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มนัพิสูจน์ไดท้างวิทยาศาสตร์ เพราะมนัมาพูดเลย พูดถึงเอดิสันกบัไอน์สไตน์ ใครฉลาด
กว่ากนั ไอน์สไตน์เขาคิดทฤษฎีสมัพทัธ์ไวน้ะ เขาพูดเอง ถา้เขาเลือกนบัถือศาสนาได ้เขาขอเลือก
นบัถือศาสนาพุทธ เพราะอะไรรู้ไหม มนัพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไง ทฤษฎีสัมพทัธ์ 

ดูอยา่งพวกนกัวิทยาศาสตร์ท่ีอาจารยม์หาวทิยาลยัเขามาคุยกบัเรา เขาบอกว่าทาง
วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสัมพทัธ์เขาเขา้ใจได ้ แต่เขาเขา้ใจจุดระเบิดไม่ได ้ เขาถามมาอยา่งน้ี เราเขา้ใจ
เลย เขาเขา้ใจจุดระเบิดไม่ไดน้ะ 

แลว้ของเรา ดูสิ ดูพระเราสิ ๙ ประโยค ๑๐ ประโยคน่ะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจ
ยา วิญฺญาณ ํ แหม! นกแกว้นกขุนทองเลย ท่องกนัปากเปียกปากแฉะเลยนะ ปัจจยาการน่ะ แลว้
เวลาหลวงตามา ท่ีสมเดจ็วดันรนาถฯ บอก “มหาดูน่ีหน่อยสิ” 

“ไม่ดู ไม่ดู เพราะความจริงไม่เป็นอยา่งน้ี” 

แลว้ของเราพิจารณาของเรา พิจารณาของเรา มนัเป็นเพราะพวกเรา คือพวกเราเกิดมามีบุญ 
มีบุญเพราะอะไร มีบุญเพราะว่าปัจจยาการอยา่งน้ีมนัเป็นพุทธวิสัย  

น่ีของหลวงปู่ชานะ ปัจจยาการของหลวงปู่ชาท่านบอกว่า มะพร้าวตกหลุดจากขั้ว ตกลง
โคนตน้ 
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เราจะอธิบายว่ามะพร้าวอยูต่รงไหนของตน้ ป๊ึบ! ตกลงโคนตน้เลย มะพร้าวหลุดจากขั้ว 
หลุดจากขั้วจากตน้มนัน่ะ คอมนัน่ะ มนัก็หลุดลงโคนมนัใช่ไหม พรึบ! ลงโคนเลย น่ีปัจจยาการ
ของหลวงปู่ชาเปรียบเทียบ 

ทีน้ีปัจจยาการของหลวงตาล่ะ ถา้ใครไม่เห็นปัจจยาการ ใครไม่เห็นการกระทาํของมนั 
เป็นพระอรหนัตไ์ม่ได ้เพราะอะไร เพราะมนั อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา คือตวัเห็นอวิชชาไง คือเห็น
ตวัจิตเดิมแทไ้ง ถา้ใครไม่เห็นปัจจยาการ ไม่เห็นการเกิดดบัของจิต นามรูป หลวงปู่ดูลยก์็พูด นาม
กบัรูปคือตวัจิต นามกบัรูป มนัมีนามกบัรูปเท่านั้น ถา้นามกบัรูปนะ เวลาเราอธิบายนามกบัรูป 
สังโยชน์ ๕ สังโยชน์ขา้งบนไง รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา  

รูปราคะ อรูปราคะนัน่แหละนามรูป รูปราคะ รูป อรูปราคะ นาม ถา้อธิบายทางโลกกรู็ป
ฌาน อรูปฌาน ถา้รูปฌาน อรูปฌานไง นัน่น่ะสังโยชน์เบ้ืองบน น่ีเห็นสภาวะแบบนั้น 

แลว้พอทางวิทยาศาสตร์เขาวา่ปัจจยาการอธิบายได ้แต่จุดระเบิดไม่ได ้

ไม่ไดห้รอก เพราะมนัอธิบายไดแ้ค่ทางวิชาการน้ี ดูอยา่งพระพุทธเจา้ ถา้ปัจจยาการอยา่งน้ี 
ถา้พระพุทธเจา้ไม่อธิบายไวน้ะ น่ีไง ทาํไมถึงว่า มีพระพุทธเจา้กบัพระปัจเจกพุทธเจา้เท่านั้นท่ี
ตรัสรู้เองโดยชอบ ไอพ้วกเราน้ีมีธรรมอยูแ่ลว้นะ แลว้เราพยายามจะเขา้ไปใหถึ้ง แลว้เขา้ไปใหถึ้ง 
มนัเหมือนกบัว่านะ อยา่งเบนซิน เราจุดไฟ เบนซินจะติดทนัทีเลย เพราะมนัไวไฟ ความคิด ปัจจ
ยาการมนัจะเร็ว เร็วยิง่กว่านั้นอีก พบั! พบั! พบั! พบั! แลว้ใครจะอธิบายระหว่างช่วงปัจจยาการ
ของมนั น่ีพูดถึงความเห็นนะ 

ทีน้ีเพียงแต่ทางวิชาการเขาก็ยงัเขา้ใจได ้ เพราะอะไร เขา้ใจไดด้ว้ยปัญญาพระพุทธเจา้ไง 
พุทธวิสัย เห็นจริง แลว้เขา้ใจจริง แลว้อธิบายไวเ้ป็นทางวิชาการ แลว้พวกเราไปซบัเอาวิชาการนั้น
มา ก็อปป้ีมาไง ไปเห็นวิชาการของเขา ก็เหมือนนกัวิทยาศาสตร์ท่ีทดสอบทางวิชาการไว ้แลว้เรา
ไปก็อปป้ีเขามา แลว้เราทดสอบไดห้รือยงั เราทดสอบไดน้ะ เราจะอธิบาย เราพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ได ้ เราตอ้งเขียนเป็นเชิงวิชาการออกมาใช่ไหม เพื่อลงในนิตยสาร เพื่อลงเป็นทาง
วิชาการใหเ้ขาศึกษา ไอต้รงน้ี พระพุทธเจา้มีปัญญาตรงน้ีไง มีปัญญาตรงท่ีเขา้ใจตรงน้ีแลว้อธิบาย
ตรงน้ีไว ้ทีน้ีพอเราเขา้ไปป๊ับ มนัเลยเป็นนกแกว้นกขุนทอง นกแกว้นกขุนทองเพราะอะไร เพราะ
ไปอธิบายใหม้นัแยกส่วนไง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณํ คือแยกส่วนไป ทีน้ี
มนัไม่เหมือนกนัเพราะอะไร 



เทศน์หลงัฉนัจงัหัน ๓ 

©2016 www.sa-ngob.com 

เพราะขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แยกส่วนเป็นกอง กองของรูป กองของ
เวทนา กองของสัญญา สังขาร วิญญาณ น่ีแยกส่วนเลย เป็นเอกเทศ เป็นส่วนของมนัเลย แลว้ผสม
กนั มนัรวมตวักนัถึงจะเป็นอารมณ์ความรู้สึก เป็นความคิด ความคิดน้ีแยกไดเ้ป็นกองเลย แต่พอ
มนัละตรงน้ีไปแลว้ มนัเป็นตวัจิต ตวัจิตแยกไม่ได ้ ถา้แยกได ้ พระพุทธเจา้แยกแลว้ พระพุทธเจา้
ฉลาดกว่าเราหลายเท่า 

แยกไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะมนัเป็นสัมพนัธ์กนั เป็นปัจจยาการ ส่ิงน้ีมีถึงมีส่ิงน้ี 
อิทปฺปจฺจยตา แลว้มนัเกิดซอ้น เกิดซอ้นหมายถึงเกิดทีเดียว เกิด พรึบ! แต่มนัซอ้นๆๆ กนัอยู ่พรึบ! 
พรึบ! พรึบ! หลวงตาถึงบอกว่า อูฮู้! หลวงตาท่านพูดเลยนะ ไม่เป็นอยา่งนั้น มนัพบั! พบั! พบั! เลย  

แลว้พอเราประพฤติปฏิบติักนั เรามีครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยพ์ูดไวอ้ยา่งนั้น ทุกคนก็ มนั
ก็เป็นสัญญาอีกล่ะ ขนาดว่าเขาจะนิมนตเ์ราไปพูดเลย มหาวิทยาลยัรามคาํแหง อาจารยค์ณะ
วิทยาศาสตร์เขามาคุยกบัเรา พอคุยกบัเราเสร็จแลว้ นิมนตห์ลวงพ่อไปพูดใหน้กัวิทยาศาสตร์ฟัง
ไดไ้หม 

บอกกูไป เด๋ียวมนัถีบกูตกมาเลยล่ะ เด๋ียวมนัถีบกูหงายทอ้ง 

คนท่ีศรัทธา คนท่ีมีความเช่ือ เราคุยกนัดว้ยเหตุผล ถา้คนท่ีเขาไม่มีศรัทธา ใจไม่เป็นกลาง 
เขาตอ้งยดึถือทางทฤษฏี ทางวิทยาศาสตร์ ฉะนั้น อยา่งนั้นแลว้ตอ้งพิสูจน์กนั เพราะอะไรรู้ไหม 
เพราะเขาไม่เปิดใจวา่ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมกบันามธรรม ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองโลกกบัเร่ืองธรรม เขาไม่ใช่คน
ไม่ดีนะ แต่ในเม่ือใจเขายดึมัน่ในทางโลก เขาตอ้งยดึอยา่งนั้น แลว้ตอ้งพิสูจน์กนัใหเ้ห็นไดภ้าพ
อยา่งนั้น ในเม่ือมนัเป็นส่ิงท่ีจริง ทาํไมสร้างทาํภาพใหดู้ไม่ได.้..ไม่เช่ืออีก พอไม่เช่ืออีก ไปพูด
แลว้มนักลบัจะไม่เป็นประโยชน์ไง มนัจะไม่เป็นประโยชน์ต่อเม่ือยงักํ้ าก่ึงอยู ่ ยงัไม่เปิดรับ มี
ปัญหาพอสมควร 

ทีน้ีเวลาไปเทศน์ ดูสิ เวลาพระพุทธเจา้เทศน์ข้ึนมาแต่ละคร้ัง คนท่ีมีศรัทธาความเช่ือจะ
สาํเร็จไปเลย ไอค้นท่ียงัไม่เช่ือ อาจจะเช่ือมาบา้ง ไอค้นท่ีคดัคา้นก็คดัคา้นไปเลย แมแ้ต่
พระพุทธเจา้เทศน์นะ ยงัไม่มีใครเช่ือหมดเลย แลว้อยา่งพวกเรา น่ีพูดถึงว่าพุทธวิสัย แลว้พระ
ปัจเจกพุทธเจา้ แลว้สาวกสาวกะมนัก็อยูต่รงน้ี อยูท่ี่ว่าใครจะอธิบายไดม้ากแค่ไหน 
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แลว้อยา่งเวลาภาวนาเป็นกบัภาวนาเป็น มนัจะลึกจะต้ืน มนัจะไม่เป็นอยา่งท่ีเราคิดกนั
โลกๆ ไม่อยา่งนั้นพระพุทธเจา้จะแบ่งทาํไม โลกียปัญญากบั โลกุตตรปัญญา แลว้อยา่งปัญญา ๓ 
สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา  

ทีน้ีปัญญาท่ีเรายิง่สงสัย เรายิง่คิดนะ มนัยิง่สงสัยเขา้ไปใหญ่เลย แต่ถา้คิดไปๆๆ เรามีสติ
ตามไปนะ จากไปมนัจะเป็นจินตมยปัญญา มนัจะเร่ิมปล่อย ซํ้ าเขา้ไปๆ เพราะอะไร เพราะหลวงปู่
มัน่ท่ีลงมาจากเชียงใหม่ มาพกัอยูว่ดัในกรุงเทพฯ แลว้สมเดจ็มหาวีรวงศพ์ิมพถ์ามน่ะ “เฮย้! ทาํไม
เราชอบคิดวะ ทาํไมเราชอบคิด” 

“พระเดชพระคุณคิดมากๆ เลยครับ พระเดชพระคุณคิดมากๆ เลยครับ แต่มีสติตาม
ความคิดไป ตามความคิดไป” 

เพราะความคิดเรามนัใช ้ เหมือนกบัว่าเราจะเอาเสือไง เราจะตอ้งใหเ้สือออกจากถํ้าเสือ 
ความคิดมาจากจิต ความคิดมาจากจิต ความคิดไม่ลอยมาจากไหนหรอก ความคิดของคนอ่ืนเป็น
ความคิดของเขา ความคิดของเรามนัออกจากจิตของเรา 

ทีน้ีเม่ือก้ีท่ีว่า อะไรกระทบกบัอะไร มนักระทบกบัอะไร 

ถา้มนัไม่มีจิต ไม่มีอะไรกระทบหรอก เวลาเสียงมนักระทบหูเรา เราจะเขา้ใจเสียงนั้น แลว้
เสียงมนักระจายไปในอากาศ อากาศรับรู้ ใครไดย้นิบา้ง ใครไดย้นิเสียงบา้ง เสียงคล่ืนต่างๆ มนัไป
ในอากาศ ใครไดย้นิบา้ง แต่ถา้มนัมากระทบหูเรา เราไดย้นิ เพราะอะไร เพราะเรามีใจ แต่ถา้ใจเรา
เผลอ ใจเราไม่รับรู้ มนักระทบอยูต่ลอดเวลา ทาํไมเราไม่ไดย้นิ 

มนัตอ้งกระทบกบัตวัจิต มนัถึงมีความรู้สึกข้ึนมา ถา้ไม่กระทบกบัตวัจิต มนัจะรู้สึกอะไร 
เสียงมนัมีอยูแ่ลว้ คล่ืนมนัมีอยูแ่ลว้ แต่ถา้มนักระทบกบัตวัจิตป๊ับ จิตมนักระทบกบัอะไร ทีน้ีคน
มนัเห็นไง น่ีเวลาพูดไปเขาถามว่า แลว้ทาํไมตอ้งมาทาํ ก็ชีวิตน้ีก็ทุกขอ์ยูแ่ลว้ ทาํไมจะตอ้งมาทุกข์
อีก เขาคิดกนัอยา่งนั้นไง ชีวิตน้ีก็ทุกขอ์ยูแ่ลว้ เกิดมาก็เท่าน้ี ตายแลว้ก็จบ มนุษยต่์อไปน้ีสูญพนัธ์ุ 
มนัว่านะ 

เราบอกว่าไม่จริง กูไม่เช่ือมึง 

“หลวงพ่อไม่เช่ือ ไม่เช่ือหรือ ไดโนเสาร์สูญพนัธ์ุไปแลว้นะ” 
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บอกกูไม่เช่ือมึงหรอก กูบอกเลยนะ ในเม่ือมีคนอยูน่ะ มีผูห้ญิง ผูช้าย คนจะเกิดตลอดไป 
กูไม่เช่ือมึง ไม่เช่ือ มนัพยายามจะพูดบอกว่าสัตวท่ี์สูญพนัธ์ุไปแลว้ มนัจะมาพูดใหเ้ราเช่ือใหไ้ด้
เลย 

ก็อยา่งท่ีว่า มนัก็ไม่เช่ือเรา เราก็ไม่เช่ือมนั กูไม่เช่ือมึงอยูแ่ลว้ มึงอธิบายอยา่งไรกูก็ไม่เช่ือ 
๓ คนช่วยกนัอธิบายใหญ่เลย จะใหเ้ราเช่ือมนั  

เราจะพูดอยา่งน้ี พูดแบบคนเร่ิมตน้ ศรัทธาเร่ิมตน้ โอกาสอยา่งน้ีเรารู้เลยนะ ถา้ฝัง
ความรู้สึกหรือฝังประเดน็ใหม้นัไดค้าไวใ้นใจนะ ถา้ต่อไปมนัคิดไดน้ะ มนัจะคิดถึงว่า โอ๋ย! ตอน
เป็นเดก็มนัไปเถียงเขา เหมือนเราเคยเถียงพ่อแม่น่ะ แลว้อาย ใครเคยเถียงพ่อแม่ไว ้ พอโตข้ึนมา 
อายฉิบหายเลย ไม่น่าเถียงเลย มนัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ  

น่ีก็เหมือนกนั เดก็มนัเพิ่งเขา้มา เพียงแต่พ่อแม่เขาอยากจะให ้ พ่อแม่คงจะอึดอดัเตม็ที
เหมือนกนั ลูกดีอยูแ่ลว้ไง ก็อยากจะใหดี้ทางน้ีดว้ย ไม่ใช่เดก็ไม่ดีนะ เดก็ดี เดก็ดีเพราะมนัพูดมา
ไดข้นาดน้ี มนัพูดถึงความคิดของสังคม ค่าเฉล่ียของทางยโุรป ค่าของคนมนัดีกว่า เราก็ยอมรับ
เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าสังคมเขามนัผา่นวิกฤติมามาก เห็นไหม ปฏิวติัฝร่ังเศส องักฤษ มนัสู้
รบกนั ปฏิวติักนัมาก่ีร้อยก่ีพนัหน แลว้สังคมของเขา ภูมิอากาศน่ะ เวลาหนา้หนาวมนับีบคั้นไง 
มนับีบคั้นใหม้นุษยต์อ้งพยายามหาทางดาํรงชีวิตใหไ้ดไ้ง มนัถึงตอ้งใชปั้ญญาใคร่ครวญหาทาง
ออกไง 

ไอพ้วกเรามนัเกิดในสังคม เกิดในประเทศสมควรไง นัง่นอนอยา่งไรก็แลว้แต่นะ เขา้ป่า
ไปมนัก็มีอาหารใหกิ้น ผลไม ้ใครมาเห็นเมืองไทยตกใจนะ อูฮู้! มีทุกอยา่งเตม็ไปหมดเลย เพราะ
ลูกศิษยม์นัพูดใหฟั้ง “หลวงพ่อ อยูอ่เมริกานะ ไอส้ับปะรดนะ แกร็นก็แกร็น เลก็ก็เลก็นะ เปร้ียว
ฉิบหายเลย มนักินกนัอร่อยมากเลย เพราะมนัไม่มีจะกินกนัไง ไอข้องเราดีๆ ทั้งนั้นเลย” 

