะ ตวัเจา้ตวัเขาเองเขามาเล่าใหฟั้งเองนะ บอกว่าถา้เจอปลาตาย
ก็อยากซ้ือน่ะ แลว้พอไปเจอ ไม่มีปลาตายเลย ก็ไม่เอา เดินไป ไปซ้ืออยา่งอ่ืน พอวนัหลงัเขารู้
แลว้น่ะ พอเห็นเดินมา เขาทุบไวก่้อนเลย น่ีไง ถือศีลโดยเถรตรง ไม่ไดห้รอก มนัอยูท่ี่เหตุการณ์
เฉพาะหนา้ ทีน้ีประสบการณ์อยา่งน้ีมนัจะมี  

โยม : ถา้อยา่งน้ีถา้เรารักษาศีล แลว้ไอศกรีมท่ีผสมเหลา้ แลว้เราไปท่ีร้านแลว้เราก็เลือกรส
น้ี 

หลวงพ่อ : ผดิ ถา้เรารู้ กิเลส พระพุทธเจา้สอน เรารู้ไง สอนคนนั้น 

มนัมีลูกศิษยว์นันั้นไปกนั เขาไปเชียงใหม่ แลว้มนัเป็นญาติๆ กบัพวกไอโ้ตเขาไปดว้ยไง 
เขาเล่าใหฟั้ง เขาไปกินปลาอะไรนะ ปลาท่ีดงัมากเลย ปลาเป็นๆ เขาเรียกปลาอินทรีย ์ปลาอะไรท่ี
ก าลงัดงัเลย เพราะมนัหวานมาก ทีแรกไม่รู้ เขาบอกไม่รู้หรอก พอไปกินแลว้มนัติดใจไง เอะ๊! 
ท  าไมมนัรสชาติดีขนาดน้ีนะ ปลาอะไรท่ีว่าเขาตอ้งสดๆ ในซีฟู้ดนัน่น่ะ แลว้พอมนัไดกิ้นเขา้มนัก็
ติดใจนะ พอมารู้ไง มารู้วา่มนัฆ่าเด๋ียวนั้น มนัตอ้งสดมนัถึงจะอร่อยอยา่งนั้น อยากกินอีก อยาก
มาก แต่ไม่กลา้สั่ง แลว้มนัก็ไปกบัพรรคพวก จะรอคนอ่ืนสั่งไง ลุน้อยูใ่นใจนะ ใครจะสั่งปลาน้ีวะ 
กูอยากกิน ใครจะสั่ง ตวัเองอยากกิน แต่ไม่กลา้สั่งเพราะรู้ ทีแรกไม่รู้ พอกินแลว้มนัติดใจ พอติด
ใจป๊ับก็คิดว่าปลาน้ีมนัจะหวานขนาดน้ี ก็อยากกินอีก ไปถามแม่ครัวไง ท าไมถึงไดห้วานอยา่งน้ี 

น่ีไง มนัยงัว่ายอยูใ่นน ้าไง เอาข้ึนมาเด๋ียวน้ีมนัถึงเป็นรสชาติอยา่งน้ี ถา้ฆ่ามาก่อนแลว้มนั
จะไม่รสชาติอยา่งน้ี ตั้งแต่นั้นมามนัไม่กลา้กินอีกเลย แต่ใจมนัอยากกิน แต่ไม่กลา้สั่ง เวลาไปกบั
เพื่อนไม่กลา้พูดดว้ยนะ รอดูว่า เอะ๊! คนไหนมนัจะสั่งใหกู้กินวะ แลว้ไม่สั่ง มนัก็อยากอยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ น ้าลายสอ แต่ไม่กลา้สั่ง เพราะมนับงัคบัตวัน้ีไง 

โยม : ถา้รอเขาสั่ง พอเขาสั่ง เราก็กินดว้ยเลย เตม็ท่ีอยา่งน้ี 
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หลวงพ่อ : ก็เตม็ท่ี 

โยม : แต่ก็ไม่ถูกอยูดี่ 

หลวงพ่อ : ถา้จะอยา่งนั้นมนัก็ไม่ดี เอามาเลย ถา้มี มีไหม เขียนมา เขียนมาเลย เขียนมา
ดีกว่า เขียนมาก่อน แลว้เด๋ียวปากเปล่าเอาไวที้หลงั 

มนัเป็น หน่ึงนะ นิวรณธรรม ความวิตกกงัวล กิเลสมนัเป็นนามธรรม ถา้เขียนกฎหมายไว้
ดีเลิศขนาดไหนก็แลว้แต่ กิเลสมนัจะเลาะไปตาม เขาเรียกว่าเลาะตามกฎหมายไป กฎหมายบงัคบั
คนไม่อยูห่รอก วินยัก็เหมือนกนั น่ีเขาเรียกเล่ียงบาลีไง  

โยม : ถา้อยา่งน้ีถา้เราเจตนาใหอ้าหารท่ีถวายพระมีรสชาติท่ีครบตามสูตร แต่เรารู้วา่เราจะ
เป็นคนปรุงเอง 

หลวงพ่อ : ไม่ท า เราจะไม่ท า 

โยม : เราจะงดเวน้ส่วนผสมนั้น 

หลวงพ่อ : ได ้จิตใจของคนมีสูงมีต ่า เอง็ท าดีมาขนาดไหนนะ มาหาเรานะ ลงบาตรหมด
ล่ะ อาหารจะเลอเลิศขนาดไหน มาถึงกกูโ็ฮะลงน่ีแหละ บางทีเราสงสารนะ ไอค้นมา โอโ้ฮ! ท ามา
ดีเลิศเลยนะ อูฮู้! จะใส่ที “อุย๊ๆ อยา่ๆ” 

น่ีเร่ืองของพระ ไม่ใช่เร่ืองของเอง็ เอง็ถวายพระไปแลว้ ทุกคนศรัทธาเคารพครูบาอาจารย ์
ก็ไปสรรหามาสุดยอด แลว้พอจะใส่บาตร โอ๋ย! ทุกขแ์ทนพระ พระจะใส่บาตร มาเท่าไรก็เทลงน่ี
แหละ เอง็จะเลิศมาขนาดไหน มาเถอะน่า ลงบาตรหมดล่ะ  

โยม : อาจารยค์ะ อยา่งเช่นกะปิอยา่งน้ี 

หลวงพ่อ : กะปิตอ้งสุก 

โยม : อยา่งเช่นบางตลาดเราไม่รู้ 
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หลวงพ่อ : เราไม่รู้ไง ใช่ เราบางทีเขาจะพูด ถา้พูดถึงถา้คนรังเกียจไม่รังเกียจไง เร่ืองน้ีมนั
เก่ียวกบั กปฺปิย   กโรหิ น่ีแหละ เพราะพระไปฉนัถัว่เขียวไง ไปฉนัถัว่เขียวตม้น ้าตาล แลว้ไปถ่าย 
แลว้มนัยงัไปงอกอีกไง พองอกอีก อูฮู้! กินเขา้ไปยงังอกอีก ตั้งแต่นั้นมาไม่ยอมกิน 

ทีน้ีโยมเขาไม่รู้ เขาก็ท  ามาถวายพระ พระไม่ยอมฉนั ก็เสียใจ ไปฟ้องพระพุทธเจา้ 
พระพุทธเจา้บอกว่า ท  าไมเธอไม่ฉนัของเขา 

โอโ้ฮ! เกลา้กระผมฉนัเขา้ไปแลว้นะ ไปถ่ายออกมาแลว้มนัยงัเกิดไดเ้ลย 

ก็เหมือนเราเป็นอยา่งนั้นน่ะ มนัเป็นความกงัวลใช่ไหม ภิกษุพรากของเขียวเป็นอาบติั
ปาจิตตีย ์พืชคาม ภูตคาม ภิกษุ ส่ิงน้ี อยา่งผกัสดเอามาถวายพระ มนัยงัเกิดได ้สิทธิของมนัน่ะ วินยั
ละเอียดมาก ถา้เราถวายพระมาก็จริง ถวายพระมาแลว้ทีหน่ึง ถวายพระแลว้มนัป้องกนัอาบติั
ปาจิตตียไ์ง ของท่ีไม่ไดถ้วายเอาเขา้ปากเป็นอาบติัปาจิตตีย ์ การถวายพระคือของตอ้งประเคนข้ึน 
ประเคนแลว้จะฉนัได ้พอฉนัไดม้นัยงัเกิดอีก ก็พระรังเกียจน่ะ  

ทีน้ีพระรังเกียจข้ึนมา พระพุทธเจา้ถึงบอกว่า ใหข้องท่ีถวายพระแลว้ ส่ิงท่ีเป็นปมเป็นขอ้
ท่ีมนัเกิดได ้ใหท้  า กปฺปิย   กโรหิ ใหถ้ามเขาไง ถามแลว้ถามว่า กปฺปิย   กโรหิ ของเป็นกปัปิยภณัฑ์ 
กปฺปิย   กโรหิ ของน้ีสมควรแก่สงฆห์รือ ไอค้นท่ีถวายแลว้ยงักล่าวซ ้ าอีกวา่ของน้ีสมควรแก่สงฆ ์
สมควรก็สิทธิของเขา เขาถวาย พระฉนัได ้พืชคาม ภูตคาม ถา้มนัแกว้ินยัตรงน้ีไง วินยัมนัจะเป็น
ชั้นมา เขาเรียกวินยักรรม 

ทีน้ีพอโยมไม่รู้อีก พูดตอนน้ีเลย ทุกคนจะช่วยเหลือพระนะ ไดส้้มมาก็ปาด ปาดหวัเลย 
ปาดๆๆ เลย พระมากถ็วาย น่ีกปฺปิย  แลว้...ไม่ใช่ เพราะมนัไม่ไดต้ดัความกงัวลอนัน้ี ท  าลบัหลงั ถา้
อยา่งนั้นพวกโยมกบัพระท่ีเสล่อ พอมีอะไรดีๆ ข้ึนมาก็ไปสั่งโรงงานนะ เด๋ียวน้ีไปสั่งโรงงานนะ 
ผา้ตอ้งสีนั้นๆ นะ 

เฮย้! พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนอยา่งนั้นนะ พระพุทธเจา้สอนใหมึ้งภาวนา พระพุทธเจา้สอน
ใหมึ้งแกกิ้เลส พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนใหมึ้งท าธุรกิจ เราเห็นพระง่ีเง่า เท่ียวไปบอกเขา พระ
ตอ้งการอยา่งนั้น ตอ้งการใหโ้รงงานมนัประกอบมาอยา่งนั้น 
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หลวงตาพูดประจ านะ พระองคไ์หนยงัติดรส ติดปาก ติดทอ้ง ไม่ตอ้งมาคุยเร่ืองภาวนา นู่น
ก็ไม่ได ้ตอ้งท าใหพ้ระอยา่งนั้น ประเสริฐอยา่งนั้น ใหดี้อยา่งนั้น หลบ หลบอยา่งหน่ึงตอ้งเอาอยา่ง
หน่ึงว่าถูกตอ้งตามวินยั 

ถูกตอ้งตามวินยั สมควรไม่สมควร กาลเทศะ เราเห็นพระอวดดิบอวดดีไป โอ๋ย! พระ
กรรมฐานใชอ้ยา่งนั้น ใหไ้ปบอกโรงงานใหท้  าอยา่งนั้น ท าอยา่งนั้นเพื่อถวายพระ 

ถา้ท าอยา่งนั้นบอกใหโ้รงงานมนัท ามรรคผลนิพพานใหกู้ที ใหโ้รงงานไหนก็ไดต้ั้ง
โรงงานมา แลว้บอกเลย มึงสร้างมรรคผลนิพพานมาแลว้ไปจบัใส่อกพระ 

มนัยิง่ท  าขนาดไหนกิเลสมนัยิง่ดิ้นรน มึงมีของดีมาขนาดไหนไปปรนเปรอนะ กิเลสมนัข่ี
หวัมึงตลอดไป ธุดงควตัรขดัเกลากิเลส ท าใหม้นัยบุยอบตวัลง ไม่ใช่ไปส่งเสริมมนั ธรรมวินยัเพื่อ
การขดัเกลากิเลส แต่พระเด๋ียวน้ีนะ ไปท าส่ิงใดๆ มาเสริมกิเลส เสริมตวัตนข้ึนไป มองเห็นแลว้
ทุเรศมากนะ แต่มนันึกว่ามนัมีศกัยภาพนะ มาคุยนะ “ไอน่ี้ผมไปวิ่งเตน้มาเอง ไอน้ัน่ผมไป
วิ่งเตน้”...เวรกรรมเอย้ มึงสึกแลว้ไปเป็นลอ็บบ้ียสิตซ์ะ ไปวิ่งเตน้ของมึงนู่น มนัเป็นเร่ืองขา้งนอก 
มนัเป็นเร่ืองปลายเหตุ เร่ืองเร่ิมตน้มนัอยูท่ี่ใจ 

หลวงตาท่านพูดบ่อย ถา้ใจมนัชัว่มนัก าเพชรมา เพชรนั้นก็ชัว่ ถา้ใจมนัดีมนัก าข้ีมา ข้ีนั้น
ยงัประเสริฐเลย ถา้ใจมนัประเสริฐนะ มนัก าข้ีมา ข้ีนั้นประเสริฐ ถา้ใจมนัไม่ดีนะ ใจมนัชัว่นะ ก า
เพชรมา เพชรนั้นก็เน่า  

ธรรมวินยัมนัลงท่ีน่ี ธรรมวินยัในปัจจุบนั ธรรมวินยัมาฆ่าความรู้สึกของเรา ฆ่าความ
กงัวล ฆ่าตวัน้ี ไม่ใช่ว่าไปติด เหมือนนกักฎหมายไง เอาธรรมวินยัมาวิจยักนั โอโ้ฮ! มนัตั้งป๊ับ มนั
เถียงกนัแลว้ อภิธรรมไง ไอน้ัน่เป็นไอน้ัน่ ไอน้ัน่เป็นไอน้ัน่...โดนกิเลสหลอกแลว้ ส่งออกหมด 
ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  แต่ไอน่ี้มนัหมากดักนั โตเ้ถียงเอาแพช้นะกนัไง  

ไอเ้ร่ืองอยา่งน้ีมนัเป็นวุฒิภาวะ แลว้พูดถึงเราจะไปบงัคบัตายตวัไม่ได ้ดูอยา่งเรา เม่ือก่อน
เราอยูเ่อง เวลาโยมมาถวายของ มาถวายอาหาร 

“กปฺปิย   กโรหิ” 
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เขาเงียบ อา้ว! เงียบคือว่าไม่เป็นแลว้ ไม่เป็น ตอ้งเฉย เพราะน่ีประสบการณ์จากบา้นตาด
นะ ตอนอยูบ่า้นตาดประเคนของ แลว้พระเวอร์ พอเจอคนมานะ “กปฺปิย   กโรหิ” 

รถไฟยาวไปยนันู่น คนจะประเคนอีกเป็นร้อย มึงจะมา กปฺปิย   กโรหิ จะมาฝึกกนั ออก
สงครามแลว้จะมาสอนรบกนั กปฺปิย   กโรหิ ไม่เป็น ไม่เป็น ดึงออกเลย ไป ไป วางไว ้แยกออกไป 
แลว้พอเสร็จแลว้เรียกคนเป็นเขา้มา มนัตอ้งฝึกกนัตั้งแต่ยงัไม่รบ แลว้พอเวลาแลว้ พอถา้บอก 
กปฺปิย   กโรหิ บางคนบอก “ผมลืมเอากะปิมา” 

“เออ! ไม่เป็นไร ออกไปเลย” 

ค าพูดค าน้ีมนัทดสอบว่าเขารู้ไหม ถา้เขาไม่รู้นะ ใหเ้ขาออกไป เราไม่ตอ้งไปอวดรู้ไง แต่
ถา้เป็นกิเลสนะ มนัจะอวดรู้ อวดเขา อยากดงัอยากใหญ่ อยากเหยยีบเขา แต่ถา้คนเป็นเขาเรียกวา่
อุปัฏฐากพระไง ผูท่ี้อุปัฏฐาก ผูท่ี้สงเคราะห์ เขาตอ้งฝึกไว ้แลว้เวลามนัตอ้งมีคนเป็น ถา้ไม่เป็นให้
เล่ือนไปเลย แลว้เราแยกไปก่อน ไม่อยา่งนั้นรถมนัติด แลว้มนัจะมีปัญหามาก  

แลว้ไอเ้รากถื็อเคร่งใช่ไหม “โอ๋ย! ไม่ได ้มนัยงัไม่ไดก้ปัปิ กินไม่ได”้ 

เรานะ ประสบการณ์มนับวชมาไง อยูป่่า โอโ้ฮ! อยูป่่านะ คนไม่ทุกขไ์ม่ยากไม่อดไม่อยาก
นะ เราอยูป่่ามานะ ไม่มีจะกิน แต่อยากอยูก่นั เก็บยอดไมผ้กัมาตม้กินกนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้วนั
นั้นมนัมีพรานป่าไปล่าสัตว ์ แลว้เขาก็มีกระติบขา้วเหนียวไป อยูท่างภูพาน เขาใส่ขา้วเหนียวคน
ละป้ัน ตั้งแต่เกิดมานะ ไม่เคยกินขา้วหวานเจ๊ียบอร่อยเท่านั้นเลย มนัไม่ไดกิ้นมานาน ขนลุก มนั
ฝังใจ กินขา้วเหนียวน่ีมนัอร่อย อูฮู้! มนัหวาน อูฮู้! มนัโอโ้ฮ! สุดยอดๆ มนัอดมาเยอะ มนัอดมา
นาน 

