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ตั้งใจฟังธรรมนะ ธรรมของพระพุทธเจา้มนัละเอียด มนัตอ้งมีความต่ืนตวัตลอดเวลา ครูบา

อาจารย ์ เวลาไปอยูก่บัท่าน ท่านจะใหต่ื้นตวัตลอดเวลา เพราะต่ืนตวัคือสติไง ครูบาอาจารยท่์าน

ว่า “กเิลสมนัจะใหญ่เท่าคลืน่ขนาดไหนกแ็ล้วแต่ มสีติมนัจะยบัยั้งได้” ถา้มีสติ มีสติ ทาํทุกอยา่ง

ได ้มีสติมนัยบัย ั้งได ้ถา้ขาดสติ เราถึงตอ้งต่ืนตวั อยา่ไปนอนจมกบัมนั กิเลส กิเลสมนัร้ายนกั 

เวลาเราเป็นคฤหสัถ ์ เราก็เห็นทุกขเ์ห็นภยั เราก็อยากจะบวช อยากจะเป็นนกัรบ อยากจะสู้

กบักิเลส ไม่อยากเกิดอีกแลว้ ไม่อยากเกิดอีกแลว้ แต่พอบวชข้ึนมาแลว้ เราบวชข้ึนมาเพื่ออะไร? 

เราบวชข้ึนมาชาํระกิเลส เราไม่ไดบ้วชมาส่งเสริมกิเลสนะ 

เวลาบวชข้ึนมา อุปัชฌายญ์ตัติจตุตถกรรม ญตัติข้ึนมาเป็นพระ เป็นสมมุติสงฆ ์ เป็นผู ้

พร้อม เป็นนกัรบ เป็นภิกษุ เป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร จะมาสู้กบักิเลสไง จะต่อสู้กบักิเลส กิเลส

มนัคืออะไร กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจของเรา กิเลสไม่อยูใ่นสังคม กิเลสไม่อยูใ่นหมู่สงฆ ์กิเลสไม่อยูท่ี่

ไหนเลย กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจของเรา ถา้กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจของเรา เราตอ้งต่อสู้กบักิเลสของเรา 

ถา้เราต่อสู้กบักิเลสของเรา หนา้ท่ีของเราคือเอาความคิดเรา เอาทิฏฐิมานะของเราไวใ้นอาํนาจของ

เรา ไม่ใช่ใหค้นอ่ืนเขายอมรับ ถา้คนอ่ืนยอมรับ ยอมรับนะ 

ดูสิ ในสมยัพุทธกาล อาจารยธ์รรมกถึกกบัวินยัธรเขาทะเลาะกนั อาจารยธ์รรมกถึกเขา้

หอ้งนํ้าแลว้ลืมนํ้าไว ้ เทนํ้าไม่หมด ถา้เป็นท่ีส่วนบุคคลเหลือไวไ้ด ้ แต่ถา้เป็นท่ีสาธารณะ เหลือไว้

เป็นอาบติัทุกกฏ น่ีเหลือนํ้าไว ้แลว้วินยัธรไปเห็นเขา้ บอกว่า “นํ้าเหลือไวเ้ป็นอาบติัรู้ไหม” 

“ผมไม่มีเจตนา” เป็นธรรมกถึกไง ชาํนาญในการเทศน์ ชาํนาญมาก แต่วินยัเขา้ใจอยู ่ แต่

บางทีมนัเผลอได ้พอมนัเผลอได ้“ผมไม่ไดต้ั้งใจ” 

“ถา้ไม่ตั้งใจ อยา่งนั้นไม่เป็นอาบติั” 
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น่ีไม่ไดต้ั้งใจ ไม่เป็นอาบติั พอไม่เป็นอาบติัก็ไม่ปลงอาบติั พอไม่ปลงอาบติั แลว้ก็ไปพดู

กนั “ธรรมกถึกอวดแต่สอนคนอ่ืน ไม่รู้จกัสอนตวัเอง” วินยัธรก็พดูกนัไป ไปบอกลูกศิษย ์ลูกศิษย์

ก็พดูต่อ พอพดูต่อ พวกลกูศิษยก์ม็าพดูกบัลูกศิษย ์ ลูกศิษยก์็ไปฟ้องอาจารย ์ อาจารยก์็บอกว่า 

“อา้ว! ก็บอกว่าเราไม่ไดต้ั้งใจ ถา้มนัเป็นอาบติัก็จะปลงอาบติั ก็บอกว่าถา้ไม่ไดต้ั้งใจก็ไม่เป็น

อาบติั พอไม่เป็นอาบติัแลว้ไปพดูว่าเป็นอาบติัไดอ้ยา่งไร อยา่งน้ีเป็นอาบติัปาจิตตีย ์ เพราะมุสา” 

อา้ว! วินยัธรว่ามุสา มุสาว่า “ถา้นํ้าเหลือไวใ้นขนั มนัเหลือไว ้มนัเป็นอาบติั” 

“อา้ว! ถา้เป็นอาบติั ผมก็จะปลงอาบติั แต่ผมไม่มีเจตนา” 

“ถา้ไม่เจตนาก็ไม่เป็นอาบติั” 

พอไม่เป็นอาบติั ไปบอกกบัลูกศิษยว์่าเป็นอาบติั ก็ปรับอาบติัทุกกฏ ธรรมกถึกก็ปรับตรงน้ี

เป็นปาจิตตีย ์ อา้ว! ต่างคนต่างปรับกนัไป จนทะเลาะเบาะแวง้กนัไป ไอค้าํว่า “เบาะแวง้” การ

ทะเลาะเบาะแวง้มนัเป็นการทะเลาะเบาะแวง้โดยขอ้เทจ็จริง โดยเน้ือหาสาระ ไม่ใช่เล่ห์เหล่ียม 

แต่ดูสิ ดูเวลามนัมาอดอาหาร มนัอดอาหารมนัไป มนัอดอาหารเพื่ออะไร ก็รู้ๆ อยู่ การอด

อาหารมนัมีเล่ห์กระเท่ของมนั ถา้การอดอาหาร เราก็อดอาหารมาเยอะแลว้ เร่ิมตน้ก่อนจะอด

อาหาร เราอยูใ่นสังคม พระเรามาบวชมนัมาบวชแต่รูปกาย มนัเป็นสมมุติสงฆ ์ มนัไม่ไดบ้วช

หวัใจหรอก พระเรากมี็กิเลสทั้งนั้นน่ะ ทีน้ีพระเรามีกิเลส คนถา้มีเชาวน์ปัญญา อยา่งเราอดอาหาร 

ไปทางอีสาน ใหม่ๆ ไม่กลา้อดอาหาร เพราะว่าเราเป็นคนจริง พอคนจริงทาํอะไรข้ึนมา ฝ่ายท่ีเขา

ไม่เห็นดว้ยเขาก็ไม่เห็นดว้ย พอเขาไม่เห็นดว้ย เราทาํอะไรไป มนัก็ธรรมดาใช่ไหม เราเป็นพระ

ดว้ยกนั เราอยูใ่นหมู่สงฆด์ว้ยกนั เขาก็มีเล่ห์เหล่ียม มีกระเท่เร่ เขาจะดกัหนา้ดกัหลงั เราก็ไม่กลา้

อดอาหาร ใชผ้อ่นเอา ผอ่นเอา ผอ่นเอาท่ีว่าฉนัวนัละคาํ ขา้วเหนียวมา ป้ันไวค้าํเดียวในกน้บาตร 

เวลาอาหารมา แกงโฮะมา ตกันํ้าใส่แค่หยดขา้ว ฉนัวนัละคาํๆ ภาวนามา เพราะต่อสู้กิเลส ต่อสู้กนั

มา น่ีทาํความดีเพื่อความดีไง 

ถา้ทาํความดี ในวิกฤติอยา่งไร เขาจะปิดลอ้มอยา่งไร เราก็ทาํของเราได ้แต่ถา้เราอดอาหาร

เลย พออดอาหารป๊ับ อดอาหารดว้ยกนั เขาก็มีเณรอุปัฏฐากมีอะไรใช่ไหม ถา้เราอดอาหารป๊ับ มนั

จะมีเหตุกระทบกระเทือนเราได ้เราถึงไม่เขา้มุมอบั เราอยูข่องเรา เราจะไม่ยอมทาํตวัเราใหเ้ป็นมุม

อบัเลย เราจะมีทางออกตลอดเวลา เราจะไม่ใหเ้ป็นมุมอบั เห็นไหม เราผอ่นมาตลอด พอเขา้ไป

บา้นตาด สภาพแวดลอ้มมนัใหแ้ลว้ เพราะผูน้าํท่ีปกครองสงฆใ์หโ้อกาสเตม็ท่ี แลว้ก็จะปกป้อง
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ผลกระทบจากเราได ้พอลงใจป๊ับ อดอาหารเลย พออดอาหาร มนัไดผ้ลมาก ใจมนัเรียกร้อง เพราะ

มนัผอ่นมานาน ผอ่นมาเป็นปีๆ เลยล่ะ ฉนัม้ือละคาํเดียว วนัหน่ึงกินขา้วคาํเดียวมาตลอดเลย 

เวลามนัอดอาหารไป ดว้ยจิตท่ีมนัสะอาด ดว้ยการประพฤติปฏิบติัเพื่อชนะใจตวัเอง ทาํ

เพื่อเราเป็นการทาํเพื่อผลประโยชน์ของเราเอง เดินจงกรม มนัไล่เขา้มา จิตมนัไล่เขา้มา มนัขาด