เราจะบอกว่าเราเกิดในอู่ขา้วอู่นํ้ าไง พอเกิดในอู่ขา้วอู่นํ้ า ความดิ้นรนความขวนขวายมนัก็
นอ้ยลงกว่าเขา ของเขานะ ขนาดปัจจุบนั ลูกศิษยเ์ราไปอยูอ่เมริกากลบัมา เขาบอกเลยนะ “อูฮู้! ไป
อยู ่ผมสงสารมนัเลยน่ะ สับปะรดก็แกร็นๆ เลก็ๆ น่ะ เปร้ียวก็เปร้ียวนะ เขากินกนั อูฮู้! เอร็ดอร่อย” 
มนัเป็นหนา้ของมนันะ ไม่มีก็ไม่มีเลย แต่ของเราทุกฤดูกาล มีใหกิ้นตลอด น่ีไง เกิดในประเทศอนั
สมควร ประเทศอนัดีนะ  
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ยิง่เม่ือก่อนน่ีนะ ในนํ้ามีปลา ในนามีขา้ว โธ่! แม่นํ้าแม่กลอง หนา้นํ้านะ เวลาหนา้นํ้ามา ไอ้
ปลาสร้อยเป็นแพเลย เป็นแพเลย เป็นแพเลย โพธาราม ราชบุรีมนัดงัเพราะปลาสร้อย เพราะมนั
เหลือเฟือไง เขาก็เอามาหมกัเป็นนํ้าปลาปลาสร้อยไง โรงนํ้าปลา เม่ือก่อนปลาจะเยอะมาก เยอะ 
เยอะจนมนัลอยมาเป็นแพๆ เลย ไปชอ้นเอาเลย ตกัเอาไดเ้ลย อุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นน่ะ เด๋ียวน้ีไป
ดูสิ ตอ้งเล้ียงในกระชงันะ ของใครของมนั ไม่มีหรอก เล้ียงในกระชงันู่นน่ะ กูหวงดว้ย คนมนั
เยอะข้ึน 

เราเทียบนะ เราดูข่าว เม่ือก่อนนะ ฟิลิปปินส์มนันอ้ยกว่าเรา ตอนน้ีฟิลิปปินส์ ๙๐ กว่าลา้น 
คนไทย ๖๐ ลา้นเพราะอะไร เพราะศาสนาคริสตห์า้มคุมกาํเนิดไง ฉะนั้น คนของเขา ๙๐ กว่าลา้น 
พอ ๙๐ กว่าลา้น ตอ้งสั่งขา้วทั้งหมด ไอข้องเรา เราเป็นพุทธ ทีน้ีพุทธแลว้ ดูการวางแผนครอบครัว 
เราก็ดูแลกนั คุมกนั ต่างกนัตั้งเท่าไร ๖๐ กบั ๙๐ ทั้งท่ีเร่ิมตน้มาใกล้ๆ  กนัหมดเลย แต่ตอนน้ีเขาไป
แลว้เกือบ ๑๐๐ ลา้น ของเรายงั ๖๐ กว่าลา้น แลว้ถา้มนัมากไปกวา่น้ี มากไปกวา่น้ีมนัก็ตอ้งกินตอ้ง
อยู ่อนัน้ีโทษใครไม่ได ้ใหส้ังคมมนัปรับสภาพไปเอง 

ธรรมะจดัสรรไง ถึงเวลามนัก็ตอ้งปรับสภาพไป น่ีมนัก็อยูท่ี่ฝ่ายปกครอง อยู่ท่ีอาํนาจรัฐ
จะกาํหนดนโยบายอยา่งไร มนัอยูท่ี่นโยบาย ไอพ้วกเราก็เหมือนกบัเหยือ่นะ กาํหนดนโยบาย เรา
ก็ตอ้งไปตามนั้นน่ะ ทางรัฐเขากาํหนดกติกามา การดาํรงชีวิตเราก็ตอ้งเป็นไปตามนั้น สัตวม์นุษย ์
อนัน้ีอยา่งน้ีป๊ับ ถา้เราเขา้ใจ เรามองตรงนั้นไง ท่ีว่า ทาํไมคนก็ลาํบากอยูแ่ลว้ ชีวิตเกิดมาก็ลาํบาก
อยูแ่ลว้ ทาํไมตอ้งมาประพฤติปฏิบติั เพราะมาประพฤติปฏิบติัมนัก็ตรงน้ีไง พอถึงท่ีสุดแลว้มนัไม่
มีทางไป  

มนัยงัเดก็วยัรุ่น เราดูเลย มนัยงัเป็นวยัรุ่นอยู่ เหมือนกบัพ่อแม่กาํลงัจะผอ่นถ่ายไง สังเกตดู 
พ่อแม่กาํลงัจะมอบธุรกิจใหลู้กต่อไปน่ะ ทีน้ีการกาํลงัจะผอ่นถ่าย มนัเหมือนเรา มนัเหมือนกบัไฟ
แรงไง เพิ่งจบใช่ไหม เพิ่งมาใช่ไหม โอโ้ฮ! มองโลกเหมือนเรากาํลงัเป็นวยัรุ่นเลย แลว้อายมุากข้ึน
มนัก็จะคอตกแลว้ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะโลกมีเท่าน้ีเองน่ะ กูสู้ไปขนาดน้ีก็มีเท่าน้ี แลว้จะออก
ทางไหนล่ะทีน้ี  

แต่ตอนน้ีมนัยงัว่าโลกน้ีกาํลงัสวยงาม ดอกไมเ้พิ่งผลิไง หนา้ดอกไมม้นัเพิ่งแตกหน่อ 
โอโ้ฮ! ทีน้ีความคิดมนัก็ฮึกเหิมมา ทีน้ีพอฮึกเหิมมนัถึง แต่พอมนัคุน้ชินเขา้ไปแลว้นะ นัง่คอตก
แลว้นะ อยา่งพวกเราพอแก่เฒ่านัง่คอตกแลว้ จะไปไหน จะไปไหน ตอ้งไปแน่นอน จะไปไหน 
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แลว้จะไปกนัอยา่งไร แต่ถา้มนัพร้อมนะ เราพร้อมเราอะไร จะไปไหนก็ตอ้งไป มนัหลอกตวัเอง
ไม่ได ้ แต่เพราะยงัเดก็อยู ่ มนัคิดว่าเวลายงัอีกยาวไกลใช่ไหม แลว้ยงัมีอะไรอีกเยอะแยะเลยท่ีให้
เราทาํ โอโ้ฮ! กาํลงัไฟแรง  

เม่ือวานเรานัง่ดูแลว้ เราคุยกบัเขาไปเราก็สมเพชไป เราสมเพชไปตรงไหนนะ ถา้พูดไปถึง
ถา้เม่ือก่อนนะ เรายงัคิดเลย ถา้เม่ือก่อนเรายงัเป็นพระวยัรุ่นๆ อยู ่อยา่งน้ีนะ เถียงกนัตายเลย ตอ้ง
เอาแพเ้อาชนะกนัไปขา้งหน่ึง เพราะเราก็มัน่ใจในขอ้มูลเราเตม็ท่ีนะ ถา้เป็นเม่ือก่อนนะ มึงกบักู
ไดซ้ดักนัแหลก แต่เม่ือวานพูดไปหวัเราะไปในใจนะ ขาํก็ขาํนะ แลว้ลูกกบัแม่ไง กน็ัง่ดู แม่ก็
ความเห็นไปอีกอยา่งหน่ึง แลว้แม่ก็อ่อนนอ้มถ่อมตนนะ แม่บอกว่าท่ีแม่ทาํอยา่งน้ีเพราะอะไรรู้
ไหม เพราะเม่ือก่อนแม่ก็มีการศึกษานอ้ย แม่ทาํอะไรแม่ก็ทาํบุญ เอาบุญช่วยอยา่งเดียวไง แลว้ก็
ประสบความสาํเร็จมาอยา่งน้ีๆๆ ไง 

ประสาเรา พื้นฐานการศึกษา การตลาดเราไม่เขา้ใจหมด มนัก็ตอ้งหาเอกสารอะไรอิงมาใช่
ไหม แต่ไอลู้กมนัน้ีศึกษาเพราะพ่อแม่มนัเตรียมพร้อมมาใหไ้ง มนัก็เลยดูถูกไง ไอแ้ม่ก็พูดไปอีก
อยา่งหน่ึงนะว่าท่ีเราเช่ือเพราะเหตุน้ีๆๆ เพราะเม่ือก่อน ทาํบุญตกับาตร อธิษฐานออ้นวอนตลอด 
แลว้ทาํธุรกิจมนัก็มาไดไ้ง พ่อแม่เขาก็มาทางน้ี แลว้ก็ส่งลูกไปเรียนนอกหมดเลย พอลูกมนั
กลบัมามนัถอนหงอกพ่อแม่มนัเลย 

เขาเป็นแม่เป็นลูกกนันะ ไอแ้ม่ก็มีความเห็น แลว้แม่ก็เล้ียงลูกมา เรายงับอกเลย พวกน้ีมนั
ยงัไม่มีลูก ถา้มีลูกมนัจะไม่พูดอยา่งน้ีเลย เพราะเม่ือวานมนัพูดขนาดว่า “ถา้แม่ผมเอาผมไปทิง้ใน
ถงัขยะ...” พูดถึงบุญคุณไง “...แลว้มีคนเกบ็ผมไปเล้ียง แลว้ก็คนท่ีเก็บผมไปเล้ียงใหผ้มมาฆ่าแม่
ผม ผมก็จะฆ่าแม่ผม” มนัพูดอยา่งน้ีเลยนะ 

เราบอกว่า อา้ว! พ่อแม่ท่ีใหเ้กิดมาก็พอ่แม่มีบุญใช่ไหม แลว้ไอค้นท่ีเล้ียงมาก็มีคุณ
เหมือนกนั ไอบุ้ญคุณก็คือบุญคุณ กตญัญูกตเวทีก็คือกตญัญู คนทาํดีกบัเราก็คือดีใช่ไหม น่ีเขาจะ
หกัลา้งเราไง เขาจะพูดหกัลา้งเรา เราฟังดูแลว้ อืม! คน แต่พูดถึงนิสัยใชไ้ด ้เพราะว่าเวลาเขาพูดถึง
ความดีความชัว่ไดช้ดัเจน เขาพูดถึงดีก็คือดี ชัว่ก็คือชัว่ แต่เขาจะพูดว่าดีคือดีในวิทยาศาสตร์ไง ดี
แค่น้ีไง ไม่มีสืบต่อไง ไม่มีอดีตอนาคต คือปัจจุบนั ตายแลว้สูญ ถึงบอกว่ามนุษยสู์ญพนัธ์ุนะ มนั
กลา้ยนืยนัว่ามนุษยจ์ะสูญพนัธ์ุ แต่เราไม่เช่ือ 
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เราไม่เช่ือเพราะมนุษย ์ ปัญญามนัปรับตวัเองสุดยอดเลย ต่อไปถา้เกิดวิกฤติข้ึนมา มนุษย์
จะเขา้ถ ํ้า มนุษยจ์ะอยูใ่นถํ้า แลว้มนุษยอ์ยูใ่นถํ้าแลว้จะปรับสภาพ แลว้ส่ิงท่ีฟ้ืนฟู มนุษยต์อนนั้นจะ
ออกมาขยายพนัธ์ุใหม่ ต่อไปมนุษยจ์ะตอ้งปรับตวัลงจนมนุษยเ์หลือส่วนนอ้ยไง เพราะทรัพยากร
ไม่มี ทุกอยา่งไม่มี แลว้สภาพมนัจะปรับไป  

เม่ือวานมนัพูดเอง มนับอกว่าโลกร้อน มนัพูดนะ บอกว่าหมีขั้วโลกจะสูญพนัธ์ุแลว้ มนั
พูดอยา่งนั้นนะ นํ้าขั้วโลกมนัละลาย 

แลว้กูถามมนั แลว้นํ้าข้ึนมาเท่าไร นํ้าท่ีว่าโลกร้อนๆ มนัข้ึนมาเท่าไร มนัก็พูดเองนะ โลก
ทางวิทยาศาสตร์ ทางประวติัศาสตร์ว่าโลกเคยร้อนกว่าน้ีมาแลว้ โลกเคยร้อนมามากกว่าน้ีแลว้ 
แลว้ปรับตวักลบัมาจนพระพุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้ แลว้ตอนน้ีโลกน้ีจะปรับตวัอีกหนหน่ึง แลว้
พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้ต่อไป แลว้โลกจะปรับตวัอีกหนหน่ึง อนาคตวงศก์็จะมาตรัสรู้อีก 
๑๐ องค ์เราเช่ืออยา่งน้ี 

ฉะนั้น มนับอกมาว่ามนุษยจ์ะสูญพนัธ์ุ กหูวัเราะเลย เพราะมนุษย ์ เราถึงบอกว่าไอลิ้ง
ชิมแปนซีท่ีวิทยาศาสตร์พิสูจน์กนั กูไม่เช่ือ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะวิทยาศาสตร์มนัพิสูจน์ได้
ดว้ยวิทยาศาสตร์ใช่ไหมว่ามนุษยน้ี์มาจากไหน มาจากพนัธ์ุสายพนัธ์ุไหน แต่สาํหรับเรานะ เรา
ยอ้นกลบัพระพุทธเจา้มา ๔ พระองค ์ พระพุทธเจา้ ๔ พระองคน้ี์กาลเวลามนัก่ีลา้นๆๆ ปีท่ีมนัจะ
พิสูจน์กนั เพียงแต่หลกัฐานน้ีมนัหาไม่เจอไง มึงหาหลกัฐานก็ไม่เจอ มึงหาหลกัฐานวทิยาศาสตร์
ไม่เจอ แต่หลกัฐานทางจิต เพราะพระพุทธเจา้บอกว่าจิตน้ีเกิดไม่มีตน้ไม่มีปลาย จิตน้ีเกิดไม่มีตน้
ไม่มีปลาย คือส่ิงท่ีนามธรรม 

เขาก็พูดอยู ่เม่ือวานเขาพูดคาํน้ี เขาบอกว่าเขาทาํดีไง ทาํดี ทาํดีไปทาํดีท่ีไหนก็ได ้ทาํไมแม่
ตอ้งใหม้าบวช คือหงุดหงิดเพราะแม่ใหม้าบวช หงุดหงิดมาก 

เราทาํดีท่ีไหนก็ได ้เราบอกจริง เราก็พูดทาํนองกลบัไง เขาติ เราบอก ของเราน่ีนะ ในสังคม 
เราช้ีใหเ้ขาดูไง เพราะเขาคงเห็นวดัมามากเหมือนกนั เราบอกในวดัเรามีพระองคเ์ดียว เห็นไหม 
ทาํไมถึงตอ้งมีพระองคเ์ดียว มีพระองคเ์ดียวเพราะอะไร เพราะว่าเราอยูใ่นป่ากนัไม่มีพระ เรา
ธุดงคไ์ป เราไม่เอาพระไปดว้ย แลว้จะไปกราบพระกนัท่ีไหน เรากราบพระกนัท่ีใจไง ถา้ใจเรา
ระลึกถึงพระพุทธเจา้ เรากก็ราบกนัท่ีน่ี เราซ้ึงหวัใจท่ีน่ี แต่ท่ีมีไวอ้งคเ์ดียวเพราะอะไร เพราะ
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สังคม เดก็ๆ มามนัมานัง่อยูใ่นวดัมนัยงัไม่รู้ว่าท่ีน่ีเป็นวดัเลยนะมึง “แม่ แม่จะพาหนูไปวดั 
เม่ือไหร่จะไปวดัสักทีล่ะ” มนันึกว่าวดัตอ้งมีโบสถว์ิหารไง  

อนัน้ีมนัก็ตอ้งมีพระไวอ้งคห์น่ึงเพื่อสมมุติใหเ้ขา้ใจกนัได ้ เห็นไหม เพราะศรัทธาเดก็ๆ 
ศรัทธาทัว่ไปมนัมีใช่ไหม เขาก็มากราบพระองคน้ี์ น่ีสัญลกัษณ์ว่าน่ีพระพุทธเจา้ เพราะอะไร 
เพราะศรัทธามนัมีสูงมีตํ่า มีคนลึกต้ืนต่างกนัตั้งเยอะใช่ไหม ก็ตอ้งมีจุดมีเป้าหมาย มีเป้าหมายให้
คนยดึเหน่ียว แต่ถา้คนท่ีสูงกว่า เราสูงกว่าอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีเรารับรู้อยูแ่ลว้มนัจะเป็นอะไรไป น่ีไง ถา้
จิตใจมนัเป็นธรรม มนัจะเห็นประโยชน์ตั้งแต่สูงยนัตํ่า แต่เราก็อยูต่รงกลางเพื่อจะใหไ้ม่สูงเกินไป 
ไม่ตํ่าเกินไป ไอน่ี้มาบอกว่าลบลา้งเลย ไม่ตอ้งใหมี้เลย เราเจอพระอยา่งน้ีเยอะแลว้ มาทีแรกไม่
ตอ้งไหวพ้ระๆ เสร็จแลว้ก็มาไหวที้หลงั เพราะเราอยูใ่นสมมุติ  

โยม : พระอาจารยค์รับ อธิบายนิดหน่ึงครับว่า ท่านพุทธทาสท่านเขียนว่า ตวักูไม่ใช่ของกู 
กูคืออะไร คือจิตหรือเปล่า 

หลวงพ่อ : ใช่ ถา้พูดถึงความเห็นของเขา ไม่ใช่ตวัของกู เราพูดเลย อยา่งน้ีความรู้สึกเรานะ 
เป็นปรัชญา เพราะยงัพูดอยูว่่าไม่ใช่ตวักูของกู สาํหรับพวกเรานัง่อยู ่ ลมพดัมาเราบอกเราไม่เยน็ 
ลมพดัมาน่ี เราบอกเราไม่เยน็ ใช่ไหม ถา้มนัจะพูดอยา่งแบบเขาว่าไม่ใช่ตวักูของกู คือว่ากูก็ไม่
รับรู้ร้อนรู้หนาว แลว้ไอกู้ไม่รับรู้ร้อนรู้หนาวคือใคร  