แลว้มนัจะอะไรอร่อยไม่ใช่หรอก มนัอยู่ท่ีลิ้นเรา อยูท่ี่รสนิยม เอง็ว่าของเอง็อร่อยถึงอวด
กนั โต๊ะละก่ีลา้นก่ีแสนนะ มึงสู้ส้มต ากูไม่ไดห้รอก ส้มต ากูอร่อยกวา่มึงอีก มนัอยูท่ี่รสชาติอนัน้ี
ไง น่ีประสบการณ์อยา่งน้ีมนัมาจากป่า 

ทีน้ีพอมนัอยา่งน้ีป๊ับ เวลามาถึงมนัออกจากป่ามา พอออกจากป่ามา ตอนนั้นออกจากป่ามา
ใช่ไหม ก็มางานครบรอบหลวงปู่ฝ้ัน แลว้พอดีเจา้คุณท่ีสกลฯ ท่านครบรอบวนัตาย ก็ไปช่วยงาน
เจา้คุณ พระมาเยอะ เจา้คณะจงัหวดัเสียครบรอบ ไปกนัเยอะ ทีน้ีพอไป โอโ้ฮ! พระป่ามานะมึง ตา
มนัพอง ไม่เคยกินอาหารน่ะ อูฮู้! ไปในงานผลไมเ้ตม็ไปหมดเลยนะ เราก็ แหม! ประสบการณ์เรา
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มีใช่ไหม ไม่ไดก้ปัปินั้นมา ถา้ไม่ไดก้ปัปิเงาะ ล  าไยพวกน้ีนะ เราพยายามกินชา้ๆ ตอ้งกิน ถา้ให้
อร่อยตอ้งกิน แต่กินน่ี โทษนะ สนองกิเลส มนัอยาก อยากแลว้เราก็ปอกเงาะ แลว้ก็ค่อยๆ แกะนะ 
อยา่ใหเ้มลด็มนัแตก ถา้เมลด็มนัแตก ปาจิตตีย ์

องุ่นน่ีนะ องุ่นไดม้าป๊ับ ค่อยๆ เค้ียวนะ แลว้ปลิ้นเมลด็มนัออก อยา่ไปขบเมลด็แตก ตอ้ง
ระวงัใหดี้นะ สติใหดี้ๆ นะ ถา้มึงสติไม่ดีนะ เป๊าะ ปาจิตตียต์วัหน่ึง 

ตอนนั้น โอโ้ฮ! ของมนัเยอะ เราก็ฉนั ถา้บางคนไม่ฉนั เราก็เฉย ทีน้ีพอออกมาเชด็บาตรกนั 
กลบัไง ทีน้ีมียา่พ่อยา่ตาบ่นใหฟั้งน่ะ “โอโ้ฮ! อยากกินน่าดูเลย เงาะเงอะเตม็ไปหมดเลย แต่ไม่กลา้
กิน ไม่มีใครกปัปิให”้ 

ไอเ้ราคิดในใจนะ โง่ฉิบหาย 

ประสบการณ์ตอ้งมี ถา้เมลด็น่ีตอ้งหา้มเมลด็แตก เมลด็แตกข้ึนมาไม่มีสิทธ์ิ ถา้เมลด็มนัยงั
อยูน่ะ เมลด็สมบูรณ์ ไม่เป็นไร 

แลว้อยา่งของเราเวลามาอยูโ่พธารามใหม่ๆ ไม่มีคนกปัปิไง เราก็รับหมดล่ะ ใส่ไวข้า้ง
บาตร อยา่ไปฉนั ถา้เรารู้วา่ไม่กปัปิ กปฺปิย   กโรหิ ยงัไม่ไดท้  า เราก็วางไว ้อยา่งท่ีว่า กปัปิ ถา้รู้วา่ดิบ 
เราก็วางไว ้ดูสิ ไข่ดาว ถา้ไข่ดาวมนัเป็นยางมะตูมมา เราก็ตกัของเรา 

“ฉนัไม่ได ้อยา่ฉนันะ” 

เฮย้! ศรัทธาไทยเขานะ กูตกั แต่กูไม่กินน่ะ กูตกัวางไวเ้ฉยๆ กูตกัแลว้ก็วางไวข้า้งบาตร กู
ไม่แตะ มนัก็ไม่เป็นอาบติั เห็นไหม ไอค้นก็ “อู๋ย! ท  าไมท่านเอา” 

น ้าใจเขาน่ะ 

โยม : แบบน้ีโยมก็เคยเจอ ตกัอาหารถวายหลวงตา แลว้อยา่งพอเราเอาของออกอะไรอย่าง
น้ี เขาบอกว่าหา้มตกั ก็เราบอกว่าของดิบไม่ได ้เขาก็อา้ง 

หลวงพ่อ : พระก็ตอ้งอยูท่ี่พระเป็นไม่เป็นไง ถา้พระรู้ใช่ไหม พระเป็น เราก็เอาวางไว ้ถา้
เรารู้เราก็เอาออกเลย เพราะเอาออกมนัก็เป็นบทเรียนสอนทั้งศาลาใช่ไหม 

โยม : พอตอนหลงัท่านก็สั่งใหเ้อาออก พวกกปัปิ ออกใหห้มด 
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หลวงพ่อ : ตอ้งเอาออก เพียงแต่ว่า เขาเรียกอะไรนะ ศรัทธาไทย เขาตั้งใจมาแลว้ใช่ไหม 
เราก็เอาไวข้า้งๆ บาตร หรือเอาไวต้รงไหนท่ีใดท่ีหน่ึง รู้น่ี ก็เราเป็นคนหยบิเอง อู๋ย! มนัตอ้งมี
ประสบการณ์ น่ีมนัสอนกนัไม่เป็น สอนไม่ได ้

ไอฝั้งใจท่ีสกลฯ นัน่น่ะ พระออกมาจากป่าดว้ยกนั อู๋ย! พอกลบัวดันะ บ่นใหญ่เลยนะ อูฮู้! 
ออกไปแลว้นะ มนัอดน่ะ คนมนัอด มนัไม่เคยกิน มนัเห็นเขา้มนัก็ตาลุก อยากกินบา้ง อยากจะขอ
สักที ไม่ไดกิ้น เพราะไม่มีประสบการณ์ แต่โดยทัว่ไปมนัก็ตอ้ง กปฺปิย   กโรหิ ก็ป้องกนัตรงน้ีไง 

แลว้ยิง่ส่วนใหญ่พระทัว่ไปเขาเช่ือหวัหนา้ ถา้มนัผา่นหวัหนา้ หวัหนา้ผา่นแลว้แสดงว่า
ถูกตอ้ง อนัน้ีถา้พระบวชใหม่มนัไม่รู้ น่ีถา้ไม่มีประสบการณ์ แลว้พออยา่งน้ีมนัก็เขา้กบักาลิก ถา้
เราอ่านเฉยๆ นะ อ่านหนงัสือเฉยๆ มนัมีอยู ่ วนันั้นลูกศิษยเ์ขาเอานัน่มาถวาย น ้าส ารอง แลว้ก็
เพื่อนมาดว้ยกนั เขาบอก เฮย้! พระป่ากินไดอ้ยา่งไร ตอนเยน็มนักินไม่ได ้ น ้ าปานะมนัก็มีแค่ไอ้
พวกน ้ามะม่วงน ้าอะไร ไอน่ี้มนัจะกินไดอ้ย่างไร 

เขาบอกว่าน่ีคือน ้าปานะ แลว้เขาเถียงกนัไม่ลงไง 

เราบอกว่า เอง็รู้จกักาลิกไหม กาลิกน่ะ 

เงียบเลย น ้าปานะมนัเป็นของชัว่คราว มนัเป็นน ้าผลไมค้ั้น ถา้น ้าผลไมค้ั้นเก็บไวม้นัจะ
เป็นเมรัย อายขุองมนัแค่ชัว่คราว แต่น ้าส ารองมนัเป็นยา มนัอยูใ่นสัตตาหกาลิก มนัไม่ใช่น ้าปานะ 
ถา้ค าวา่ “กาลิก” มนัแบ่งเลย เป็นส่วนสัดไง น่ีเป็นอยา่งน้ีๆ 

แต่ไอค้นว่า โอ๋ย! ถา้น ้ าด่ืมตอนบ่ายมนัตอ้งเป็นน ้าปานะทั้งหมด 

อา้ว! น ้ าปานะ มึงก็คั้นมาใหกู้สิ ไอน่ี้เขาพาสเจอร์ไรส์มาแลว้ ไอบ้า้ เก็บไวก่ี้ปีมนัก็ไม่บูด
ไม่เน่า มนัก็อยูท่ี่คนดูตรงน้ีไง กาลิก ส่วนผสมของมนั เน้ือหาสาระของมนั เน้ือหาสาระของผลไม้
สด น ้าผลไมม้นัหมกัแลว้มนัเป็นเมรัย เน้ือหาสาระของเขา เอง็จดัเขา้ในกลุ่มอะไร ของท่ีประเคน
มา เอง็จดัเขา้ในกลุ่มของอะไร 

ไออ้ยา่งน้ี พอวินยัมนัก็เป็นกงัวลใช่ไหม มนัก็เพื่อสังคมสงฆด์ว้ยไง เราดูสิ ของเราบริหาร 
เร่ืองโยมก็เร่ืองหน่ึง เร่ืองพระก็เร่ืองหน่ึง เร่ืองพระ เพราะพระก็ทุกขน์ะ พระใจก็บกพร่องนะ เรา
ก็ตอ้งบริหารพระเราดว้ย ฉะนั้น พระถึงมายุง่กบัโยมไม่ได ้เพราะถา้มายุง่กบัโยมแลว้นะ เด๋ียวมนั
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ก็เป็นตลาด เอาพระส่วนพระ เวน้ไวแ้ต่ว่าท  างาน พระจะมายุง่กบัโยมไม่ได ้โยมส่วนโยม ไม่เก่ียว
กนั จะลงมาเจอกนัท่ีศาลาแลว้กแ็ยกออกจากกนัไป มนัยุง่กนัไม่ได ้ถา้อยา่งน้ีป๊ับ พระมนัก็มีหลกั 
ถา้พระไม่มีหลกั มนัก็คลุกคลีกนั คลุกเคลา้กนั มนัก็เป็นลาภไปหมดล่ะ 

ทีน้ีเร่ืองอาหารมนัตอ้งดูไปเป็นอยา่งน้ีว่าประสบการณ์ แต่โดยหลกั ของดิบฉนัไม่ได ้ ไอ้
พวกเมรัยโดยตวัมนัเอง ฉนัไม่ได ้ แต่ถา้เป็นยาเป็นอะไร เป็นยาก็ตอ้งเป็นโยมท า คือเขาท ากนัมา 
มนัท ากนัมาแลว้ พูดถึงไม่รู้ไม่เห็น ไอเ้ร่ืองรู้เร่ืองเห็น เร่ืองเน้ือสัตว ์ อูฮู้! เยอะมากนะ แลว้มนัตี
กลบัเวลาเราเทศน์ ในพระไตรปิฎกก็มี ไอค้วายท่ีมาเขา้ฝันแม่ชีแกว้ก็มี เวลาตาย ตายแลว้นะ 
โดยทัว่ไป สัตวม์นัไม่อยากตายหรอก สัตวน้ี์เราไปฆ่ามนั ชีวิตเรา เราก็ไม่ยอม ทีน้ีฆ่าสัตวม์าเป็น
อาหารมนับาปทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาจ าเป็นแลว้มนัตอ้งตายแลว้ มนัไม่มีอะไรเป็นสมบติั คนยงัมีคุณ
ความดี เราเป็นสัตวไ์ม่มีอะไรเป็นคุณสมบติัเลย มีแต่เน้ือ มาเขา้ฝันเลยนะ เขา้นิมิตเลยบอกว่า น่ี
ตายแลว้ เขาเกิดเป็นคนสุขสบายมาก น่ีสัตวม์นัพูดนะ เคยเกิดเป็นมนุษยน่ี์ยอดเยีย่มเลย เพราะมี
กฎหมายมีต่างๆ คุม้ครอง เกิดเป็นสัตว ์เขาจะฆ่า เขาท าอะไรก็ไม่มีสิทธิ ตายฟรี 

ไปเขา้ฝันแม่ชีแกว้ ดูสิ เป็นควายไถนาใหเ้ขา แลว้เวลาเหน่ือยยากนะ อยากกินน ้า ถา้เขาดึง
เชือกไวก้็ไม่ไดกิ้น แลว้ตอ้งเอาใจเขาดว้ย น่ีมนัพูดนะ สัตวม์นัเอาใจมนุษยน์ะ เพราะกลวัโดนตี น่ี
เอาใจเขานะ กลวัเขาจะตี เอาใจเขาทุกวนัเลย สุดทา้ยเขากฆ่็า แลว้พอฆ่า ฆ่ามาท าอะไร 

พอมาเขา้ฝันแม่ชีแกว้ เขาบอกว่า แลว้พรุ่งน้ีเขาจะท าลาบอะไรมาถวายแม่ชี ขอใหแ้ม่ชีฉนั
ใหห้น่อย ฉนัใหห้น่อย ขอใหฉ้นัใหห้น่อย เพราะฉนัแลว้เน้ือของเขาไดเ้ป็นบุญกุศล เขาอยากได้
บุญกุศลอนัน้ีเพื่อท่ีจิตของเขาไดพ้ฒันาใหดี้ข้ึน เพราะบุญกุศลท าใหเ้กิดในท่ีท่ีดี ในพระไตรปิฎก
ก็มี สัตวน่ี์พูดถึงนะ ถา้มนัจ าเป็นตอ้งตายนะ มนัก็ขอใหเ้น้ือมนัไดเ้ป็นประโยชน์ ใหพ้ระไดฉ้นั
เสียหน่อยหน่ึง ใหพ้ระท่ีมีคุณธรรมฉนั แลว้มนัจะไดบุ้ญอนันั้น 

แต่ในทางโลก เห็นไหม “อู๋ย! กินเน้ือสัตวแ์ลว้ยงัแผเ่มตตาใหม้นัอีก” 

มนัขอใหกู้กินนะ เพราะไอน่ี้มนัเป็นการด ารงชีวิตไง ถา้เราคิดแบบวิทยาศาสตร์ ใช่ สัตว์
ทุกตวัไม่อยากตายหรอก แต่ถา้มนัจ าเป็นตอ้งตายหรือมนัตายไปแลว้ อะไรเป็นประโยชน์กบัมนั
บา้งล่ะ  
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แลว้ประสาเราถา้พูดอยา่งน้ีป๊ับ ทุกคนก็ “อยา่งนั้นตอ้งฆ่าสัตวใ์หห้มดแลว้ใหกู้กิน”...ก็
ไม่ใช่อีกแหละ เพราะอยา่งนั้นมนัเป็นการจดัตั้งไง ธรรมะมนัเป็นธรรมจดัสรร มนัเป็นอุบติัเหตุ 
มนัเป็นไปโดยความเป็นจริง ไม่ใช่ว่า โอ๋ย! อะไรเป็นบุญแลว้นะ กูจะแสวงหา กูจะท าอยา่งนั้นนะ
...มึงไม่ไดห้รอก มนัไม่เป็นธรรม มนัเป็นโลกไง 

ไอเ้ร่ืองน้ีนะ ถา้ใจเป็นธรรมนะ มนัจะละเอียดอ่อน แลว้มนัจะเขา้ใจสภาวะแบบนั้น ถา้มนั
ไม่ใช่ เราเป็นโลก มนัเป็นทิฏฐิมานะไปหมดล่ะ แลว้มองอะไรจะผดิพลาดไปทุกอยา่งเลย มนัจะ
มองอะไรผดิพลาดไปหมด  

ทีน้ีเร่ืองอาหาร ประสาเรา เร่ิมตน้อยา่งน้ี เร่ิมตน้ว่าเราเจตนาดี ท าดี แต่ถา้เรารู้ ดูสิ ถา้เรา
เคารพครูบาอาจารย ์ เราก็ไม่อยากใหผ้ดิใช่ไหม เราก็อยากท าส่ิงท่ีดี แต่น่ีเราพูดในเน้ือหาสาระไง 
เน้ือหาสาระว่า อาหารน้ีถา้มนัมีส่วนผสมของส่ิงท่ีเป็นเหลา้ มนัจะผดิไหม เราจะผดิไหม แต่ถา้เรา
รู้ ถา้เรารู้เราก็ไม่ควรท าใช่ไหม ถา้เรารู้ เรารู้แลว้ 

ถา้ไม่รู้ น่ีพูดถึงไม่รู้ พูดถึงทอ้งตลาดไง เราพูดถึงร้านอาหาร พูดถึงทอ้งตลาดท่ีเขาท า แลว้
พอเราบอกผดิถูก แลว้เอง็ก็จะไปบอกร้านว่าตอ้งท าพิเศษกบัเรา เสียตงัคอี์ก “รู้แลว้ รู้แลว้ ของหนู
ตอ้งเป็นอยา่งน้ี ตอ้งพิเศษ ตอ้งไม่ใส่ไอน้ัน่ๆ” 

จะท าบุญแลว้ยุง่ไปหมดเลย แต่ถา้จะไปเท่ียวไม่เป็นไร  

เอาตรงน้ีก่อน ท่ีว่า 

ถาม : ๑. ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสต่อพระอานนทว์่า ถา้เราปรารถนาจะมีอายถึุงหน่ึงกปั เราก็
อยูไ่ด ้เพราะเราไดเ้จริญอิทธิบาท ๔ ดีแลว้ ในรายละเอียดวิธีการเจริญอิทธิบาทอยา่งไร 

หลวงพ่อ : ไม่ได ้ในการเจริญอิทธิบาท ๔ ปัญหาน้ีปัญหาอนัหน่ึงนะ 

แลว้อนัท่ี ๒. 