หมด มนัว่างหมดเลย น่ีอดอาหารคร้ังแรกไดป้ระโยชน์มาก การอดอาหารมีประโยชน์มาก 

แลว้เราอยูใ่นหมู่สงฆ ์ มีการอดอาหารกนั อดอาหารมาเพื่ออะไร? เพื่อจะใหค้รูบาอาจารย์

ชมไงว่าคนน้ีอดไดม้าก อดไดน้อ้ย เราเห็นมา เร่ืองการอดอาหาร เร่ืองเล่ห์กลของการกระทาํ ถา้ทาํ

เพื่อการชาํระกิเลส จะไม่มีใครเดือดร้อนเลย เพราะเราทาํเพื่อเรา พอเราทาํชาํระกิเลส ทุกคนจะเขา้

มาช่วยเหลือ เพราะคนเห็นบวกก็มี เห็นลบก็มี ไอน้ัน่มนัเร่ืองของเขา ถา้เราไม่ไปยุง่กบัเขา ตบมือ

ขา้งเดียวไม่ดงัหรอก มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะตบมือขา้งเดียว 

แต่น่ีมนัมาอดอาหาร เอาการอดอาหาร ๕ วนั ๑๐ วนั ๒๐ วนั ๕๐ วนั อดแลว้เท่ียวไปกุฏิ

ไปเทศน์สอนคนอ่ืนทาํไม การอดอาหาร เราลงทุนถึงกบัเราเสียกระเพาะอาหาร เราอดอาหารก็เพื่อ

การภาวนา ไม่ใช่อดอาหารเพื่อไปสุมหวัคุยกนั ไม่ใช่อดอาหารมาเพื่อไปทาํอยา่งอ่ืน การอด

อาหาร ต่อไปในอนาคต นํ้ายอ่ยมนัจะตอ้งทาํใหก้ระเพาะอาหารไม่สมบรูณ์ ทีน้ีไม่สมบรูณ์ เรา

ลงทุนลงแรงขนาดน้ีแลว้ เราตอ้งทาํประโยชน์มาใหส้ม เพราะเราลงทุน ลงทุนแลว้เราตอ้งให้

ผลตอบแทนใหส้มกบัท่ีเราลงทุนไป ไม่ใช่ลงทุนเสียเปล่า เราลงทุนทาํไม ลงทุนอดอาหาร เรา

ลงทุนอดนอน เราลงทุนกนัทาํไม เราลงทุนกนัเพื่อจะประพฤติปฏิบติัใช่ไหม เราลงทุนเพื่อจะ

ชาํระกิเลสเรานะ เราลงทุนเพื่อชนะกิเลสเรา เราตอ้งเอาชนะกิเลสเรา 

ไม่ใช่ลงทุน ไม่ใช่เล่ห์เหล่ียม ถา้เล่ห์เหล่ียม มนัมีคนท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเป็น

ธรรมดา 

ในปัจจุบนัน้ีพวกท่ีอดอาหาร เขาจะเห็นว่าเป็นอตัตกิลมถานุโยค การอดอาหาร 

พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อน พระพุทธเจา้หา้มดว้ย พระพุทธเจา้หา้มเพราะอะไร เพราะการอดอาหาร 

อยา่งเราเป็นคนซ่ือ ซ่ือว่าการอดอาหารเป็นคุณประโยชน์ เราจะอดอาหารไปเร่ือย อดอาหารจน

ตายเลย เห็นไหม อดอาหารตอ้งมีปัญญา 
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10ถ้าการอดอาหารเพือ่ให้คนยอมรับ อดอาหารเพือ่อวดเขา ปรับอาบัติทุกอริิยาบถเลย ปรับ

อาบัติทุกกริิยาการเคลือ่นไหวที่การอดอาหารน้ัน แต่ถ้าการอดอาหารน้ันเพือ่ชําระกเิลส เราตถาคต

อนุญาต10 น่ีอยูใ่นบุพพสิกขา อดอาหารเพื่อประโยชน์ ท่านอนุญาต แต่อดอาหารเพื่ออวด อดอาหาร

เพื่อตอ้งการการยอมรับ อดอาหารเพื่อเหยียบย ํา่คนอ่ืน ปรับอาบติัทุกกฏ ปรับอาบติัทุกกิริยาการ

เคล่ือนไหวเลย 

มนัเห็นมาตั้งแต่นั้นแลว้ เราถึงใหอ้อก เพื่อเตือนตลอด เราเตือนตลอด เทศน์น้ีเตือนตลอด 

การท่ีเรามาลงอุโบสถกนัมนัมีประโยชน์ตรงน้ี ถา้ไม่มีผูค้วบคุมอยู ่ ไม่มีคนคอยกลัน่กรองอยู่ เรา

จะทาํถูกตอ้งไดอ้ยา่งไร เราเห็นประโยชน์ของการท่ีมาลงอุโบสถร่วมกนั ท่ีตอ้งเดินทางมา แลว้

มาถึงมาฟังเทศน์ เพราะอะไร เพราะคนเทศน์เป็นคนกลาง แลว้คนกลางเป็นคนเคลียร์ใหปั้ญหาน้ี

มนัจบส้ินลงท่ีน่ี ไม่อยา่งนั้นนะ พดูถึงถา้ไม่มีเราอยูน่ี่ เหตุการณ์น้ียงัจะไปกว่าน้ีอีกมหาศาลเลย 

เพราะอะไร เพราะเราทาํโดยท่ีไม่มีใครรู้ทนัเราใช่ไหม เราทาํส่ิงใดจะไม่มีใครรู้ทนัเราเลย เรารู้

วาระจิต รู้ไปหมด 

รู้อะไร ในเม่ือยงัมุสาอยู ่ รู้อะไร ในเม่ือยงัเป็นมหาโจรอยู ่ พระเราทาํความผดิ เห็นแก่ผล 

เห็นแก่ลาภสักการะ น่ีเป็นโจร ส่ิงท่ีเราเป็นโจร เราไปหา แลว้มหาโจรน่ีไง มหาโจรชั้นอริยภมิูไง 

ว่าตวัเองมีคุณธรรม ใหเ้ขาเอามาใหถึ้งท่ีไง เห็นโจรทาํก็ไปติเตียนเขา ตวัเองเป็นมหาโจร ทาํไมไม่

คิดความเป็นมหาโจรของตวัเองบา้งล่ะ ตวัเองน่ีคือมหาโจรนะ 

แต่ส่ิงท่ีเรายงัรอเวลาอยู ่คือว่าพยายามเตือนอยู ่ เพราะอะไร เพราะมาทีไรเราเทศน์ทุกที ให้

ซํ้ าลงไป ใหย้ ํ้าลงไป ส่ิงนั้นมนัไม่ใช่ ถา้มนัใช่ เหตุผลมนัมี 

เวลาสอน “หา้มฟังเทศน์” หา้มฟังเทศน์ มนับอกไดเ้ยอะแยะไปหมดเลย “หา้มฟังเทศน์” 

เพราะอะไร เพราะใจดวงน้ีมนัยอมรับเขาไม่ได ้ มนัอิจฉาตาร้อนไง ถา้ธรรมะมนัอนัเดียวกนั ดูสิ 

เอตทคัคะ พระปุณณมนัตานีบุตรเป็นเลิศในการแสดงธรรม พระสารีบุตรเป็นเลิศในทางปัญญา 

เลิศทางปัญญากบัเลิศทางแสดงธรรม ดูความเลิศสิ ดูความเลิศต่างๆ ถา้คนอ่ืนเขาแสดงออก เขาทาํ

ส่ิงนั้นได ้ตวัเองไปอิจฉาตาร้อน ถึงว่าไม่ใหฟั้ง 

ทาํไมจะฟังไม่ได ้ การฟังธรรมเป็นส่ิงประเสริฐทีสุ่ด10 เพราะการฟังธรรม องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ ส่ิงท่ีมีฤทธ์ิมากท่ีสุดคือการบนัลือสีหนาท คือการแสดงธรรม 

อนุสาสนี การแสดงธรรม อนัน้ีชกันาํใหผู้ฟั้งนั้นเป็นพระอรหนัต์เลย ขณะพระพุทธเจา้เทศน์ พระ
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อรหนัตเ์ป็นแสนๆ องคเ์ลย แลว้น่ีไม่ใหฟั้ง ไม่ใหฟั้งแลว้บอก “การภาวนาตอ้งวางจิตไวเ้ฉยๆ” 

อา้งดว้ย อา้งว่า “ไม่เช่ือใหไ้ปฟังหลวงตา” 

หลวงตาท่านพดูอยู ่ “เรากาํหนดจิตไวเ้ฉยๆ” เพราะการปฏิบติัเร่ิมตน้ การปฏิบติัทุกคนมนั

ยงัจบัตน้ชนปลายไม่ได ้ ทุกคนปฏิบติัมาก็กาํหนดไว ้ ก็นึกว่าส่ิงน้ีถูกตอ้ง ถา้กาํหนดไวเ้ป็นสมาธิ

ไหม? เป็น ท่านบอกจิตน้ีแน่นหมดเลย แต่พอเวลามนัเส่ือมไป เส่ือมไปแลว้เอาข้ึนไม่ไดเ้ลย 

กาํหนดจิตไดว้นัสองวนัก็กลิ้งลงมา ไดส้องวนัก็กลิ้งลงมา สุดทา้ยแลว้ตอ้งกาํหนดพทุโธ เพราะ

มนัขาดคาํบริกรรม ท่านบอกท่านขาดคาํบริกรรม ท่านก็บริกรรมของท่าน 

อา้ง เวลาบอกไม่ใหฟั้ง ไม่ใหฟั้งเพราะเวลามีแง่มุมมามนัจะขดัแยง้กบัคาํสอนของตวั แต่