โยม : จิตหรือเปล่า 

หลวงพ่อ : ก็คือตวักูไง ท่ีว่าไม่ใช่ตวัของกูก็คือตวักู ไม่ใช่ตวักูของกู นัน่ล่ะคือตวักู เพราะ
กูพูด กูพูด กูรับรู้ของกูไง  

โยม : คิดวา่เขา้ใจว่าอยา่งน้ี มนุษยเ์รามนัก็ประกอบดว้ยส่วนร่างกาย ซ่ึงเราเอาไปไม่ได ้
มนัไม่ใช่ของเรา ตายมนัก็สูญ แลว้ก็เผาเป็นเถา้ถ่าน 

หลวงพ่อ : ใช่ 

โยม : ส่ิงท่ีมนัไม่ตายคือจิต 

หลวงพ่อ : แน่นอน  
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โยม : แลว้ตรงน้ีมนัจะไปไหนครับ นบัจากน้ี 

หลวงพ่อ : น่ีไง เราจะพูดอยา่งน้ีก่อน เวลาพระพุทธเจา้พูดนะ ครูบาอาจารยพ์ูด พูดแบบรู้
จริง ว่าร่างกายน้ีไม่ใช่เรา ทุกอยา่งไม่ใช่เรา แต่ความจริงใช่ พระพุทธเจา้พูดอยา่งน้ี จริงตามสมมุติ 
จริงตามบญัญติั จริงตามวิมุตติ 

ทีน้ีพอพวกเราคิดกนัแลว้ คนไม่เป็นมนัจะไปบอกวิมุตติเลย คือไม่มีส่ิงใดๆ เลย 

จริงตามสมมุติก่อน ร่างกายน้ีไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเรา ถา้ไม่ใช่ของเรา เราตอ้งใหใ้คร
ตดั ใหใ้ครทาํลาย ใหใ้ครเฉือนก็ได ้เพราะมนัไม่ใช่ของเรา ใครทาํบาดแผล ใครฟันเรา ใครทาํเรา
เจบ็ชํ้า ทาํไมเราเจบ็  

เราจะบอกว่ามนัเป็นสายบุญสายกรรม เพราะการเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยส์มบติัน้ีเป็น
อริยทรัพย ์มนุษยส์มบติั ถา้ไม่มีมนุษยส์มบติั จิตน้ีไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เกิดเป็นต่างๆ 
ทีน้ีพอเกิดมา คนท่ีเกิดเป็นมนุษยมี์บุญมากเลย แต่ทาํไมเกิดมาแลว้มนัทุกข ์ ทาํไมเกิดมาแลว้มนั
จน เกิดมาแลว้มนัขดัสน ทาํไมมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ ไอน่ี้มนัก็เป็นผลบุญผลกรรมท่ีมนัสร้างมา 
เฉพาะสถานะท่ีเกิดน้ีสาํคญัท่ีสุดแลว้ เพราะการเกิดเป็นมนุษยม์นัถึงมีกายกบัใจน่ีไง  

อนัน้ีความจริงท่ีเกิด ไม่ใช่เราๆ...ใช่โดยสายบุญสายกรรมนะ มีบุญมากถึงไดม้าเกิดเป็น
มนุษย ์ แต่โดยท่ีว่าไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา มนัไม่ใช่เรา กายไม่ใช่เรา มนัเป็นปรมตัถธรรม เป็น
ธรรมท่ีใจมนัเขา้ใจตามความเป็นจริงแลว้มนัเห็นว่ากายน้ีไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กายโดยธรรมชาติ แต่
โดยปกติเราน่ีใช่ จริงตามสมมุติไง ถา้มนัไม่มีบุญมีกรรม พ่อแม่เรากบัเรามีบุญกนัไหม ไม่มีบุญ
ไม่มีกรรมกนั ไม่มาเกิดเป็นพ่อแม่กนัหรอก มนัจริงตามสมมุติก่อน 

น่ีชิงสุกก่อนห่าม ซ้ือก่อนขาย การปฏิบติัตอนน้ีไปศึกษาปรมตัถธรรมกนัมาแลว้ก็มา
ตีความกนัไป “นัน่ก็ไม่ใช่เรา น่ีก็ไม่ใช่เรา” มีพระเทศน์ “สักแต่ว่า ไม่ใช่เรา” เราคา้นหมดเลย ใช่ 
ตอ้งใช่ก่อน ใช่เสร็จแลว้จบัมนั แลว้ทาํลายมนั ศึกษามนัจนมนัไม่ใช่ ถา้เร่ิมมาไม่ใช่นะ มึงไปไม่
รอด เร่ิมตน้ไม่ใช่ใช่ไหม ก็กอ้นหินไง หุ่นยนตไ์ง หุ่นยนตก์บัเราคนละคนนะมึง  

แต่น่ีโดยเปรียบนะ ร่างกายน้ีเหมือนหุ่นยนตแ์ต่มีหวัใจ ฉะนั้น หุ่นยนตต์วัน้ีมนัเป็นเรานะ 
หุ่นยนตโ์รงงานน้ีไม่ใช่เรา ทีน้ีพอเป็นเราป๊ับ เราถึงมีศรัทธา เราถึงมาเร่ิมตน้คน้ควา้ แลว้ใหม้นัไป
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ถอนกนัท่ีอุปาทาน ไปถอนกนัท่ีจิตใตส้าํนึกนั้น เพราะถอนแลว้นะ โธ่! โดยสามญัสาํนึกนะ พวก
เราเขา้ใจกนัว่า ถา้เราเขา้ใจวา่กายไม่ใช่เราแลว้ เราจะทิง้มนัไปเลยนะ ไม่ใช่หรอก 

หลวงตานะ ท่านอยู่ท่ีอาํเภอบา้นผือ แลว้พอจิตท่านกาํหนดเขา้ไปแลว้มนัปล่อย ว่าง ว่าง 
จิตกาํหนดรับรู้อารมณ์แลว้ปล่อยอารมณ์วา่งหมดเลย อยา่งน้ี อยา่งน้ีไม่ใช่พระอรหนัต์หรือ ไม่ใช่ 
เพราะอยา่งน้ีมนัสงสัยไง แลว้ท่านไปเป็นโรคเสียดอกไง ท่ีว่าคนตายกนัเยอะมาก ท่ีท่านไปสวด 
แลว้ท่านก็เป็นน่ะ ท่ีว่าเป็นท่ีหวัใจน่ะ 

จะบอกว่า ท่านบอกว่า เรายงัไม่อยากตาย ฟังสิ เพราะถา้ตายไปแลว้มนัตอ้งไปเกิดบน
พรหมอีกชาติหน่ึง เรายงัไม่อยากตาย เราตอ้งการแกไ้ขกิเลสใหจ้บก่อน ถา้จบแลว้ตายท่ีไหนก็ได ้
น่ีเราจะบอกว่าพระอริยบุคคลน่ีนะ ท่านถนอมร่างกายท่านน่าดูเลย ถนอมไวท้าํไม ถนอมไว้
ปฏิบติัไง ถนอมไว ้ เหมือนกบัเรามีรถ เราจะขบัรถเขา้จอดอู่ ไม่ใช่เรามีรถแลว้นะ จะขบัชนภูเขา 
ชนอะไรไปทัว่ส่งเดชเลย ไม่ใช่ พระอริยบุคคลน่ีนะ เขามีรถอยูค่นัหน่ึง เขาถนอมมาก เชค็ดู รักษา 
เคร่ืองยนตจ์ะถนอมรักษา เพื่ออะไรรู้ไหม เพื่อเอาเขา้อู่ไง เพื่อไปใหถึ้งจุดหมายปลายทางไง 
เพื่อใหพ้น้จากทุกขไ์ง ไอน่ี้ความเขา้ใจของเรานะ ทุกคนจะถามเลย ถา้ไม่ใช่เราก็อยา่กินขา้วสิ ถา้
ไม่ใช่เราก็อยา่เจบ็ไขไ้ดป่้วยสิ มนัพูดแบบกิเลส เอาสีขา้งเขา้ถู 

มนัจริงตามสมมุตินะ เพราะมนุษยส์มบติั เพราะในพระไตรปิฎกพูดไว ้ มนุษยส์มบติั 
มนุษยส์มบติันะ พอไดม้นุษยส์มบติัข้ึนมาแลว้เราถึงมาอยูม่ากินกนัอยูน่ี่ แลว้ไม่ใช่เราหรือ มนุษย์
สมบติัไม่ใช่เราหรือ 

แต่ถา้เป็นปรมตัถธรรม ปรมตัถธรรมนะ ไม่ใช่ แต่ตอ้งไม่ใช่ตามความเป็นจริง แต่น้ีเรามี
กิเลสเตม็หวัใจ แลว้ก็ปากพรํ่าๆๆ เลย ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ กูขาํฉิบหายเลย ใหม้นัเป็นตามความเป็น
จริงสิ มนัไม่ใช่ท่ีใจ ไม่ใช่ท่ีปาก น่ีพูดถึงการปฏิบติัมนัจะเป็นอยา่งน้ี 

แต่ทางวิชาการจะเป็นอยา่งนั้น มนัจะพูดทางวิชาการ แลว้พวกเราปัญญาชนอ่านแลว้ 
เพราะอะไร มนัเป็นตรรกะท่ีมนักระทบ มนัเขา้ใจได ้ แต่มาพูดถึงเร่ืองธรรมะน่ีนะ เขา้ใจไม่ได ้
ตอ้งรู้เอง ถา้ใครรู้ป๊ับ เออ๊ะ! เออ๊ะ! เลย แลว้เป็นจริงหมด แต่ถา้ยงัไม่เขา้ใจจะเป็นอยา่งนั้นน่ะ ไอ้
อยา่งท่ีเช่นว่าไม่มีตวักูของกู เพราะอะไรรู้ไหม ถา้พูดอยา่งน้ีป๊ับ ฝ่ายปฏิบติั เวลาครูบาอาจารยเ์ขา
แก ้เขาแกก้นัตรงน้ี “พูดมา” 
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หลวงตามหาบวัไปแกห้ลวงปู่บวั อา้ว! อธิบายมา อา้ว! ขั้นแรก อา้ว! ผา่น อา้ว! อธิบายมา 
ขั้นท่ีสองผา่น อธิบายมา ขั้นท่ีสามผา่น อธิบายมา 

หมดแลว้ น่ีนิพพาน 

อยา่งนั้นคืนน้ีไม่ตอ้งไปสวดมนต์ 

เพราะอะไรรู้ไหม เพราะมนัติดอยู ่๑๐ กว่าปี มนัรู้หมด รู้หมด รู้ น่ีไง รู้ไง ขา้งนอกว่าง โม
ฆราช เธอจงมองโลกน้ีเป็นความว่าง ว่างหมดเลย นึกว่านิพพานไง หลวงตาบอกว่า ใครรู้ว่าวา่ง 
ขา้งนอกว่าง ขา้งในไม่ว่าง ฉะนั้น คืนน้ีไม่ตอ้งสวดมนต ์ใหย้อ้นกลบัมาขา้งใน พอท่านสวดมนต์
เสร็จ ตี ๓ ตี ๔ มาแลว้ มาท่ีกุฏิ เสียงมาแลว้ 

“นัน่ใครน่ะ” 

“กระผมเอง” 

“เป็นอยา่งไร” 

“พอท่านอาจารยบ์อก ผมก็กาํหนดกลบัเลย” พอกาํหนดกลบั มนักลบัปัจจยาการเขา้มาเลย 
แลว้ถึงท่ีสุดมนัรวมเขา้ถึงใจแลว้ ขางกุฏิ ท่านบอกว่าท่านนัง่อยูใ่นกุฏิไง คาน ขาง ภาษาอีสานขาง
คือคานกุฏิ เวลากาํหนดป๊ับ เพราะจิตมนัติดมา ๑๐ กว่าปี แลว้กาํลงัมนัจะมีมาก พอมีมากป๊ับ พอ
กลบัมาถึงท่ีจุดป๊ับ มนัรวมลง พรึบ! เหมือนหลวงตาท่ีวดัดอยธรรมเจดีย ์ เวลาขณะจิตท่ีมนัเป็น 
โลกธาตุไหวหมด แลว้ของหลวงปู่บวั เหมือนกบัความรู้สึกเรายบุตวัลง จิตมนัยบุตวัลงจนเหมือน
ตวัเองยบุตวัลงหมด กุฏิยบุลงหมดเลย ลงพรึบ! หมดเลย  

น่ีไง ขณะจิตไม่เหมือนกนั หลวงปู่บวัไม่เห็นร้องไหเ้หมือนหลวงตาบวัเลย พออยา่งนั้น
ป๊ับ จบ แลว้พูดเลย จบแลว้ แลว้กูอยูไ่หน พูดอะไรไม่ไดเ้ลย ถา้พูดอยูน่ะ ยงัมีผูพู้ดอยู ่แต่อนันั้น
มนัเป็นทฤษฏี เพราะขอ้น้ีเราดูมาบ่อย ถา้ทฤษฏี มนัคุยทางทฤษฏีเพราะอะไร เพราะพวกเรา พวก
มีการศึกษา เราก็ศึกษาทางทฤษฏี น่ีไง ปัญญาชนไง ตรรกะมนัเขา้ใจไดห้มดล่ะ แลว้เขา้ใจธรรมะ
ได ้ แต่เวลาฟังหลวงตาเทศน์ ฟังครูบาอาจารยเ์ทศน์นะ ทุกคนเล่ิกลัก่ๆ ไม่รู้ เพราะมนัเป็นธรรม
เหนือโลก 
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เราจินตนาการนรกสวรรคก์นัไดน้ะ ทุกคนจินตนาการสวรรคไ์ด ้ จินตนาการนรกสวรรค์
ได ้แต่ทุกคนจินตนาการนิพพานไม่ได ้เพราะมนัไม่มีขอ้มูล ไม่มีความตกผลึกในหวัใจ แต่จิตทุก
ดวงเคยเกิดนรกสวรรค ์ เคยเกิดมาทุกภพทุกชาติ จินตนาการทุกภพทุกชาติท่ีเคยผา่นมาได ้ แต่
จินตนาการนิพพานไม่ออกก็แลว้กนัล่ะ 

อา้ว! ไม่เช่ือลองจินตนาการดูสิ เอง็ลองจินตนาการวาดภาพนิพพาน ลองดูสิ เอง็จะวาด
ภาพกนัไดไ้หม แต่เอง็วาดภาพสวรรคไ์ด ้เอง็วาดภาพนรกสวรรคไ์ดห้มด แต่เอง็วาดภาพนิพพาน
ไม่ออก  

โยม : แลว้ก็ตวักูของกู... เราปล่อยหรือวาง 

หลวงพ่อ : ใช่ ถา้มนัเป็นกรรมฐานเรา กรรมฐานเรามนัตอ้งทาํจิตสงบเขา้มาก่อน พอจิต
สงบเขา้มา นัน่คือตวัจิต ตวัจิตมนัตวัธรรม เพราะอะไรรู้ไหม เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่จิตหมด จิตคน 
สมาธิ กรรมฐาน มนัเหมือนออฟฟิศ คนทาํงานตอ้งมีออฟฟิศทาํงาน ทีน้ีจิตท่ีมนัจะทาํงานกนัมนั
ตอ้งไปทาํท่ีตวัจิตนะ ทีน้ีเราไม่มีจิตกนั เราไปกาํหนดความวา่งกนั เหมือนเราไปทาํงานในท่ี
สาธารณะ ดูสิ คนจะทาํบญัชีไปนัง่อยูก่ลางทุ่งนาแลว้เขียนบญัชีกลางทุ่งนา จะทาํอะไร เด๋ียวน้ี
ไม่ได ้เด๋ียวน้ีมีโนต้บุก๊นะ ท่ีไหนเขาก็กดไดใ้ช่ไหม แต่น่ีไม่ได ้จิตน้ีคือตวัโนต้บุก๊นะ ขอ้มูลอยูท่ี่
นัน่ จะลบ จะเติม จะแต่งกนัอยูท่ี่ตรงนั้น ฉะนั้น มนัตอ้งมาท่ีน่ีก่อน 

ทีน้ีพอตวัจิตคือตวักู ตวักูมนัก็ตอ้งมีการกระทาํใช่ไหม แต่น้ีประสาเราเลย ความรู้สึกเราว่า
พวกครูบาอาจารยพ์วกน้ีไม่ไดป้ฏิบติั แต่เป็นนกัวิชาการ เป็นนกัคน้ควา้ไง พอนกัคน้ควา้ก็บอกว่า 
ถา้มีกใูช่ไหม ถา้บอกว่าไม่ใช่ของกูก็คือจบไง แต่ความเป็นจริงของเรานะ มึงจะปฏิเสธขนาดไหน 
เอง็เป็นหน้ีนะ เราเป็นหน้ีเขามาคนละร้อยลา้นนะ แลว้บอกกูไม่เป็น แลว้ใครมากูปฏิเสธ กูไม่เป็น
หน้ี กูไม่เป็นหน้ี เอง็จะเป็นไปไดไ้หม 

ในเม่ือมีอวิชชา ในเม่ือมีกิเลสตวัพาเกิด มึงจะปฏิเสธไปขนาดไหน มนัก็มีโดยธรรมชาติ 
มึงจะศึกษาธรรมมาขนาดไหน มนัก็ใชห้น้ีไม่ได ้ มนัจะไปใชห้น้ีต่อเม่ือเราเอาแบงก์ไปจ่ายเขา 
แลว้จ่ายเขานะ แลว้ถา้เขารับแลว้เขาไม่เซ็นรับรู้นะ จ่ายผดิอีก เอาเงินไปจ่ายเขา มึงตอ้งเซ็นรับกู 
แลว้ออกใบเสร็จมาใหกู้ดว้ย ใชถู้กไง ไม่อยา่งนั้นทุกคนก็บอกใชห้น้ีแลว้ไง นัง่กนั ๑๐ ปี ใช ้๒๐ 
ปีไง ใชห้น้ีทุกวนัเลย เสือกไปใชม้าร ไม่ไดใ้ชธ้รรมะ มารเอาไปกินหมดเลย เอาหน้ีไปใชเ้ขายงั
ไปใชค้นผดิอีก 
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เพียรชอบ เพียรไม่ชอบ ตรัสรู้เองโดยชอบ ตรัสรู้เองโดยไม่ชอบ ไม่ชอบมนัไม่เป็นไปจาก
ความเป็นจริง เราเขา้ใจว่าเป็น เด๋ียวมนัตีกลบัมามึงจะรู้ ตีกลบัเดด็ขาด มนัปฏิบติัไป เพราะอะไรรู้
ไหม ใครจะเห็นอยา่งน้ี คนนั้นตอ้งเคยโดนตีกลบัมาแลว้ ทุกคนตอ้งโดนตีกลบัมาแลว้ ทุกคนตอ้ง
มีปัญหามาแลว้ มนัถึงจะรู้ตามความเป็นจริง ทางวิชาการมนัตอ้งเป็นอยา่งน้ีๆๆ เลย แต่ปฏิบติัแลว้
ไม่เป็น ไม่เป็น 