ถาม : คร้ังหน่ึงพระพุทธเจา้ไดมี้รับสั่งใหพ้ระโมคคลัลานะไปปราบพญานาคผูมี้อิทธิฤทธ์ิ
มากตนหน่ึง แลว้ทรงตรัสเตือนว่า พญานาคน้ีมีฤทธ์ิมาก เธอจงระวงั พระโมคคลัลานะตอบว่า 
ขา้พเจา้ไดเ้จริญอิทธิบาท ๔ ดีแลว้ ในรายละเอียดวิธีเจริญอยา่งไร  
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หลวงพ่อ : น่ีมนัอยูต่รงน้ี ๒ ปัญหาน้ีมนัเหมือนปัญหาเดียวกนั 

เจริญอิทธิบาท ๔ เราเจริญขนาดไหนมนัก็เจริญโดยฌาน โดยสมาบติั ไม่มีผล ค าว่า “เจริญ
อิทธิบาท ๔” มนัเจริญ ถา้พระอรหนัตเ์จริญอิทธิบาท ๔ ต่างหากถึงจะเป็นผล แลว้ไม่ใช่พระ
อรหนัต ์ไม่รู้จกัจิต จะเจริญอิทธิบาท ๔ ไดอ้ยา่งไร การท่ีเขาพูดกนัเร่ืองเจริญอิทธิบาท ๔ การสอน
กนันั้นคือการสอนโดยสมมุติ มนัเป็นสมมุติโดยธรรมชาติของมนั เพราะอะไร เพราะพระโมคคลั
ลานะบอกใช่ไหม พระโมคคลัลานะตอบว่า ขา้พเจา้ไดเ้จริญอิทธิบาท ๔ ไวดี้แลว้ 

ค าว่า “ขา้พเจา้ไดเ้จริญอิทธิบาท ๔ ไวดี้แลว้” คือขา้พเจา้เป็นพระอรหนัต ์ ถา้ไม่อยา่งนั้น
ไม่กลา้ตอบพระพุทธเจา้อยา่งน้ี เพราะพระพุทธเจา้จะรู้หมดเลย แลว้จะบอกว่าขา้พเจา้เจริญอิทธิ
บาท ๔ ดีแลว้ เพราะในพระไตรปิฎก ถา้พระองคไ์หนบอกว่าขา้พเจา้ไม่สงสยัแลว้ ถา้พระดว้ยกนั
เขาไม่เช่ือนะ เขาจะไปฟ้องพระพุทธเจา้ทนัทีเลยว่าพระองคน้ี์อวดอุตตริมนุสสธรรม 

พระพุทธเจา้บอกเป็นอยา่งนั้นจริงๆ น่ีเป็นพระอรหนัต ์ ถา้ไม่ใช่บอกท่านพูดอยา่งนั้นได้
อยา่งไร แลว้เทศน์สอนเลย แลว้ด่าเลย “โมฆบุรุษ” ด่าเลย พอด่าเสร็จ ถา้พระองคน์ั้นท าไดจ้ะเป็น
พระอรหนัตท์นัทีเลย 

ค าว่า “ขา้พเจา้เจริญอิทธิบาท ๔ ดีแลว้” คือน่ีส้ินกิเลสแลว้ เพราะส้ินกิเลสแลว้ถึงจะเจริญ
อิทธิบาท ๔ ได ้เจริญอิทธิบาท ๔ ท่ีว่าจะอยู่อีกกปัหน่ึงนะ แต่ถา้เป็นปุถุชนเจริญอิทธิบาท ๔ มนัก็
เจริญอิทธิบาท ๔ แบบพวกเรา อยา่งพวกเรา ในองคข์องฌาน วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ใช่
ไหม ในองคข์องสมาธิ เราก็นึกพุทโธๆๆ วิตก วิจารใช่ไหม พุทโธๆ โอ๋ย! มีความสุข โอ!้ ปีติเกิด
แลว้ ปีติ สุข โอ๋ย! สุข เราสุขนะ เกิดเอกคัคตารมณ์ จิตตั้งมัน่นะ ผมไดอ้ะไร 

ไดฌ้านบา้ เพราะมนัเป็นการคิดเอาหมดเลย  

อิทธิบาท ๔ ก็เหมือนกนั อิทธิบาท ๔ กจิ็ตตะ วิมงัสา ดูจิต จิตตะ วิมงัสา คือควบคุมมนั 
อิทธิบาท ๔ แลว้จิต ถา้จิตนะ ผูท่ี้ควบคุมอิทธิบาท ๔ เจริญอิทธิบาท ๔ ดีแลว้จะอยูอี่กกปัหน่ึงก็อยู่
ได ้ เราพูดบ่อยมากเลย เหมือนกบัเราออกจากบา้น ถา้เราอยูใ่นบา้น เราไปอยูใ่นบา้น บา้นเราจะมี
คนอยูใ่ช่ไหม ถา้เราเดินออกจากบา้น บา้นนั้นบา้นร้าง คนตายก็เหมือนกนั ร่างกายน้ีเหมือนบา้น 
จิตน้ีเหมือนคนอยูใ่นบา้น แลว้ถา้เราไม่ใหจิ้ตน้ีออกจากร่างกาย มนัจะตายไดไ้หม เพราะอะไร เรา
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ปกตินะ ตายน่ี ปุ๊บ! ตายแลว้ ไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ ท  าดีก็ไปเกิดเป็นเทวดา ปุ๊บ! ตายแลว้ ตกนรก
แลว้ มานรกกนัแลว้หรือ ไม่รู้เร่ืองน่ะ  

แต่ถา้พระโสดาบนัข้ึนไป ตายจะมีสตินะ สกิทาคามี อนาคามี มีสติมากข้ึนเร่ือยๆ แต่ถา้
เป็นพระอรหนัตน์ะ จิตพระอรหนัตไ์ม่มี เป็นธรรมธาตุ ส่ิงท่ีเป็นธรรมธาตุ เวลามนัมีอะไรมนัตอ้ง
เสวยอารมณ์ตลอด พอเสวยอารมณ์ พอมนัจะตายมนัจะหดตวัเขา้มา มนัจะเห็นกิริยาของจิตท่ีการ
เคล่ือน เหมือนเราอยูใ่นบา้น กูไม่ไปไหน กูนัง่อยูน่ี่ กูไม่ออกจากบา้น ท าไม แลว้ไม่ออกจากบา้น
ไดอ้ยา่งไร ดว้ยการเหน่ียวร้ังไว ้ท่ีหลวงตาท่านบอก ๙๙ เปอร์เซ็นต ์ถา้นอน นอนตายนะ ท่านไม่
ยอมนอนเพราะอะไร รู้น่ี เพราะคนนอน พอป่วยไข ้นอนไป มนัถอยวูบก็ออกเลย แต่ถา้มีสตินะ 
ร้ังไว ้ 

น่ีไง ท่ีว่าหลวงปู่มัน่น่ะ หลวงปู่มัน่ท่ีออกมาจากบา้นผอื แลว้ไปพกัท่ีบา้นภู่ ๓ วนั ๔ วนั 
“เอาเราไป เอาเราไป เราไม่ไดม้าตายท่ีน่ี เราจะไปตายวดัป่าสุทธาวาส” ไม่ยอม สุดทา้ยแลว้ “เอา
เรานัง่ เอาเรานัง่ไวอ้ยา่งน้ี แลว้นัง่หนัหนา้ไปทางวดัป่าสุทธาวาส เพราะลูกศิษยม์นัเถียงกนั ลูก
ศิษยม์นัไม่เอาเราไป เราอยากไป แต่เราไปไม่ได ้เพราะเราร่างกายมนัชราภาพไง” 

นัง่แลว้หนัหนา้ไปทางวดัป่าสุทธาวาสเลย “เราจะไปสุทธาวาส เราไม่ไดม้าตายท่ีน่ี” ถา้
เป็นธรรมดาน่ีตายนานแลว้ แต่น่ีเพราะตวัเองไม่ยอมตายท่ีน่ี จะไปตายท่ีวดัป่าสุทธาวาส น่ีร้ังไว ้
อิทธิบาท ๔ ไม่ใหจิ้ตน้ีออกจากร่าง จนสุดทา้ยแลว้พอเขามารับเอาไปถึงวดัป่าสุทธาวาสใช่ไหม 
พอลืมตาข้ึนมา ใช่ ใช่แลว้ พอใช่แลว้น่ีปล่อยเลย พอปล่อยแลว้ออกเลย 

เราพูดกนัไป อ่านต าราแลว้ตีความกนัไป นึกว่าอิทธิบาท ๔ ก็คืออิทธิบาท ๔ ไง อิทธิบาท 
๔ ของใคร อิทธิบาท ๔ ของปุถุชนก็นึกเอา ก็เหมือนเขา้สมาธิ เขา้สมาบติักนัน่ี แลว้มึงเห็นอิทธิ
บาท ๔ ตรงไหน มึงรู้จกัจิตมึงหรือยงั 

มนัถึงพูดไง มึงเป็นเจา้ของบา้น มึงเป็นเจา้ของบา้นเอง ยงัไม่เห็นตวัเจา้ของบา้น ยงัไม่รู้จกั
จิตตวัเอง ยงัไม่รู้ว่าตวัเองเป็นอยา่งไร ไม่รู้อะไรเลย ไปตามอารมณ์ ไปตามเงา ตามความคิดไป
ตลอด ความคิดจะไปอยา่งไรก็ไปตามความคิดไป ไปตามกิเลสหมด แลว้จิตมึงอยูไ่หน อิทธิบาท 
๔ มึงดูจิต จิตมึงอยูไ่หน วิมงัสามึงอยูไ่หน มึงท างานอยา่งไร 
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แต่ถา้เป็นพระอรหนัตม์นัเป็นโดยอตัโนมติัน่ีไง ค าน้ี “ขา้พเจา้เจริญอิทธิบาท ๔ ดีแลว้” 
เพราะกายกบัจิตมนัแยกกนัโดยธรรมชาติ นิพพานเป็นอนัหน่ึง เวลาเขา้มา มโนสัญเจตนาหารเขา้
มา มโนคือใจ นิพพานไม่ใช่ใจ ทีน้ีพอไม่ใช่ใจ มนัแยกโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ มนัโดยสัจ
ธรรมมนัเป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ สอุปาทิเสสนิพพาน จิตท่ีเป็นพระอรหันตเ์ป็นนิพพานอยู่ในร่างนั้น 
ไม่ใช่จิต ไม่ใช่ภพ ไม่ใช่ใดๆ ทั้งส้ิน มนัถึงควบคุมได ้ มนัส าเร็จแลว้มนัถึงควบคุมได ้ มนัถึงจะ
เป็นไปไดต้ามนั้น เขา้ใจในอิทธิบาท ๔ ทีเดียวแลว้มนัพร้อมหมด มาสิ ยิง่มีฤทธ์ิดว้ย มาก็ก าหนด
ใส่ เรียบร้อย  

“ขา้พเจา้เจริญอิทธิบาท ๔ ดีแลว้” 

แลว้วิธีการ วิธีการอยา่งไร 

วิธีการท าไป ท าจนตาย ท าจนตายก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ มนัเหมือนกบัเราท าเป็นโลกๆ มนัก็
อยูใ่นโลก แต่ถา้จิตมนัเป็นไปแลว้ น่ีเจริญอิทธิบาท ๔ ถา้เจริญอิทธิบาท ๔ เพราะเร่ืองน้ีเร่ือง
หลวงปู่ขาว หลวงปู่ฝ้ัน ท่านท ากนั พวกอย่างน้ี ระดบัของเรา โยมมาท่ีน่ี โยมคุยกนัเร่ืองท่ีน่ี หรือ
คุยกนัเร่ืองปลูกตน้ไม ้โยมคุยกนัรู้เร่ืองนะ โยมไปคุยกบัคนท่ีไม่เคยมาท่ีน่ีสิ เถียงกนัจนตาย ปลูก
ตน้ไมม้นัก็จินตนาการว่าปลูกตน้ไมอ้ยา่งนั้นน่ะ  

พระอรหนัตก์บัพระอรหนัตคุ์ยกนัมนัรู้เร่ือง พระอนาคามีกบัพระอนาคามีคุยกนัก็รู้เร่ือง 
เพราะวุฒิภาวะมนัเท่ากนั เหมือนกบัโยมมาปลูกตน้ไมด้ว้ยกนั มาเห็นสภาพท่ีเดียวกนั พูดเร่ือง
เดียวกนั พูดส่ิงท่ีเห็นเดียวกนั พูดกนัรู้เร่ืองหมดล่ะ  

ทีน้ีหลวงปู่ฝ้ันท่านก็ไปต่อ ไปช่วยหลวงปู่ขาวไง พอจะท าก็คุยกนัค าเดียว ก็คนรู้กบัคนรู้
พูดกนั ท าอยา่งนั้นๆๆ จะต่อชีวิตอยา่งนั้นๆๆ แลว้หลวงปู่ฝ้ันท่านก็จะไปท าของท่านเอง เพราะเรา
อยูใ่นวงการน้ีดว้ย หลวงปู่ฝ้ันบอกเลย บอกอาจารยสุ์วจัจ ์บอกว่า “สุวจัจ ์ถา้เธอกนัญาติโยมไม่ได ้
ใน ๓ เดือนน้ีอยา่เขา้มา เราจะเขา้สมาบติั ชีวิตจะไม่ตาย” เสร็จแลว้หลวงปู่สุวจัจก์นัไวไ้ม่ได ้กลาง
พรรษานั้นป่วย 

อาจารยเ์สถียรเล่าใหฟั้ง เสถียรเราน่ี พอเขา้ไปถาม “หลวงปู่ ป่วยคราวน้ีจะหายอยูบ่่” 

“ฮู!้ หลบัตาคราวใดก็มีแต่ผูเ้อาน ้าตามาฝากว่ะ” 
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ตีความไม่ออกไง หลบัตาลงคราวใด ก็มีแต่ผูเ้อาน ้าตามาฝาก เพราะวา่มนักนัคนไม่ไดแ้ลว้ 
หลบัตาลงไปก็ตาย ตายเม่ือไหร่คนกร้็องไหท้ั้งอ  าเภอเลย ทั้งจงัหวดั ทั้งประเทศเลย “หลบัตาลง
คราวใดก็มีแต่ผูเ้อาน ้าตามาฝากเวย้” แลว้ถา้จะบอกว่าตายมนัก็ยิง่ต่ืนเตน้ไปใช่ไหม หลบัตาคือ
ตาย เพราะเร่ืองอยา่งน้ีมนัแบบว่ามนัไม่สะเทือนหวัใจอนันั้นหรอก แต่ก็อยูเ่พื่อประโยชน์ไง อยู่
เพื่อประโยชน์ 

อิทธิบาท ๔ ผูท่ี้มีอิทธิบาท ๔ จะอยูอี่กกปัหน่ึงก็อยูไ่ด ้ เพียงแต่ว่าร่างกายมนัทนไหว
หรือไม่ไหว ถา้ร่างกายมนัเส่ือมสภาพเพราะมนัมีเร่ืองของกรรม ดูพระโมคคลัลานะสิ เขาจะมาตี 
เหาะหนี เหาะหนี ๓ รอบ สุดทา้ยแลว้กรรมของเราเอง กรรมของเราเองคือกรรม กรรมไม่เขา้ถึง
ใจพระโมคคลัลานะแลว้ เพราะพระโมคคลัลานะเป็นพระอรหนัต ์ อคัรสาวกเบ้ืองซา้ยดว้ย เหาะ
หนีก็ได ้อะไรก็ได ้แต่กรรมของเราเองมนัแบบว่าเป็นสภาวะเศษส่วน สอุปาทิเสสนิพพาน 

ดูสิ ดูพระองคุลิมาล พระองคุลิมาลฆ่ามา ๙๙๙ ศพ ดว้ยความหลงผดิ ไม่ไดเ้จตนาฆ่า หลง
ผดิว่าน้ิวของมนุษยน้ี์เอาไปแลกกบัวิชาท่ีอาจารยจ์ะสอนน่ะ น่ีเป็นดว้ยความหลงผดิ พอ
พระพุทธเจา้มาสอน พลิกกลบัมาเป็นพระอรหนัต ์ เวลาไปบิณฑบาตท่ีไหนก็แลว้แต่ โอ๋ย! ใน
พระไตรปิฎกนะ เขาจะยงินกตกปลา เขาจะท าอะไรก็แลว้แต่ มนัจะมาโดนหวัพระองคุลิมาลทุก
วนั ไปบิณฑบาตกลบัมานะ เลือดออกทุกวนั จนไปปรับทุกขก์บัพระพุทธเจา้ “ท าไมทุกขอ์ยา่งน้ี” 