เวลาจะอา้งเพื่อผลประโยชน์ อา้งเพื่อผลประโยชน์ว่าถา้ไม่เช่ือใหไ้ปฟังเทศน์หลวงตาสิ 

ฟังเทศน์หลวงตา หลวงตาเวลาท่านสอน ท่านยกตวัอยา่งท่ีผดิ ตวัอยา่ง มนัมีตวัอยา่ง ทาํ

อยา่งน้ีมนัจะผดิ ตวัอยา่งท่ีถูก แลว้ตวัเองไม่มีวุฒิภาวะ พอไม่มีวุฒิภาวะ อา้งตวัอยา่งท่ีผดิว่าท่าน

เคยพดูไง “เราวางจิตไวเ้ฉยๆ วางจิตไวเ้ฉยๆ แลว้มนัเส่ือมไป” เวลามนัเส่ือมไปทาํไมไม่เขา้ใจ 

ว่า “กาํหนดจิตถูกไหม” ถา้มีคนไปถาม ในหนงัสือหยดนํ้าบนใบบวั มีนกัปฏิบติัผูห้น่ึงไป

ถามท่านว่า “กาํหนดจิตจนจิตนั้นว่างหมด ถูกไหม” 

น่ีไง กาํหนดจิตมนัทาํได ้ มนัทาํไดถ้า้มนัมีสติถา้มนัมีปัญญา แต่ถา้มนัทาํของมนัโดยท่ีมนั

ไม่เขา้ใจอะไรของมนั มนัไปแช่ไวเ้ฉยๆ มนัเป็นประโยชน์ไม่ไดห้รอก มนัจะเส่ือม มนัจะอยูข่อง

มนัไม่ไดเ้พราะมนัไม่มีจุดยนื คนเราไม่มีจุดยนื เป็นไปไม่ได ้

“น้ีดีนะท่ีเป็นคฤหสัถ ์ถา้เป็นพระ เราจะตีใหห้ลงทิศเลย” คือท่านจะเปล่ียนแปลง ไม่ใหท้าํ

อยา่งน้ี แต่เรายกตวัอยา่งท่ีผดิ แต่เราแยกไม่ถูกไง อาจารยอ์งคน้ี์ท่านพดู พดูไหม ท่านพดู

ยกตวัอยา่งท่ีผดิ ทาํอยา่งน้ีมนัจะผดิ ทาํอยา่งน้ีมนัจะไม่ถูกตอ้ง แต่เพราะเราไม่มีวุฒิภาวะ เห็นว่า

ท่านพดู คาํพดูของท่านคือถูกหมดไง ถา้เรายกเป็นครูบาอาจารยแ์ลว้ถูกหมด พดูถูกกมี็ พดูผดิก็มี 

พดูผดิไม่ใช่ท่านพดูผดิ ท่านยกตวัอยา่งท่ีผิดใหเ้ห็นว่าผดิ เวลาเทศน์ ดูสิ กิเลสมนัเป็นอยา่งน้ี ดูสิ 

เทวทตั เทวทตัทาํอยา่งไร เทวทตัมกัใหญ่ใฝ่สูง เทวทตัมีฌานโลกีย ์แปลงตวัได ้แสดงฤทธ์ิได ้แต่

พอคิดจะอกตญั�ูกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เส่ือมหมดเลย พอเส่ือมหมดไปแลว้เป็น

อยา่งไร พอเส่ือมหมดแลว้มนัก็มีแต่สัญญา มีแต่ส่ิงหลอกลวงในหวัใจ 
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น่ีก็เหมือนกนั เร่ิมตน้มนัโกหกมดเทจ็มาตั้งแต่แรก ถา้มนัโกหกมดเทจ็ ทาํไมเวลามาพดู

กบัคนอ่ืนแลว้ออกไปพดูอีกอยา่งหน่ึง อยา่งน้ีมนัเป็นนกัปฏิบติัไดอ้ยา่งไร นกัปฏิบติั เวลาครูบา

อาจารยท่์านเทศน์ ถา้ส่ิงท่ีเทศน์ออกไปแลว้มนักระเทือนใจเรา ธรรมะมนักระเทือนใจเรา แต่น่ีย ํ้า

แลว้ย ํ้าอีก ย ํ้าแลว้ย ํ้าอีก “รับรองก ูรับรองก”ู 

มนัเหมือนชฎิล ๓ พี่นอ้ง เวลาพระพทุธเจา้ไปทรมาน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เก่ง

มาก “สมณะองคน้ี์เก่งมาก แต่ไม่เหมือนเรา ไม่เหมือนเรา เราเป็นพระอรหนัต์ สมณะองคน้ี์เก่ง

มาก แต่ไม่เหมือนเรา เราเป็นพระอรหนัต์” 

น่ีก็เหมือนกนั ตอกย ํ้าอยูทุ่กวนั เวลาเทศน์ทุกวนับอกว่าใหย้ ํ้าลงตรงนั้น ใหย้ ํ้าลง ขุดบ่อนํ้า

ตอ้งใหไ้ดน้ํ้ าก่อน ไม่ใช่ไปปักหลกัว่าจะไปขุดบ่อนํ้าแลว้ก็ไปขุดบ่อหนา้ๆ แลว้บ่อหนา้ก็ขุดไม่

เสร็จ ไม่มีบ่อไหนสักบ่อหน่ึง แลว้บอกว่ารับรองเป็นอนาคามี 

10คากเิลสมงึน่ะ มนัรับรองห่าอะไร ไม่เคยรับรองสักคาํหน่ึง แล้วถามจริงๆ เวลามา รับรอง

มงึตรงไหน กไ็ม่ได้รับรอง กบ็อกให้ซ้ําไปๆ ซ้ําไปแล้วใครไปพดูว่ารับรอง 

“ก็ผมไม่ไดพ้ดูอีกล่ะ ผมไม่ไดพ้ดู” 

แลว้ไม่ไดพ้ดู ทาํไมคนเขามาหากเูขาบอกวา่เรารับรองๆ 

เราก็ถาม เรารับรองกบัใคร เราถามแลว้ไม่มีใครเลย ก็มาจากมึงเน่ีย แลว้มึงเวลาเขา้มาคุย

กบักกู็คุยกนัตวัต่อตวั แลว้กเูคยรับรองมึงตรงไหน 

แลว้เวลากรัูบรองข้ึนมา รับรอง เวลาคนท่ีเขาภาวนาเป็น เพราะอะไร เพราะเวลาเขามาหา 

เขาทา้เลย “อา้ว! หลวงพ่อซกัมาสิ” 

พอซกัไปแลว้บอก เออ! อยา่งน้ีใช่ 

แลว้บอกว่าใช่ก็บอกอีก เป็นไปไม่ได ้ ตอ้งทาํใจใหส้งบ แลว้เห็นกายภายใน เห็นกาย

ภายในเป็นอยา่งไร 

เห็นกายภายในมนัเป็นคาํพดู เป็นคาํพดูของมึงว่าเห็นกายภายใน แลว้เห็นจริงหรือเปล่า ถา้

เห็นจริง เวลาซกัไป เวลามาถึง 
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“อา้ว! ว่ามามนัเป็นอยา่งไร” 

“อา้ว! มนัขาด” 

“ขาดอยา่งไรล่ะ” 

“ก็มนัขาด” 

“แลว้ขาดอยา่งไรล่ะ” 

“ก็ไม่รู้ ก็มนัขาด” 

แลว้หมาท่ีไหนจะไปรับรองมึง ก็บอกใหซ้ํ้ า 

เพราะตวัเองทาํ คนทาํไม่เป็นมนัพดูไม่ถูกหรอก ถา้คนทาํเป็น มนัจะรู้ตามความเป็นจริง 

เพราะเราบอกว่าเราบอกใหพุ้ทโธก็ได ้อานาปานสติก็ได ้ปัญญาอบรมสมาธิก็ได ้

แต่คาํว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ” เป็นปัญญาวิมุตติ เขาบอกว่ามนัไม่เห็นดว้ย เห็นดว้ยไม่ได ้

เห็นดว้ยไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะเขารับรองเวลาคนท่ีเขาปฏิบติัไดใ้ช่ไหม แต่ไม่ไดรั้บรองมนั แลว้

ถา้พดูถึงถา้เห็นกายภายใน แลว้เห็นอยา่งไรล่ะ 

เวลาเราอธิบาย เราอยูก่บัหลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ เจ๊ียะพิจารณากาย เราตั้งกายข้ึนมาเลย 

พิจารณาไป กายมนัละลายลง อา้ว! เราก็เห็น เราก็ทาํ 

อา้ว! พิจารณากายก็สอน พิจารณาปัญญากส็อน กสูอนทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัเป็น มนัถูกตอ้ง มนั

เป็นไปได ้ แต่น่ีมนัไม่เป็น มนัเป็นไปไม่ได ้ ความคา้นอนันั้นมนัฟ้องถึงว่าตวัเองไม่รู้ มนัฟ้องว่า

ตวัเองไม่รู้ เพราะเร่ืองกิเลสมนัเป็นอยา่งน้ีมาตลอด ตั้งแต่เทวทตั ตั้งแต่สมยัพุทธกาล เวลาคนท่ีมนั

ไม่รู้จริง มนัจะคดัคา้น แลว้มนัพดูออกมา ดูเทวทตัสิ ทาํไมเทวทตัเวลาพดูแลว้ทาํไมพระตาม

เทวทตัไป ๕๐๐ ทาํไมญาติโยมอุปัฏฐากพระเทวทตั เพราะเทวทตับอกว่าใหอ้ยูป่่าเป็นนิจ ใหอ้ยู่