เม่ือวานมากบัผูช้ายคนหน่ึง อยู่ท่ีสวนแสงธรรมไง พูดดีมาก บา้นอยูท่ี่แม่ฮ่องสอน พูด
อยา่งน้ี เวลาเขามาถามปัญหา เขามาถามปัญหาดว้ย เขาบอกว่า หลวงตาบอกอยู ่ การปฏิบติัจะไม่
เหมือนกนัเลย จิตของคนน้ีไม่เหมือนกนัเลย ความรู้สึกคนจะไม่เหมือนกนัเลย 

แลว้จริง พอพูดป๊ับ ถา้คนมีหลกัมนัจะรู้เลย การภาวนา เราภาวนาไปเถอะ ของใครจะเป็น
อยา่งไรเร่ืองของเขา ของเราจะเป็นของเรา ทีน้ีแต่ทางวิชาการนะ วิทยาศาสตร์ไง เร่ืองของบนโต๊ะ
ไง ตอ้งเป็นอยา่งน้ีหมดเลย หน่ึงบวกหน่ึงเป็นสอง 

ถา้เป็นธรรมะนะ หน่ึงบวกหน่ึงเป็นศูนย ์ หน่ึงบวกหน่ึงเป็นสอง หน่ึงบวกหน่ึงเป็นลา้น 
อา้ว! ถา้ใครไม่เช่ือลองทาํดู บางคนสมาธิลง บางคนสบายๆ ลงก็ลงเป็นสมาธิ บางคนลงก็ลงลึก
หน่อย บางคนลงพบั! มนัเกิดปีติ มนัรู้เลยนะ รู้วาระจิตคนอ่ืนเลย แค่สมาธิน่ีแหละ 

ไหนว่าหน่ึงบวกหน่ึงตอ้งเป็นสองไง ทาํไมสมาธิมึงไม่เหมือนกนัสักคนหน่ึง ไม่เหมือน
หรอก แลว้พอสมาธิไม่เหมือนป๊ับ เราก็คิดว่าสมาธิตอ้งเป็นอยา่งนั้น เราถึงจะเป็นสมาธิ ก็เรา
ทาํงานใช่ไหม หนา้ท่ีเราทาํงาน เงินเดือนเราเดือนละ ๒๐๐ ปีหน่ึงไดเ้ท่าไร เห็นเขามีเงินเป็นสิบๆ 
ลา้นจะใหเ้หมือนเขา มึงทาํจนตายก็ไม่ได ้๒๐๐ มึงก็ดาํรงชีวิตไดใ้ช่ไหม สมาธิมึงแค่ไหน สมาธิ
ของมึงแค่ท่ีมนัลงแลว้ ถา้มึงใชง้านไปเลย ถา้มึงวิปัสสนาไปเลย มึงก็ดาํรงชีวิตได ้มึงก็ไปรอด 

ไม่ใช่ว่ามึงเงินเดือน ๒๐๐ มึงตอ้งมีเงิน ๑๐ ลา้นก่อนแลว้ค่อยมาวิปัสสนา มึงรอจนตาย 
ชาติหนา้ก็ไม่ไดว้ิปัสสนา เรามีเท่าน้ี แลว้เราทาํได ้ เพราะ ๒๐๐ น้ีเราดาํรงชีวิตได ้ เราเอาชีวิตเรา
รอดได ้เราก็ทาํเขาไม่ได ้สุกฺขวิปสฺสโก เตวชฺิโช ท่ีว่าพระอรหนัตแ์หง้แลง้ แหง้แลง้ขอใหมึ้งไปให้
ไดเ้ถอะ แลว้มึงจะรู้ว่าแหง้ไม่แหง้ 

มนัไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนัเลย ทีน้ีถา้ไม่มีหลกั ไม่มีครูบาอาจารย ์ กส็อนแบบ
วิทยาศาสตร์ ตอ้งเหมือนกนั เราถึงดูอภิธรรม ท่ีเราเห็นท่ีอภิธรรมทาํเราถึงไม่เช่ือ อยา่งเช่น ๕๐๐ 
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คน หรือจะ ๑,๐๐๐ คนก็แลว้แต่ เขาจะตั้งแถว แลว้เดินยบุหนอ เดินไปพร้อมกนั ยา่งหนอ เหยยีบ
หนอ ไปเป็นแถวเลย คือ ๑,๐๐๐ คนน้ีตอ้งมีรสนิยมเดียวกนั คือ ๑,๐๐๐ คนน้ีตอ้งมีดุลพินิจ มี
ความเห็นท่ีเหมือนกนั มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ได ้ ส่ิงท่ีมนั
เป็นไปไม่ได ้ แลว้เขาทาํกนัน่ะ แลว้คนก็เช่ือ แต่สาํหรับเรานะ มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ ฉะนั้น 
คนท่ีมาเดินปฏิบติั ๕๐๐ คน ๑,๐๐๐ คนนั้นคือหุ่นยนต ์เหมือนตุ๊กตาเลย เดก็ๆ มนัจบัเรียงแถวไง 
แลว้ใหเ้ป็นหุ่นยนตไ์ป กา้วไปกา้วมาเท่านั้นเอง  

โยม : รบกวนพระอาจารยช่์วยกรุณาอธิบายการใชปั้ญญา เวลาเขา้สมาธิไปแลว้ มนัไม่
สามารถใชปั้ญญาออกมาพิจารณาได ้

หลวงพ่อ : มนัอยา่งน้ี ถา้พูดอยา่งน้ีป๊ับ เหมือนกบัศึกษาหรือฟังเทศน์มาเป็นทฤษฏี เป็น
รูปแบบ แลว้จะพยายามทาํจิตเราใหเ้ป็นแบบนั้นเป็นขั้นตอน...ไม่เป็น 

ขณะท่ีเราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ พอจิตมนัสงบขนาดไหน ถา้สงบ มนัสงบน่ีสงบ เหมือน
อะไรนะ บางทีเรากินอาหารกนั บางคนกินอาหารเสร็จทาํงานไดเ้ลย บางคนกินอาหารเสร็จตอ้ง
นัง่พกัก่อน ใหข้า้วมนัเรียงเมด็ก่อน บางคนกินอาหารเสร็จตอ้งนอนพกั สักพกัหน่ึงค่อยทาํงาน  

จิตก็เหมือนกนั ถา้มนัสงบเขา้มาแลว้ ถา้มนัยงัไม่ยอมคิดเลย มนัไม่ยอมคิดเลย ไม่ยอมใช้
อะไรเลย เราก็อยูก่บัมนัไป พออยูก่บัมนัป๊ับ เด๋ียวมนัก็คลายตวัออกมา ไอเ้ร่ืองไม่คิดเป็นไปไม่ได้
หรอก ถา้จิตไม่คิดเลยนะ เราภาวนาไม่คิดเลย มนัก็พระอรหนัตไ์ง สบาย ก็ไม่คิดเลย แลว้มนั
เป็นไปไดไ้หมล่ะ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก  

กิเลสมนับงัเงาตลอดนะ ทาํดีขนาดไหนมนัก็มากบัดีเราตลอด พอจิตมนัสงบข้ึนมา มนั
ควรจะเป็นงานขั้นท่ี ๒ ต่อไป มนัก็ทาํใหข้ี้เกียจ ทาํใหข้ี้เกียจ ทาํใหเ้น่ินชา้ ทาํให ้น่ีกิเลสทั้งนั้นน่ะ 
ทีน้ีบางทีกิเลสป๊ับ เราไม่รู้ตวั 

๑. ไม่รู้ตวั 

๒. ขณะรู้ตวัจะไปต่อตา้นมนั มนัก็ยงัหามนัไม่เจอ ยงัหาไม่เจอนะ 

หาไม่เจอเพราะอะไรรู้ไหม เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นกิเลสไง พอเราไม่รู้วา่มนัเป็นกิเลสป๊ับ เรา
ก็ไม่รู้ว่ามนัเป็นอยา่งไร ทีน้ีพอมนัสงบข้ึนมาแลว้ มนัสงบอยา่งนั้นนะ มนัไม่มีโทษใช่ไหม เราก็
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อยูก่บัมนั อยูก่บัมนั หมายถึงว่า พิสูจน์ว่ามนัควรจะออกเม่ือไหร่ มนัจะควรขยบัตวัอย่างไร ถา้มนั
ขยบัตวัใหเ้ราเห็นสักทีหน่ึง หรือมนัออกใชปั้ญญาสักหนหน่ึง เราก็รู้ว่า อืม! มนัก็เป็นไดน่ี้หว่า แต่
ถา้เราบอกว่าตอ้งเป็นอยา่งนั้นโดยท่ีเราไม่รู้นะ เราพยายามจะใหเ้ป็นนะ กิเลสก็ซอ้นมาเป็นตวัท่ี 
๓ กิเลสตวัท่ี ๓ ท่ี ๔ มนัจะซอ้นเขา้มาเร่ือยๆ นะ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะมนัสร้างเหตุการณ์ข้ึน
ไปเร่ือยๆ 

โยม : ก็ปล่อยมนัไป 

หลวงพ่อ : ไม่ปล่อย ไม่ปล่อย ตั้งสติไวไ้ง ตั้งสติอยูก่บัมนั ถา้มนัสงบก็ใหม้นัสงบอยูอ่ยา่ง
นั้น ถา้มนัคลายตวัออกมาแลว้เราก็ไปกบัมนั ถา้มนัคลายตวัออกมามนัก็คิดไง คาํว่า “คลายตวั
ออกมา” คือมนัคิด ส่ิงท่ีจริงว่าเราจะออกใชปั้ญญา ก็คือปัญญาไง ถา้มนัคลายตวัออกมามนัก็เป็น
ปัญญา ถา้มนัไม่คลายตวัออกมามนัก็อยูต่รงนั้น ถา้อยูต่รงนั้นป๊ับ ถา้เราจะไปขยบัใหม้นัออกมา 
ถึงบอกว่ากิเลสตวัท่ี ๓ เกิด 

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ : ถา้มนัอยูต่รงนั้น ใช่ ใช่ มีสติ 

โยม : ดูอยา่งเดียว 

หลวงพ่อ : ใช่ อยูก่บัมนั แลว้มนัอยูอ่ยา่งนั้นไม่ไดห้รอก เด๋ียวมนัตอ้งออก เพราะอะไรรู้
ไหม เพราะอยากใหม้นัออก เพราะอยากใชปั้ญญาไง กิเลสมนัรู้ใช่ไหม มนัก็แกลง้มึง พอจะอยูก่บั
มนันะ มนัก็ไม่อยู ่มนัจะออกอีกแลว้ พอจะอยูก่บัมนันะ เด๋ียวก็ออก ไอพ้อจะออกมนัไม่ออก โอ!้ 
ฝึกไป เด๋ียวจะรู้ 

โยม : เก่ียวอะไรกบัความสมดุล 

หลวงพ่อ : ใช่ เก่ียว เพราะคาํว่า “สมดุล” เราเปรียบเหมือนร่างกายคนสมดุลมนัก็จะดีหมด 
ร่างกายคนเสียสมดุลมนัก็ทาํใหเ้ราเสียหมด จิตถา้เป็นสมดุลก็เป็นสมาธิ แลว้พอตวัสมดุล เขา
บอกตวัสมดุล เราถึงบอกทาํความสมดุลของจิต แลว้โดยภาคปริยติันะ พอจิตสมดุลป๊ับ เขาคิดว่า
เป็นนิพพานกนัแลว้ เขาถึงไดก้ลา้พูดไง  

เรารู้หน่ึงว่า เหตุผลของจิตมนัเป็นอยา่งน้ี หน่ึง 
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สอง อวิชชาคนหลง มนัถึงกลา้พูดวา่น่ีคือนิพพาน มนัถึงไดพู้ดซํ้าเขา้ไปอีกว่า ดว้ยปรัชญา
ไง นิพพานสงบเยน็ นิพพานเป็นความว่าง น้ีคือเหตุผลท่ีเขาเอาคาํพูดเขาไปรองรับความคิดเขา ถึง
ไดบ้อกว่านิพพานของพวกน้ีนะ อยา่งมากก็แค่สมถะ อยา่งมาก ถา้อยา่งไม่มากกคื็อตรรกะท่ีเขา
จินตนาการกนั ถา้ไม่อยา่งนั้นนะ ทฤษฏีอยา่งน้ีมนัจะออกมาไม่ได ้ ทฤษฏีอยา่งน้ีออกมา มนั
ออกมาจากใคร ก็ออกมาจากจิตท่ีมนัโง่ๆ ท่ีไปรู้ไดแ้ค่น้ีไง เราถึงออกมาแฉ ประจานมนัไง ไปฟัง
เอา 

โยม : พอไปฟังแลว้เหมือนมนัง่าย สาํหรับเดก็ใหม่มนัง่าย 

หลวงพ่อ : ใช่ เพราะ หน่ึง ถา้เรารู้ เราบอกท่ีว่าปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิเรา
ตอ้นเขา้ไป ถา้เรารู้ว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เราจะไม่ผดิพลาด แต่โดยความเขา้ใจ พอใชปั้ญญา 
เขาคิดว่าน่ีเป็นวิปัสสนา เขาถึงใชค้าํพูดวา่ใชว้ิปัสสนาสายตรง แต่มนัเป็นความจริงคือมนัเป็น
ปัญญาอบรมสมาธิ อยา่งครูบาอาจารยห์รือผูป้ฏิบติัมา ปัญญาอยา่งน้ีมนัใชป้ระโยชน์ได ้ แต่มนั
เป็นปัญญาท่ีขั้นตอนของการทาํใหใ้จสงบ ทีน้ีคนมนัไม่เขา้ใจใช่ไหม พอใจสงบ สงบเยน็คือ
นิพพานไง นิพพานสงบเยน็ นิพพานคือความว่าง แลว้นิพพาน นิพพานมนัแปรปรวนไดอ้ยา่งไร
วะ เด๋ียวก็ว่าง เด๋ียวก็ไม่ว่าง ถา้นิพพานอยา่งน้ี นิพพานตอ้งรักษาไว ้ คือตั้งสติใหม้นัว่างไว ้ คือ
ความสามารถของจิตมนัเป็นไดเ้ท่าน้ี คือมนัจะไปมากกว่าน้ีไม่ได ้มนัก็เลยว่าเป็นคือนิพพาน 

แต่สาํหรับครูบาอาจารยเ์ราหรือสาํหรับพวกเรานะ น้ีคือแค่ ถา้ประสาเรานะ กลัยาณ
ปุถุชน คือจิตมนัเปล่ียนจากปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน พร้อมท่ีเป็นกลัยาณปุถุชน แต่เขาไม่รู้ว่าเป็น
กลัยาณปุถุชน เขาคิดวา่น่ีคือนิพพาน 

เราถึงเวลาเราพูด เราพูดแรงตลอด นิพพานของควาย ควายกินหญา้แลว้กไ็ปนอนแช่นํ้า
เยน็ๆ นิพพานอยา่งนั้นน่ะ น่ีจิตมนัปล่อยวางมาไง นิพพานสงบเยน็ก็นิพพานควายไง ไปนอนอยู่
ในปลกันัน่ เยน็สบายเชียว ควายทั้งตวันะ นอนอยู่นัน่ มนัไม่เห็นน่ะ 

โยม : เฝ้าดูทั้งใจและกาย ออกก็ออก ไม่ออกก็ไม่ออก 

หลวงพ่อ : ใช่ ตอ้งฝึกไปอยา่งนั้น เหมือนกบัเดก็ช่างกลฝึกงาน เราฝึกงานเลย เป็นข้ึนมา
จากเราน่ีเลย เป็นข้ึนมาจากเรา 
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โยม : ท่านอาจารยค์รับ สักนิดหน่ึงนะครับ คือว่า ศีล สมาธิ และปัญญาใช่ไหมครับ ถา้เรา
จะไม่มีศีลกบัสมาธิ แลว้ปัญญา จะขา้มไปส่วนน้ีไดไ้หมครับ แบบทัว่ไป 

หลวงพ่อ : โดยปกติ ศีล สมาธิ ปัญญา คาํว่า “ศีล สมาธิ ปัญญา” ศีลมนัสาํคญัตรงไหนรู้
ไหม สาํคญัตรงท่ีใหส้มาธิมนัเป็นสัมมาสมาธิ ถา้ไม่มีตวัศีลน่ีนะ เป็นสมาธิไดไ้หม ได ้แต่ถา้ไม่มี
ศีลมนัตามใจเราใช่ไหม พอตามใจเรา พอมนัเป็นสมาธิ สมาธิน้ีถา้ไม่มีศีลนะ มนัเหมือนกบัน่ีไง 
อริยสัจ อริยบุคคล คุณธรรมกบัผูว้ิเศษต่างกนั ผูว้ิเศษคือมีสมาธิไง ไอพ้วกท่ีฤๅษีชีไพรเขาเหาะ
เหินเดินฟ้าไดน้ะ เขารู้วาระจิตนะ ผูว้ิเศษ พวกน้ีเส่ือม เพราะอะไรรู้ไหม วิเศษเขาก็ทาํคุณไสย ทาํ
ส่ิงต่างๆ ทาํสมาธิได ้ทาํไมเอาสมาธิน้ีไปทาํลายกนั เพราะไม่มีศีลใช่ไหม ถา้มีศีล ปาณาติปาตา ทาํ
ร้ายไม่ได ้คิดอกุศลก็ไม่ได ้น่ีไง ตวัศีลน้ี 