น่ีบอกว่าทุกขข์องพระอรหันตทุ์กไดอ้ยา่งไร...ไม่ใช่ พระอรหนัตไ์ม่ทุกขห์รอก 

“ท าไมเป็นอยา่งน้ี” 

เพราะตวัเองเป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั แต่วุฒิภาวะไม่เท่าพระพุทธเจา้ “ท าไมมนัเป็น
อยา่งน้ี เป็นอยา่งน้ี” 

พระพุทธเจา้บอกว่า “องคุลิมาล เธอเอาชีวิตเขาทั้งหมดนะ น่ีมนัเศษของกรรมน่ะ” เพราะ
องคุลีมาลเป็นพระอรหนัตน์ะ ดูสิ ไปบิณฑบาตท่ีไหนนะ ท่ีคาถาคลอดลูกน่ะ ท่ีว่าพอใครเจอพระ
องคุลิมาลจะวิ่งหนีหมด เพราะวา่ โอโ้ฮ! มหาโจร ฆ่ามา ๙๙๙ ศพ ใครๆ กก็ลวั พอใครเจอพระอง
คุลิมาลจะวิ่งหนีนะ ดว้ยสามญัส านึกมนักลวั ทีน้ีพอมนัมีคนทอ้ง หนีไม่ทนั ทอ้งมนัไปไม่ไดไ้ง 
พระองคุลิมาลก็เลยไปปลงธรรมสังเวช ไปพูดภาษาบาลี แลว้เลยคลอดง่ายไง น่ีในพระไตรปิฎกมี 
ภาษาคลอดลูก ค าว่า “คลอดลูกๆ” มาจากองคุลิมาล 
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เขายงินกนะ เขาท าอะไรก็แลว้แต่ เขาปาอิฐอะไรไป มนัจะลอยมาใส่หวัองคุลิมาล ดูกรรม
สิ น่ียอ้นกลบัมาพระโมคคลัลานะไง ถา้กรรม เวน้ไวแ้ต่กรรมใช่ไหม แต่ถา้จะต่อกนัอยา่งน้ี อิทธิ
บาท ๔ มนัก็อยูท่ี่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไง แต่ถา้เป็นประโยชน์มนัท าได ้ท  าไดส้ าหรับผู ้
ท่ีท  าได ้ แต่ไม่ใช่เป็นสาธารณะใครก็ท  าได ้ ถา้ท าไดอ้ยา่งพวกเรามีแต่วา่ไปเขา้ทรง ไปใหเ้จา้ต่อ
อายใุห ้ไปสะเดาะเคราะห์ให ้ท าได ้แต่อยูอี่ก ๔ ปีก็ไปต่ออาย ุไปปล่อยปลาก็ท  าได ้มนัไม่อยูใ่น
สถานะท่ีเราจะท าของเราอยา่งนั้น  

ถาม : สัตวโ์ลกในวฏัสงสารมีขนัธ์ ๕ เป็นองคป์ระกอบ แลว้จิตถือว่าอยูใ่นขนัธ์ ๕ อนัน้ี
หรือไม่ อยา่งไรครับ 

หลวงพ่อ : สัตวโ์ลกในวฏัสงสารมีขนัธ์ ๕ แลว้พรหมมนัมีขนัธ์ ๑ ท าอยา่งไร แลว้เทวดา 
เราก็ว่าขนัธ์ ๕ เหมือนกนั แต่ครูบาอาจารยบ์อกขนัธ์ ๔ ขนัธ์ ๔ เพราะไม่มีรูป แต่มีรูปเป็นทิพย ์
มนัรัดไวด้ว้ยสังโยชน์ มนัเหมือนกบัคอมพิวเตอร์ ถา้เราคียเ์ขา้ไป มนัจะตอบปัญหาออกมาเป็น
อยา่งนั้นๆ เพราะขอ้มูลมนัพร้อมหมดใช่ไหม โดยสามญัส านึกของจิต ความคิดน้ีพอคิดป๊ับ มนัจะ
รับรู้ไปหมดเลย ฉะนั้น เวลาเราพิจารณาไป มนัถึงว่าจิตน้ีมนัถืออยูโ่ดยกิเลส มนัถืออยูเ่พราะมนั
เป็นสัญชาตญาณ มนัเป็นสถานะ มนัเป็นภพ มนัเป็นส่ิงท่ีเราไดม้าโดยธรรมชาติไง มนุษยน้ี์มนัมี
ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ โดยธรรมชาติ ถา้เป็นธรรมชาติ ทุกอยา่งตอ้งเป็นอยา่งน้ีหมด แลว้พรหมมนัมีขนัธ์ 
๑ มนัจะต่างกบัมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร เพราะอะไร เพราะจิตน้ีเป็นหน่ึงเดียว ปฏิสนธิจิต จิตน้ี ปฏิสนธิ
จิตน้ีเป็นหน่ึง จิตท่ีเป็นหน่ึงเวลาไปเกิดในสถานะของพรหม ถา้จิตเป็นขนัธ์ ๕ ตลอด จิตไปเกิด
เป็นพรหมไม่ได ้เพราะพรหมไม่มีขนัธ์ ๕ พรหมเป็นหน่ึง แลว้ไปเกิดเป็นพรหมก็เกิดโดยจิตหน่ึง 
เวลาเกิดเป็นมนุษย ์เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม  

ทีน้ีพอ “จิตถือว่าอยูใ่นขนัธ์ ๕ อนัน้ีหรือไม่” 

ถา้บอกว่าอยู ่ ก็ผดิอีก ของถา้อยูแ่ลว้มนัแยกไดอ้ยา่งไร แต่ในขณะท่ีของ เวลาเกิดเป็น
มนุษยม์นัเป็นสัญชาตญาณ มนัเป็นสถานะ มนัเป็นเหมือนต าแหน่ง มนัเหมือนกบัถา้อยา่งน้ีตอ้ง
เป็นอยา่งน้ี เป็นเทวดา อินทร์ตอ้งเป็นอยา่งน้ี แลว้เป็นพรหมมนัตอ้งเป็นอยา่งน้ี มนัต่างกนั แลว้
เวลาพรหมมาฟังเทศน์ พรหมส าเร็จไดไ้หม แลว้เทวดามาฟังเทศน์ส าเร็จไดไ้หม 
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ส าเร็จเพราะอะไร ส าเร็จเพราะสังโยชน์มนัขาดไง เทวดาก็มีขนัธ์ ขนัธ์น้ีมนัติดอยู่โดย
ธรรมชาติของมนั แลว้เวลามนัขาด สังโยชน์มนัขาด เวลาเทวดามาฟังเทศน์พระพุทธเจา้ เป็นพระ
โสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหนัตก์็มี เป็นพระอรหนัต์ 

ตรงน้ี จะเป็นอะไรก็แลว้แต่ สังโยชน์มนัรัดไว ้ เหมือนกบัคล่ืน คล่ืนถา้มนัออกไป อยา่ง
คล่ืนถา้มนัเปิดคล่ืนมา คล่ืนมาแลว้ไม่มีขอ้มูล คล่ืนมนัก็ซ่าเฉยๆ แต่ถา้มีเสียง คล่ืนกต็ามมาดว้ย 
ถา้คล่ืนไม่มี คือเราเขา้สมาธิไง มนัก็มีของมนั เพราะสมาธิมนัช าระกิเลสไม่ไดใ้ช่ไหม สมาธิกด
ใหม้นัสงบลงเฉยๆ 

แต่ถา้เป็นวิปัสสนาญาณ เขา้ไปขาด เขา้ไปช าระแลว้มนัขาด ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เรา
ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ มนัขาดท่ีไหน มนัขาดท่ีสังโยชน์ สักกายทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส สังโยชน์มนัขาด ขาดน่ีเป็นโสดาบนั ขาด ขนัธ์ ๕ อยา่งหยาบขาดไป 
อยา่งกลางขาดไป อยา่งละเอียดขาดไป แลว้ขาดไปเป็นพระอนาคามี หน่ึงเดียว 

ไอจิ้ตท่ีมนัอยูน่ี่มนัอยูข่องมนั มนัเป็นธรรมชาติของมนั แลว้พอมนัถา้มนัปฏิบติัธรรมจน
มนัเป็นความจริง มนัถึงขาดได ้พอขาดได ้พอขาดไปแลว้ ถา้เป็นพระโสดาบนั เวลาตายไป พระ
โสดาบนัตาย กลบัมาเกิดใหม่ มนัก็เป็นพระโสดาบนัอยูอ่ยา่งนั้น ทีน้ีเวลาปฏิบติัมนัถึงปฏิบติัง่าย 
มนัถึงรู้ไดง่้าย อนัน้ีเร่ืองขนัธ์ ๕ 

มนัจะไปไวนิดหน่ึงเพราะมนัมีปัญหาหนกัๆ เด๋ียวจะคุยกนัอยูน่าน 

ถาม : การก าหนดเวทนา เวลานัง่สมาธิใหก้ าหนดอยา่งไร แลว้ท าไมตอ้งก าหนดเวทนา
ดว้ย  

หลวงพ่อ : การก าหนดเวทนา เพราะตอนเชา้พูดถึงเวบ็ไซต ์ว่าค  าถามเขา้มาบางทีมนัเป็น
ขยะ เพราะคนถามถามผดิ แลว้คนถาม ตวัเองสงสัยแลว้ยงัตั้งปัญหาไม่เป็นเลย ถา้เราคิดถึงปัญหา
น้ีนะ “การก าหนดเวทนา เวลานัง่สมาธิใหก้ าหนดอยา่งไร” แต่ถา้เป็นความจริงนะ ไม่ใช่  

ความจริงเรานัง่สมาธิแลว้มนัเกิดเวทนา แลว้จะสู้เวทนาอยา่งไร ถา้ถามอยา่งน้ีถูก เพราะ
อะไรรู้ไหม เพราะถา้นัง่ไปแลว้เวทนามนัมา เราสู้กบัเวทนา แลว้ว่า “การก าหนดเวทนา” คือว่ามนั
ยงัไม่ถึงเวลา ไปดึงเวทนามาท าไม 
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เวทนา ถา้เป็นสุขเวทนามนัก็ดี ถา้ทุกขเวทนาคือส่ิงท่ีเราไม่ชอบ แลว้ไปเอาอารมณ์ท่ีไม่
ชอบมาทบัถมเราท าไม แต่ถา้เราเวลาปฏิบติัไปแลว้ถา้มนัเกิดสภาวะแบบนั้น มนัเป็นความจริง ถา้
เป็นความจริง ถา้การก าหนดเวทนา ถา้เราจะชนะเวทนา มนัมีการชนะ การต่อสู้กนัมนัมี ๒ อยา่ง 
๒ วิธีการ วิธีการ ๑ คือแบบว่าเราเป็นคนฝึกใหม่ เป็นคนฝึกใหม่ ปัญญาเรายงัไม่มีความเขม้แขง็ 
ถา้เราเขา้ไปต่อสู้มนัเลย เหมือนเรา เราไม่มีอาวุธเลย แลว้เราไปเจอเสือ เราเขา้ไปสู้กบัเสือนะ เสือ
ตะปบไปกินตายหมด แต่ถา้เรามีปืน มีอาวุธเขา้ไป เราจะต่อสู้กบัเสือได ้

น่ีก็เหมือนกนั การถา้จิตมนัยงัไม่เขม้แขง็ เขาใหก้ าหนดพุทโธๆๆ หรือก าหนดลม ถา้ใคร
ก าหนดอะไรก็แลว้แต่ ใหก้ าหนดตวันั้นชดัๆ ถา้ก าหนดตวันั้นชดัๆ นะ โดยขอ้เทจ็จริง จิตน้ีมนัรู้
ส่ิงใดรู้ไดอ้ยา่งเดียว แต่ขณะท่ีเราก าหนดพทุโธๆ มนัท าไมไพล่ไปท่ีเวทนา ท าไมไม่อยูก่บัพุทโธ
ล่ะ เพราะมนัจะไพล่ไป จิตน้ีมนัจะแถออกไปเอาเวทนาเพราะอะไร เพราะว่าการนัง่การต่างๆ มนั
เป็นการต่อสู้กบักิเลส ทีน้ีพอต่อสู้กบักิเลส กิเลสมนัถึงแสดงออกมาใหเ้กิดเป็นเวทนา แลว้มนัเป็น
อุปาทาน มนัเป็นสามญัส านึกของจิตท่ีมนัไปรับรู้ 

ถา้การนัง่มนัเป็นเวทนาหมด ไอค้นเล่นเกม เดก็เล่นเกม เดก็เล่นไพ ่มนันัง่ ๗ วนั ๗ คืน มนั
ไม่มีเวทนาเลย ถา้การนัง่แลว้เกิดเวทนา ท าไมเดก็เล่นเกมมนันัง่ไดท้ั้งวนัๆ ถามมนัเจบ็ปวดไหม 
มนับอกไม่ สนุกดี อยากนัง่ต่อไป แต่เราไปนัง่สมาธิไม่เท่าไรเราปวดตายเพราะอะไร เพราะการ
เล่นเกมการเล่นต่างๆ มนัส่งออก จิตมนัไปรับรู้ส่ิงนั้น มนัเพลิดเพลินกบัส่ิงนั้น มนัลืมเวทนาไป 
แต่เราน่ีควบคุมจิต เราตอ้งการสมาธิ เราตอ้งการฐาน เราตอ้งการก าลงัของจิต เรารวบรวมมนั พอ
รวบรวมมนั มนัก็รับรู้ แลว้รับรู้ พอรับรู้ สติ พุทโธๆ เร่ิมควบคุมมนั เร่ิมบงัคบัมนั ทางท่ีมนัจะออก
ไดง่้ายท่ีสุดคือออกไปท่ีเวทนา คือมนัจะดิ้นออกไปจากการควบคุมของสติ ของค าบริกรรมนัน่
แหละ พอมนัจะดิ้นออกไป มนัจะดิ้นไปทางไหนล่ะ มนัก็บอกเอาเวทนามาหลอกพวกเอง็ไง 
เวทนาแลว้ เจบ็แลว้ ปวดแลว้ จะไดลุ้ก กจูะไดป้ลอดภยัไง แต่ถา้เอง็ก าหนดไปเร่ือยๆ นะ เด๋ียว
สมาธิมนักดลงไป 

การต่อสู้อยา่งน้ีถา้เขา้ใจ ถา้เราก าหนดพุทโธๆ เห็นเลยนะ ก าหนดพุทโธๆๆ ถา้สติมนัไม่
พร้อมบางที เวทนาสักแต่ว่าเวทนา เราไม่สามารถชนะเวทนาได ้แต่เวทนา ความรู้สึกเรามนัจะชา 
เหมือนเราโดนวางยาชา ถา้เวทนาสักแต่ว่าเวทนา มนัจะชาหมด ไม่รับรู้ไง เหมือนกลาง เหมือน
อุเบกขา มนัไม่หาย แต่มนัก็ไม่เจบ็ มนัไม่หายหรอก ไม่ใช่มนัจะหายไปเลย ไม่ใช่ แต่มนัก็ไม่เจบ็
ไม่ปวด ชาอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้พุทโธๆๆ ต่อไปนะ มนัเร่ิมชามนัจะหายไป มนัจะลง แต่ถา้มนั
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ก าหนดไม่ไดน้ะ มนัจะออกไปเจ็บ เพราะเวทนามนัสักแต่ว่าเวทนา แต่ถา้พุทโธๆๆ ไม่ออกไป
รับรู้ มนัอยูก่บัพุทโธได ้ แลว้ถา้พุทโธๆ ถึงท่ีสุดถา้มนัลงนะ เวทนาหายไปเอง ลง อูฮู้! ลงแลว้
เวทนาไม่มีเลย เพราะมนัปล่อยเวทนา  

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นเปลือกผลไม ้เปลือกส้ม ตวัจิตเป็นเน้ือส้ม ถา้เราไป
ถึงเปลือกส้ม จะท าอยา่งไรก็แลว้แต่ ตอ้งผา่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เพราะมนัเป็นเงา
อยู ่มนัเป็นเปลือกคลุมใจอยู ่ถา้เราพิจารณาไปเร่ือยๆ พุทโธๆ มนัจะเขา้ถึงตรงน้ีป๊ับ ถา้เขา้ถึงเน้ือ
ส้มไดน้ะ มนัผา่นเปลือกเขา้ไป คือผา่นขนัธ์ ๕ เขา้ไป คือเขา้ไปสงบในสมาธิ ทีน้ีพอมนัเขา้ไป
สงบในสมาธิแลว้ ถา้มนัผอ่นมนัคลายออกมามนัก็รับรู้อีกใช่ไหม น้ีการต่อสู้เวทนาดว้ยการท า
สมถะคือท าสมาธิ หรือถา้สู้แต่พุทโธเฉยๆ เขาเรียกขนัติธรรม ขนัติ เหมือนอาหารเลย อาหารท่ีมา
น่ีเราอยากกินมาก ถา้เราจะต่อสู้มนั กูไม่กิน ผลกัออกไปเลย กูชนะ ชนะคือกินผลงานท่ีเราชนะ
ตวัเองได ้ แต่ไม่ไดกิ้นอาหาร พุทโธๆ น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัลงนะ มนัลงนะ มนัผา่นเวทนาเขา้มา 
เวทนาคืออาหาร จิตน้ีมนัออกไปรับรู้เวทนา อารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหารของใจ ใจกินวิญญาณา
หาร กินความคิด ความคิดเป็นอาหารของใจนะ ไม่ใช่ตวัใจ  

