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เอาปญหานี้กอนเลย 

ถาม  :  ครั้งหนึ่งผมเคยนั่งภาวนาไดประมาณ ๑ ช่ัวโมง โดยการกําหนดลมหายใจเขา 
พุท ออกโธ ผมรูสึกเปนสมาธิมาก แตแลวจูๆ ผมกเ็กิดรูสึกวาทกุอยางนิ่งเงียบไปเหมือน 
รถที่เคลื่อนทีเ่คลือ่นตัวมาชาๆ  แลวจูๆ  ก็มีคนเหยยีบเบรกอยางกะทนัหัน  หยุดนิ่งไม 
เคลื่อนไหว  ในความมืดนั้นผมเหลียวซายแลขวา  ไมรูวาจะทําอยางไรตอ  ลมืคําบริกรรม 
หมดสิ้น  แตพอไดสติก็กลับมาพุทโธใหม  แตความตกใจและงุนงงกย็ังไมหาย  จงึออก 
จากสมาธิ  กราบเรียนถามหลวงพอวาสิ่งที่เกิดขึน้นัน้คืออะไร  และตองทําอยางไร  เพราะ 
มันเกิดขึ้นมา ๒ ครั้งแลวครับ 

หลวงพอ  :  เวลาคนปฏิบัติไปมนัจะมีอุปสรรคของแตละบุคคลไมเหมอืนกนั อุปสรรค 
นะ  พูดถึงถาเราพุทโธ  พุทโธแลว  พุทโธ  พุทโธแลวจิตเปนสมาธิได  เราพุทโธไปเรือ่ยๆ 
ฉะนั้นพอพุทโธจนเกิดอาการอยางนี้  เราก็พุทโธไป  อยางเชนเราพุทโธไปประมาณ  ๑ 
ช่ัวโมง  จิตนิ่งมาก  แลวพอเกิดอาการหายไปใน  ๑  ช่ัวโมงนั้นแลวเราก็งุนงงใชไหม  แลว 
พอเราภาวนาครั้งใหมตอไป  อาการแบบนีม้ันจะเกดิขึ้นเหลอื  ๔๐  นาที  ๓๐  นาที  ๒๐ 
นาทีก็ได เพราะอาการแบบนีม้ันเปนอาการทีเ่ปนอุปสรรคของการภาวนา 

การภาวนาของคน ทุกคนมันมีเวรมกีรรมของแตละบุคคลไมเหมือนกัน บางทีนัง่ 
ไปถึงเกือบชั่วโมง ภายใน ๑ ช่ัวโมงนัน้ดีมากเลย แลวพอเกิดอาการเหมอืนรถมันเคลือ่น 
มาชาๆ  แลวโดนเหยียบเบรก  เหมอืนเบรกกะทนัหนัแลวหวัทิ่มเลย  แลวถาภาวนาไปมนั 
อาจจะเปน ๒  ช่ัวโมงก็ได ๓  ช่ัวโมง  เบรกหัวทิ่มไป การเบรกหวัทิม่ไปหรอืสิ่งตางๆ นี่ 
นะมนัเปนอปุสรรค มนัเปนเรื่องของกิเลส ทีนี้ในการปฏิบัติทุกคนคิดวาพอเราปฏบิัติไป 
แลวกิเลสมนัจะนอนหลับ นอนหลับแลวก็นอนสบายปลอยใหเราปฏบิัติธรรมไป
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ไมใช  กิเลสมันจะหาหนทางทําอยางใดใหการปฏิบตัิของเราลมเหลว  กิเลสเปน 
อยางนี้ กเิลสมนัพยายามจะหาทางตอกร หาทางในการปฏิบัติ ของเรานี้ใหประสบ 
ความสําเรจ็ไปไมได เพราะถาเราประสบความสําเรจ็ไปได เราฆากิเลสหมดเลย กิเลสมัน 
จะอยูที่ไหน  กิเลสมนัอาศัยหัวใจของมนุษยเปนทีอ่ยูอาศัยนะ  กิเลสมันไมมบีานไมมี 
เรือนหรอก  แตมันอาศัยบนเรอืนยอดในหัวใจของคนอยู  เวลาพระพุทธเจาเยยมาร  เห็น 
ไหม 

“มารเอย เธอเกิดจากความดํารขิองเรา เธอจะเกิดในใจเราไมไดอีกแลว” 