เราจะบอกโยมว่า จริงๆ นะ ศีลไม่มี จะพดูอยา่งน้ีเลย ศีลไม่มีหรอก ศีลคืออะไร ศีลคือ
อะไร ศีลคืออะไร อา้ว! ศีลคืออะไร ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีลคืออะไร คือขอ้หา้ม ขอ้หา้มใช่ไหม 
หา้มฆ่าสัตว ์หา้มลกัทรัพย ์ขอ้หา้ม มนัเป็นศีลหรือเปล่า ตวัขอ้หา้มเป็นศีลไหม ตวัศีลคือตวัใจ ถา้
ใจปกติคือศีล 

อา้ว! เอง็เขียนกติกาข้ึนมาก็กลายเป็นศีล จริงๆ ศีลไม่มี ศีลคือความปกติของใจ แต่เป็นขอ้
หา้มท่ีพระพุทธเจา้เห็นว่าเป็นโทษไง ถา้แฉลบออกอยา่งน้ีมนัผดิ ก็เขียนไว ้ หา้มแฉลบอยา่งน้ีนะ 
หา้มแฉลบอยา่งน้ีนะ หา้มแฉลบอยา่งน้ีนะ แต่ถา้เราไม่แฉลบมนัผดิไหม ถา้จิตไม่แฉลบไป แต่
ท่านเขียนติดไวห้า้มแฉลบไง หา้มคิดออกตรงน้ีนะ หา้มทาํอยา่งน้ีนะ หา้มทาํอยา่งน้ีนะ แต่สาํคญั
นะ  

อนัน้ีพูดถึง เราพูดประสาเราผูใ้หญ่คุยกนัไง ผูใ้หญ่คือจิตท่ีมนัเป็นปกติ เราคุยกนัได ้ถา้ไป
คุยใหเ้ดก็ฟังมนัว่าบา้ ศีลตอ้งมีสิเวย้ ศีล ดูสิ กูท่องทุกวนัเลยศีล ๕ มนัเป็นขอ้หา้ม เพราะถา้ปฏิบติั
แลว้มนัจะเป็นกงัวลไง เราถึงบอกศีล ตวัจริงๆ ศีลไม่มี แต่มีมโนกรรม คิดผดิก็เป็นมโนกรรม 
ฉะนั้น พอตวัศีลก็ตวัไม่ใหคิ้ดออกไปนอกลู่นอกทาง ฉะนั้น มนัเป็นสมาธิมนัเป็นสมาธิดี ศีล 
สมาธิ ปัญญา 

ทีน้ีพอปัญญา ปัญญาของศาสนาไม่ใช่ปัญญาอยา่งท่ีเราคิดกนั เพราะมนัเป็นโลกียปัญญา 
ปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาของคนตามธรรมดาปัญญาน้ีเกิดจากสมองใช่ไหม แต่ของเราปัญญาเกิดจาก
จิต เกิดจากภพ ทีน้ีปัญญาเกิดจากภพ เกิดจากอวิชชา เกิดจากเรา ทีน้ีเราไปศึกษาธรรมพระพุทธเจา้
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คือสัญญาท่ีเราจาํพระพุทธเจา้มา จาํสัญญามา เราไปดูทฤษฏีของคนอ่ืนมา แต่มนัคิดจากกิเลสเรา 
คิดจากภพ คิดจากใจเรา  

พระไตรปิฎกคิดไม่เป็น หนงัสือพระไตรปิฎกคิดไม่เป็น หนงัสือพระไตรปิฎกเป็นตาํราท่ี
เขียนจารึกมาเป็นหนงัสือ แต่เราไปอ่านแลว้เราคิด เราจินตนาการ คิดมาจากภพ คิดข้ึนมาจากใจ น่ี
ไง คิดขนาดไหนก็ไม่ใช่ปัญญา 

อา้ว! ว่าไป 

โยม : คือท่ีบอกว่ามีสมาธิช่วยใหเ้กิดความสงบ แลว้เกิดความสงบแลว้มนัจะเกิดปัญญาได้
อยา่งไร 

หลวงพ่อ : ไม่เกิดไง เกิดไม่ได ้ ก็จะพูดตรงน้ีไง ท่ีเราจะอธิบายใหเ้ห็นอยูว่่าโลกียปัญญา
กบัโลกุตตรปัญญาไง ถา้ไม่มีสมาธินะ ความคิดมนัคิดมาจากเราหมดเลย มนัมีเราบวกใช่ไหม 
ความคิดมีเราไหม ถา้เราไม่คิดมนัก็ไม่มีความคิดใช่ไหม เพราะเราคิดข้ึนมาถึงมีใช่ไหม เราคิด
ธรรมะ ตรึกในธรรมะก็เป็นความคิดเราใช่ไหม แลว้เราคิดวา่เป็นปัญญากนัไง มนัเป็นโลกีย
ปัญญา คือปัญญายบัย ั้งไง อยา่งเช่นถา้เราคิดถึงศีลธรรมเราจะไม่ทาํผดิ อยา่งถา้เราปล่อยตาม
สบายเราก็ทาํกิเลส แต่เราคิดเร่ืองธรรมะมนัก็ตรึกใหเ้ราแบบมีกรอบไง กรอบใหเ้ราไม่ทาํชัว่ จะ
ทาํอะไรท่ีมนัผดิพลาดเราก็รู้ว่าส่ิงน้ีไม่ดี กเ็หมือนกบัดาํรงชีวิต มนัก็เป็นเร่ืองศีลธรรมเร่ืองชีวิต
ธรรมดา 

เวลาจิตมนัสงบ กาํหนดพุทโธๆ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มาๆ สมาธิเกิดไดอ้ยา่งไรรู้
ไหม สมาธิเกิดไดอ้ยา่งไร สมาธิเกิดไดเ้พราะตวัตน เพราะกิเลสน้ีมนัยบุตวัลง 

ส่ิงท่ีไม่เป็นสมาธิเพราะอีโกน่ี้ล่ะ ตวัตนน่ี กูแน่ กูรู้ กูเก่ง สมาธิลงไม่ได ้แต่ถา้อีโกม้นัสงบ
ลง นัน่ล่ะคือตวัสมาธิ อีโกม้นัทาํใหกิ้เลสออกช่องน้ี แลว้พุทโธๆๆ จนกว่ามนัยบุตวัลง พอยบุตวั
ลงป๊ับมนัก็เป็นความว่าง ความว่าง ทุกศาสนามีความว่าง มีสมาธิหมด แต่มนัจะเป็นสัมมาหรือ
มิจฉาสมาธิ 

ทีน้ีสมาธิน้ีมนัแกกิ้เลสไม่ไดห้รอก แต่มนัเหมือนกบัพื้นท่ีท่ีเราจะสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่ 
เราถึงไดไ้ปเทศน์อยูก่ณัฑห์น่ึง มีคนมาพูดบ่อย ร้ือแลว้สร้างไง ร้ือแลว้สร้าง ร้ือความคิดตวัตนเรา
ออกใหห้มดเป็นสมาธิ แลว้สร้าง สร้างปัญญาธรรมโลกุตตรปัญญาข้ึนมา 
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แต่โลกคิดผดิ คิดวา่การร้ือคือการกระทาํคือปัญญาแลว้ น่ีไง ท่ีว่าวิปัสสนาสายตรง ปัญญา
สายตรงไง คือการร้ือถอนความคิดไง ร้ือถอนอีโก ้ ร้ือถอนตวัตนใหม้นัยุบลงไป มนัก็เป็นความ
ว่าง เป็นความว่าง เป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตนเราเขา้อยูใ่ช่ไหม แลว้ตอ้งพยายามนอ้มไปใหเ้ห็นกาย 
เวทนา จิต ธรรม 

ทีน้ีเราก็บอก ทุกคนเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม ทุกคนเห็นอยูต่ลอด เห็นกายก็เห็นกาย แต่
เห็นดว้ยตาเน้ือ เห็นดว้ยสามญัสาํนึก เห็นดว้ยโลก ไม่เป็นวิปัสสนา แต่ถา้เห็นดว้ยใจนะ พอจิต
สงบแลว้ ถา้ตวัจิตสงบ ไอต้วัใจถา้มนัเห็นนะ พอมนัเห็นเพราะคนเคยเห็นมนัจะรู้ พอมนัไปเห็น
กายมนัสะเทือนหวัใจมาก เพราะหวัใจมนัหลงผดิว่า อยา่งท่ีว่าจริงตามสมมุติท่ีว่า โดยจิตใตส้าํนึก
มนัคิดว่าตวัมนัเป็นมนั แลว้มนัก็คิดว่าร่างกายน้ีเป็นของเรา  

แต่โดยวิชาการ เราศึกษาธรรมะกนั เราบอกไม่ใช่เรา สกัแต่ว่า แต่โดยจิตสาํนึก โดย
ขอ้เทจ็จริงของความรู้สึกของนามธรรมลึกๆ มนัว่าเป็นเรา แลว้พอจิตมนัเขา้ไปเห็นไง พอจิต ตวั
มนัไปเห็นกายป๊ับ มนัสะเทือนแลว้ มนัสะเทือนเพราะอะไร เพราะมนัไปเห็นถูกเห็นผิดแลว้ เห็น
ถูกเห็นผดิตรงไหน เห็นถูกเห็นผดิเพราะจิตเป็นสมาธิ พิจารณากาย กายมนัจะแปรสภาพ พอแปร
สภาพ มนัแปรสภาพมนัทาํลายไปแลว้มนัไม่มีฐานใหค้วามคิดมนัอยูไ่ด ้น่ีไง ความเห็นผดิในกาย
มนัถึงหลุดไป มนัถึงเป็นขอ้เทจ็จริงข้ึนมา ปัญญามนัเกิดอยา่งน้ี น่ีเขาเรียกโลกุตตรปัญญา 

ปัญญาท่ีเราคุยกนั ๙ ประโยค ๑๐๐ ประโยคนัน่มนัโลกียปัญญา โลกียปัญญา ปัญญาใน
โลก กบัโลกุตตรปัญญา ปัญญาจะออกจากโลก ออกจากโลกก็มีตวัสมาธิน้ีเป็นทางสองแพร่ง ไม่
มีสมาธิมนัเป็นแพร่งหน่ึง มีสมาธิไปอีกแพร่งหน่ึง ถา้มีสมาธินะ อีกแพร่งไม่ไป มนัไม่ไปนะ ถา้
คนมีวาสนามนัไม่ไป ไม่ไปก็ตอ้งรําพึงข้ึนมา  

โยม : มนัยาก 

หลวงพ่อ : ถา้มนัง่าย พระพุทธเจา้ไม่ทอ้ใจหรอก ถา้มนัง่ายนะ พระพุทธเจา้จะไม่ทอ้ใจ  

โยม : ท่านอาจารยค์รับ อยา่งน้ีท่ีเขาเรียกว่าติดสมาธิหรือเปล่า 

หลวงพ่อ : ใช่ ติดสมาธิ มนัเขา้ใจว่าสมาธิน้ีเป็นผลไง เพราะเวลาจิตมนัลงสมาธิมนัด่ืมดํ่า
มาก เพราะสมาธิของแต่ละคนมนัไม่เหมือนกนั มนัจะลึก จะกวา้ง จะมหศัจรรยด์ว้ยนะ บางทีมนั
รู้อะไรแปลกๆ แต่มนัตอ้งผา่นตรงน้ี ถา้ไม่ผา่นตรงน้ีนะ มนัมีเราบวก คาํว่า “ไม่เป็นมรรค” เพราะ
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มีเราบวก ความคิดโดยสันดานเรามนัลาํเอียง ดว้ยมุมมอง ดว้ยความเห็น ดว้ยทิฏฐิ ชาวพุทธถึงได้
เถียงกนัไง เวลาเถียงเร่ืองปฏิบติั พอนัง่ตั้งปฏิบติัข้ึนมานะ ล่อกนัแลว้ เพราะมุมมองของแต่ละคน
มนัไฟทก์นั พูดธรรมะเหมือนกนั แต่ฟัดกนั น่ีมุมมองของคนมนัไม่เหมือนกนั  

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ : น่ีพูดแบบปริยติันะ ตอ้งพูดน่ิมนวล ถา้พูดแบบปฏิบติัตอ้งอยา่งน้ี เพราะหลวง
ตาพูดยิง่กว่าน้ีอีก หลวงตาบอกว่า ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ การสนทนาธรรมเป็นมงคล
อยา่งยิง่ แต่ถา้หมากดักนั ท่านไม่บอกว่าหมาฟัดกนันะ ท่านบอกหมากดักนั หมากดักนัไม่เป็น
มงคล เถียงธรรมะกนัหนา้ดาํหนา้แดง ท่านบอกหมากดักนั ไอน่ี้รับไม่ไดไ้ง ถา้คนไม่เคยฟังรับไม่
ค่อยได ้แต่ธรรมะน้ีมนัท่ิมกลางหวัใจ มนัท่ิมใจดาํเรา 

แต่เวลาเราไปพูดไปเกรงใจกิเลสไง ไม่กลา้พูดอะไรใหม้นัสะเทือนใจ ถา้มนัสะเทือนใจ
แลว้มนัจะฝังใจ การแสดงธรรมตอ้งพูดแทงใจดาํ แลว้พอไปเดินจงกรมนะ คิดถึงคาํน้ีทีไรนะขน
ลุกทุกทีเลย หลวงตาท่านพูดนะ คุยธรรมะกนัน่ะ พูดจนชินปาก ฟังจนชินหู แต่ใจมนัดา้น 

ความคุน้ชินไง ชินหู ชินปาก แต่ใจมนัดา้น ยิง่คุยธรรมะยิง่ดา้น คิดว่าคุยธรรมะแลว้
ธรรมะจะเขา้ไปกาํจดัใหม้นัเบาบางลงนะ แต่จิตใจมนัดา้นชา ถา้มนัไม่ดา้นชามนัตอ้งมีความ
ละอาย มนัตอ้งมีความต่ืนตวั ถา้ความต่ืนตวัข้ึนมาทุกคนจะออกมาคน้ควา้ ออกมาประพฤติปฏิบติั  

ไอน่ี้ฟังธรรมะกนัแลว้ก็นอน เออ! สบายๆ นัน่ธรรมะๆ มนัดา้นนะ แต่โลกไม่เห็น แต่
ธรรมะเห็น ธรรมะพูดได ้แต่โลกบอกอยา่พูดนะ น่ีไง เราบอกว่าพูดโดยมารยาทสังคม อยา่พูดให้
กระทบกระเทือนใจกนั แต่หลวงตาบอกว่าตอ้งพูดท่ิมใจมนั ท่ิมเขา้ไปท่ีกลางหวัใจมนั ท่ิมใจดาํ
มนั น่ีถึงเป็นอาจารยจ์ริง ถา้อาจารยอุ์ปโลกน์ โอ๋แลว้ โอ๋ๆๆ ตายกนัอยูน่ี่ ตายกนัอยูน่ี่นะ ตายกนัอยู่
น่ี น่ีไง สังคม เห็นไหม ถา้หลากหลายมามนัจะเป็นอยา่งน้ี 

แต่น่ีเราถึงบอกว่ามีไวอ้งคห์น่ึง สูงมาก็เคารพได ้ ตํ่ามาก็เคารพได ้ จริงอยู ่ ถา้มากเกินไป 
เอาเป็นจุดขาย ถา้เป็นธุรกิจเราก็เห็นแก่ตวั เราก็ทุจริตแลว้ เขาไวก้ราบเคารพบูชา ไม่ใช่เอามา
เรียกร้องศรัทธา เอาพระเอาเจา้มาเรียกร้องศรัทธา ตอ้งอยา่งนั้นๆ นะ แสดงว่าใจเราทุจริตแลว้ 
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แต่ถา้ใจเราเป็นธรรม มชัฌิมาไง องคเ์ดียว สูงมนัก็กราบได ้ตํ่ามนัก็กราบได ้ปานกลางมนั
ก็กราบได ้ เพราะเรากราบเคารพพระพุทธเจา้องคเ์ดียวกนั แต่ไม่ใหอ้อกไปนอกลู่นอกทางไปทาง
หาผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทางความช่ือเสียงก็ผลประโยชน์ ไม่ใช่ผลประโยชน์ทางเงินนะ  

โยม : มนัไม่ใช่ว่าติดสินบนพระพุทธรูปหรือ คือไปขอแลว้ใหเ้งิน 

หลวงพ่อ : นัน่น่ะมนัอยูท่ี่ใจเราไง อยูท่ี่น่ีไง อยูท่ี่สัมมาอาชีวะกบัมิจฉาอาชีวะ เราเป็นคน 
โยมก็เล้ียงชีพเอง แลว้จะเล้ียงชีพดว้ยวิธีใด ถา้เล้ียงชีพดว้ยทางถูกตอ้ง มือไม่มีแผลนะ สบายมาก 
จะไปโลกไหนก็ได ้จะไปข้ึนศาลไหนก็ได ้จะไปท่ีไหนก็ได ้ น่ีไง ถา้เราสัมมาอาชีวะ แต่ถา้มิจฉา
อาชีวะสิ ไม่กลา้แมแ้ต่จะไปไหนเลย แผลเตม็ตวั เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเวลาจนตรอกเขาไล่
ข้ึนมามนัออกไม่ได ้ 

เพราะเวลาคุยธรรมะกนั เวลาเราเขา้ธรรมะ น่ีไง เวลาคุย พระอยูด่ว้ยกนั ศีลจะสะอาด
บริสุทธ์ิอยูด่ว้ยกนั โทษนะ สามีภรรยาอยูด่ว้ยกนัรู้นิสัยกนัน่ะ มนัจะไปไหนก็อยูด่ว้ยกนัเป็นสิบๆ 
ปี ครูบาอาจารยอ์ยูด่ว้ยกนัเป็นสิบๆ ปี ศีลมนัปิดกนัไม่อยูห่รอก ธรรมะเวลาพูดแสดงธรรมออกมา 
ถา้พูดออกไปลูกศิษยม์นัแยง้ไดทุ้กคาํ มนัจะเป็นอาจารยเ์ขาไดอ้ยา่งไร ธรรมะมึงแยง้กมูา อา้ว! มึง
แยง้มาเลย แต่ถา้มนัไม่ใช่นะ มนัแยง้ได ้มนัตายตวัไง ท่ีเราว่าวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มนัตายตวั 
สูตรทฤษฏีมนัตายตวั กรอบมนัตายตวั 