ฉะนั้น ถา้มนัเป็นเวทนา มนัเป็นความคิด เวทนา เห็นไหม รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ จิตมนัไปเสวยท่ีนัน่มนัก็ปวด พุทโธๆๆ ถา้มนัปล่อยเขา้มา ปล่อยตวัเขา้มาคือเราปฏิเสธ
อาหารนั้น ผลกัอาหารนั้นไป แต่เราปฏิเสธอาหารใช่ไหม เราไม่รู้ว่าอาหารรสอะไร แต่ถา้การสู้
กบัเวทนาดว้ยปัญญา ถา้สู้กบัเวทนา อาหารมนัอาหารอะไร แยกมนั อาหารมนัเป็นอะไร มนับูด
มนัเน่าไหม น่ีก็เหมือนกนั เวทนาหรือ ไปจบัท่ีเวทนาเลย ถา้มนัมีฐานมนั 

เวทนาคืออะไร เวทนาจริงๆ มนัเป็นนามธรรม ถา้มนันัง่ เวทนามาก เราก็ขยบัแค่น้ีมนัก็
หายแลว้ ขยบั โอ!้ หายแลว้ ไม่เห็นมี เราก็นัง่ท่ีเก่า ท  าไมมนัหายล่ะ เวทนาเพราะมนัจิตโง่ จิตน้ีมนั
โง่ มนัไปยดึว่าเป็นเวทนาไง แต่ถา้มนัใชปั้ญญาใคร่ครวญมนัแลว้นะ มนัไม่มี ส่ิงท่ีเป็นเวทนามนั
ไม่มี ร่างกายไม่เป็นเวทนา เป็นเพราะจิตน้ีมนัไปรับรู้ เพราะจิตมนัโง่  

การนัง่อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ดูสิ ดูหลวงตาท่านบอกนัง่ตลอดรุ่ง ๓-๔ ชัว่โมง จิตมนัลง มนัลง 
เห็นไหม แลว้ถา้ออกมา ถา้ ๓-๔ ชัว่โมง หลานเวทนามนัมา ถา้ ๖ ชัว่โมง พ่อเวทนามนัมา ถา้ ๘ 
ชัว่โมง ๑๐ ชัว่โมง ปู่เวทนามนัมา คือความเจบ็ปวดน้ีมนัลึกซ้ึงกว่ากนั แลว้ถึงท่ีสุดแลว้นะ ท่าน
บอกเลยนะ เหมือนกระดูกน้ีแทบแตก เหมือนกบันัง่อยู่บนกองไฟเลย ถา้สู้มนัผา่น มนัผา่นไปนะ 
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จะผา่นอยา่งน้ีผา่นดว้ยความทนไม่ได ้ มนัตอ้งผา่นดว้ยปัญญา ปัญญาเพราะอะไร เพราะจิตน้ีมนั
ท าสมาธิไดแ้ลว้ มนัมีก าลงัของมนัแลว้ พอมนัมีสมาธิ มีก าลงัของมนั มนัก็ออกมาพิจารณา อะไร
เป็นเวทนา เอน็ กระดูก เน้ือ หนงั เลือด อะไรเป็นเวทนา ไล่มนัเขา้ไป ไล่มนัเขา้ไปดว้ยปัญญา ถา้
ปัญญาไล่เขา้ไปแลว้ ไอพ้วกนั้นมนัเป็นเวทนาไม่ได ้แลว้ท าไมมนัเจบ็ล่ะ อะไรมนัเจบ็ เอง็ว่าเอน็
เป็นเอง็เจบ็ไดไ้หม กระดูกเจบ็ไดไ้หม เออ! เอง็ถามมนัสิ ขนเจบ็ไดไ้หม อะไรเจบ็ 

น่ีพูดถึงนะ ถา้พูดอยา่งน้ีป๊ับมนัก็เป็นสัญญา แต่ขณะท่ีต่อสู้มนัเป็นปัจจุบนั ถา้มนัปล่อย 
มนัปล่อยปัจจุบนั มนัรู้ว่าเป็นปัจจุบนัมนัจะปล่อยปัจจุบนั น้ีคือการต่อสู้เวทนา น่ีผา่นเวทนาดว้ย
วิธีน้ี น่ีวิปัสสนา พอมนัผา่น มนัชนะป๊ับนะ มนัปล่อยเองนะ ปล่อยท่ีใจเลยล่ะ มึงโง่ๆๆ ไม่มีอะไร
เลย มีแต่มึงโง่อยา่งเดียวเท่านั้นน่ะ มึงน่ีโง่ การต่อสู้กบัเวทนา  

โยม : หลวงพ่อคะ อยา่งน้ีก็คือแสดงว่าเรา... 

หลวงพ่อ : ไม่ใช่ ว่าไป 

โยม : ... 

หลวงพ่อ : ถา้ไปเจบ็ท่ีใจ หมายถึงว่า โดนกิเลสหลอกอีก ถา้พูดอยา่งน้ีนะ มีปัญหาใหม่
เกิดแลว้ ฟังนะ เวทนากาย เวทนาจิต เวทนากาย เราตอ้งโดนส่ิงใดกระทบมนัถึงเจบ็ปวด เวทนาจิต 
นัง่อยูเ่ฉยๆ เลย ไม่มีอะไรเลย ท าไมเสียใจล่ะ เวทนาจิตน่ะ เวทนาคือว่าไม่พอใจส่ิงใด ขดัเคืองส่ิง
ใด เวทนามี ๒ เวทนากาย เวทนาใจ เสียใจ ทุกขใ์จไง ความเสียใจ ความนอ้ยใจความต ่าใจ น่ีเวทนา
ใจนะ เวทนามนัเกิดจากอนันั้นไง ทีน้ีพอบอกว่า ถา้เวทนามนัอยูท่ี่ใจ ใจมนัเป็นเวทนา ถา้ใจเป็น
เวทนา แลว้ถา้ใจเป็นเวทนา แลว้ถา้เกิดมนัสุขล่ะ มนัพอใจล่ะ แลว้นัน่คืออะไร  

โยม : แลว้ถา้เราทนไปเร่ือยๆ แลว้เวทนามนัหาย... 

หลวงพ่อ : ใช่ 

โยม : ... 

หลวงพ่อ : ไม่ เวทนามนัหายมนัของชัว่คราวไง ถา้เราทนไปเร่ือยๆ ทนเฉยๆ น่ีขนัติธรรม 
ทน ทนไป พอทนไปถา้มนัสู้ไดน้ะ มนัทนได ้มนัทนได ้มนัลงได ้มนัปล่อยได ้มนัหายไป แต่เด๋ียว
ก็มาอีก 
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เพราะการว่าจะผา่นเวทนา การผา่นเวทนาคือผา่นดว้ยความเขา้ใจ ผา่นดว้ยปัญญา พอผา่น
ดว้ยปัญญา เวทนาไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เวทนา ถา้ท าบ่อยคร้ังเขา้มนัจะเป็นวิปัสสนา วิปัสสนาคือการ
ใชปั้ญญา การใชปั้ญญามนัผา่นกาย เวทนา จิต ธรรม สติปัฏฐาน ๔ ไง กาย เวทนา จิต ธรรม 

ผา่นเวทนา อยา่งเช่นเรา เราถึงพูดทีแรกวา่ ท  าไมตอ้งผา่นเวทนา เพราะว่าบางทีเราตอ้ง
ผา่นเวทนา บางคนเขา้ใจผดินะว่าการปฏิบติัตอ้งผา่นกาย ผา่นเวทนา ก็ตอ้งต่อสู้อยา่งนั้นตลอดไป 
ถา้มนัไม่ตรงจริตนิสัยมนัปล่อยกิเลสไม่ได ้ฉะนั้น ถา้มนัจะปล่อยกิเลส ถา้มนัปล่อยจากเวทนามนั
ก็ปล่อยเขา้มา ทีน้ีถา้จะปล่อยจากกิเลส มนัพิจารณาโดยปัญญา มนัพิจารณาอะไรก็ได ้ทีน้ีเพียงแต่
เวทนา ถา้เวทนา บางคนนะ อยา่งพวกเรา บางคนนัง่สมาธิไม่ไดดี้ เดินจงกรมดีกว่านะ บางคน เรา
ไปคุยกบัพระบางองค ์ อาจารยจ์นัทร์เรียนท่านบอกว่าท่านชอบนัง่มาก ท่านนัง่ทีหน่ึง ๗-๘ 
ชัว่โมง แลว้ท่านบอกว่าหลวงปู่ชอบนัง่ภาวนาไม่เกินชัว่โมงหน่ึง แต่ท่านเดินไดเ้ป็นวนัๆ หลวงปู่
ชอบชอบท่านอน คือคนเรา กิริยาทุกคนไม่เหมือนกนั บางคนจะชอบเดิน ดูอาจารยสิ์งห์ทองสิ 
หลวงตา หลวงปู่เจ๊ียะบอกว่าอาจารยสิ์งห์ทองเดินจนเป็นเหวเลย เดินจงกรม 

ทุกคนจะผา่นมาน่ีนะ มนัตอ้งมีเหตุมีผลของมนันะ ยิ่งเรียนรู้มาก ยิง่รู้มาก กิเลสมนัยิง่มี
ช่องออกมาก กิเลสเอาธรรมะนั้นน่ะมาเหยยีบหนา้เรา ท าอยา่งน้ีๆ แลว้จะประสบความส าเร็จ ท า
ไปเถอะ ท าอยา่งน้ีๆๆ แลว้จะประสบความส าเร็จ มึงท าไปเถอะ  

โยม : แลว้ถา้เดินมนัก็ไม่เกิดความรู้สึกเหมือนเจบ็ปวดเวลานัง่ 

หลวงพ่อ : ไม่เจบ็ปวด การเดินจงกรม เดินจงกรม เราเดินจงกรมไปเร่ือยๆ เราตอ้งการ
ความสงบใช่ไหม เคล่ือนไหวอยู ่แต่สงบ นัง่อยูเ่พื่อสงบก็ยากอยูแ่ลว้ เคล่ือนไหวอยูแ่ลว้สงบ การ
เดินมนัเคล่ือนไหวอยู ่ แลว้มนัสงบไดอ้ยา่งไร แต่สงบได ้ ขนาดเราน่ีรวมกลางทางเดินจงกรมเลย 
พอเดินๆ ไป ลมหายใจเร่ิมหาย ก าหนดลมหายใจ ลมหายใจเร่ิมหาย ยนื พอยนือยู ่สมมุติว่าพอลม
หายใจมนัเร่ิมขาด ยนืไม่ได ้ตอ้งนัง่ลง พอนัง่ลงป๊ับ เขา้มาถึงอปัปนา หมดเลย ดบัหมดเลย แต่รู้อยู ่
ถึงว่าสมาธิน่ีนะ ไม่มีส่วนเฉไฉออกไปแป๊บๆ ไม่มีเลย ถา้เขา้สมาธิจะเขา้ไปเร่ือยๆ ทีน้ีประสาเรา 
คนท่ีเขา้สมาธิ บางทีพอเขา้ไปแลว้มนัตกใจ ท่ีบอกมนัถอน ทีน้ีมนัก็ตอ้งมีประสบการณ์ของมนั 
ค่อยๆ ท าไป 

อนัน้ีผา่นเวทนา การนัง่สมาธิ เวทนา ถา้จะบอกว่า ถา้เวทนาอยูท่ี่ใจ แลว้เราบอกว่าใจเป็น
เวทนา แลว้อยูเ่ฉยๆ ไม่มีเวทนา ท าอยา่งไร 
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เราจะบอกว่า มนัเกิดดบัไง คือว่าถา้เราอยูสุ่ขสบาย เวทนามนัก็ไม่มีหรอก เราพลิกไปพลิก
มาโดยสัญชาตญาณ แต่พอไปนัง่ป๊ับ เราจะบอกว่า กิเลสน้ีมนัเอาเวทนามาเป็นทางออกท่ีจะมา
ท าลายความเพียรของเรา คือใจมนัหยบิมาใชเ้ป็นคร้ังคราว ว่าอยา่งนั้นเลย ใจมนัหยบิเวทนามา
หลอกเอง็เป็นคร้ังเป็นคราว ถา้เวทนามนัเป็นเรานะ มนัไม่เป็นคร้ังเป็นคราวนะ เราลุกไปไหนมนั
ตอ้งปวดตามไปตลอดเวลาสิ มนัเป็นนามธรรม 

โยม : แลว้อยา่งน้ีถา้เราเดิน มนัไม่ปวด มนักไ็ม่เกิดใช่ไหมคะ 

หลวงพ่อ : เราก็ดูอยา่งอ่ืนแทนไง มนัไม่เกิดเวทนา เราก็ก าหนดอะไรล่ะ ก็เอาตรงนั้นเป็น
ตวัตั้ง มนัไม่เกิดก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีไง เราใชเ้งินบาทใช่ไหม เงินทอง แลว้เอง็ไปห่วงอะไรกบัเงิน
ดอลลาร์ เร่ืองของเงินดอลลาร์ใช่ไหม มนักอ็ยูใ่นตลาดคา้เงินของเขา เราใชเ้งินบาท เรามีเงินบาท
ก็เงินบาทของเราไง น่ีก็เหมือนกนั เดินแลว้มนัไม่เกิดเวทนาไง ไม่เกิดเวทนา เวทนามนัก็เป็นเงิน
อีกประเภทหน่ึงไง แลว้ท าไมตอ้งไปวิตกกงัวลล่ะ อา้ว! เอาไปสิ ส่ิงท่ีมนัยงัไม่เกิดไง ไปแบกโลก
ไง ไอเ้งินดอลลาร์ เงินยโูร มนัก็เป็นค่าเงิน มนัก็เร่ืองของมึงน่ะสิ อา้ว! กูใชเ้งินบาทกู เก่ียวอะไร
กบัไอย้โูรมนัล่ะ แลว้เอง็วิตกกงัวลกบัเร่ืองยโูรท าไม 

น่ีคือค าถามไง ค าถามเพราะไม่รู้เร่ือง ค่อยๆ ว่ากนัไป  

ถาม : ท าอยา่งไรจะมดัพุทโธใหอ้ยูก่บัจิตเราได ้

หลวงพ่อ : ดว้ยค าบริกรรมนะ ธรรมดา น ้าถา้มนัอยูใ่นแกว้ น ้ าเตม็แกว้ เราจะไม่รู้เลยวา่ใน
น้ีมีน ้าหรือไม่มีน ้า แต่ถา้เราใส่สีลงไปในน ้านั้นก็จะเห็นสีของน ้า พุทโธ โดยเน้ือหาสาระ ค าว่า 
“พุทโธ” น่ีเป็นช่ือ เป็นค า แต่ถา้ความรู้สึก นามธรรม พุทโธคือความรู้สึกของเรา ฉะนั้น พุทโธมนั
มีอยูทุ่กๆ คน คนท่ีมีชีวิตมีพุทโธคือมีพระพุทธเจา้ประจ าองค ์ ทุกคนเขา้ถึงนิพพานได ้ ทุกคนท า
คุณงามความดีไดเ้พราะทุกคนมีความรู้สึก โดยความรู้สึกความนึกคิดอนันั้นน่ะคือตวัพุทโธ  

ไอค้วามคิดเรา ไอค้วามรู้สึก พลงังานตวันั้นคือตวัพุทโธ แลว้ถา้ก าหนดพุทโธ พุทโธจะ
อยูก่บัเราไดอ้ยา่งไร ตวัมนัเองมนัเป็นอยูแ่ลว้ คือตวัจิตน้ีมนัเป็นพุทโธอยูแ่ลว้ แต่เพราะเรามนั
โดนกิเลสครอบง าแลว้เราหลงไปกบัโลก เราอยูไ่ปกบัเขา เราเลยไม่รู้จกัว่าพทุโธอยูท่ี่ไหน 
เหมือนกบัคนเอาผา้ขาวมา้โพกหวัไว ้ แลว้วิ่งหาผา้ขาวมา้ “ผา้ขาวมา้กูอยูท่ี่ไหน ผา้ขาวมา้กูอยูท่ี่
ไหน” มนัโพกอยูบ่นหวั แต่มนัไม่เห็น มนัร้ือคน้ทั้งบา้นเลย หาผา้ขาวมา้ผนืนั้นไม่เจอ 
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พุทโธมนัอยูท่ี่ความรู้สึก อยูก่บัเราน่ี แต่เพราะเรามนัโดนกิเลสครอบง า โดนมารครอบง า 
พระพุทธเจา้ถึงไดส้อนกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ใหใ้ชค้  าบริกรรมเขา้ไปหามนั แลว้ถา้เขา้ไปหามนั 
เพราะผา้ขาวมา้มนัโพกอยูบ่นหวัใช่ไหม มนัก็รู้อยูว่่าโพกอยูบ่นหวั ความรู้สึกมนัก็มี พอโพกไว้
นานมนัก็ร้อน มนัก็อุ่นใช่ไหม ท่ีอ่ืนมนัไม่มีผา้ มนัก็โดนลมไง น่ีมนัโพกไว ้ 