โคนไมต้ลอดไป ไม่ใหฉ้นัเน้ือสตัว ์ไม่ใหเ้ขา้กุฏิ ไม่ใหรั้บกิจนิมนต ์

“โอ!้ มนัเคร่งเวย้! โอ!้ มนัเห็นเวย้! มนัเป็นไปได ้โอโ้ฮ! ดีกว่าพระพุทธเจา้อีก” น่ีความคิด

โลกๆ มนัเห็นเป็นรูปธรรมไง เราเสนออะไรท่ีเป็นรูปธรรมมา โลกเขาเห็นได ้แต่ความจริงมนัเป็น
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อยา่งนั้นไหม ความจริงมนัเป็นอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมนั้นไหม รูปธรรมก็คือวิทยาศาสตร์ไง ถา้เสนอ

เป็นวิทยาศาสตร์ “โอโ้ฮ! ถูกตอ้งๆ เป็นวิทยาศาสตร์” 

วิทยาศาสตร์มนัเป็นกฎตายตวั ธรรมะมนัละเอียดอ่อนมาก กิเลสมนัละเอียดกว่านั้นอีก 

ละเอียดกว่านั้น วิทยาศาสตร์เป็นไปไม่ได ้ ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะจริตของคนไม่

เหมือนกนั แมแ้ต่พิจารณากายเหมือนกนั กิเลสขาดก็แตกต่างกนัไป พระอรหนัตล์า้นองค ์ ลา้นวิธี 

แมแ้ต่ทาํเร่ืองการพิจารณากายเหมือนกนัน่ีแหละ แต่เวลาขาด เวลาเป็นไป จะไม่มีซํ้ ากนัแมแ้ต่องค์

เดียว ถา้ซํ้ ากนัตอ้งผดิ 

แลว้จะมาบอกว่าตอ้งทาํอยา่งน้ีๆๆ น่ีไง คนโง่มนัมาอวดดีไง อวดดีว่าตอ้งเป็นวิทยาศาสตร์ 

ตอ้งทาํอยา่งน้ี ตอ้งอยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร ตอ้งไม่รับกิจนิมนต ์ตอ้งธุดงคต์ลอดไป ตอ้งไม่ฉนัเน้ือสัตว ์

น่ีไง คนมนัโง่ โง่เพราะอะไร โง่เพราะส่ิงน้ีเป็นกฎตายตวัใช่ไหม แลว้กิเลสของคนมนัหลากหลาย 

มนัแตกต่างกนัไป ส่ิงท่ีกฎตายตวัอยา่งน้ีมนัจะไปแกกิ้เลสใครได?้ มนัแกกิ้เลสไม่ได ้ถา้มนัเป็น ถา้

คนภาวนาเป็นพดูอยา่งน้ีไม่ไดห้รอก ถา้พดูอยา่งน้ี น้ิวทาํไมไม่เท่ากนั น้ิวโป้งกบัน้ิวช้ี น้ิวนาง น้ิว

ไหนสาํคญักว่ากนั น้ิวไหนสาํคญักว่า อา้ว! ถา้น้ิวโป้งสาํคญักว่า น้ิวโป้งมีน้ิวเดียว น้ิวโป้งทาํงาน

ไดไ้หม อา้ว! น้ิวไหนสาํคญักว่าน้ิวไหน 

มนัสาํคญัทั้ง ๕ น้ิว มนัสาํคญัทั้งมือน่ีแหละ มือมนัจบัตอ้งมนัหยิบของได ้มนัมีทุกน้ิว มนั

ช่วยเหลือกนั ไม่มีน้ิวไหนสาํคญักว่าน้ิวไหนหรอก น้ิวเราธรรมชาติสร้างมาใหเ้ป็นมือ มือน้ีจบั

ส่ิงของได ้ จะบอกว่าน้ิวอ่ืนไม่สาํคญั ใหน้ิ้วโป้งน้ิวเดียว...มึงจะบา้หรือ น่ีมนัเป็นวิทยาศาสตร์ ถา้

มนัเป็นไปตามวิทยาศาสตร์ เป็นความคิด มนัเป็นเร่ืองของโลก มนัไม่จริง 

10ถ้ามนัจริง ความจริงกบัความจริงไม่เคยขดัแย้งกนั ธรรมะของพระพทุธเจ้าจะไปช่องทาง

เดยีวกนั ไม่มกีารขดัแย้งกนัเลย ทาน ศีล ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แล้วแต่บุคคล แล้วแต่วธีิการ 

เร่ืองของทาน ศีล ภาวนา 

เร่ืองของทาน ผูเ้สียสละมีความศรัทธามีความเช่ือ ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาวิมุตติ มีศีล 

สมาธิ ปัญญา ใชปั้ญญาใคร่ครวญเขา้ไป ส่ิงท่ีใคร่ครวญเขา้ไป ถา้มนัใคร่ครวญเขา้ไป มนัเป็น

สัจจะความจริง มนัรู้จริงของมนั มนัปล่อยจริง มนัเป้าหมายเดียวกนั ท่ีหมายเดียวกนั อริยสัจอนั

เดียวกนั มนัจะวิธีไหน ไม่มีอะไรผดิอะไรถูก ถา้ผดิก็คือผดิ 
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แต่น่ีไม่ใช่อยา่งนั้น ถา้ไม่ถูกใจก ูผดิ ถา้ถูกใจก ูถูก น่ีมนัปฏิบติัเพื่อกิเลส ถูกใจอะไร ถูกใจ

เป็นประโยชน์กไูง ถา้ส่ิงใดเป็นประโยชน์ก ู ส่ิงใดทาํประโยชน์เพื่อกู ถา้กไูดป้ระโยชน์น่ีถูก ถา้

อะไรกไูม่ไดป้ระโยชน์นัน่คือผดิ ถา้อะไรมาขดัแยง้ทาํลายประโยชน์กน่ีูผดิ...น่ีมนัธรรมะของใคร 

มนัเป็นธรรมะของใคร 

แต่ถา้เป็นสัจจะความจริง เราจะพอใจหรือไม่พอใจไม่ได ้ มนัเป็นความจริงของมนัท่ีจะ

เกิดข้ึน ท่ีมนัจะเป็นสัจจะความจริง ถา้สัจจะความจริงมนัเป็นอยา่งนั้นมนัจะตอ้งเป็นอยา่งนั้น มนั

เป็นอยา่งนั้นข้ึนมา ทาํไมเวลาครูบาอาจารยท่์านสนทนาธรรมกนั ทาํไมท่านยอมรับกนัล่ะ ยอมรับ 

เวลาหลวงตาท่านไปคุยกบัหลวงปู่ ขาว ไปคุยกบัหลวงปู่ แหวน ทาํไมท่านยอมรับล่ะ ยอมรับว่า 

“มหาคา้นมาๆๆ” แลว้มนัวิธีการเดียวกนัไหม? มนัคนละวิธีการนะ มนัคนละวิธีการเพราะอะไร 

เช่น หลวงปู่ ขาว ดูสิ เวลาพิจารณา ไปท่ีโหล่งขอด ถึงท่ีสุดมนัปล่อยวางเขา้มาหมดแลว้

มาถึงตวัจิต จิตน้ีเปรียบเหมือนเมลด็ขา้ว รวงขา้ว ถา้รวงขา้วมนัตกดินมนัจะเกิดอีก ถา้รวงขา้วเขา

เก่ียว เขาอะไรแลว้ เขามาหุงหา มนัจะไม่เกิดอีก ใจเราเป็นอยา่งนั้น น่ีไปคา้นท่ีไหน มนัไม่คา้นเลย 

พิจารณากายมนัคา้นกนัตรงไหน 

แลว้หลวงตาท่านพิจารณาของท่านมา จิตน้ีเปรียบเหมือนกบัจุดและต่อมของพลงังาน แลว้

ท่านทาํแลว้ แลว้ใครคา้นใคร ทาํไมคนเขาเป็นกนั ทาํไมเขาไม่เห็นคา้นกนัเลย มนัเป็นความจริง 

แลว้น่ีมนัมาจากไหน ไม่เช่ือไม่ฟัง คา้นกนัไปหมดเลย หา้มฟังเทศน์คนโนน้ หา้มฟังเทศน์

คนน้ี หา้มฟังไปหมด จะใหฟั้งตวัเอง แลว้ตวัเองฟังอะไร? ไม่ตอ้งฟัง เพราะกเูทศน์ไม่ได ้ถา้มึงมา

หาก ูอา้ว! รู้หมด รู้วาระ รู้ไปหมด รู้อะไร 

ฌานโลกียน์ะ เทวทตัยงัเส่ือม หลวงปู่ เจ๊ียะท่านอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ ท่านถามหลวงปู่ มัน่เลยว่า 

“อภิญญาแกกิ้เลสไดไ้หม” เพราะตอนนั้นหลวงปู่ เจ๊ียะท่านเพิ่งภาวนาใหม่ๆ 

หลวงปู่ มัน่บอก “แกไ้ม่ไดห้รอก” 

“แลว้แกไ้ม่ได ้หลวงปู่ มัน่ทาํทาํไม” เพราะหลวงปู่ มัน่รู้ไปหมด รู้วาระจิต รู้ต่างๆ 

รู้ รู้น้ีหลวงปู่ มัน่บอกว่า “น้ีเอาไวเ้ป็นวิธีการสอนคน” 
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เหมือนกบัมนัเป็นเทคโนโลยเีอาไวด้กัใจคน เอาไวปิ้ดกั้น เหมือนกบัคนท่ีภาวนาเขาคิดถูก

คิดผดิ มีตรงน้ีเขา้ไป มนัเขา้ไปดกัตรงน้ีป๊ับ มนัจะแกไ้ขใหเ้ขาเปล่ียนแปลงใหเ้ขา้ถึงอริยสัจ การ