แต่ธรรมะมนัมีชีวิต มนัพลิกไดต้ลอดเลย มนัแกไ้ขทุกวิกฤติการณ์ไดห้มด ลูกศิษยท่ี์มนั
เคารพครูบาอาจารยม์นัเคารพกนัตรงน้ี ร้อยคนก็ร้อยปัญหา การปฏิบติัน่ะ ร้อยคนก็ร้อยอยา่ง ใน
ร้อยอยา่งน้ียงัพลิกแพลงอีกนะ เพราะอะไร พอเวลามนัทาํไปแลว้ พอมนัปฏิบติัไปแลว้ พอมนัไล่
กนัไปแลว้มนัพลิกอีก มนัพลิกอีก มนัพลิก แลว้เวลามาถามตอบมนัไม่ได ้สอนมนัไม่ได ้ใครเขา
จะไปฟัง แต่ทางวิชาการ มาเถอะ มึงจะถามอะไรก็ “นัง่พิจารณากายสิ” ร้อยคนก็ “พิจารณากายสิ” 

เราถามกลบัเลย แลว้พิจารณาอยา่งไรล่ะ ถามมนักลบั พิจารณาอยา่งไร 

สูตรสาํเร็จไง ใครมาก็ “พิจารณากายสิ” มีพระมาหาเยอะมาก บอก “พิจารณากายสิ” แลว้
พอทาํไปนะ เขาทาํแบบว่าเอาหวัชนฝาไปเลย แลว้พอสุดทา้ยเขาวิ่งมาหาเรา 
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พิจารณากายมนัตอ้งมีพื้นฐาน พื้นฐานของสมาธิ ถา้ไม่มีสมาธิมนัจะไปเห็นกายไม่ได ้
หรือเห็นกายข้ึนมาแลว้เด๋ียวกายก็หลุดมือไป กายมนัไม่คงท่ี เหมือนกบัทีวีของเรา ทีวีเสีย ไฟไม่
เสมอ ๒ อยา่ง ทีวีไม่ดีหรือไฟมนัตก ไฟมนัไม่สมํ่าเสมอก็เขา้ไปเห็นภาพนั้นเกิดมาไม่ได ้ 

จิตก็เหมือนกนั ถา้เห็นกาย เห็นกายดว้ยอะไร เห็นกายดว้ยไฟมนัดี คุณภาพของไฟมนัดี 
คุณภาพของไฟคือสมาธิไง แลว้ท่ีว่าเกิดปัญญา ปัญญาเกิดอยา่งไร ถา้ไฟมนัดี เคร่ืองส่งมนัดี ภาพ
มนัก็เกิด แลว้ภาพเกิด ภาพมนัไหวไหม ภาพมนัคงท่ีไหม แลว้ทาํอยา่งไร แลว้ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว อุคคหนิมิต วิภาคนิมิต โดยหลกัเป็นอยา่งน้ี  

แลว้เวลาเขามาถามปัญหา ใครมนัจะถึงตรงไหนๆ มนัจะพูดเองนะ “ผมเห็นกายป๊ับ หลุด
มือไปเลย” “ผมไม่เห็นครับ” เห็นก่อนเห็นหลงั โอ๋ย! มาเถอะ เพราะกูช่างทีวี กูรู้อะไรมนัเสีย แลว้
มนัเสียตรงไหน ซ่อมไปไดเ้ลย ซ่อมใหม้นั บอกมนัเลย เอาสกรูเขา้ไปไขตรงน้ี เด๋ียวภาพมึงจะดี 
มึงสับคทัเอาทที์วีสิ คทัเอาทมึ์ง คทัเอาทมึ์งไฟมนัไม่สมํ่าเสมอ มึงกดแน่นๆ มนัจะมาเร่ือยๆ  

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ : ไปแอบดูทีวีเขาไง รถวิ่งมาแลว้ไปเห็นทีวีเขา แวบ็ รถวิ่งผา่นมาแลว้ไปเห็น
ของเขา เอง็ตอ้งไปจอดรถแลว้ตั้งใหดี้ๆ  

มนัมีวิธีแกไ้ข มนัมีวิธีแกไ้ข วิธีทาํไป เพียงแต่ว่าวิธีแกไ้ข ถา้เอาทีวีไปใหช่้างซ่อม เรายก
ไปตั้งใหเ้ขา เขาซ่อมใหเ้สร็จนะ แต่ดว้ยความเห็นเรามนัอยูก่บัเราใช่ไหม ช่างเป็นคนบอก แลว้เรา
เองเป็นคนซ่อม แลว้เราเองจะเขา้ไปซ่อมไดไ้หม แต่ถา้เอาทีวีไปใหช่้างนะ เอง็ไม่ตอ้งซ่อม ช่างทาํ
ใหเ้สร็จ แต่ถา้เอง็เป็นภาวนานะ ช่างบอกวิธีมึง แลว้เอง็ตอ้งกลบัไปซ่อม กลบัไปปรับจูนมนัใหไ้ด ้
มนัต่างกนัตรงน้ี พระพุทธเจา้ถึงเป็นคนช้ีทางไง แลว้พวกนั้นก็เดินกนัไปเอง เป็นคนบอกไง 

ทีน้ีคนบอก อยา่งท่ีว่าบอกก็ตอ้งมีเทคนิคอีกล่ะ มนัมีเทคนิคบอก เป็นอยา่งนั้น เพราะบอก
แลว้ไม่เช่ือไง พอบอก ไอค้นไดย้นินะ “มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร” ไอค้น
ฟังส่วนใหญ่จะเป็นอยา่งนั้นเลยนะ พอฟังทีแรกนะ “เอ๊! มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร” เพราะอะไรรู้
ไหม เพราะสมาธิทาํมาก็เกือบตายแลว้ แลว้กว่าจะเห็นกายนิดหน่ึงก็นึกว่าสุดยอดไง นึกว่ามาจาก
ยอดฟ้าไง มนัก็คิดว่าสุดยอดไง แลว้มนัสอนกนัง่ายๆ อยา่งน้ีมนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร 
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เวลาใครมาใช่ไหม ใหไ้ปเก็บผกัสิ ยอดผกัน้ีกินได ้ มนัไม่เอาหรอก มนัเก็บง่ายเกินไปไง 
มนัจะไปเอาผกัพลาสติกมากิน ไอย้อดผกัพลาสติกไอท่ี้เขาทาํไว ้พอบอกใหม้นัเก็บผกัตามชายทุ่ง
มนัไม่เอา ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เวลาภาวนาไป โอ๋ย! อยา่งนูน้ อยา่งนั้นนะ พอบอกใหม้นัแกน้ะ โอ๋ย!  

แหม! เยอะมากเลย เราไม่อยากจะพูด ทุกคนคิดอยา่งน้ีนะ “โอโ้ฮ! เรามากนัตั้งขนาดน้ีแลว้ 
ท่านจะมาสอนตํ่าๆ ไดอ้ยา่งไร เรามาถึงขนาดน้ีแลว้นะ สูงสุดขอบฟ้าแลว้ แลว้ท่านจะมาสอนเรา
ง่ายๆ อยา่งน้ี โธ่! มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร” คิดอยา่งน้ีกนัทั้งนั้นเลย นึกว่าตวัเองน้ีเหมือนกบัจรวด
ยงิข้ึนไปแลว้ไง มึงยงัไม่ไดภ้าวนาหรอก เด๋ียวมึงจะรู้ ถา้มนัไม่ผา่นไปก่อนมนัจะไม่รู้ไง เพราะ
ทุกคนมนัจะเป็นอยา่งน้ีมาหมด 

เพราะพวกเราปรารถนาธรรมะใช่ไหม พอศึกษาธรรมก็นึกว่าธรรมะน้ี อูฮู้! สุดยอดเลย 
แลว้เวลามหายานพูด ธรรมะอยูท่ี่ใจ ธรรมะอยูท่ี่ความรู้สึกเรา แต่พอเราศึกษาป๊ับ นิพพาน โอโ้ฮ! 
สุดเอ้ือม 

สุดเอ้ือมท่ีไหน มึงไม่ตอ้งเอ้ือมไปหรอก เขา้มากถึ็งมึง มึงไปเอาท่ีไหน นิพพานมนัอยูท่ี่
ไหน มึงไปเอาท่ีไหน มนัอยูท่ี่น่ี แต่เราศึกษาธรรมะนู่นเลย สวรรคน์รก โอโ้ฮ! นิพพานอยูนู่่น จะ
ไปเอ้ือมมือหยบิใหไ้ดเ้ลย มนัเป็นบุคลาธิษฐานไง เป็นบอกใหไ้ปดู 

มนัดีอยา่งหน่ึง เวลาพูดมาอยา่งน้ีมนัไดเ้คลียร์ เพราะเวลามุมมองน้ี เรามีมุมมองอยา่งน้ีมา
ตลอด น่ีเวลามาพูดกบัเรา มาพูดกบัพวกน้ีนะ มนัเป็นแบบว่ามุมมองเดียวกนัไง เวลาอธิบายไป
แลว้พวกน้ีก็เถียงไงว่าไม่น่าจะคิดอยา่งน้ี เพราะมุมมองอยา่งน้ีใช่ไหม เราก็คิดว่าคนอ่ืนจะมี
มุมมองเหมือนเรา แต่เวลาพูดอยา่งน้ีมนัก็คนละมุมมอง เพราะเวลาเราคิดของเรามนัจะเป็นอยา่งน้ี
สิ เพราะอะไรรู้ไหม  

เพราะหน่ึง ประเดน็ก่อน เป้าหมายเขาอยา่งน้ีใช่ไหม แลว้ส่ิงท่ีทางวิชาการเหตุผลของเขา
มนัรองรับไง เหตุผลของเขาท่ีอธิบายมามนัรองรับทฤษฏีหรือไปรองรับมุมมองของเขา อยา่งเช่น
เม่ือวานน้ีมนัพูดเลย มนัก็บอกบอกว่า ในพระไตรปิฎก มนัเถียงนะ เดก็เม่ือวาน บอกว่า ใน
พระไตรปิฎกบอกว่าถึงพุทธกาลไม่มีพระอรหนัต ์
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เราก็ถามมนับอกว่า มนัเดก็ใช่ไหม ๒ คน ผูห้ญิงผูช้ายเสพกามกนัจะมีลูกไหม เราถามเลย 
ระหว่าง ๒ คน ผูห้ญิงผูช้ายอยูด่ว้ยกนัครอบครัวจะมีลูกไหม โดยธรรมชาตินะ ธรรมชาติตอ้งมีลูก
ใช่ไหม 

เราจะยอ้นกลบัมาท่ีการปฏิบติัไง ถา้เม่ือใดมีการปฏิบติั พระพุทธเจา้บอกว่า อานนท ์ ใน
เม่ือมีผูป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม การประพฤติปฏิบติั เหตุและผล ผลออกมาคือธรรมะไง ใน
เม่ือมนัมีเหตุมีผลอยู ่ทาํไมนิพพานมนัจะไม่มี เราจะบอกว่าธรรมะมีไง 

เม่ือวานเขาจะปฏิเสธทุกอยา่งไม่มีไง เขาบอกว่าพระอรหนัตก่ึ์งพุทธกาลแลว้ไม่มี แลว้มนั
ก็อา้งพระไตรปิฎกนะ 

เราบอกว่าพระไตรปิฎก แลว้มนับอกว่าเราก็อา้งพระไตรปิฎกเหมือนกนั 

มนัก็ถามกลบัว่า อยา่งนั้นใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎก เพราะพระไตรปิฎกเขียนผดิ มนั
พูดเลยนะ  

คือแบบว่า เวลาพอเขาพูดออกมา เราเขา้ใจ เราเขา้ใจว่าพวกท่ีเป็นพวกทฤษฏีน้ีเขาตอ้งยดึ
ทฤษฏีของเขาเตม็ท่ีไง วิชาการไง ตอ้งมีเหตุมีผล ตอ้งมีท่ีมาท่ีไปไง เราถึงไดบ้อกไงว่า หนงัสือน่ี
นะ ถา้เราเขียนผดิหรือเรียงพิมพผ์ดิ ความหมายไปเลย แต่เวลาสมยัพุทธกาล ธรรมะออกจากปาก 
ธรรมะออกจากพระโอษฐ์ เพราะวา่ท่องจาํ เหมือนสวดมนต ์ สวดมนตถ์า้ใครสวดผดิคนหน่ึงมนั
จะขดักนั สวดมนต ์การท่องมา แต่เราไปมองมุมกลบัว่าการท่องมาน้ีผดิ แต่ถา้ทางหนงัสือแลว้จะ
ถูก หนงัสือใครเขียนผดิ ใครเรียนผดิๆ ไปเลยนะ แต่การสวดมนตใ์ครสวดผดิมนัจะขดัแยง้กนัเอง
เลย 

น่ีพูดถึงเวลาท่ีเขาจดจารึกมา มนัอยูท่ี่ใครจะดึงออกมาใชป้ระโยชน์ดว้ย ดึงออกจาก
พระไตรปิฎกมา มีคนพูดมากนะว่าธรรมะจากพระโอษฐ์ๆ เราจะถามวา่โอษฐ์ไหนวะ เพราะอะไร 
เพราะพระไตรปิฎกเรามนัมาพิมพค์รบ ๔๕ เล่มสมยั ร.๕ น้ีเอง เพราะก่อนหนา้นั้นมนัเกิดศึก
สงครามมาตลอด พระไตรปิฎกพิมพค์ร้ังแรกแค่ ๑๐ กว่าเล่ม ครบสมบูรณ์ หาขอ้มูลมาสมบูรณ์ใน
สมยั ร.๕ ร.๕ พอพิมพเ์สร็จแลว้แจกจ่ายไปทัว่โลก มนัมาสมบูรณ์เอาไม่ก่ีปีน้ีเองพระไตรปิฎก 
แลว้ร้ือคน้กนัมา เรียบเรียงกนัมา 
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ท่ีพูดน้ีไม่ใช่ปฏิเสธนะ เพียงแต่เวลาเขาพูดไง ถา้เขาศึกษาวา่หนงัสือน้ีมาอยา่งไร แต่เวลา
เรายอ้นกลบัไป ทุกคนตอ้งบอกเลยว่าสังคายนาเม่ือตั้งแต่ ๒๐๐ ปีท่ีพระพุทธเจา้ปรินิพพาน เราได้
พิมพม์า พมิพม์าน้ีเป็นภาษามคธ แลว้ตอนหลงัพอส้ินสุดแลว้ พระจากอินเดียก็มาแปลกลบัจาก
มคธไปเป็นบาลี แลว้มนัถึงไปรวมอยูท่ี่องักฤษ เพราะองักฤษเขา้ไปยดึอินเดีย พระไตรปิฎกส่ือ
วิชาการไปรวมอยูท่ี่องักฤษ ท่ีเยอรมนั มนัมีภาษาเยอรมนั ภาษาองักฤษนะ แลว้ภาษาไทยค่อยมา
ตรวจทานกนั  

อนัน้ีเราไม่เถียงเร่ืองน้ี เพียงแต่ใครดึงออกมาใช ้ แลว้บอกว่าเขาอา้ง เขาบอกว่า
พระไตรปิฎกพูดอยา่งนั้น 

พระไตรปิฎกมนัก็เหมือนอยา่งเช่น มนัหลายอยา่ง ท่ีไปดึงออกมาเป็นตน้ขั้วเป็นนิกายของ
ตวั ทีน้ีอนัน้ีเราจะว่าผดิ มนัไม่ผดิ เพียงแต่ว่าถา้เราปฏิบติัเขา้ใจแลว้ จบ ไม่เถียง ไม่เถียงพระไตร
ปิฎก ไม่เถียงเดด็ขาด เพียงแต่ว่าไปเร่ิมจากพระไตรปิฎกเป็นตวัตั้ง แลว้เราไปอยา่งนั้น จบ ไปไม่
รอดเลย ไปไม่รอด  

แต่ถา้เรามาฝึกปฏิบติัอยา่งน้ี แลว้พอเขา้ใจแลว้ ทีน้ีเพียงแต่เขายดึตรงนั้น เหมือนกบัมนัไป
ชิงสุกก่อนห่ามไง ไปยดึตรงนั้นเป็นหลกั แลว้ตวัเองยงัทาํอะไรไม่ไดเ้ลย แต่ถา้เราทาํของเราไป 
ประสาเรา เราสร้างฐานของเราไป พอถึงท่ีสุดแลว้ถา้เป็นจริงนะ เหมือนกนัเลย ไม่คา้น เหมือน  

ไอน่ี้มนัก็เป็นกรรมของสัตวเ์นาะ เพราะว่าโลกเจริญแลว้เขาก็ตอ้งเช่ือกนัตรงนั้น เช่ือกนั
ทางวิชาการ แต่เราก็เช่ือนะ แต่เราเช่ือในมุมมองของปริยติั เราถึงพูดบ่อยๆ ว่า ปริยติั ปฏิเวธ ไม่มี 
คือปริยติั ศึกษาใหเ้ขา้ใจ ไม่มี ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ปฏิบติัถึงเป็นปฏิเวธ ปริยติั ปฏิเวธไม่มี ปริยติั
เท่าไร งงเท่านั้น ปริยติัมากเท่าไร งงเท่านั้น ปฏิบติั ปฏิเวธ มี  

ฉะนั้น ทางวิชาการเรารับแค่ปริยติั มนัตอ้งมีปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ถึงจะแน่นอน แต่ถา้ไป
ยดึปริยติัเป็นหลกั แลว้ในการปฏิบติั แลว้เอาปริยติัเป็นหลกัไง คือไม่ทิง้หลกัน้ีไง เรายดึหลกัไว้
มนัก็อยูห่ลกั มือกาํไวไ้ม่ยอมทิง้ มนัก็อยูอ่ย่างนั้นน่ะ รับรู้มาแลว้ทิง้ แลว้ปฏิบติั ทิง้ ปฏิเวธ 

จริงๆ แลว้ไม่เคยปฏิเสธปริยติันะ แต่ขณะปฏิบติัรู้ว่ามนัมีขอ้ขดัแยง้ มนัมีส่ิงท่ีมนัทาํให้
เบ่ียงเบน มนัไม่ใช่เบ่ียงเบนโดยปริยติันะ มนัเบ่ียงเบนโดยกิเลสเรา กิเลสเรามนัอยากง่าย อยาก
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สะดวกอยากสบาย ไอต้วัเบ่ียงเบนคือทิฏฐิของเรา ตวัปริยติัถูก แต่ตวัเบ่ียงเบนคือตวัน้ี แลว้มนั
ชาํระตวัน้ีป๊ับ พอเป็นจริงข้ึนมาแลว้อนัเดียวกนั  