น่ีก็เหมือนกนั จิตมนัพุทโธ มนัมีอยูแ่ลว้ แต่มนัแสดงตวัมนัออกมาไม่ได ้ มนัไม่เขา้ใจ 
เพราะมนัโดนมารครอบง าไว ้ เราถึงก าหนดพุทโธๆ เขา้ไป แลว้จะมดัไดอ้ยา่งไร มดัไดด้ว้ยสติ 
ดว้ยสามญัส านึกของผูท่ี้ปฏิบติัแต่ละคน ผูท่ี้ปฏิบติัแต่ละคนมนัตั้งใจดี ตั้งใจอยา่งไร ความตั้งใจ
ของเรา ตั้งสติไวแ้ลว้นึกพุทโธๆ ค าบริกรรมไป แต่มนัเป็นจริต จริตบางคนท่ีว่ามนัก าหนดพุทโธ
ไม่ได ้บางคนก าหนดพุทโธแลว้มนัเครียดนะ พุทโธๆ มนัเครียด แลว้มนัแบบว่ามนัไม่ยอมรับ มนั
ถึงใชปั้ญญาอบรมสมาธิไง  

ท าไมถึงมีกรรมฐาน ๔๐ หอ้งล่ะ ถา้พุทโธ พุทธานุสสติ ธมัมานุสสติ สังฆานุสสติ มรณา
นุสสติ แลว้บางทีพระบางองคส์อน เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ใหท่้องเอา ท่องเกสา โลมา นขา 
ทนัตา ตโจ เพื่ออะไร เพื่อใหจิ้ตน้ีมนัเกาะ จิตน้ีมนัเหมือนเราสาดน ้าไปในอากาศ มนัระเหยไป
หมด ความรู้สึกความนึกคิดมนัจะมีความรู้สึกตลอด มนัจะออกไปตลอด พุทโธๆ เหมือนเดก็เล่น
เทนนิส เดก็หดัเล่นเทนนิสใหม่ๆ มนัจะตีลูกเทนนิสน้ีเขา้ก าแพง มนัจะเดง้กลบัมาหาเรา พุทโธ
เหมือนก าแพงนั้น กั้นความรู้สึก พอมนันึกพุทโธมนัก็ยอ้นกลบัไปหาจิตใช่ไหม แต่ถา้มนัคิดเร่ือง
อ่ืน มนัคิดเร่ืองอารมณ์ความรู้สึก มนัคิดไปทัว่ คิดไปร้อยแปดพนัเกา้เลย มนัจะคิดของมนัตลอด
เลย ถา้เราพุทโธๆๆ อารมณ์ตดั พุทโธๆๆ มนัจะเขา้มาท่ีตวัใจ ถา้เขา้มาท่ีตวัใจ 

ค าว่า “เราจะมดัพุทโธไดอ้ยา่งไร” ไอค้  าน้ีเราไม่ตอบ เพราะอะไร ถา้ว่าค  าว่า “มดัพุทโธ” 
เราจะบอกเลยนะ เอาเชือกมดัอนันั้น โยมก็จะวิ่งไปหาเชือก อู๋ย! เอาอนัน้ีมดั 

ความจริงมนัมีอยูก่บัเราแลว้ แลว้ใครท่ีจะพุทโธอยูก่บัเราคือสติปัญญาของเราท่ีเราจะร้ือ
คน้เราข้ึนมาเองไง ถา้บอกพุทโธ พุทโธมนัอยูข่า้งนอก แลว้เอาเชือกไปมดัมนั ก็เหมือนปลาน่ะ 
ตอ้งเอาเบด็ไปตกมนัมา 

เราพูดถึงนะ หลวงตาท่านพูดนะ ท่านพูดถึงประสบการณ์ท่าน ท่านพูดแลว้เราฝังใจมาก 
ท่านบอกว่าท่านภาวนาใหม่ๆ แลว้ท่านก็ก าหนด ก าหนดแลว้จิตมนัเส่ือม ไปหาหลวงปู่มัน่ ไปหา
หลวงปู่มัน่บอกว่าจิตเส่ือมหมดเลย 
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“อูฮู้! จิตน้ีมนัเหมือนเดก็เนาะ เดก็นอ้ยมนัไปเท่ียว เดก็น้ีมนัตอ้งกินอาหารน่ะ พวกเดก็
เด๋ียวมนัหิว มนัตอ้งหาอาหาร เรารักษาอาหารมนัไว ้เรานึกพุทโธๆ ไวน้ะ เด๋ียวถา้มนัหิวมนัจะวิ่ง
กลบัมาหาเราเอง” เห็นไหม น่ีเป็นอุบายไง ใหนึ้กพุทโธๆ ไว ้เวลามนัสงบ มนัสงบท่ีเราเอง ถา้จิต
มนัเจริญแลว้มนัเส่ือม เส่ือมไป หายหมดเลย แต่เราไปอยากไดส้มาธิ อยากไดอ้ะไร 

เพราะมนัพูดใหเ้ราฟังนะ ยิง่พูดขนาดไหนมนัก็ยิง่จินตนาการของมนัไป เพราะเราไม่รู้
เร่ือง น่ีบอกจะมดัไวอ้ยา่งไร ถา้เราบอกวิธีมดันะ ก็ไปติดอีกแลว้ ไปติดค าวิธีการนั้น ก็ติดไปอีก 
บอกอยา่งนั้น วิธีอยา่งนั้น มนัก็จะไปยดึตรงนั้นอีก เพราะมนัอยากไดไ้ง บอกกูมาสิ กจูะท าใหไ้ด้
เลย 

มึงก็ติดวิธีท่ีกูบอกนัน่แหละ มึงก็พุทโธไม่ไดอี้กแหละ แต่เราท าของเราไปธรรมชาติ ตั้ง
สติไว ้คือมนัมีอยูแ่ลว้ ถา้มนัไม่มีนะ เราจะหามนัมาจากไหน ถา้โยมไม่มีจิต โยมจะท าสมาธิกนัได้
อยา่งไร สมาธิมนัเกิดท่ีไหน สมาธิมนัเกิดบนกระดาษ เกิดบนวตัถุส่ิงใด สมาธิจะเกิดบนส่ิงใด
ไม่ไดเ้ลย แมใ้นต าราเขียนวา่สมาธิ นัน่ก็เป็นช่ือของมนั คนเรียนปริยติัมาบอก “สมาธิเป็นอยา่ง
นั้น น่ีฌาน วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ วิธีท  าสมาธิ ท าใหจิ้ตเป็นสมาธิ”...มนัก็ไม่ใช่สมาธิ 
มนัเป็นต่อเม่ือใจเราเป็น สมาธิจริงๆ อยูท่ี่หวัใจ มนัมีอยูแ่ลว้ เพียงแต่เราเปิดออกมาใชไ้ม่เป็น 
พระพุทธเจา้มาสอนตรงน้ี สอนส่ิงท่ีมนัมีอยูแ่ลว้ แลว้เราท าข้ึนมาอยา่งไร ถา้เราเขา้ใจส่ิงน้ีแลว้เรา
ก็ท  าของเราไป 

วิธีมดัมนัก็สติน่ีแหละ ถา้จะบอกวิธีมดั กส็ติ ตั้งสติไว ้ถา้พุทโธๆ มนัหายไป ช่างมนั ข้ึน
ใหม่ หายไป ช่างมนั ข้ึนใหม่ ท าจนเตม็ท่ีแลว้ถา้มนัไม่ได ้เปล่ียน ลองใชค้วามคิด ใชค้วามคิดแลว้
ใหม้นัมาคิด แลว้ใชส้ติตามความคิดไป แลว้ดูซิว่ามนัจะท าไดอ้ยา่งไร ถา้มนัพุทโธไม่อยู ่ คิดถึง
ความตาย ตายๆๆ คิดมนั เปล่ียนก็ไดถ้า้มนัพุทโธไม่อยู ่เปล่ียนเป็นความตายก็ได ้

พอบอกความตาย ทุกคนนะ ไม่คิดแลว้ เดินออกไปน่ีตอ้งตาย สลดเลยนะ ถา้บอกไม่ตาย 
โอ๋ย! กูจะไปเท่ียว กูจะไปเอาใหห้มดโลกเลยนะ พอบอกออกไปกูจะตายเด๋ียวน้ีนะ เออ! มนัชกั
เบาหน่อยหน่ึง เห็นไหม 

เปล่ียนได ้เปล่ียนได ้อะไรก็ไดเ้พื่อความสงบของใจ เพื่อความดีของใจ เพราะพระพุทธเจา้
เปิดกวา้ง แต่ส่วนใหญ่แลว้ถา้เราสอน เราก็สอนพุทโธ เพราะพุทโธ ถา้เรานึกพุทโธนะ มนั
เหมือนกบัเราระลึก ดูสิ เราคิดถึงพ่อแม่เรา เราจะชุ่มช่ืนใจ ถา้เรานึกถึงพุทโธ เรานึกถึงองคศ์าสดา
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ของเรา พุทโธคุม้ผไีด ้พุทโธเขา้ป่าไป คนจะช่ืนชมกบัเรา คนคือใคร คนคือเทวดา อินทร์ พรหม 
เขาจะช่ืนชมกบัเรานะ  

ดูสิ ในป่าในเขาน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีอยูข่องสัตวป่์า สิงห์สาราสัตว ์ ไม่มีใครสนใจส่ิงใดๆ เลย 
แลว้เราเป็นมนุษยค์นหน่ึง เราไม่อยูก่บัเขา เราไม่อยูก่บัเมือง เราแยกตวัเราออกมาเขา้ป่าเขา้เขา 
เทวดาเห็นน่ะ น่ีมาแลว้ ผูท่ี้แสวงหาความจริงมาแลว้ เขาดีใจ เขาภูมิใจ เขาจะดูแลเรานะ เวน้ไวแ้ต่
มิจฉาทิฏฐิ 

หลวงปู่มัน่ไปเดินจงกรมอยูใ่นป่า ในถ ้าน่ะ เดินเสียงดงั 

“อูฮู้! พระอะไรเดินอยา่งกบัควบมา้” 

รู้วาระจิตไง โอ๋ย! ไอน่ี้มนัคิดไม่ดีนะ กลวัเป็นบาป ก็เดินเรียบๆ ร้อยๆ 

“ฮ้ือ! พระอะไรเดินแบบคนป่วย” 

แหม! ข้ึนก็ผดิ ล่องก็ผดิ ถา้เป็นมิจฉาทิฏฐินะ  

ในเทวดา อินทร์ พรหมก็มีสัมมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ ในพรหมทุกอยา่ง ในสังคมทุกสังคมมี
คนดีและคนชัว่ปนกนั คนดีเห็นปรารถนาแต่คนดี คนชัว่เห็นคนท าคุณงามความดี มนัไปสะเทือน
กิเลสมนั มนัไม่ยอม 

ทีน้ีเราธุดงคไ์ป มนัอยูท่ี่กรรมของคน ไปเจอส่ิงท่ีดี เขาดูแลเรา เขาปกป้องเรา เขาช่ืนใจกบั
เรา ไปเจอส่ิงท่ีไม่ดี เขาจะกลัน่แกลง้เรา เขาจะท าใหเ้ราแบบว่าไม่ไดภ้าวนา มนัมีทั้งนั้นน่ะ แต่เรา
ถือศีลของเรา ถือความจริงของเรา มนัจะเป็นอยา่งไรใหม้นัเป็นไป เรามาท าคุณงามความดีของเรา 
เราท าได ้ส่ิงน้ีเราท าไดน้ะ 

แลว้คิดดูสิ เทวดา อินทร์ พรหมเขามีประโยชน์อะไร เขาไม่มีประโยชน์อะไร เขาเพลินนะ 
เขาไปเกิดเป็นเทวดา ประสาเรานะ เราเห็นแลว้มนัเสียเวลาเปล่า คือไปเสวยสุขเฉยๆ ไง เสวยสุข
เฉยๆ นะ ค าว่า “เสวยสุข” คือมนัเป็นทิพยห์มด แต่ทุกข ์ทุกขเ์พราะมนัมีความคิด มนัมีความรู้สึก 
เสวยสุขเฉยๆ คือว่ามนัไม่ตอ้งอยูกิ่นแบบเราน่ีไง น่ีกลบัไปตอ้งอาบน ้าอาบท่านะ ตอ้งมีท่ีนอน 
ตอ้งเอาท่ีนอนไปซกันะ เพราะนัง่นอนไปท่ีนอนมนัเหมน็ แต่ถา้เป็นทิพยม์นัไม่มี ไม่ตอ้งซกั ไม่
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ตอ้งใช ้ ไม่ตอ้งอะไรเลย อยูข่องมนัธรรมชาติของมนันัน่น่ะ เวลาแสงมนัหมดมนัก็ตาย ก็เท่านั้น 
แลว้กลบัมาโลกอีกทีหน่ึง โลกป่ันป่วนเป็นไฟไปแลว้ 

แต่ในปัจจุบนัน้ีเรามีร่างกายบีบคั้นไง ถา้ไม่ท ามาหากิน ไม่มีขา้วกิน เทวดาไม่ตอ้งท ามา
หากิน มนัเป็นธรรมชาติของมนั วิญญาณาหาร วิญญาณความรู้สึกอ่ิมตลอด กิน นึกอะไรตลอด ไอ้
ของเราตอ้งท ามาหากินไง เราจะบอกว่า ความบีบคั้นการด ารงชีวิตเรามนัเตือนใหเ้รามีสติ มนั
เตือนใหเ้ราศึกษาธรรมะ มนัเตือนเราไง มนัเตือนเราใหเ้ราคน้ควา้ความจริงจากตวัเรา แต่พวก
เทวดา อินทร์ พรหมเขาไม่มีอะไรเตือน ส่ิงท่ีเตือนเรามนัมีอยูแ่ลว้ ถา้เตือนเรา เราตอ้งเขา้ใจในตรง
น้ีไงว่าเรามีคุณประโยชน์ตรงน้ีไง ไอส่ิ้งท่ีเราว่าเป็นทุกข ์เป็นหนา้ท่ีการงาน มนัก็ประโยชน์ตรงน้ี
กบัเราข้ึนมาเหมือนกนั 

นัน่มนัเป็นจริตเป็นนิสัยนะ ค าว่า “เป็นจริต” มนัก็เหมือนเรา โทษนะ ใครชอบกินอาหาร
อะไร ถา้ไดอ้าหารส่ิงท่ีตวัชอบ อืม! อร่อย ถา้ใครชอบกินอาหารอะไร ถา้ไดส่ิ้งท่ีตรงขา้มท่ีตวัไม่
ชอบ ไม่อร่อย จิตถา้ภาวนาพุทโธ ถา้มนัตรงจริตมนั มนัท าไดง่้าย ถา้ท าอะไรมนัจะท าไดง่้าย เรา
ส่วนใหญ่เลย เจโตวิมุติ ปัญญาวมุิติน่ีแหละ ถา้เจโตวิมุติส่วนใหญ่ตอ้งท าความสงบหมด อะไรก็
ได ้ตายก็ได ้เทวดานุสสติ ทุกอยา่ง อะไรกไ็ด ้นึกอะไรก็ได ้นึก ค าว่า “นึก” คือจิตไปเกาะไว ้แต่
ถา้เราไม่ไดนึ้ก มนัคิดไปเอง มนัไปหมดเลย คือความคิดเป็นเรา เราเป็นความคิด ทุกอยา่งเป็นเรา 
เราบวกความคิดไป ทุกอยา่งเป็นเรา เราคิดอะไรตอ้งถูกหมด  

แต่ถา้เรานึกพุทโธๆๆ มนัไม่อยากหรอก มนัพุทโธๆๆ มนัไปเกาะไวท่ี้พุทโธ ไม่ใช่เรา พุท
โธๆๆ แลว้ถา้มนัพุทโธไปเร่ือยๆ มนัจะหดเขา้มาๆ เพราะอะไร เพราะมนัไปไม่ได ้สติพุทโธมนั
จะไล่ตอ้นเขา้มาใหถึ้งตวัใจ พอถึงตวัใจ เห็นไหม ใจว่าง ไม่ใช่รู้วา่ว่าง พุทโธๆ ไป บางคนพุทโธๆ 
โอ๋ย! สบาย เออ! ท่านบอกว่าว่าง เออ! กูก็ว่าง 