จะเปล่ียนแปลงเขา้ถึงอริยสัจ อนัน้ีมนัเป็นวิธีการท่ีพระพุทธเจา้รู้ พระพุทธเจา้มีของท่าน 

เวลาพระสาํคญัตนว่าเป็นพระอรหนัต ์ จะมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกไม่ตอ้ง ใหพ้ระไปดกัหนา้ไวก่้อน ใหพ้ระพวกนั้นท่ีจะเขา้มา

รายงานท่าน ใหเ้ขา้ไปเท่ียวป่าชา้ก่อน พอเขา้ไปป่าชา้ป๊ับ ไปพิจารณาซากศพ จิตใจมนัหวัน่ไหว 

พอจิตใจมนัหวัน่ไหว รู้ตวัเองว่าไม่ใช่เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ไม่ตอ้งมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้เลย เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดา เคร่ืองมือท่ีจะมาสั่งสอนคนน่ะมี

มาก 

หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่า ท่านสร้างบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตวเ์หมือนกนั ท่านมี

คุณธรรมทางน้ี ท่านมีพื้นฐาน พื้นฐานคือว่าส่ิงท่ีท่านส้ินกิเลสในหวัใจของท่านดว้ยอริยสัจ แต่ส่ิง

ท่ีเป็นวิธีการท่านเอามาใชส้อนคน แต่มนัก็เป็นดาบสองคมถา้ใชโ้ดยท่ีไม่ไดส้ังวรวา่มนัจะเป็น

ประโยชน์หรือเป็นโทษ ท่านเอามาใชต้ั้งแต่ตอนท่ีอยู่ท่ีถ ํ้าสาริกา หลวงตาองค์หน่ึงเวลานัง่

กลางคืนนัง่คิดถึงแต่ครอบครัวเดิม หลวงตาองคห์น่ึงเคยมีครอบครัวมา มานัง่วิตกตั้งแต่หวัคํ่า 

ออกไปจะเป็นอยา่งนั้น ว่าจะสอนลูกสอนหลานอยา่งน้ี จะทาํอยา่งนั้น 

หลวงปู่ มัน่กาํหนดจิตไปดู ถอยกลบัมา เท่ียงคืนกาํหนดไปดูก็ยงัคิดอยู่ คนเราถา้คิดถึง

ครอบครัว คิดถึงคู่ครอง คิดไดท้ั้งคืน กลางคืนกาํหนดไปก็ยงัเห็นอยู่ “เอะ๊! หลวงตาองคน้ี์ไม่หลบั

ไม่นอนเลยหรือ” กาํหนดจิตกลบัมา พอถึงช่วงใกลส้วา่งกาํหนดจิตไปดูก็ยงัคิดอยู ่

เชา้ข้ึนมาบิณฑบาตไป ดว้ยความเมตตาอยากจะเตือน อยากจะสั่งสอน ผา่นไป “หลวงตา 

แต่งงานใหม่กบัคู่ครองคนเดิมก่ีรอบ” แต่งงานใหม่กบัคู่เดิม คิดถึงเร่ืองครอบครัว เตือนเขา รุ่งเชา้

ไปอีกที หายไปเลย เขาตกใจมาก เห็นไหม การรู้จริง แมแ้ต่เอาไปเตือนเขาบอกเขา ถา้ใชไ้ม่เป็น

กาลเทศะ มนัยงัเป็นผลเสียเลย ตั้งแต่บดันั้นมา หลวงตาท่านเล่าใหฟั้ง หลวงปู่ มัน่ท่านสะเทือนใจ

มากว่าเคร่ืองมือท่ีจะเอามาใช ้ สุดทา้ยแลว้เวลาใชไ้ปแลว้มนัยงัเกิดผลเสีย ผลเสียเพราะเขาควรจะ

ไดส้ติ เขาควรจะตั้งสติ แลว้เขาควรจะเปล่ียนแปลงหรือสาํรวมระวงัใจของเขา เขากลบัเห็นว่าคน

มารู้ความลบัของเขา เขาตกใจ เขาอยูไ่ม่ได ้เขาตอ้งหนีไปเลย 
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ตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่ มัน่ท่านจะใช ้ ท่านไม่ใชต้รงๆ เวน้ไวแ้ต่คนนั้นหยาบมาก ท่านจะใช้

ตรงๆ ว่าคนนั้นเลวอยา่งไร เลวอยา่งไร แต่เวลาถา้ปกติท่านจะใชผ้า่นกระทบ ตีววักระทบคราด 

ท่านจะเอด็ไปทางหลวงตา เอด็ว่า “ทาํไมทาํตวัอยา่งนั้น ทาํไมทาํตวัอยา่งนั้น” แต่การทาํตวัอยา่งน้ี 

หลวงตาไม่ไดท้าํ พระองคอ่ื์นทาํ แต่เพราะหลวงตาเป็นเขียง ท่านเป็นมีดสับอยูบ่นเขียงนั้น ท่าน

บอกว่าตวัหลวงตาท่านทาํตวัท่านเป็นเขียง แลว้หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นมีดคอยสับคอยยาํ คอยสับคอย

ยาํหมู่คณะไง มนัใชต้รงๆ มนัใชไ้ป คนรู้จริงเขาจะรู้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ 

ไม่ใช่พรํ่าเพอ้ เพอ้เจอ้ เพอ้เจอ้ รู้นู่นรู้น่ี ไอน่ี้มหาโจร แลว้มหาโจรออกไปมนัจะมี

ประโยชน์อะไรข้ึนมา มนัก็หวงัเพื่อลาภสักการะ น่ีไง มนัเป็นศาสนาไหม มนัเป็นตวัอริยสัจไหม 

น่ีไง ท่ีมนัจะทาํลายศาสนา มนัจะทาํลายวดัวาอาวาสไง มนัจะทาํลายวดัวาเพราะอะไร เพราะ

ตวัเองมนัเป็นสิบแปดมงกุฎ พดูอะไรก็พดูไดท้ั้งนั้นน่ะ แลว้คนท่ีเขาเป็นสุภาพบุรุษเขากลา้พดู

อยา่งน้ีไหม แลว้ถา้พดูออกไปแลว้ส่ิงกระทบกลบัมามนัเสียหายท่ีไหน มนัเสียหายกบัอะไร? มนัก็

เสียหายกบัศาสนาน่ีไง แลว้ถา้ไม่มีผูรู้้จริงมนัก็เท่ียวแอบอา้งได ้ทุกคนไม่กลา้จะโตแ้ยง้ 

วนัน้ีจะรอเชค็บิลเลย มนัเสือกหนีไปก่อน เพราะส่ิงท่ีถนอมมา ส่ิงท่ีไม่พดูมา ไม่พดูตรงๆ 

มาตลอด เทศน์ทุกเท่ียวก็ด่าทุกเท่ียว ด่าทุกวนัพระ แลว้ก็ยงัอวดดีอยูทุ่กวนัพระ เวลาจะเอาจริงๆ 

แลว้ หนีทาํไม หนีทาํไม หนีไปไหน 

เพราะคนจริงมนัตอ้งจริงสิ ในเม่ือมนัจริง เพราะเรามนัจริง เวลาเราอยูก่บัครูบาอาจารยม์า 

ส่ิงต่างๆ ท่ีมนัเกิดข้ึนมา เขา้หานะ เราเขา้หาตวัต่อตวัเลย องคไ์หนก็แลว้แต่ ข้ึนเลย กบัครูบา

อาจารยน่ี์เขา้ถึงท่ีเลย เขา้ถึงตวัต่อตวั ซดักนัตวัต่อตวัเลย เพราะอะไร เพราะเรากลวัเสียเวลา เสีย

ภพชาติ เกิดมาชาติหน่ึง ประพฤติปฏิบติัมาชาติหน่ึง เราจะเสียเวลามาก ถา้เราเห็นผดิ เราหลงผดิ 

เราจะเสียเวลาไป มีครูบาอาจารยเ์ราเปิดอกเลย “กระผมทาํอยา่งน้ีครับ ๑ ๒ ๓ ๔ ครูบาอาจารยมี์

เหตุโตแ้ยง้อยา่งไรครับ” พดูกนัต่อหนา้เลย ผดิถูกอยา่งไร พดูมาเลย แลว้ใหอ้ดัมาเลย แลว้ถา้ท่าน

บอกว่าผดิหรือถูก เราก็เถียงเลย เพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีเรารู้มา 

เช่น หลวงปู่ ดูลยท่์านว่า “ความรู้ความเห็นนั้นเห็นจริง แต่ความรู้ความเห็นนั้นเป็นของไม่

จริง” ไม่จริงเพราะเรามีกิเลสไง ถา้มีกิเลสอยูม่นัก็ยงัเถียง เพราะเรารู้เราเห็นจริงๆ แต่ครูบาอาจารย์

ท่านมีเหตุผลของท่าน เราก็มานัง่คิด 
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ดูสิ ดูอยา่งหลวงตา เวลาท่านติดอยู ่ หลวงปู่ มัน่ท่านอดัเอาๆ “หืม! มนัตอ้งมีเหตุมีผลของ

ท่านสิ ท่านเป็นครูบาอาจารย ์ เรามาอยูก่บัท่าน ถา้ท่านไม่รู้จริง ท่านไม่เห็นจริง ท่านเตือนเรามา 

ทาํไมเราไม่ลองแกไ้ข” ถา้ลองแกไ้ขมนัก็เป็นประโยชน์ข้ึนมา พอแกไ้ขข้ึนมาแลว้ “อา้ว! ผดิ

จริงๆ” พอผดิจริงๆ พอผดิข้ึนมาก็มาถามท่านอีก เถียงท่านอีก “อา้ว! ก็ใหอ้อกปัญญาๆ ก็ออก