อา้ว! ตอนน้ีใหถ้ามไม่ถาม เด๋ียวคิดไดเ้ยอะแยะเลย มา 

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ : ใช่ เขา้ใจแลว้ จะถามว่าตอ้งนัง่หรือเดินใช่ไหม เพราะเราเนน้อยูอิ่ริยาบถ ๔ 

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ : ได ้เพราะเราเพิ่งไปเยีย่มอาจารยจ์นัทร์เรียนมา ท่านบอกว่าหลวงปู่ชอบชอบท่า
นอน เพราะหลวงปู่จนัทร์เรียนท่านไปธุดงคก์บัหลวงปู่ชอบตลอด ท่านเป็นพระอุปัฏฐากหลวงปู่
ชอบ ท่านบอกหลวงปู่ชอบพานัง่สมาธิไม่เกินชัว่โมงนะ ถา้พูดถึงการนัง่ หลวงปู่ชอบกลบันัง่
นอ้ย แต่ท่านไปอยูใ่นท่านอน เราก็คิดว่าคนข้ีเกียจ คนนอนหลบัไง แต่ท่านนอนภาวนานะ 

น่ีจะยนืยนัอิริยาบถ ๔ ไง ยนื เดิน นัง่ นอน ท่านอน หลวงปู่ชอบท่านชอบภาวนาท่านอน 
ท่านนอนเฉยๆ ไม่ใช่นอนหลบั นอนภาวนา หลวงปู่ชอบ ทีน้ีคนอ่ืนนอนจะนอนหลบั ถา้นอน
หลบั หา้มท่านอน 

ยนื เดิน นัง่ นอนไดห้มด อิริยาบถไง อิริยาบถมนัเปล่ียนการขบเม่ือยของร่างกาย การนัง่
สมาธิเป็นท่ามาตรฐาน หมายถึงวา่ มนันัง่ท่าน้ี สมมุติว่าเรานัง่ ไม่สมมุติ เร่ืองจริง นัง่ท่าน้ีนะ มนั
นัง่ไดน้านไง เพราะร่างกายมนัสมดุลไง การเดิน ยนื นอนมนัไม่สมดุล แต่ท่านัง่สมดุลท่ีสุด ทีน้ี
มนัก็อยูท่ี่จริตนิสัย 

อาจารยจ์นัทร์เรียนท่านบอกท่านนัง่ทีหน่ึง ๗-๘ ชัว่โมงทุกวนั หลวงตาท่านนัง่ตลอดรุ่ง 
เราตลอดรุ่ง เราอดนอนไป ๓-๔ เดือน แต่เราไม่อยูใ่นอิริยาบถเดียว เรายนื เดิน นัง่ นอน เราอยูข่อง
เราตลอด แต่มากในท่าเดิน เราเดินทีหน่ึงหลายๆ ชัว่โมง ๗-๘ ชัว่โมง แลว้ไม่ใช่เดินวนัเดียว เดิน
เป็นจริตนิสัยเลย เดินจนเป็นพื้นฐาน  

ฉะนั้น ไอย้นื เดิน นัง่ นอน หน่ึง มนัเป็นอิริยาบถท่ีเราแกไ้ขการขบเม่ือย ถา้เราไม่มีการขบ
เม่ือย เรารู้จกับริหารไง นัง่ ๒ ชัว่โมง เดิน ๔ ชัว่โมง นัง่ ๒ ชัว่โมง เราบริหารไดเ้ราจะไดไ้ปตลอด
เลย ถา้เราฉลาดนะ แลว้บริหารโดยสังเกตใจเรา ถา้เราเดินจงกรมสกั ๔-๕ ชัว่โมงอยา่งน้ี จิตใจเรา 
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ประสาเราเขาเรียกมนักาํลงัสมดุลอยา่งน้ี เราจะไปนัง่แลว้มนัจะดีหรือ ขณะท่ีเราจะไปนัง่ เราตอ้ง
รีบๆ ไปเลย แลว้ทาํใหดี้ แลว้นัง่เลย พุทโธๆ ใหม้นัต่อเน่ืองไง การภาวนาจากเดินมานัง่ใหม้นั
ต่อเน่ืองๆ ไป ตอ้งฝึก เราทาํของเราอยา่งน้ีนะ 

เราเดินก่อน เดินจนจิตใจดีแลว้ค่อยไปนัง่ บางทีมนัทาํบ่อยๆ คร้ังเขา้มนัรู้ทนัน่ะ ก็นัง่ก่อน 
บางทีไปนัง่ ๒-๓ ชัว่โมงแลว้ก็มาเดิน เดินสัก ๗-๘ ชัว่โมงแลว้ค่อยมานัง่อะไรอยา่งน้ี เราทาํของ
เราอยา่งน้ีนะ ถา้เดินๆ อยู ่ถา้จิตมนักาํลงัดี ยนื รําพึง ยนืเฉยๆ พุทโธๆ ยนื ยนือยูบ่นทางจงกรม เรา
เดินจงกรมไปนะ เห็นตรงไหนมนัร่มไง แลว้กย็นืเลย ยนืเฉยๆ พุทโธๆๆ ได ้ทาํมาแลว้  

ทีน้ีเราจะบอกอิริยาบถ ๔ ก่อนใช่ไหม แลว้เราบอก พระอานนท ์พระอานนทไ์ดอ้งคเ์ดียว
ท่ีอยูก่ ํ้ าก่ึงระหว่างนัง่กบันอน ระหว่างนัง่กบันอนคือเอียงไง เพราะพระอานนท ์ตอนพระพุทธเจา้
จะนิพพานก็เป็นพระโสดาบนั ร้องไหเ้ลย ร้องไหเ้สียใจมาก รําพึงข้ึนมาในใจ เราเป็นพระ
โสดาบนัยงัตอ้งการคนสั่งสอนอยู ่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพานไปแลว้ เสียใจ
มาก เสียใจมาก เสียใจเหมือนกบัคนมนัรู้ว่าการปฏิบติัมนัยากอยู ่ไม่มีคนสอน กลวัตวัเองจะติดขดั
ไง  

แลว้ประสาเรา อยา่งเช่นหลวงตา หลวงตาท่านบอกเลย เวลาหลวงปู่มัน่ตายน่ีนะ ไปรําพึง
รําพนันะ ครูบาอาจารยเ์ราก็ไปแลว้ คาํน้ีสาํคญัมาก แลว้ต่อไปน้ีถา้เกิดหวัใจมนัติดขดัจะไปฟัง
ใคร จะใหใ้ครสอน เพราะหวัใจดวงน้ีมนัไม่ฟังใคร มนัไม่ยอมฟังใคร มนัยอมฟังเฉพาะหลวงปู่
มัน่องคเ์ดียว แลว้หลวงปู่มัน่ก็ตายไปแลว้ แลว้เราจะหาท่ีพึ่งไดอ้ยา่งไร ไปนัง่ร้องไหเ้ป็นคร่ึงๆ 
วนันะ ไปนัง่อยูป่ลายเทา้แลว้ร้องไหเ้ป็นคร่ึงๆ วนั ใจดวงน้ีมนัเช่ืออยูเ่ฉพาะพระองคน้ี์ เช่ืออยูก่บั
อาจารยข์องเรา แลว้อาจารยข์องเราก็ตายแลว้ แลว้ตอนนั้นจิตท่านหมุนเตม็ท่ีดว้ย แลว้เราจะพึ่ง
ใคร พระอานนทก์็เป็นอยา่งน้ี พระพุทธเจา้จะนิพพานเสียใจมาก แลว้ถา้พระพุทธเจา้ตายไปแลว้
จะพึ่งใคร ออ้นวอนพระพุทธเจา้อยูน่ะ 

ทีน้ีออ้นวอนพระพุทธเจา้ อานนท ์เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึน ส่ิงนั้น
ก็ตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา เราจะตายในคืนน้ี แต่เธออยา่เสียใจ เราตายไปแลว้ ตอนน้ีไม่มีอะไรเลย 
เราตายไปแลว้ ๓ เดือนจะมีการสังคายนา เธอจะเป็นพระอรหนัตว์นันั้น ไอค้าํน้ี เธอจะเป็นพระ
อรหนัตว์นันั้น 
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แลว้พอถึงวนัสังคายนา พระกสัสปะก็เวน้ท่ีไวท่ี้หน่ึงว่าตอ้งมีพระอานนท ์ แต่ตอ้งพระ
อรหนัตเ์ท่านั้น ทีน้ีพระอานนทย์งัเป็นพระโสดาบนั ทีน้ีเขาจะทาํสังคายนากนัอยูแ่ลว้ ตวัเองมี
หนา้ท่ีใช่ไหม ตวัเองก็ตอ้งรีบขวนขวายใหต้วัเองใหไ้ด ้เพราะมนัมีปมในใจไง เพราะพระพุทธเจา้
บอกว่าวนัสังคายนาเธอจะเป็นพระอรหนัต์ แลว้นัน้ีเขาสังคายนา เขารอเราอยู ่ เดินจงกรมทั้งวนั
ทั้งคืนเลย เร่งเตม็ท่ีเลยล่ะ พอเร่งเตม็ท่ีเหมือนกบัความเพียรมนักลา้ พอกลา้เตม็ท่ีใช่ไหม จนเตม็ท่ี
แลว้มนัไม่ไหว พอไม่ไหว ก็นัง่สมาธิอยูใ่ช่ไหม ขอพกันิดหน่ึง ก็มนัเพลียเตม็ที ขอพกันิดหน่ึง 

เร่งอยู ่เร่ง จิตมนัไปวิตกคาํของพระพุทธเจา้บอกว่าวนัสังคายนาเธอจะเป็นพระอรหันตไ์ง 
ก็เร่งใหญ่เลยเพื่อจะเป็นวนันั้น ส่งออกไง พอบอกจะพกัผอ่นไง เออ! ถา้อยา่งนั้นมนัไม่ไหวแลว้ 
ขอพกัหน่อย พอพกัหน่อยนะ มนัปล่อย มนัปล่อยส่ิงท่ีพระพุทธเจา้บอก ปล่อยทุกอย่างหมดเลย 
แลว้จะเอียงลงนอนไง ก่ึงระหว่างนัง่กบันอน พระอานนทส์าํเร็จตรงนั้น มีองคเ์ดียว มีองคเ์ดียว 

ไม่ตอ้งไปสงสัยหรอก มนัเป็นบุญของท่าน เอง็อยา่ไปเอาแบบ เอง็ไม่ตอ้งเอาท่านั้นหรอก 
มนัเป็นบุญของท่าน เพราะอุปัฏฐากพระพทุธเจา้อยู ่๒๕ ปี รับใชพ้ระพุทธเจา้อยู ่๒๕ ปีน่ีบุญมาก 
มนัเป็นบุญของท่าน เป็นบุญกุศลของท่านเอง ถึงบรรลุธรรมโดยไม่เหมือนใคร เป็นท่าระหว่างนัง่ 
จะเอียงนอน ไม่ใช่อิริยาบถ ๔ ไม่ใช่นัง่ ไม่ใช่เดิน ไม่ใช่ยนื ไม่ใช่นอน ไม่ใช่ เอียงๆ มนัปล่อยหมด
พอปล่อยหมดแลว้ จิตมนัเร็วมาก น่ีไง ท่ีว่าชา้งกระดิกหู งูแลบลิ้น สวา่งโพลง พอเอียงลงจะนอน 
มนัพกั พอจิตมนัก็ถอนกลบั พอถอนกลบั ป๊ึง! พอสาํเร็จแลว้ดาํไปโผล่เลย 

โยม : ถา้อยา่งท่านอาจารยสิ์งห์ทอง 

หลวงพ่อ : ถา้สิงห์ทองไม่ใช่อยา่งน้ี คือไม่ใช่ท่าอิริยาบถน้ีไง ถา้ของอาจารยสิ์งห์ทอง 
หลวงตาพูดถึงมนัเป็นอิริยาบถของใจไง มนัเป็นอิริยาบถของใจ เพราะใจท่ีว่าขณะมนัขาด เขา
เรียกมนัขาด ทีน้ีอิริยาบถของใจคือว่าธรรมดาสมมุติเรานัง่ ยนื เดิน นอน เรารู้ท่าใช่ไหม ทีน้ีของ
อาจารยสิ์งห์ทองท่านหายไปเร่ือยๆ ไง มนัเป็นอิริยาบถภายใน มนัไม่ใช่ ของพระอานนทม์นัเป็น
อิริยาบถร่างกายเลย แต่ของอาจารยสิ์งห์ทองมนัเป็นเร่ืองอิริยาบถของใจ 

หลวงตา หลวงตาเวลาท่านกาํหนดของท่าน ถึงท่ีสุดป๊ับ พอมนัรวมป๊ับ ขาด มนัก็มีอาการ
ท่ีว่าโลกธาตุไหว ของหลวงปู่บวัท่ีว่าบ๊ึบลงไง นัน่อิริยาบถ มนัเป็นอิริยาบถของใจก็ขาดๆ แต่ของ
อาจารยสิ์งห์ทองมนัจางลงๆๆ มนัจางลง จางลงไปเร่ือยๆ จนหายไปเลย แต่เราก็ว่าเป็นขณะอยา่ง
นั้น 
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คือของอาจารยสิ์งห์ทอง ในความรู้สึกเรานะ เราว่าขณะก็มี คือมีอยา่งนั้นไง ของเราทีเดียว
จบใช่ไหม ของท่านค่อยๆ จางๆๆ ค่อยๆ ไป แต่ก็เป็นอิริยาบถของท่าน ในความคิดเรานะ แต่
หลวงตาท่านพูดอยา่งไรเราก็ฟัง แต่หลวงตาพูดนะ มนัเป็นดุลพินิจของหลวงตา แต่ถา้เป็น
ดุลพินิจเรานะ เราว่านัน่ก็คือขณะจิตของอาจารยสิ์งห์ทองไง 

แต่เวลาพระท่ีเขามาอา้งกนัน่ะ เวลาพระเขามาอา้งกนัเขาบอกว่าของอาจารยสิ์งห์ทองไม่มี
ขณะ ไม่มีขณะบา้ง แต่ถา้ในความเห็นเรา อนัน้ีก็คือขณะของอาจารยสิ์งห์ทองไง เพราะมนัไม่
เหมือนกนั มนัเป็นขณะของท่าน ฉะนั้น มนัเป็นกิริยาภายนอก กิริยาภายใน 

แลว้สงสัยน้ีเพราะอะไร เพราะอยากจะทาํหรืออยากจะเอามาเป็นตวัอยา่ง เพราะอะไร  

โยม : เพราะว่าอยากจะรู้ว่ามนัมีวิธีอ่ืนอีกไหม 

หลวงพ่อ : ยนื เดิน นัง่ นอนเราน่ีแหละ เอาตวัเราน้ีใหจ้บ ยนื เดิน นัง่ นอน ไอน้ัน่มนั
เหมือนกบัท่าพกัผอ่น มนัท่าระหว่างไง เหมือนท่าเรากา้วเทา้ มนัระหว่างกา้วเทา้ อนัน้ีท่าระหว่าง
เอียงลงนอน 

โยม : คือความเพียรท่านถึงตรงนั้นแลว้จริงๆ ไม่ใช่ว่าเพราะแค่น้ี 

หลวงพ่อ : ใช่ๆ 

โยม : กรณีท่านถึงเพราะความเพียร คือท่านทาํอยา่งอ่ืนมาเยอะ 

หลวงพ่อ : ใช่ ก็เราจะพูดตรงน้ีไงว่าชา้งกระดิกหู งูแลบลิ้น หรือสว่างโพลง เป็นอยา่งนั้น
ใช่ไหม ใช่ แต่กว่าจะเป็นมนัพร้อมมาแลว้ไง ไอค้นไม่มองตรงท่ีเราสร้างฐานมาพร้อม แลว้ถึง
ตรงนั้นป๊ับ อยา่งของหลวงปู่มัน่บอกชา้งกระดิกหู งูแลบลิ้น แพลบ! ขาดเลย แต่กว่าจะขาดตอ้ง
สร้างฐานมา สร้างมาเยอะมาก พระอานนทท่์านสร้างมาเยอะดว้ย แลว้ใจมนัไปเกาะไง ใจไปเกาะ
ท่ีคาํพระพุทธเจา้พยากรณ์ไวน่้ะ  

คาํว่า “ไปเกาะคาํพูด” คือสัญญา แลว้จิตไปเกาะคาํท่ีพระพุทธเจา้พยากรณ์ไวไ้ง คือสัญญา
ไวว้่าตอ้งตรัสรู้วนัสังคายนา แลว้น่ีเขาจดั เขาปูพรมกนัแลว้ จะสังคายนาอยูแ่ลว้ ทาํไมยงัไม่เป็น
สักทีหน่ึง พอปล่อยความคิดทั้งหมดมนัก็รวมกลบัมาเป็นตวัของมนัเอง พรึบ! เรียบร้อย  
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โยม : แลว้อยา่งน้ีถา้เรากาํหนดพุทโธตลอดเวลากถื็อว่าเป็นการภาวนาดว้ยใช่ไหมคะ 

หลวงพ่อ : ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ : ใช่ ถา้ทาํไดน้ะ ขอใหท้าํอยา่งน้ีไป ไม่ก่ีเดือน ทาํไปเร่ือยๆ แลว้เด๋ียวจะรู้ผล แต่
มนัจะมีอนัหน่ึงเท่านั้นน่ะ อนัหน่ึงท่ีว่าเราอยากรู้มาก อยากอะไรมาก มนัเป็นความอยาก เขาเรียก
ตณัหาซอ้นตณัหา แต่ก็ทาํมนัไปก่อนเถอะ แลว้ค่อยแกเ้อา อยา่งท่ีพูดเม่ือวานน้ี เวลาสอนมนัก็
ตอ้งสอนกนัมาอยา่งน้ี  