พุทโธๆ เพราะอะไร เพราะความคิดมนัคิด มนัคิดน่ีมนัแบกหาม ความคิดมนัแบกหาม 
แบกอารมณ์ คิดดีคิดชัว่มนัแบกอารมณ์ มนัแบกความรู้สึก ถา้เราคิดพุทโธๆ มนัคิดเป็นส่ิงท่ีมนัไม่
แบกหาม มนัก็วา่ง น่ีไง ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ พอคิดว่าวา่งก็ “โอ๋ย! กเูป็นสมาธิ” 
เด๋ียวมึงจะเส่ือม เด๋ียวมึงจะลม้ แต่พุทโธๆ ไปเร่ือยๆ มนัจะว่างไม่ว่างช่างมนั พุทโธๆๆ ไปเร่ือยๆ 
นิสัยเนาะ พุทโธๆ ไปเร่ือย ช่างมนั พุทโธๆๆ มนัจะเป็นอยา่งไรช่างหวัมนั พุทโธๆๆ มึงจะเป็น
อยา่งไรก็เร่ืองของมึง กูพุทโธอยา่งเดียว เด๋ียวมึงรู้หมดเลย พุทโธๆ อยูอ่ยา่งนั้นแหละ 
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ในเม่ือเราตกั น ้ าหยดลงหินทุกวนัหินมนัยงักร่อน แลว้กูนึกพุทโธๆ อยูน่ี่ ย  ้าอยูน่ี่ เอา
พุทโธๆ กระแทกมนั ถา้มนัเป็นสมถะไม่ไดน้ะ เวน้ไวแ้ต่เรานึกพุทโธไม่ถึง เรานึกพทุโธเป็นคร้ัง
เป็นคราว นึกพุทโธแลว้ใหกิ้เลสมนัหลอก เพราะอะไร เพราะคิดวา่ถา้นึกไม่ไดม้นัจะเป็นสมาธิ
ละเอียดไง แลว้ก็แกลง้ว่านึกไม่ได ้

เราสมมุติ ถา้สมมุติแลว้นึกไดไ้หม 

ไดค่้ะ 

โดนหลอก กิเลสหลอกมึงอีกแลว้ จริงๆ มนันึกได ้ ถา้นึกไดก้็นัน่คือความคิด ในเม่ือมี
ความคิดอยู ่มนัสงบไดอ้ยา่งไร ในเม่ือมนัยงันึกได ้เราตอ้งพยายามนึกจนมนันึกไม่ได ้พยายามนึก
พุทโธๆ จนไม่ได ้เพราะนึกไม่ได ้มนัเหมือนกบัเราวิดน ้าแหง้หมด วิดกิเลสใหแ้หง้หมด วิดความ
วิตกกงัวลใหแ้หง้หมด มนัก็เป็นสมาธิ มนัก็ว่างหมดน่ะสิ แต่น่ีเราวิดไม่หมดไง มนัยงันึกได ้มนั
ยงันึกได ้แต่ไม่นึก เพราะกลวัมนัหยาบ...เวรเอย้  

มนันึกไดไ้ง มนัแสดงว่าในโอ่งนั้นมนัยงัมีความลงัเลสงสัยอยูไ่ง มนัยงัไม่ว่างไง ก็เรานึก 
นึกไปเร่ือย นึกจนมนัหมดน่ะ นึกๆๆ นึกจนนึกไม่ได ้ มนัตอ้งเป็นไปได ้ แต่เรานึกไม่หมด นึก
ว่างๆ “เออ! สบายๆ ใช่แลว้ แลว้ถา้จะนึกอีกเด๋ียวมนัจะหยาบ” ดูสิ กิเลสมนัละเอียดขนาดไหน 
กิเลสมนัหลอก หลอกไอค้นปฏิบติัหนา้โง่ไดข้นาดไหน 

น่ีการมดัพุทโธนะ พุทโธมดัไวก้บัจิต มดัอยา่งน้ี  

ถาม : ถา้ก าลงัภาวนาพุทโธ ก าลงัติดพนัต่อเน่ืองอยู ่เม่ือถึงเวลาตอ้งท าวตัรแลว้ จะสมควร
หรือไม่ถา้เราภาวนาต่อเน่ืองไปเลย แลว้ไม่ไดท้  าวตัร 

หลวงพ่อ : ไออ้ยา่งน้ีมนัมีคนมาถามบ่อยมากเลย เวลานึกพุทโธๆ นัง่ภาวนาอยูน่ี่ไม่ดีเลย
นะ แต่พอใกลเ้วลาจะตอ้งหุงขา้วใส่บาตร แหม! พุทโธดีมาก น่ีก็เหมือนกนั เราตอ้งท าวตัร เร่ือง
การท าวตัรเร่ืองต่างๆ เวลามนัเป็นของส่วนรวม ถา้เวลาเป็นของส่วนรวมใช่ไหม ทุกคนน่ะ เวลา
ส่วนตวัก็มี แลว้ถา้เป็นสังคมข้ึนมา สังฆะ สังฆะคือสงฆ ์ ในเม่ือสังฆะคือสงฆ ์ มนัมีวินยักรรม 
วินยักรรมอยา่งเช่นลงอุโบสถ พระทั้งหมดตอ้งลงอุโบสถ เวน้องคใ์ดองคห์น่ึงไม่ได ้ มนัจะเป็น
โมฆะทนัที เป็นโมฆียะ 
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การประชุมสงฆน์ะ บางอยา่ง สงฆป์ระชุมอยู ่ ลุกไปไม่ได ้ น่ีสังฆะเจริญ เจริญตรงน้ีไง 
ประชุม หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์ เลิกประชุมใหเ้ลิกประชุมพร้อมกนั แลว้บางอยา่ง อยา่งกิจ
นิมนต ์นิมนต ์๕ องค ์๑๐ องค ์ได ้ไปไม่หมดได ้แต่กฐิน สังฆกรรม อุโบสถ ทั้งวดัขาดองคใ์ดองค์
หน่ึงไม่ได ้ ถา้ขาด การกระท านั้นผดิหมด ถา้มาไม่ได ้ ป่วย ตอ้งใหฉ้นัทะมา คนท่ีมาไม่ไดต้อ้ง
บอกฉนัทะมา คือว่าป่วยอยู ่มาไม่ได ้ตอ้งบอกมาหมด ไม่อยา่งนั้นสังฆกรรมนั้นท าไปไม่ได ้

แต่น้ีการท าวตัร การท าวตัรต่างๆ ถา้มนัเป็นสังคม มนัเป็นของสาธารณะ เราตอ้งจดัเวลา
เราใหเ้ขา้กบัตรงนั้นสิ หลวงตาท่านบอกท่านนัง่ตลอดรุ่ง ท่านมีขอ้เวน้ไว ้๒ อยา่ง ๑.หมู่คณะป่วย
หรือ ๒.หลวงปู่มัน่ป่วย ท่านจะออกจากสมาธิ ถา้ไม่มี ๒ ขอ้น้ี ไม่มีขอ้ไหน ไม่มีใครไดย้กเวน้ จะ
เป็นอยา่งไร ไม่ยกเวน้ นัง่สว่าง เวน้ไวแ้ต่หลวงปู่มัน่ป่วยหรือพระในวดัป่วย จะลุกออกไป เพราะ
มนัเป็นปัญหาของสังคม  

ถา้เราแบ่งแยกไดอ้ยา่งน้ีป๊ับ เรารู้ว่าส่ิงใดท่ีเป็นค าว่า “ท าวตัร” น่ีท  าวตัรสวดมนตห์รือท า
วตัรขอ้วตัร ถา้ท าวตัรขอ้วตัร เร่ืองสาธารณะ เวน้ไวแ้ต่ เราจะท าจริง เราบอกเลยว่าเราจะอดอาหาร 
อยา่งเช่นเราอดอาหารจะยกเวน้ขอ้วตัร เพราะว่ามนัต่อเน่ืองได ้ แต่ถา้เราท าของเรา เราจะจดัเวลา
ได ้กรณีอยา่งน้ีเราอยูบ่า้นตาด เราจะดูช่ือเราเลย ถา้กูเขา้เวรนะ กูออกมาฉนัขา้ว แลว้ท าเวรไปดว้ย 
พอกูออกจากเวรนะ อดอาหารป๊ับ มนัไม่ตอ้งมาเขน็น ้ากบัเขาไง งานยกเวน้เลย ๒๔ ชัว่โมง ทีน้ี 
๒๔ ชัว่โมง เอง็จะนัง่ตลอดรุ่ง เอง็จะนัง่ขา้มวนัขา้มคืนก็นัง่ไปสิ 

ไอน่ี้เวลาจะท างาน กูจะนัง่สมาธิ เวลานัง่สมาธิแลว้ไปท างาน โอ๋ย! กิเลสมนัเอาไอน่ี้มา
อา้งไดส้บายๆ เลย อา้งเล่ห์ หนาวนกั อา้งว่าไม่ท างาน ร้อนนกัก็อา้งไม่ท างาน ไอน่ี้ก็อา้งว่ากูจะท า
วตัร อา้งว่ากูจะนัง่สมาธิ กิเลสมนัอา้งเล่ห์ ถา้ภาวนามาจะเห็นกิเลส กิเลสมนัจะอา้งเล่ห์ของมนัไป  

มนัท าไปมนัจะเห็นคุณค่าตรงน้ีนะ เห็นคุณค่าของธรรมะ หลวงตาท่านพูดอยู ่ กิเลสไม่
กลวัอะไรเลย เวน้ไวแ้ต่ธรรม ธรรมของพระพุทธเจา้ ธรรมของพระพุทธเจา้นะ ไม่ใช่ธรรมของ
กิเลสของเรานะ ธรรมของเราน่ีธรรมของกิเลส กิเลสมนัอา้งว่าเป็นธรรม แต่ธรรมของ
พระพุทธเจา้ 

ปัญหาพื้นๆ แต่ตอบแลว้ดีมากเนาะ มนัเขา้ใจดี  

ถาม : การท่ีจิตมีสภาวะท่ีรู้ว่ากายน้ีไม่ใช่เรา เป็นเพียงสภาวะธรรมะอยา่งหน่ึงใช่ไหมคะ 
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หลวงพ่อ : ใช่ เป็นสภาวธรรม ค าวา่ “ธรรม” น้ีตอ้งเป็นสภาวะ ธรรมน้ีเป็นสภาวะ เห็น
ไหม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เพราะมนัรู้ไง อยา่งเม่ือวานท่ีมาหา ระเบิดตูม้ๆๆ อะไรหมดเลย เราบอก
กูก็ไม่ฟังหรอก เพราะมนัไม่มีท่ีมาท่ีไป เป็นสภาวะน่ีมนัเป็นธรรม เป็นธรรมเกิด อยา่งเช่นหลวงปู่
มัน่ หลวงปู่มัน่ไปอยูใ่นป่า แลว้ลงมากรุงเทพฯ สมเดจ็ฯ ถามเลย สมเดจ็ฯ ถามวา่ “หลวงปู่มัน่ท่าน
อยูใ่นป่า ท่านไปศึกษากบัใครล่ะ เราอยูก่บัตูพ้ระไตรปิฎกเลย อยูก่บัทางวิชาการ เรายงังง
ตลอดเวลาเลย” 

หลวงปู่มัน่บอก “อูฮู้! ผมฟังธรรมอยูต่ลอดเวลาเลย ผมฟังธรรม” เวลาปฏิบติัไปมนัจะเกิด
ความรู้ความเห็นไง ธรรมมนัจะผดุข้ึน เหมือนอยา่งเวลานัง่ไป เราจะรู้อะไรข้ึนมาในใจน่ะ  

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีบอกว่าเป็นสภาวธรรมใช่ไหมท่ีเรารู้ว่ากายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย 

ใช่ คนพูดอยา่งน้ีเยอะมาก เพราะอะไรรู้ไหม โดยสามญัส านึกโดยธรรมะว่าร่างกายน้ี
ไม่ใช่เรา ทุกอยา่งไม่ใช่เรา ทีน้ีไม่ใช่เรา ไม่ใช่เราเพราะเราศึกษาธรรมมาดว้ยสามญัส านึกนะ โดย
ธรรมชาติทุกคนบอกว่าเราเกิดมาตอ้งตายใช่ไหม ทุกคนก็รู้ว่าเกิดมาตอ้งตาย เราไม่ใช่ของเรา น่ี
โดยสามญัส านึกรู้ไดแ้ค่น้ีใช่ไหม 

แต่ถา้เรามาตรึกในธรรม พอตรึกสภาวะในธรรม จิตมนัละเอียดข้ึนมา พอจิตมนัละเอียด
ข้ึนมามนัก็เห็นว่ากายไม่ใช่เราเหมือนกนั แต่มนัลึกกว่าสภาวะท่ีเราคิดดว้ยสามญัส านึกน่ีไง มนั
ถึงเป็นสภาวธรรมอยา่งน้ีไง แลว้เราคิดว่า แลว้พอมนัรู้อยา่งน้ี เหมือนกบัจิตมนัหยาบอยูใ่ช่ไหม 
พอมนัรู้อะไรส่ิงท่ีลึกข้ึนไป โอโ้ฮ! มนัจะปล่อยว่าง มนัจะปล่อยวาง มนัก็คิดว่า ถา้คนไม่เขา้ใจนะ 
“ก็น่ีไง เราก็รู้แลว้ไง สักกายทิฏฐิไง”...ไม่ใช่ เพราะอะไรรู้ไหม มนัไม่มีเหตุมีผล ถา้ท าอยา่งน้ีเป็น
สภาวธรรม มนัไม่ใช่เรา จิตมนัปล่อยวาง จิตมนัปล่อยวาง น่ีไง ถา้มนัเป็นสภาวะแบบน้ี น่ีปัญญา
อบรมสมาธิ มนัปล่อย มนักลบัมาท่ีปล่อยวางไง มนัปล่อยมาท่ีความเขา้ใจ พอปล่อยวางมาท่ีความ
เขา้ใจป๊ับ เราท าซ ้ าเขา้ไปๆๆ มนัก็จะปล่อยละเอียดเขา้ไปๆๆ พอปล่อยละเอียดเขา้ไป ถา้มนัเป็น
เน้ือหาสาระ เป็นขอ้เทจ็จริง มนัจะรู้ของมนั มนัจะเห็นของมนั ท าบ่อยๆ คร้ังเขา้ น่ีเป็นสภาวธรรม 

มีพระมาถามเรานะ มีพระท่ีเขาบอกว่าเขาอา้งว่าเขาส าเร็จมรรคผลนิพพาน เขาบอก
สภาวธรรมจะเป็นอยา่งนั้น 

เราถามว่า มนัมีสภาวะดว้ยหรือวะ ธรรมะน้ีมีสภาวะหรือ 
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ถา้พูดถึงสภาวธรรมน่ีนะ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวะท่ีมนัจะเป็นอนตัตามนัจะพฒันา
ของมนั แต่ถึงท่ีสุดไม่มีสภาวะ ธรรมเป็นธรรม ธรรมไม่ใช่สภาวะ ถา้เป็นสภาวะมีภพ มีท่ีตั้ง มีท่ี
จุดหมาย มีท่ีบอกไดว้่าเป็นสภาวะ เราอธิบายสภาวะได ้ใครรู้สภาวะอยา่งไรอธิบายสภาวะนั้นได ้
แต่ถา้เป็นตวัเป็นจริงเป็นธรรมแลว้ ไม่มีสภาวะ ไม่มี ถา้มีสภาวะเป็นภพ  

วนันั้นพระมาถามปัญหานะ ใส่เปร้ียงเดียว หงายกลบัไปเลย 

“เป็นนิพพานนะ สภาวะเป็นอยา่งนั้นๆ” 

โอ๋ย! เวรกรรม นิพพานเมืองแกว้มาอีกแลว้ มนัเป็นไปไม่ได ้

น่ีพูดถึงธรรมแทน้ะ แต่อนัน้ีไม่ผดิ ถูก เพราะมนัเกิดกบัเรา ทีน้ีพูดถึงถา้มนัเป็นของแท ้
มนัเป็นความจริง เป็นสภาวะ ค าว่า “สภาวะ” เราอธิบายสภาวะไดใ้ช่ไหม ใช่ ถา้อธิบายสภาวะ 
กิเลสอยูต่รงนั้นน่ะ มนัหลบมาท่ีตรงนั้น มนัปล่อยวางมาหมดเลย มาอยูต่รงน้ี แลว้บอกน่ีเป็น
ธรรมๆๆ ก็น่ีคือมึงไง น่ีคือกิเลส กิเลสบงัเงา กิเลสมนัพลิก 

น่ีการต่อสู้ เวลาประพฤติปฏิบติั เขาว่าไปฆ่ากิเลสๆ พอท าแลว้ทุกอยา่งจะเป็นคุณงาม
ความดีไปหมด...ไม่ใช่ กิเลส ถา้เราภาวนากนัไม่ได ้ถา้กิเลสมนัแรงข้ึนมา เราก็ลม้แผละหมดเลย 
แต่ถา้เราท าดีข้ึนมานะ มนัก็เป็นสภาวะอยา่งน้ี ประสาเราเลยนะ กิเลสเหมือนบอลน่ะ มนัจะ
หลอกถอยเพื่อโตก้ลบัไง น่ีมนัร่นมาใช่ไหม แลว้ตีกลบั พอมนัปล่อยเขา้มาใช่ไหม ปล่อยเขา้มา
เป็นสภาวะอยา่งนั้น แลว้เราท าเขา้ไป พอเราเขา้ใจว่ามนัเป็นธรรมหรืออยา่งไร เราไปชะล่าใจไง 
โอโ้ฮ! เด๋ียวมนัมานะ เด๋ียวมนัมานะ สภาวะมึงแหลกเลยล่ะ สภาวะต่างๆ ในใจแหลกหมด มนั
เหยยีบ เหยยีบย  า่เลย 