มารเอย.. นี่ความโลภ ความโกรธ ความหลงเปนเรือน ๓ หลัง แลวเรอืน ๓ หลังนี่ 
รวมยอดขึน้มาเปนจัว่ๆ  เดียว  เปนเรอืนหลังเดยีวคอือวิชชา  แลวพระพุทธเจาไดหักเรือน 
ยอดนัน้แลว  นายชางใหญผูสรางเรือน  เราไดทําลายเธอแลว นี่เวลาพระพุทธเจาชนะมาร 
ไง 

ฉะนั้นพอพระพุทธเจาชนะมาร  มารอยูที่ไหน  กอ็ยูในหัวใจใชไหม  ฉะนัน้เวลา 
เราปฏิบัติขึน้มา นั่นละมนัพยายามตอกร การตอกรของมารนะมันไมทํารุมรามหรอก มนั 
อาศัยมาในสมาธินัน่ละ มนัอาศัยมา มนันอนเนื่องมาในหัวใจ 

“มารเอย  เธอเกิดจากความดําริของเรา”  ในความคิด  ความนกึ  ความรูสึก มารมนั 
แทรกมาตลอด แลวมนัรอจังหวะทําใหเราลมลกุคลกุคลาน ประเด็นนี้ไง ครบูาอาจารยที่ 
ประพฤตปิฏิบัติมา ที่หลง หลงเพราะแบบนี้ไง เวลาปฏิบัติไปแลวนะ โอโฮ.. วางหมดเลย 
ฆากิเลสหมดเลย  ใหคะแนนตัวเองเปนอนาคา  เปนพระอรหันต  เปนไปหมดเลย  พอ  ๒ 
วันอนาคาก็เสือ่มเกลี้ยงเลย 

นี่ไงเวลามนัใหคะแนนมันบงัเงาไง  เขาเรียกกิเลสบงัเงา  เวลากเิลสมนัตอตานเรา 
เราก็อูฮู.. กิเลสมันตอตานนะ จะมาปฏิบัตนิี่อูฮู.. กวาจะมีอุปสรรคนะ กวาจะขอเพื่อนมา 
กวาจะเคลียรงานมาได อูฮู.. ยุงมากเลย อันนี้เรากว็าเปนกิเลสนะ แตเวลามาปฏิบัตนิะอูฮู.. 
ขางในมนัก็จะสรางปญหาขึ้นมาอีกมหาศาลเลย.. นีก่ิเลสมันเปนแบบนี้
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หลวงตาทานพูดวา  “คนไมเคยเห็นหนากิเลส  คนไมเคยตอสูกบักิเลส  ไมรูจัก 
กิเลส”  จะเรยีนมาขนาดไหนก็ไมรู  ปฏิบัตขินาดไหนก็ไมรูถาไมไดเผชิญหนากับมัน  ยงั 
ไมมกีารเผชิญหนากับกิเลส ไมไดตอสูกับกิเลสจะไมรูจกักิเลสเด็ดขาด 

ฉะนั้นพอไมรูจักกิเลสเด็ดขาด  ดูสิเวลาหลวงตาทานพูด  เห็นไหม  เวลาทาน 
พิจารณาไปถึงขั้นอนาคา พอขัน้อนาคาปบมันก็มีความสุขมาก ไปเดนิจงกรมที่ไหนนะ อู 
ฮู..  ใส จิตนี้ใส มองไปทีไ่หนนะมนัทะลไุปหมดเลย มันทะลุภูเขา ภูเขานีเ่ปนใสๆ แบบ 
เปนกระจกใสมองผานไดหมดเลย “ทําไมจิตมันมหศัจรรยขนาดนี้ ทําไมจิตมันมหัศจรรย 
ขนาดนี”้  มันมีความสุขมากไง  คนมีความสุขมากทานบอกวานี่ความวาง  พอติดในความ 
วาง วางหมดเลย โอโฮ.. วางหมดเลย 

เวลาหลวงตาทานพูด  เวลาคนมีติดอะไรนะแลวผานตรงนัน้มามนัจะฝงใจมาก 
เวลาพระพุทธเจาพูดถึงโมฆราช “โมฆราช เธอจงมองโลกนีเ้ปนความวาง” ถามองโลกนี้ 
เปนความวาง  ใครก็มองเปนความวางหมด  เรามองก็วาง  “แลวกลับมาถอนอัตตานุทิฏฐิ 
ของเรา”  แตหลวงตาเวลาทานเปนความวางของทาน  ความวางขัน้อนาคา  มันมองไปวาง 
หมดแหละ  พอวางหมด  นี่ธรรมะมาเตอืนตลอด  พอมาเตือน  เห็นไหม  พอทานผานจุด 
และตอมไปไดทานบอกเลย 