เวลาเราคุยธรรมะกนั เราคุยกนับ่อยคร้ัง อูฮู้! ธรรมะตอ้งเป็นอยา่งนั้นเลย เวลามีคนหดั
ใหม่มา เวลาเราสอน ไอพ้วกนั้นฟังแลว้จะงงเลย เอ๋! หลวงพ่อสอนผดิ ทาํไมสอนอยา่งนั้นล่ะ 

ไม่ใช่ เขาเป็นเดก็ใหม่มาก พวกเราน่ีนกัรบ อะไรก็เก่งหมด เดก็มนัเขา้มาตอ้งสอนวิธีจบั
ปืนใหม้นัก่อน มนัเขา้มาตอ้งสอนวิธีจบัปืน คนเป็นนกัรบนะ เขาสอนอะไรรู้ไหม เขาสอนวิธีลา้ง
ปืน เขาไม่สอนวิธีรบหรอก เขาสอนใหถ้อดปืน แลว้ทาํความสะอาดมนัน่ะ เอง็ทาํความสะอาดปืน 
ประกอบปืนจนเป็นแลว้กูค่อยสอนมึง 

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั พวกมาใหม่ ตั้งสติ กาํหนดพุทโธไปเร่ือยๆ ถา้ไม่ไดก้็พุทโธกบัลม
หายใจไป เด๋ียวค่อยแกไ้ขกนัไป ทีน้ีพอไอน้ัน่ โอ๋ย! นกัรบเขาตอ้งออกลาดตระเวนเวย้ มนัตอ้ง
ออกสนามสิ เอ!๊ ทาํไมสอน เอ!๊ มาถอดปืน ลา้งปืน 

น่ีไง เวลาพูดไปเราก็พูดถึง โอโ้ฮ! ออกสนามตอ้งเป็นอยา่งนั้นๆๆ อูฮู้! ใส่ไปเตม็ท่ีเลยนะ 
เวลาคนใหม่มาไม่สอนอยา่งนั้นนะ สอนถอดปืน มนัจะงงกนันะ เอ๊! หลวงพ่อสงสัยติงต๊องแลว้ 

แต่คนสอนมนัรู้วุฒิภาวะของคนรับ ของคนฝึกหดั ถึงไดบ้อกมีสูงมีตํ่าน่ีไง ไม่ใช่ว่ามาถึงก็
จะสอนกนัเลย จะออกรบเลยนะ เด๋ียวไป ขา้ศึกเขายงิตายนู่นไง มนัก็ออกเตม็ท่ีมนัก็รบเตม็ท่ีเลย
นะ พอรบไปแลว้มนัไม่ไหวไง เฮอ้! เลิกเถอะ กลบับา้นดีกว่า จบ 

มนัใจคนไม่เท่ากนั ใจคนไม่เหมือนกนั แต่ถา้เวลามาหาเรา ไปวดัไหนมาบา้ง ไปมาก่ีปี แต่
ถา้มีพื้นฐานมาแลว้นะ กใูส่เลย เพราะวา่เขาประกอบปืน เขาออกรบมาแลว้ แต่มนัแพบ้า้งชนะบา้ง
นะ ใส่กนัไดเ้ลย แต่บางทีมาใหม่เลย แลว้มาใหม่ บางทีนะ เห็นบ่อย มาใหม่เร่ิมตน้อะไรรู้ไหม กิน
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ขา้วม้ือเดียวไม่ได ้ไม่ได ้ตอ้งกิน ๒ ม้ือ ถา้มาใหม่นะ กินขา้วม้ือเดียวไม่ได ้ถา้มาใหม่เป็นอยา่งน้ี
เลย ไม่ได ้กินขา้วม้ือเดียวไม่ได ้

แต่ถา้มนัไปอยูว่ดัป่าเราแลว้นะ มนัไม่กลวัแลว้ ถา้มาน่ีสอนไดเ้ลย แต่ถา้มาจากวดับา้น มา
จากหดัใหม่ ไม่ได ้ไม่ได ้อะไรก็ไม่ได ้อา้ว! ไม่ไดก้็อยูไ่ปก่อน พออยูไ่ปก่อน ถา้มนัมีแววเด๋ียวมนั
ทิง้เอง เด๋ียวมนักินม้ือเดียวเอง เด๋ียวมนัสู้เอง ถา้มนัมาใหม่ ไม่ได.้..ไม่ไดม้าอีกแลว้เวย้ มนัก็ตอ้ง
อยา่งน้ีแหละ 

หลวงตาถึงบอกไง เราฟังเม่ือก่อนก็เฉยๆ พอตอนหลงัมาคิดมาก ในวงกรรมฐานเรา ใน
ครอบครัวกรรมฐาน ไม่ใช่ธรรมยตุนะ ธรรมยตุทั้งหมดคือฝ่ายธรรมยตุ ธรรมยตุท่ีออกปฏิบติัมนั
มีอยูแ่ค่ไหน ในครอบครัวกรรมฐาน แลว้ในสายหลวงปู่มัน่ แลว้ในกลุ่มปฏิบติั เหลือก่ีองค ์ไม่ใช่
ว่าใหญ่โตกวา้งขวางหรอก น่ีเราไปมองภาพทั้งหมดของสังคมไง 

เวลาท่านพูดน่ะ ท่านพูดวงนอก สังคม แกงหมอ้ใหญ่ ท่านพูดถึงในครอบครัวเรา องคน์ั้น
เป็นอยา่งนั้น ใส่แลว้ ไอน้ัน่ผดิ ไอน้ัน่ถูก แต่ถา้เป็นขา้งนอก ครอบครัวใหญ่ สายหลวงปู่มัน่ แต่
บางทีท่านก็พูดนะ เรามัน่ใจ มีคนไปถามไง วนันั้นฟังอยูใ่นวิทยนุะ มีคนศรัทธามากเลย ไปกราบ
ท่าน “อู๋ย! ดิฉนัศรัทธามากเลย ลูกศิษยส์ายหลวงปู่มัน่สุดยอดเลยค่ะ” 

ท่านพูดสวนเลยนะ สงสัยคนมนัแบบกาํลงัศรัทธาเตม็ท่ี ท่านพูดนะ เราจาํแม่นเลย “เรา
มัน่ใจว่าในสายหลวงปู่มัน่ก็มีดีและมีชัว่ปนกนั” 

คือคนนั้นมนักาํลงัเตม็ท่ีมาตอ้งเบรกไวก่้อนไง เด๋ียวมนัจะไปเสียใจ เหมือนเคร่ืองบิน ไป
ผดิหวงัป๊ับจะด่ิงลงเลยไง ท่านเตือนไวก่้อนเลย “ในสายหลวงปู่มัน่ เราก็แน่ใจวา่มีดีและชัว่ปน
กนั” คือไม่ใช่ว่าสายหลวงปู่มัน่แลว้ตวัเองมัน่ใจมาก โอโ้ฮ! เหมือนเคร่ืองบินเลย กาํลงัเหินเลยนะ 
ไปเตม็ท่ีเลย ศรัทธามนัข้ึนเตม็ท่ีเลยนะ ไม่รู้วนัไหนหวัปักนะ วนัไหนมนัไปเจออะไรผิดหวงัก็หวั
ปักเลย หมดเลย ท่านพูดเลยนะ ท่านพูดมาเราฟังซ้ึงมาก ท่านพูดเอง แต่เวลาท่านพูด ฉะนั้น เวลา
พูดถึงวงปฏิบติัภายในมนัถึงคุยกนัไดเ้น้ือๆ 

แต่ถา้มาพูดวงกวา้ง อยา่งท่ีว่า “พระไตรปิฎกว่าอยา่งนั้น สายนั้นว่าอยา่งนั้น” 

อา้ว! ถา้ว่าอยา่งนั้นนะ ถา้จะใหพู้ดตามจริงนะ เราลบลา้งหมดเลย ถา้ลบลา้งหมดไปแลว้
สะเทือนใจไหม ฉะนั้น ถา้มนัสะเทือนใจ ไม่พูดดีกว่า แต่ถา้จะใหพู้ดนะ เพราะสายเป็นอยา่งนั้น
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ใช่ไหม เพราะคาํว่า “สาย” เขาเช่ือผูน้าํ ฉะนั้น ถา้เช่ือผูน้าํ มนัตอ้งลบลา้งว่าผูน้าํผดิ ใหเ้ขาเห็นว่า
ผดิถูกก่อน เขาถึงจะปล่อยตรงนั้น แลว้ถา้เราจะไปลบลา้งผูน้าํเขาผดิ สะเทือนใจไหม ถา้อยา่งนั้น
นะ เราบอกว่าเราไม่พูดดีกวา่ 

แต่ถา้จะแกไ้ขกนั เราตอ้งบอกว่าตรงนั้นผิด ถา้เขาถอนตรงนั้นป๊ับ เขาถึงจะมายอมรับ
ความถูก ถา้เขาไม่ยอมถอนความผดิมา เขาจะเอาความถูกน้ีไปเจือจานกบัความผดิเขา มนัก็มัว่กนั
อยูน่ัน่ น่ีในการปฏิบติัเวลาจะสอนกนัน่ะ 

ฉะนั้น เวลามาเราจะถามเลย มาจากไหน ไปอยูก่บัเขามาก่ีปี จะดูว่ามนัเขา้สายเลือดลึกแค่
ไหน แลว้ค่อยๆ ร่อนกนัมา เราถึงซ่ึงหลวงปู่มัน่แลว้พูดบ่อย การแกจิ้ตไม่ใช่ของง่ายว่ะ คนไม่เป็น
แกไ้ม่ได ้แลว้ผูเ้ฒ่าจะตายแลว้นะ ใครภาวนาใหรี้บภาวนามา หาคนแกจิ้ต หาคนแกจิ้ตไดย้ากมาก 

ซ้ึงใจมาก เพราะเราเองเราก็โดนท่านบ้ีมา ถา้ไม่บ้ีมาก็ไม่มาเป็นอยา่งน้ี โดนบ้ีมา
เหมือนกนั แลว้ตอนบ้ีก็ อ้ือหืม! ใส่กนันะ เรารู้เราเห็นของเรา แต่รู้โดยกิเลส มนัรู้อยู ่แต่มนัมีผดิ
คร่ึงหน่ึง 

ความเห็นท่ีเราเห็นกนัอยูน่ี่เร่ิมตน้มนัจะถูกคร่ึงหน่ึง ผดิคร่ึงหน่ึงรวมกนั ๕๐-๕๐ ขณะท่ี
จิตดีนะ ๕๐-๕๐ แต่พอถอยป๊ับ กิเลสหมดเลย แลว้เวลาไปรายงานท่าน ไปใหท่้านช่วย ท่านจะว่า
อยา่งไร เวลาปฏิบติัมา ๕๐-๕๐ ทั้งนั้นน่ะ ไม่เป็นไรมาเลย มนัมีถูกมีผดิปนกนัอยูน่ัน่น่ะ เพราะเรา
มีกิเลส ไอเ้ร่ืองถูกเลยไม่มี ไม่ใช่ว่าปฏิบติัแลว้ ทางโลกจะคิดเลยว่าปฏิบติัแลว้ขาวสะอาด จะดีไป
หมดเลย 

มึงยงัไม่รู้จกักิเลสมึงหรอก กิเลสมึงจะซดัใหมึ้งหวัปักดิน ครูบาอาจารยท่์านถึงรู้จกัฤทธ์ิ
กิเลสไง แลว้ไม่ใช่ใครหรอก ใจมึงทั้งนั้นน่ะทาํลายมึงเอง แลว้ถึงท่ีสุดมนัผา่นไปได ้

หมดหรือยงั  

โยม : เวลาท่ีมาหาอาจารย ์ความมุ่งหมายท่ีการใหม้า พสูิจน์ในส่ิงท่ีเราทาํ 

หลวงพ่อ : เป็นคาํถามโยมหรือเป็นคาํถามใคร 

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 
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หลวงพ่อ : ใช่ ถา้พูดถึงโยม โดยหลกั คาํพูดน้ีตอ้งเป็นคาํพูดของเรา ว่าถา้เราเป็นครูบา
อาจารย ์เราตอ้งช้ีถูกช้ีผดิ ส่วนใหญ่เราจะช้ีถูกช้ีผดิ แต่คาํวา่ “คาํถามใคร” บางคนถา้เขาปฏิบติั เขา
ก็อยากจะตรงน้ี อยากใหช้ี้ถูกช้ีผดิ แต่บางคนเขาก็มีเล่ห์มีเหล่ียม มีลบัลมคมในมา เขากไ็ม่ตอ้งการ
ช้ีถูกช้ีผดิ บางคนเขาก็จะมาลว้งความลบั บางคนเขาจะมาดู 

โยม : คือท่ีแบบพระอาจารยบ์อกว่าคนเราเวลาปฏิบติั 

หลวงพ่อ : ใช่ 

โยม : มีส่วนผดิ 

หลวงพ่อ : ใช่ 

โยม : แลว้ไอส่้วนผดิส่วนถูก ตวัเราเห็นมนัอยู ่

หลวงพ่อ : ไม่รู้หรอก  

โยม : ไม่รู้ 

หลวงพ่อ : ใช่ 

โยม : ตอ้งมีคนท่ีจะช่วยแนะนาํ 

หลวงพ่อ : ใช่ เพราะอยา่งน้ีไง กรรมฐานถึงติดอาจารย ์ท่ีหลวงตาว่าไง เพราะส่วนใหญ่เรา
จะไปหาอาจารย ์ ส่วนใหญ่เราจะฟังเทปของท่านก่อน อ่านหนงัสือของท่านก่อน ถา้เราเช่ือมัน่
แลว้เราถึงเขา้ไปหาท่าน พอเขา้ไปหาท่านป๊ับ ถา้จิตมนัลงนะ มนัจะรีบภาวนาเตม็ท่ีเพื่อจะใหค้น
ช้ีแนะ แลว้พูดกบัเราเลย เราลง ๒-๓ ปี ทีแรกท่ีเล่าใหฟั้ง แลว้พอไปหลวงปู่จวนน่ะ “อวิชชาอยา่ง
หยาบสงบตวัลง อวิชชาอยา่งกลางไม่เห็น อวิชชาอยา่งละเอียดยงัเตม็ในหวัใจเลย” มนัก็รีบภาวนา
เพราะมนัเช่ือแลว้ พอภาวนาไดผ้ลป๊ับ เคร่ืองบินตก เราเขา้ไปบา้นตาดเลย มนับงัคบัตวัเองเขา้
บา้นตาดเลย เพราะไอค้นช้ีถูกช้ีผดิมนัไม่มี 

แลว้พอเขา้ไปอยูบ่า้นตาดมนัพูดกบัตวัเองอยา่งไรรู้ไหม มึงเขด็ไหม มึงอยูเ่ม่ือก่อนมามึง
ไปถามครูบาอาจารยอ์งคไ์หนก็สอนมึงผดิๆ หมดเลย แลว้มึงเองก็หลงผดิ เพราะมึงหวัคว ํ่า เพราะ
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ตวัเองมนัเป็นสมาธิแลว้มนัเส่ือมมาหลายร้อยหน ตวัเองก็หลงผดิหลงถูกมาตลอด ไปหาครูบา
อาจารยก์็สอนผดิสอนถูกมาตลอด บดัน้ี บดัน้ีครูบาอาจารยอ์ยูบ่นกุฏิ กุฏิหลวงตาอยูน่ี่ แลว้มึงอยูท่ี่
ร้าน มึงเร่งภาวนาสิ คนจะสอนมึงรอมึงอยูน่ี่ รอมึงอยู ่โอโ้ฮ! มนัเร่งความเพียรนะ มนัทุกขย์ากมา
มหาศาล เราเองน่ีแหละ ความคิดอยา่งนั้นมนัจะปลุกเร้าตวัเองตลอดเวลาอยูบ่า้นตาด  

คนรอแกมึ้งนัง่อยู่น่ี คนรอแกมึ้งน่ะ นัง่อยู่บนกุฏิน่ี มึงเร่งเขา้ เร่งเขา้ๆๆ อยูบ่า้นตาดเราทาํ
อยา่งน้ีตลอด ถา้ออกมาจากวดัก็เร่งเขา้ไป ก็เขา้ไปถามอีก เวลาออกมาขา้งนอกป๊ับ ตอ้งกลบัไป
ชาร์จไฟ ตอ้งกลบัไปใหท่้านด่า 

ก็เป็นอยา่งน้ีไง ถา้คนเราภาวนายงัไม่ติด ยงัไม่เห็นถูกเห็นผดิมนัก็ยงันอนใจ แต่ถา้คนใด
ภาวนาเห็นถูกเห็นผดิ เห็นการขดัแยง้แลว้มนัจะหาคนบอก เพราะเหมือนเรางง ซ่ือบ้ือๆ ตลอด งง 
ไปไม่รอดหรอก ก็ตอ้งไปใหท่้านทุบหวัสักทีหน่ึง 

โยม : เหมือนมาใหอ้าจารยด่์าเราตอนน้ี 

หลวงพ่อ : ไม่เหมือน เวลางงๆ ก็ตอ้งเขา้ไปใหท่้านเอาไมฟ้าดหวัสักทีหน่ึง มนัก็หูตาสว่าง
ออกมา เด๋ียวมนัก็เขา้ไปใหฟ้าดสักทีหน่ึง เพราะในวงกรรมฐานมนัเป็นกนัอยา่งน้ี ในวงปฏิบติัมนั
ถึงเป็นของจริง ฉะนั้น พอฟังทฤษฏีแลว้มนัถึงฟังออกไง แลว้ฟังออกแลว้ถึง โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! เลย น่ี
เขาเรียกลงใจ ถา้เราลงใจครูบาอาจารยอ์งคไ์หน เราจะเช่ือท่าน เราจะฟังท่าน แลว้มนัจะแกไ้ขกนั
ได ้ ถา้มนัไม่ฟังนะ หูซา้ยทะลุหูขวา ไม่ทะลุธรรมดานะ หวัใจมนัยงัเยาะเยย้นะ “หืม! แค่น้ีจะมา
สอนกู กูเก่งกว่ามึงอีกน่ะ” แต่ขา้งนอกทาํกราบทาํไหวน้ะ แต่ใจทิฏฐิ โธ่! กิเลสไม่ธรรมดาหรอก 
มนัอยูใ่นหวัใจ มนัว่ามนัแน่ ทั้งๆ ท่ีมนัโง่เป็นควาย 

หมดหรือยงั เอาล่ะเนาะ เอวงั 