ปัญญาแลว้ ไม่ไดน้อนเลย” 

“น่ีมนับา้สังขาร บา้สังขาร” 

“มนับา้สังขารอยา่งไร ก็น่ีมนัเป็นปัญญา ถา้มนัไม่เป็นปัญญามนัจะออกหรือ” 

“น่ีบา้สังขาร” 

“อา้ว! เอ!๊ คราวน้ีน่าจะผดิ” 

คราวน้ีการเถียงก็เบาลงแลว้ เพราะมนัเคยเห็นว่าเถียงแลว้ผดิ เราเคยเผชิญกบัท่านแลว้ แลว้

เรามาปฏิบติัแลว้มนัผดิจริงๆ แลว้คราวน้ีเราก็ว่าเราถูกอีกแลว้ แต่ท่านก็ว่าผดิ อา้ว! พอท่านว่าผดิ 

ถา้อยา่งนั้นเราอยา่เพิ่งเถียง เอาเหตุผลก่อน ลงมาป๊ับ ท่านก็พิจารณาของท่าน “อืม! ผดิจริงๆ” ผดิ

เพราะอะไร ผดิเพราะมนัใชปั้ญญามากเกินไป มนัฟุ้งเกินไป มนัไม่มีสมาธิ ก็กาํหนดพุทโธๆๆ น่ี

อนาคามมิรรคนะ ท่านยงักาํหนดพทุโธเลย อย่างพวกเรามนัพวกขีต้ีน แล้วบอกไม่ต้องมีคาํ

บริกรรม มนัเป็นไปได้อย่างไร 

น่ีถึงอนาคามิมรรคนะ เวลามนัหมุนไปเตม็ท่ีแลว้กาํลงัไม่พอ ท่านยงักาํหนดพุทโธ ท่าน

พดูเอง บอกว่าเหมือนคนหดัภาวนาใหม่ๆ เลย ตอ้งเอาพุทโธยดัเขา้ไปเพื่อใหจิ้ตมนัสงบได ้พอจิต

สงบได ้ พอออกปัญญาข้ึนมนัก็สมดุล มนัก็เป็นมรรคญาณไป แต่ถา้มนัไม่มีสมาธิเขา้มามนัก็จะ

เป็นสัญญา มนัเป็นเร่ืองของกิเลสบวกตลอดไปเลย มนัก็ผดิ ผดิเพราะอะไร ผดิเพราะเราทาํอยู ่มนั

หมุนเตม็ท่ี ปัญญาหมุนเตม็ท่ี ผดิเพราะอะไร ผดิเพราะมีกิเลสเราบวกเขา้มา พอกิเลสเราบวกเขา้มา

มนัไม่มชัฌิมาปฏิปทา มนัไม่เป็นกลาง เป็นกลางในมรรคญาณ ไม่ใช่เป็นกลางโดยความเห็นของ

เรา 

ความเห็นของเรา เพราะมนัพอใจมนัก็เป็นกลาง ไม่พอใจก็ไม่เป็นกลาง ความเป็นกลาง

ของเราคือความพอใจและไม่พอใจต่างหาก แต่ความเป็นกลางมชัฌิมาของสัจธรรม มนัเป็นสัจ

ธรรม มนัเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน ทีน้ีความท่ีเราไม่เคยเป็น ไม่เคยเห็น เราไม่เคยมีไม่เคยเป็น เราก็
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เช่ือของเราไป แต่มีครูบาอาจารยค์อยสั่งสอนเรา คอยแกไ้ขใหเ้รา ถา้เรามีสติ เราเอามายบัย ั้งบา้ง 

เราทดสอบบา้ง มนัทดสอบได ้ ความรู้เรียนทนักนัได ้ โสดาบนัเป็นโสดาบนั สกิทาคามีเป็น

สกิทาคามี อนาคามีเป็นอนาคามี อรหนัตเ์ป็นอรหนัต ์ถึงเป้าหมายแลว้อนัเดียวกนั ไม่แตกต่างกนั 

ในเม่ือถา้มนัยงัเถียงกนัอยู ่ เวลามีการโตแ้ยง้กนัอยู่ มนัตอ้งมีคนผดิคนหน่ึงแน่นอน ไม่เขา

ผดิก็เราผดิ มนัตอ้งมีคนผดิคนหน่ึงใช่ไหม ในเม่ือมีคนผดิคนหน่ึง เราก็ตอ้งทดสอบสิ ในเม่ือมี

การขดัแยง้ มนัตอ้งมีคนผดิคนหน่ึง แต่ถา้มนัเป็นความจริงแลว้มนัจะขดัแยง้ไปไดอ้ย่างไร มนัไม่

มีการขดัแยง้หรอก ธรรมะไม่มีการขดัแยง้กนั ครูบาอาจารยท่ี์เวลาพดูธรรมกนัแลว้ลงกนัหมดเลย 

เวน้ไวแ้ต่มนัตอ้งมีคนผดิ บางทีเราฟังเทศน์ เราโตแ้ยง้ โตแ้ยง้เพราะมนัผดิ รู้เลยว่ามนัผดิ ถา้มนัผดิ

แลว้พร้อมท่ีจะเผชิญหนา้ 

เพราะเราพดูบ่อยมาก คาํพดูคาํไหนท่ีเราพดูออกไปแลว้ เราเป็นสุภาพบุรุษ กพูดู กพูดู

จริงๆ แลว้มีเหตุผลอะไรมาโตแ้ยง้กลู่ะ เพียงแต่ว่ามนัไม่กลา้เผชิญหนา้ไง ไม่มีใครกลา้มา

เผชิญหนา้เรา ถา้มนัมาเผชิญหนา้เรา เราเคลียร์ไดห้มด คาํพดูเราพดู ถา้มนัผดิบอกผดิ ถกูบอกถูก 

ส่ิงท่ีเป็นจริงในพระไตรปิฎก ควรส่งเสริมผูท่ี้ควรส่งเสริม ควรกดผูท่ี้ควรกด ส่ิงท่ีควรกด 

เพราะน่ีมนัเป็นเร่ืองของกิเลส กิเลสมนัจะอา้งอิงไม่ได ้ มนัจะอา้งอิงส่ิงน้ีข้ึนมาว่าเป็นธรรมๆ มนั

อา้งอิง พอมนัอา้งอิงข้ึนมา ทาํไมอา้งอิงข้ึนมาแลว้ทาํไมไม่สร้างเน้ือสร้างตวัข้ึนมาล่ะ มาเกาะครู

บาอาจารยท์าํไม 

เกาะครูบาอาจารย ์ส่ิงท่ีเขาเช่ือถือ เช่ือถือเพราะอะไร เพราะครูบาอาจารยย์อมรับไง เพราะ

ส่ิงน้ีครูบาอาจารยย์อมรับใช่ไหม ถา้ไม่มีครูบาอาจารยย์อมรับ มนัจะเป็นจริงข้ึนมาไหมล่ะ แลว้

พอยอมรับข้ึนมา อา้ว! ก็ไม่เช่ือครูบาอาจารยอี์ก อา้ว! ครูบาอาจารยส์อนผดิหมดเลย กเูก่งกว่า ของ

กถููก ของกถููกเพราะอะไร เพราะมนัไม่เหมือนกนั 

อา้ว! ของท่านผดิหมดเลย กไูม่เช่ือ ไม่เช่ือทุกอยา่ง แลว้เช่ืออะไรล่ะ? ก็เช่ือกิเลสกน่ีูไง 

แลว้เวลาสอนมีอะไรล่ะ? ไม่มีอะไรเลย ใหรู้้ขา้งใน 

เร่ืองอยา่งน้ีมนัเกิดมาเยอะ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเกิดนิมิต เกิดอุปาทาน เกิดความ

เป็นไป ถา้ไม่มีสินคา้จริงข้ึนมา จะไม่มีสินคา้เทียม ของปลอมจะมีตอ้งมีของจริงก่อน ทีน้ีครูบา

อาจารยเ์ราเป็นของจริง ส่ิงท่ีเป็นของจริง ถา้ของจริงทาํเพื่อใคร หลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นป่า ท่าน
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ปฏิบติัมา เวลาท่านจะตาย ถา้ตายท่ีบา้นผอืมนัก็อยูใ่นป่า แต่เพราะท่านเห็นแก่ชีวิตของสัตว ์ ท่าน

ถึงมาตายอยูท่ี่วดัป่าสุทธาวาส ชีวิตของท่านทั้งชีวิตเลยนะ อยูใ่นป่าในเขา ทาํไมสังคมเขาเช่ือถือ

ศรัทธาล่ะ 

แลว้อยา่งของเรา เราประพฤติปฏิบติักนัมนัมีความจาํเป็นอะไรท่ีจะตอ้งใหเ้ขามาเช่ือถือ

ศรัทธา มนัมีความจาํเป็นอะไร ความเช่ือศรัทธาจากคนมนัมีความจาํเป็นอะไร มนัไม่มีความ

จาํเป็นเลยนะ แต่ท่ีเราทาํกนัมนัเป็นไปโดยอาํนาจวาสนาของแต่ละบุคคล อยูใ่นป่าอยูใ่นเขาท่ีไหน 

ถา้เป็นความจริง เขาดั้นดน้ เขาเขา้ไปหา เขาเขา้ไปเพื่อตอ้งการศึกษาเพื่อคุณประโยชน์ของเขา

เท่านั้น 

แต่น่ีมนัทาํทุกอยา่งมีเล่ห์กลหมด เพื่อการยอมรับ พอเพื่อการยอมรับ มนัไม่ไดท้าํเพื่อชาํระ