ทีน้ีถา้เรารู้อยา่งน้ีป๊ับ มนัเป็นอยา่งนั้นคือผลงานของเรา บอลเรารุก รุกแลว้เราพยายามจะ
ท าอยา่งไรใหท้  าประตูใหไ้ด ้ถา้มนัท าไม่ได ้เราก็ร่นมา แลว้เรารุกใหม่ ร่นมา เรารุกใหม่ ร่นมา รุก
ใหม่ หนา้ท่ีเรามีแค่น้ี หนา้ท่ีปฏิบติัเรามีเท่าน้ี ถา้เราไม่รุกเขา้ไป เราไม่ไดป้ระตู ถา้เราไม่ต่อสู้ เรา
ไม่ท าไป เราจะไม่ไดท้  า แลว้ถา้ไดป้ระตูแลว้ เตะลูกเขา้ประตูไปแลว้ ลูกมนัหายไปเลย อยูใ่น
ประตูนู่น มนัเป็นจริงเลย มนัเป็นความจริงเลยข้ึนมาจากใจ  

ถา้พูดถึงรู้กายจริงไง ถา้ผา่นจริง รู้จริง กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย แลว้มนัแยกหมดนะ 
หลวงตาท่านพูดขนาดน้ีนะ มนัแยกเป็น ๓ ทวีปเลย กายเป็นทวีปหน่ึง ความรู้เป็นทวีปหน่ึง จิต
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เป็นทวีปหน่ึง เหมือน ๓ ทวีปแยกออกจากกนัเลย แลว้กลบัมาอีกไม่ได ้จิตรวมลงหน่ึง จิตรวมลง
เลย แลว้คลายตวัออกมา อา้ว! เป็นคนใหม่ไปแลว้  

ใหท้  าไป ถา้พูดถึงมนัเป็นอยา่งนั้นใช่ไหม ใช่ เป็นสภาวะใช่ไหม ท่ีเราพูดไวเ้พราะเราจะ
บอกว่า สภาวธรรมใช่ไหม แลว้มนัรู้จกัจิต มนัตอ้งรู้จกัจิต รู้จกันั้นหมด ประสาเรานะ สุตตมย
ปัญญาคือการศึกษา น่ีมนัเป็นจินตมยปัญญา ความรู้สึกมนัคนละระดบั จากจินตมยปัญญา ถา้ท า
ขยนัหมัน่เพียรเขา้ไปมนัจะเป็นภาวนามยปัญญา กิเลสมนัจะไปขาดกนัท่ีภาวนามยปัญญา กิเลส
จะขาดดว้ยจินตมยปัญญาไม่มี แต่จินตมยปัญญามนัเป็นทางผา่น เป็นทางผา่นคือว่าปัญญามนั
พฒันาของมนัข้ึนไปเร่ือยๆ มนัเป็นทางผา่น จะปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได ้ แต่พอไปถึงตรงนั้นป๊ับ แลว้
ไปเขา้ใจว่ามนัเป็นเป้าหมายแลว้ไง ถา้เขา้ใจว่าเป็นเป้าหมาย เขาเรียกวา่ติด พอติดป๊ับ มนัไม่เดิน
แลว้ มนัย  า่อยูก่บัท่ี ท  าอะไรมนัก็หยดุอยูต่รงน้ี ท  าแลว้ก็หยดุอยูต่รงน้ี แลว้พอมีครูบาอาจารยม์าแก ้
มาปลดปมน้ี พอปลดปมน้ีป๊ับ มนัจะท าแลว้มนัจะลึกเขา้ไปเลย 

แต่ถา้ไม่มีครูบาอาจารยม์าปลดปมน้ีนะ มนัคาอยูน่ัน่น่ะ แลว้ถา้พูดถึงไม่มีครูบาอาจารย์
นะ มนัจะซอยเทา้อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ท าอยู่อยา่งนั้นน่ะ แลว้มนัจะหาเหตุหาผล เด๋ียวเส่ือม เด๋ียวเจริญ 
เด๋ียวเส่ือม อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ จนเห็นโทษ พอเห็นโทษป๊ับ เฮย้! น่ีติดน่ีหว่า ถา้จะแกเ้องไง การจะแก้
เองตอ้งซ ้ า มนัเสียเวลา หน่ึง เสียเวลามาก แลว้เสียเวลาไม่เสียเวลาเปล่านะ ถา้ไม่มีเชาวน์ไม่มี
ปัญญานะ ไปไม่ได ้แต่ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์ผา่นแลว้เขาจะบอกวิธีการไดเ้ลย 

ทีน้ีการบอก ถา้เราไปรู้มากเขา้ มนัก็อยา่งท่ีพูดเม่ือก้ีน้ี จะมดักิเลสอยา่งไร จะท าอยา่งไร 
มนัก็ไปติดวิธีการอีก ทีน้ีเราท าเขา้ไป ถา้ใจเรามนัมัน่ใจแลว้วา่อนัน้ีไม่ใช่ มนัตอ้งสืบต่อเขา้ไป 
การกระท าอนันั้น การกระท าของเรามนัท าแลว้ผลของมนัคือจะทะลุเขา้ไปๆๆ ละเอียดเขา้ไป
เร่ือยๆ ซ ้ า ซ ้ าไป ท าน่ีถูกแลว้ เพียงแต่ว่าตอ้งท าเขา้ไปอีก ท าเขา้ไปอีก ตั้งสติไว ้ตั้งสติแลว้คน้ควา้
มนัไป ย  ้ามนัอยูน่ี่แหละ กายมนัคืออะไร อะไรมนัเกิดข้ึนมา ส่ิงต่างๆ มนัเป็นอยา่งไร ย  ้าอยูต่รงน้ี 
เพราะโดยสามญัส านึกของคนมนัติดตวัเราก่อน ปืนนะ ถา้ไม่มีตวัปืน มนัยงิกระสุนออกไปไม่ได ้
ถา้ไม่มีตวัตนของเรา ไม่ติดตวัเราก่อน เราจะไม่ชอบเพศตรงขา้ม ทุกคนรักตวัเองก่อน แต่ทุกคน
ไม่มองตรงน้ี โดยสามญัส านึกสัญชาตญาณของมนุษย ์ เอาไฟมาไวบ้นหวัคนละกอ้น เอง็ปัดของ
ใครก่อน ก็ปัดของกูก่อน กูร้อนน่ะ ความคิดมนัเกิดจากเราก่อนไง 
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ทีน้ีถา้ย  ้าตรงน้ี ย  ้าท่ีใจ ใหม้นัศึกษาใหม้นัคน้ควา้ไปเร่ือยๆ คน้ควา้ไปเร่ือยๆ คน้ควา้ไป
เร่ือยๆ เด๋ียวมนัท าลายตรงน้ีก่อน พอท าลายตรงน้ีก่อน น่ีไง ผูใ้ดชนะตน ส าคญัมากเลย ตน อตฺตา 
หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ถา้ใครชนะตนไดเ้ท่ากบัชนะ ชนะกองทพัขนาดไหน สร้าง
เวรสร้างกรรมนะ ถา้ชนะตนแลว้ หมดกนัเลย ถา้เขา้ใจกายน้ีแลว้ กายนอกก็เหมือนกายน้ี ไม่ตอ้ง
ไปศึกษากนัเลย ใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจของเรา ใจทุกๆ ใจมนัก็เหมือนเราน่ีแหละ แต่จริต
นิสัยคือว่าความชอบมนัอาจจะแบบว่าหยาบกลางต่างๆ กนัไป แต่ใจก็คือใจ เวลามนัเกิดสมาธิ
ข้ึนมา เห็นไหม สมาธิมีหญิงมีชายไหม นิพพานมีหญิงมีชายหรือ แลว้หญิงชายกส็มมุติทั้งนั้นน่ะ 
สมมุติจริงๆ นะ เพราะอะไร เพราะผูห้ญิงเป็นผูช้ายได ้ ผูช้ายก็เป็นผูห้ญิงได ้ พระอานนทเ์ป็น
ผูห้ญิงมาก่อน ท าไมพระอานนทเ์กิดเป็นผูช้ายได ้อา้ว! ทั้งๆ ท่ีในวฏัฏะน้ีมนัยงัเปล่ียนไดเ้ลย จาก
หญิงเป็นชาย จากชายเป็นหญิงไดใ้นวฏัฏะน้ี แลว้ถา้มนัเป็นหญิงแลว้มนัเปล่ียนเป็นชายได้
อยา่งไร จริงๆ คือมนัไม่มี มนัเป็นโดยกรรมแต่ละบุคคล 

ถา้พูดอยา่งน้ีป๊ับ มีประเพณีเนาะ วนัน้ีมนัไม่ไดม้า ขายมนั มนับอกว่า คนท่ีเกิดเป็นผูห้ญิง
เพราะผดิศีลขอ้กาเมฯ เขาเช่ือกนันะ ท่ีทางบา้นเขาเช่ือว่าผูห้ญิงผดิศีลขอ้กาเมฯ นะ 

กูบอกถา้เกิดเป็นผูห้ญิงเพราะผดิศีลขอ้กาเมฯ นะ โลกน้ีจะไม่มีผูช้ายเลยล่ะ เพราะกไูม่
เห็นใครไม่ผดิเลย โอ๋ย! มนัเช่ือของมนัไดน้ะ โอ๋ย! ประเพณีน้ีท าใหค้น เกิดเป็นผูห้ญิงเพราะผดิกา
เมฯ เราถึงบอกว่ามนัไม่ใช่ มนัเป็นเพราะเราเองเป็นมา แลว้เราพอใจในสภาวะแบบนั้น ทุกอยา่ง
มนัเกิดจากเจตนา เจตนาของคนเห็นโทษของเพศ อยากเปล่ียนแปลง แลว้พอมนัเปล่ียนแปลงมนั
ก็เกิดตายๆ ไป ๕๐๐ ชาติ มนัถึงมีบณัเฑาะกม์าตั้งแต่สมยัพุทธกาลไง อยา่งเรา เราไม่พอใจ เรา
อยากเป็นผูห้ญิง ปรารถนาเป็นผูห้ญิงๆๆ มนัก็เปล่ียนปรับไปเร่ือย แต่มนัปรับ ๕๐๐ ชาติไง  

ฉะนั้น การจะเปล่ียนหญิงเปล่ียนชาย ในสมมุติมนัยงัเปล่ียนไดเ้ลย แลว้พอภาวนาเขา้ไป
แลว้ จิตไม่ใช่สัตว ์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ใดๆ เลย เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง 
แต่ธรรมชาติอนัหน่ึงน่ีคือกิเลสทั้งหมดนะ ธรรมชาติอนัน้ีคือตวัภพ ธรรมชาติตวัน้ีคือจิตเดิมแท ้
แลว้จิตเดิมแทม้นัจะไปเกิดในสถานะอะไรเท่านั้นเอง แมแ้ต่สมมุติน่ี เพราะภาวนาเขา้ไปแลว้มนั
ถึงเห็นไง เห็นเป็นปฏิสนธิจิต จิตเกิดอยา่งไร เกิดในท่ีไหน แลว้มนัเคยเกิดเป็นอะไรมา แลว้มนัจะ
ไปเกิดท่ีไหนต่อ ถา้ไม่รู้นะ ก็สงสัย สงสัยแกกิ้เลสไดห้รือเปล่า ถา้มนัเขา้ใจวงรอบจบน้ีแลว้มนัจะ
ไปสงสัยอะไร ถา้สงสัยในวฏัฏะ มึงจะพน้จากวฏัฏะไปไดอ้ยา่งไร มนัท าลายวฏัฏะในหวัใจ
หมดแลว้ 
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น่ีไง มนัถึงยอ้นกลบัมาสังคม กลบัมาโลกไง เห็นไหม ผลของวฏัฏะ คือเขาเกิดมาเป็น
อยา่งน้ี แลว้ท าไมตอ้งมาเกิดเจอกนั ผลของวฏัฏะไง สร้างบุญสร้างกรรมมาไง ถึงบอกเวลาเรา
ท าบุญกนั ถา้รักกนั ขอใหเ้จอกนัอีก ถา้ไม่รักก็อยา่เจอกนัอีกเลย ต่างคนต่างไป แต่มึงเจอแน่ๆ เลย 
เพราะไอต้วัท่ีมึงไม่อยากเจอนัน่ล่ะคือเจตนา 

น่ีผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะคือการเกิด เราเกิดมาแลว้ เกิดมาพบพระพุทธศาสนานะ 
ศาสนาอยา่งน้ีมนัไม่มีนะ หลวงตาท่านพูดบ่อยเลย ศาสนาพุทธเท่านั้น แลว้พุทธสอนอยา่งน้ี 
ไม่ไดส้อนไปออ้นวอนขอจากใคร ไม่ตอ้งไปท าเพื่อใครทั้งส้ินเลย เราท าคุณงามความดี กตญัญู
กตเวที ท าส่ิงต่างๆ มนัเป็นความดีงาม ความดีงามเพื่อใคร ก็เพื่อใจดวงน้ีไง แลว้น่ีตดัแต่ง
พนัธุกรรม ถา้ท าความดีแลว้มนัดีข้ึนมาเร่ือยๆ ถา้ไม่ดีเร่ือยๆ ไอน้ัง่สมาธิมนัยากไหม เวลานัง่ เวลา
ท าดีมนัยากไหม มนัจบัตอ้งอะไรไม่ไดเ้ลยนะ ถา้คนไม่มีความตั้งใจ คนจิตใจไม่สูงส่งท าไม่ได้
หรอก  

ลูกๆ เรา บอกหนูอยา่ไปเท่ียวนะ อยูบ่า้นเฉยๆ มนัยงัอยูไ่ม่ไดเ้ลย อยา่งไปนัง่สมาธินะ อยู่
ในบา้นมนัยงัไม่ยอมอยูเ่ลย บา้นกวา้งๆ น่ะ ใหม้นัเท่ียววิ่งเล่นในบา้นได ้มนัยงัไม่ยอมอยูบ่า้นมนั 
แลว้น่ีจบันัง่เฉยๆ ใหม้นัอยูใ่นน้ี แลว้ไม่ใหม้นัออกเลย มนัตอ้งคนคุณเห็นความดีของมนั 

ทีน้ีคนเห็นความดีของมนั ดูในอินเดียสิ พวกโยคีเยอะแยะไปหมดเลย แลว้มนัท าอะไร
ของมนันัน่น่ะ มนัท าอยา่งนั้นโดยสามญัส านึกของเขาไง เขาท าเพื่อออ้นวอนของเขาไง เขาไม่ท า
กลบัเขา้มาขา้งใน เขาท าเพื่อขา้งนอกใช่ไหม เขาท าเพื่อพระเจา้ของเขาใช่ไหม แต่ถา้มนัท ากลบั
เขา้มาขา้งใน ถา้มนัท ากลบัเขา้มาขา้งในมนัจะเป็นประโยชน์กบัมนั ท ากลบัมาขา้งใน สัมมาสมาธิ
มีอะไรอีกไหม เราอยากใหเ้คลียร์ไง เพราะประสาเรา เวลาพูดอะไรไป มนัเคยทุกขม์า แลว้มนั
สังเวช เพราะตอนปฏิบติัมนัวิ่งหาครูบาอาจารยม์าก แลว้มนัตอบ เวลาตอบไปไหนมา สามวาสอง
ศอก แลว้เวลาเรานัง่อยูน่ี่ ถามกูมาสิ เพราะกูก็เคยแสวงหาอยา่งน้ี กูเคยทุกขอ์ยา่งน้ีมาเหมือนกนั 
ไอท่ี้เวลาเราพูดเพราะตรงน้ีนะ แลว้เวลาลูกศิษยลู์กหามา ไปหาองคน์ั้นมา ตอบอยา่งน้ี องคน์ั้น
ตอบอยา่งน้ี อ้ือหือ! มนัฟังแลว้มนัทุเรศ แลว้ถา้จริงๆ แลว้มนัไม่กลา้สู้ปัญหาดว้ย เจอปัญหาแลว้
วิ่งหนีเลยล่ะ  



คณะ ก.ฟ.ผ. ๓๕ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

ทุกคน ประสาเราเลย เราวา่พระมนัไม่รับผดิชอบ ถา้รับผดิชอบนะ รับผดิชอบ อะไรจริงก็
ว่าจริง อะไรไม่จริงก็ว่าไม่จริง แต่น่ีของไม่จริงมนัว่าเป็นของจริง แลว้ของจริงไม่รู้เร่ือง งานของ
พระล่ะไม่ไดท้  า ไปท าแต่ปัจจยัเคร่ืองอาศยัส่ิงภายนอก 

เวลาพูดกนับอกว่าส่ิงภายนอกก็หายากนะ กว่าจะหาไดม้า ดูสิ จะไปพูดอยา่งไรใหค้นมี
ความเช่ือความศรัทธา หามูลค่า ปัจจยัไปท ามา แลว้ท ามาเพื่อใคร ท ามาท าไม ถา้เราไม่ท ามาเพื่อ
มนั เราไม่วิ่งแสวงหามนั มนัก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรข้ึนมา  

ท าใจเราใหดี้ก่อน ทีน้ีท  าใจใหดี้มนักลบัยากข้ึนไป ๒ ชั้น ๓ ชั้น เพราะคนจะช้ีใหท้  า ใคร
จะช้ี คนท่ีท าใจ ใครจะช้ี มนัพูดไม่ถูก พูดอะไรไม่ไดเ้ลย ถา้มนัไม่รู้ พูดอะไรไม่ไดเ้ลย  

มีอะไรต่อมาเลย เร่ืองของเขา เราเยอะกว่า 

จบไหม ไม่มีอะไรจะจบ ไม่มีอะไร เอวงัแลว้ จบ 