กิเลส มนัเป็นการทาํเพื่อสร้างกิเลส พอสร้างกิเลสข้ึนมา น่ีตณัหาความทะยานอยากใช่ไหม แลว้

ไอพ้วกท่ีไม่มีประสบการณ์ก็เช่ือกนัไป พอเช่ือกนัไปมนัก็มีปัญหาข้ึนมา มนัมีปัญหา แลว้มีปัญหา

น่ีมนัเป็นกรรม 

แลว้เวลาเราถาม กรัูบรองมึงตรงไหน ก็ไม่ไดรั้บรอง เพราะเห็นว่าถา้รับรองไปแลว้ ไอก้าร

รับรองกบัไม่รับรองมนัเป็นแค่เร่ืองคาํพดู แต่ถา้รับรองไปแลว้มนัผดิ มนัจะไปช้ีใหค้นอ่ืนเห็น

ผดิๆ แลว้คนอ่ืนผดิมนัจะผดิเป็นขบวนการไปเลย 

แต่ถา้เป็นความถูก ถา้เราบอกน่ีถูก น่ีใช่ แลว้มนัจะไม่มีวนัผดิ คนท่ีรู้จริงจะสอนผดิ 

เป็นไปไม่ได ้มนัเป็นความจริง เพราะสอนออกมา เวลาเทศน์ ครูบาอาจารยท่์านเทศน์แต่ละองคไ์ม่

เหมือนกนั ไม่เหมือนเพราะอะไร เพราะประสบการณ์ตรง คนท่ีปฏิบติังาน ผา่นงานมาแบบนั้น จะ

พดูส่ิงท่ีควรจบัตอ้งและทาํมา ส่ิงท่ีจบัตอ้งและทาํมาจะพดูอยา่งไรๆ ก็ออกมาตรงนั้นน่ะ ส่ิงท่ีจบั

ตอ้งและทาํมา มนัออกมาจากใจอยา่งนั้น อยา่งไรมนัก็ไม่ผดิ 

แต่ถา้คนท่ีมนัไม่มี มนัหลกัลอย ถามอยา่งหน่ึงก็ตอบอยา่งหน่ึง วนัน้ีตอบอยา่งน้ี พรุ่งน้ี

ตอบอีกอยา่งหน่ึง การตอบไม่อยูก่บัท่ี มนัเคล่ือนไปตลอดเวลา เพราะตรรกะของคนมนัคิดไดลึ้ก

ไปเร่ือยๆ วนัน้ีคิดไดแ้ค่น้ี เหมือนโกหก วนัน้ีโกหกอยา่งน้ี พรุ่งน้ีโกหกซํ้า โกหกไปๆ โกหกไป

จนกไูม่รู้ว่ากพูดูอะไร ถา้มนัโกหกจนไม่รู้จะพดูอะไร แลว้ธรรมะอยูท่ี่ไหน สัจธรรมมนัอยูท่ี่ไหน 

สอนไปแต่ละวนัไม่เหมือนกนัสักอยา่งหน่ึง แลว้ก็ไหลไปเร่ือยๆ อยา่งน้ี แลว้ท่ีไหนมนัเป็นความ

จริง น่ีไง เหตุท่ีไม่รับรองเพราะตรงน้ี ไม่ใช่ว่าไม่รับรองเพราะอิจฉา ไม่ใช่ไม่รับรองเพราะว่ากลวั
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ลูกศิษยจ์ะดงักวา่อาจารย ์ ไม่ใช่หรอก กอูยากใหพ้วกมึงรู้ฉิบหายเลย แต่ถา้มนัไม่จริง มนัรับรอง

ไปมนัเสียหายกนัไปหมด มนัเป็นมหาโจร มนัจะเป็นโจรปลน้ อ้ือหืม! มนัเป็นความเขา้ใจผดินะ 

เป็นความเขา้ใจผดิว่าครูบาอาจารยก์ดข่ีกนัไว ้ไม่ใช่ 

ครูบาอาจารยก์ลัน่กรองไว ้ กลัน่กรองไวเ้พื่อความถูกตอ้ง กลัน่กรองไวเ้พื่อเป็นคุณงาม

ความดี กลัน่กรองเพื่อความบริสุทธ์ิ ไม่ใช่ครูบาอาจารยไ์ม่อยากใหเ้ป็น ไม่อยากใหเ้ป็นจะลงทุน

อยา่งน้ีทาํไม 

เห็นๆ เลย ตอนอดอาหารน่ีเห็นๆ เลย เหตุเกิดเพราะอยากดงั เหตุเกิดเพราะสร้างเหตุ ยงัทน

เอา อืม! น่าจะแกไ้ขได ้ มีปัญหาข้ึนมาคอยเคลียร์นะ เร่ืองมนัแลว้ก็แลว้กนัไป ไม่มีปัญหาหรอก 

เร่ืองแลว้ก็แลว้กนัไป ใหไ้ปอยูท่ี่นัน่คนเดียว ไปอยูค่นเดียว 

คนเราถา้ผดิพลาด อยูใ่นสังคมจะไม่มีเวลาคอยเห็นความผดิของตวั ถา้คนเราเวลามีปัญหา

แลว้ไปนัง่สงบๆ อยูค่นเดียว แลว้นัง่คิด มนัจะเห็นว่าเราผดิเราถูกนะ ท่ีใหไ้ปก็ใหไ้ปปฏิบติั ใหไ้ป

สาํนึกตวั ใหไ้ปเห็นว่าตวัเองผดิหรือถูกอยา่งไร ใหมี้เวลาไดไ้ตร่ตรองตวัเอง จะอดอาหารสัก ๑๐๐ 

วนั ก็เชิญตามสบาย อยูใ่นป่า อดเขา้ไปเลย ทาํใหเ้ตม็ท่ีเขา้ไปเลย ไม่ทาํ ไม่ทาํ อาจารยรั์บรองแลว้ 

ผา่นแลว้ รู้วาระจิตไปหมดเลย สอนเขาไปหมดเลย...อนัน้ีมนัหันลงนรก มนัหนัลงนรก น่ียงัดีนะ 

พอเร่ืองมนัเกิดแลว้เคลียร์ ถา้เร่ืองมนัเกิดแลว้ไม่เคลียร์นะ อายเขา อายเขามาก ศาสนาน้ีไม่มีของ

จริง มีแต่ของหลอกลวงกนั 

ของจริงนะ ดูสิ หลวงตาท่านพดู พระเราเหมือนกบัเน้ือนา คฤหสัถญ์าติโยมเขามาทาํบุญ

กุศล เขาเหมือนเจา้ของนา เขาเก็บเก่ียวผลประโยชน์ของเขาไปหมดเลย เน้ือนามนัไดแ้ต่ฟางขา้ว 

มนัไดแ้ต่เมลด็ขา้วท่ีตกหล่นไวก้บันา นัน่เน้ือนาบุญของโลกไง เราเป็นเน้ือนาบุญของเขาใหเ้ขามา

ตกัตวงบุญกุศลไป แลว้เราไดอ้ะไร มนัไดอ้ะไร ในเม่ือเราปฏิบติัมา มนัมีอะไรจะไปเติมใหม้นั

มากข้ึนหรือนอ้ยลง เราไดอ้ะไร ไดแ้ต่เศษขา้วท่ีตกนัน่น่ะหรือ แลว้จาํเป็นไหมท่ีจะตอ้งไปคลุกคลี

กบัเขา เหน่ือย วนัๆ หน่ึงคนโนน้มา คนน้ีมา ร้อยแปดพนัเกา้ แลว้ไดแ้ต่เศษของท่ีหล่นอยูก่บัพื้น

นา บุญกุศลมนัของเขานะ แลว้เราทาํไมตอ้งไปวุ่นวายขนาดนั้น มนัไม่มีอะไรเลย ถา้รู้จกัว่าเขามา 

แต่น่ีมนัหมาข้ีเร้ือน อยูไ่ม่ได ้ตอ้งออกไป 
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เวลามา เตือนตลอดนะ บอกว่าใหอ้ยูน่ิ่งๆ แลว้อยา่ใหม้นัมีผลกระทบ เพราะท่ีนัน่มนัมีพวก

สิบแปดมงกฎุเขามาหลอกลวงหลายรอบแลว้บริเวณนั้น แลว้ไปก็เป็นอีก แลว้ชาวบา้นเขาเห็น เขา

มา เขาไม่สนใจหรอก 

ดูสิ ท่ีอุทยั สมชายมนับอก ตั้งแต่ไปอยู่ปีแรก ชาวบา้นท่ีนัน่เขาหารกนัเลย พระท่ีมาน่ีอยู่

ไม่ไดห้รอก อยูไ่ดไ้ม่ก่ีวนั ท่ีเขามาอุปัฏฐากนัน่น่ะ เขาหารกนัเลยว่าไอค้นนั้นจะเอาจกัร เขา

หวัเราะเยาะเลย เขาเห็นพระมาเขายิม้เลย “มาอีกแลว้ รุ่นใหม่ เด๋ียวกจูะปอกลอกมนั” น่ีเขาอยูก่บั

พระมา เขาเห็นมากนัทั้งนั้นน่ะ แต่ไอท่ี้ไป ไปดว้ยความต่ืนเตน้ อยากจะบริหารจดัการ 

มนัเกิดข้ึนมาตลอด ศาสนาเราน้ี ศาสนาพุทธมนัอยูก่บัสังคมไทยมาก่ีร้อยก่ีพนัปีมาแลว้ 

เวลาผูป้ฏิบติั ของจริงก็มี ของปลอมก็มี มนัอยูคู่่กนันะ แลว้มนัอยูคู่่กนัไป แต่ขณะท่ีในการ

ประพฤติปฏิบติั ทุกคนเกิดมามีกิเลส พอมีกิเลสข้ึนมา เราจะมาประพฤติปฏิบติั ก็กิเลสของเรา เรา

ตอ้งมาดดัแปลงแกไ้ขมนั จะไม่มีการกระทบกระทัง่กนัเลย การปฏิบติัจะไม่มีผดิพลาดเลย มนั

เป็นไปไม่ได ้เราหลงมาเยอะมาก เราปฏิบติัผดิมาเยอะมาก แต่มนัดีอยา่งหน่ึง เป็นสุภาพบุรุษ เวลา

หาครูบาอาจารย ์ “ของผมเป็นอยา่งน้ีครับ ของผมเป็นอยา่งน้ีครับ” ผดิตอ้งพดูมาว่าผดิ ถูกตอ้งพดู

มาว่าถูกเลย “ของผมเป็นอยา่งน้ีครับ” แลว้มนัผดิ เวลาท่านพดูมามนัก็เคลม เคลมใหเ้ป็นความเห็น

ของเรา หลวงตาจะพดูอยา่งไร “เหมือนกนัๆ” 

ไอเ้หมือนกนั เราเคยเอาใจเราเทียบอยูแ่ลว้ แต่พอปฏิบติัจริงๆ มนัไม่เหมือน มนัเหมือน

ไม่ได ้ เพราะมนัไม่มีเหตุมีผล พอมนัมีเหตุมีผลถึงเป้า “อืม! อนัน้ีสิเหมือน” พอมาถึงเป้าป๊ับ 

ผลวัะ! “เออ! คราวน้ีไม่พลาด” แต่ก่อนท่ีจะเป็นอยา่งน้ีมนัจะตอ้งหลงมาก่อน มนัตอ้งมีการ

ผดิพลาดมาก่อน เหมือนกบัทาํงานฝีมือ เร่ิมตน้ฝึกหดัมนัจะไม่สมดุลหรอก มนัจะไม่เรียบร้อย แต่

ทาํบ่อยๆๆ ทดสอบบ่อยๆๆ จนถึงท่ีสุดมนัสมดุล เหมือนกนั ใชไ้ดเ้ลย การประพฤติปฏิบติัมนัอยู่

ตรงน้ี ไม่ใช่ว่า “ถึงแลว้ ใช่ ถึงแลว้ ใช่”...ไม่ใช่หรอก ขิปปาภิญญาเท่านั้นว่าใช่ แต่เวไนยสัตวม์นั

ตอ้งถูตอ้งไถไป ตอ้งถูตอ้งไถไปขนาดไหนตอ้งทาํไป 

แต่น่ีไม่ใช่ แลว้พอตวัเองไม่ใช่ พอไม่ใช่ ตวัเองมีความเห็นอนัหน่ึง เวลาครูบาอาจารย์

เทศนาว่าการเป็นอีกอยา่งหน่ึง เลยไม่ใหฟั้งเทศน์ไง ไอไ้ม่ใหฟั้งเทศน์มนับอกถึงกิเลสว่ามนัถือตวั

ถือตน เหยยีบย ํา่ทาํลายครูบาอาจารย ์ ถือว่าตวัเองดีกว่า แต่จะพดูออกมามนัเป็นเร่ืองของกิเลสใช่

ไหม บอกว่าอยา่ไปฟังคนอ่ืน ใหฟั้งกคูนเดียว เพราะกอูยากดงั พดูอยา่งน้ีมนัก็เป็นเร่ืองกิเลสใช่
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ไหม ก็บอกว่า “ฟังเทศน์แลว้มนัไม่ดีอยา่งนั้นไม่ดีอยา่งน้ี”...จริงๆ คือว่ามึงอยา่ฟังใคร ใหฟั้งก ูกน้ีู

เก่ง กน้ีูอาจารยพ์วกมึงนะ ไอพ้วกนั้นมนัไม่เป็นหรอก ยงัดีไม่บอกไอพ้วกนั้นพวกสัตวด์ว้ยน่ะ พอ

ไม่ใหฟั้งเทศน์ เราคิดอยา่งน้ีเลย คือมนัอิจฉาตาร้อน แมแ้ต่ครูบาอาจารยม์นัยงัอิจฉาตาร้อนเลย 

แลว้มนัจะเอาธรรมมาจากไหน 

ถา้เป็นความจริง ดูสิ เราข้ึนวิทยเุลย เราใหฟั้งตลอด ใหฟั้งตลอด การไดฟั้งธรรมมนัเป็น

ความยากอยา่งยิง่ แลว้ฟังธรรมครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมแท้ๆ  แลว้พอฟังข้ึนมาแลว้ ดูสิ ดูของครู

บาอาจารยเ์ราเป็นธรรมเน้ือๆ ฟังไป ชาวบา้นเขารู้อะไรไหม เขาฟังแลว้เขาไม่รู้เร่ือง แต่ไปฟัง

เทศน์ปริยติั ฟังเทศน์นิทาน “โอ๋ย! เขา้ใจง่าย โอ๋ย! สว่างกระจ่างแจง้” น่ีเทศน์โดยสมมุติไง น่ีไง 

พื้นฐานของจิตของคนมนัตํ่า มนัฟังของหลอกๆ มนัว่าถูก พอเวลาฟังของจริงๆ มนัฟังไม่เป็น เรา

ถึงทาํไวใ้หม้นัฟังกนัเพื่อประโยชน์ ถา้ใครฟังได ้ เป็นประโยชน์ได ้ มนัก็สมประโยชน์ ถา้ใครฟัง

แลว้ไม่เขา้ใจมนัก็กรรมของสัตว ์

แต่น่ีมนัเป็นเพราะกิเลสเรา เพราะอะไร เพราะเราพดูไดห้ยาบๆ พอครูบาอาจารยท่์านพดู

ไดจ้ริง “อยา่ไปฟังนะ ฟังแลว้มนัเป็นแม่กล่อมเดก็ ฟังแลว้มนัเป็นการกล่อมใจ” 

10กก็ารฟังธรรม การปฏบิัติ การฟังธรรม พระพทุธเจ้าเทศน์สําเร็จเป็นแสนๆ ครูบาอาจารย์

เทศน์แล้วสําเร็จหมด แล้วมอีะไรบอกไม่ให้ฟัง 

ไม่ใหฟั้งมนัไม่ใช่เร่ืองการฟังเทศน์ไม่ฟังเทศน์หรอก มนัเป็นเร่ืองของกิเลสคนบอก กู

อิจฉา กอูยากดงั ใหฟั้งกคูนเดียว แต่จะพดูตรงๆ ไม่ได ้ พดูตรงๆ มนัเปิดหนา้กิเลสมากเกินไปไง 

ใหกิ้เลสมนัแฉลบออกไปหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะ แลว้พดูแฉลบๆ กนัไปอยา่งนั้นน่ะ 

มนัเศร้าใจ ต่อหนา้เราไม่ทาํ ไปทาํอยูข่า้งนอก แลว้ต่อหนา้เราก็หลอกลวง มาพดูกนั

ระหว่างตวัต่อตวั ออกไปพดูอีกอยา่งหน่ึง 

ไม่เคยยอมรับ ไม่เคยเลย ไม่เคยยอมรับ มาทีไรบอก “กไูม่ฟังมึง กไูม่ฟังมึง กไูม่ฟังมึง” 

แลว้บอก “ทาํอยา่งน้ีมนัถูกไหม” 

เราบอก “ถูก มึงข้ึนถนนถูกไหม ถูก มึงเดินไปใหจ้บ” 
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มึงข้ึนถนนถูกไหม ถูก เอาแผนท่ีมากาง แผนท่ีประเทศไทยถูกไหม ถูกใช่ไหม แผนท่ี

ประเทศไหนท่ีออกมาโดยกรมวิทยาศาสตร์ ถูกไหม ถูกทั้งนั้นน่ะ บอกว่าถูกไหม ก็ถกูไง แผนท่ี

ประเทศก็ถูกไง แต่มึงเดินถูกหรือเปล่า บอกว่าถกูไหม ก็ถูก ก็แผนท่ีประเทศไทย แต่มึงเดินไปใน

พื้นท่ี มึงลงไปหรือยงั ก็มึงไม่ลง ไม่ลงแลว้ถูกไดอ้ยา่งไร 

แลว้บอกมึงเดินถูก ถูกอยา่งไร กไูม่รับรองมึง ไม่เคยรับรองเลย แต่ไหนแต่ไรมา แลว้

ไม่ใช่รับรอง ห่วงอยา่งเดียว ห่วงตรงน้ี ห่วงว่าถา้รับรองไปแลว้ ไปสอนคนอ่ืนผดิแลว้มนัเสียหาย 

แลว้ถา้มนัมีปัญหาข้ึนมา แลว้ถา้มนัหลุด มนับา้ข้ึนมา แลว้กไูปการันตีมนั เหมือนกคู ํ้าประกนั 

สุดทา้ยแลว้กตูอ้งไปใชจ่้ายหมดเลย ถึงไม่เคยยอมรับเลย แต่ไปพดูขา้งนอกไดอ้ยา่งไรว่า “รับ รับ” 

เม่ือวานถามต่อหนา้เลย “กรัูบมึงตรงไหน” 

“ไม่ไดรั้บครับ” 

แลว้ไปพดูขา้งนอกไดอ้ยา่งไร แลว้อยา่งน้ีจะมีศีลบริสุทธ์ิไหม แลว้ทาํสมาธิไดไ้หม แลว้

จะเกิดปัญญาไดไ้หม มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ แลว้จะบอกขั้นไหนๆ...ก็ขั้นบา้ไง 

เอวงั 
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