“ไอความวางนีก่องขี้ควาย” 

ไอความวางๆ  นี่กเิลสอยางละเอียดมันละเอียดลึกซึ้งกวานั้น  มนัหลอกเปนคนละ 
ช้ันละตอนเขาไปไง  ฉะนั้นอวิชชามันอยูที่ใจ  ฉะนัน้จะบอกวาเวลาปฏบิัติมนัเปนอยางนี้ 
คําวามันเปนอยางนีป้บ  แสดงวาทุกคนจะตองมีอปุสรรคไปหมดเลยหรอื  ทุกคนจะตอง 
สมบุกสมบันไปหมดเลยหรือ  มันก็ไมใช  พาหยิะที่วาปฏิบัตฟิงพระพุทธเจาหนเดียว 
นั่นนะ กอนทีจ่ะเปนชาติปจจุบนั เปนพาหิยะ ชาติทีแ่ลวเปนภิกษุ ๗ องค เหน็ไหม ทีไ่ป 
ปฏิบัติบนยอดเขา บนเขาตัด ทําบันไดขึน้ไป เสร็จแลวถีบทิ้งเลย 

“ถาใครภาวนาไมไดใหตายคาที่นัน่ไปเลย” 

มีพระเปนพระอรหันตมา  ๑  องค  เปนพระอนาคามาองคหนึ่ง  แลวพาหิยะเปน  ๑ 
คนสุดทายที่ตายทีน่ั่น  ภาวนาจนตายไง  คือเสยีสละชีวิตนี้ตายมาหลายรอบ  เสียสละตาย
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มาทั้งนัน้ แลวเสยีสละตายมา การภาวนาอยางนั้นมนัก็เปนบุญกุศลมา พอมบีุญกุศลมา ก็ 
มาเกิดเปนพาหิยะ  เหน็ไหม  ที่เรือแตกเขามา  พอฟงพระพทุธเจาหนเดียวเทานัน้แหละ 
พอฟงเทศนพระพุทธเจา  พระพุทธเจาบอกวา  “เธอจงมองโลกนี้เปนความวางเหมือนกนั 
ถือสักแตวา อยายึดมั่นถือมั่น” ปลอยผลวัะ! เปนพระอรหันตเลย 

นั่นเปนเพราะอะไรละ  เปนเพราะวาเขาสรางบุญกุศลของเขามาเยอะไง  เพราะเขา 
สรางมาเยอะ  การปฏิบัติของเขากเ็ลยงายไง  คําวางายนะ  แตงายยากนี่มนัตองมีทีม่าที่ไป 
ความงายของเขา  เพราะเขายากมากอน  เขายากสมบกุสมบนัมา  เขาสละชีวิตของเขา  เขา 
สละตายมาเลย  ภาวนาตายบนภเูขาตัดมาเลย  แลวพอมาชาติปจจุบันนี้  อนันีม้ันก็มา 
ตอเนือ่งไง 

ฉะนั้นอวิชชามันมอียูในหัวใจผูที่เกิดทกุๆ  คน  ทนีี้อวิชชามันมีอยูในหวัใจทกุๆ 
คนที่เกิดแลว  เราตองตอสูกับอวิชชา  ทีนี้อวิชชาของเรามนัหยาบละเอยีดแคไหน  ฉะนัน้ 
สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาปฏบิัติมา อันนัน้แหละคอืกิเลส ไอที่เหยียบเบรกนัน่ละ พอกิเลสมันสอด 
ขาเขามา  เราจะแกอยางไร  เราก็พทุโธตอไปใชไหม  พอมันจะเหยยีบเบรกใชไหมเราตั้ง 
สติไว 

เริ่มตนไมรู  พอมันเหยียบเบรกไปแลว  ผลที่มนัเกดิขึ้นคือความเสยีหายเรารูแลว 
โอโฮ..  เครือ่งยนตนีก่วาจะสงมาไดขนาดนีน้ะ  มันเหยียบทเีดียวนี่  ความเรว็ของ 
เครื่องยนตทุกอยางมนัชะลอไปหมดเลย  เราก็พุทโธของเราใหม  อนันีม้นัเปนเวรเปน 
กรรมของเรา กิเลสในหวัใจของเราคือเวรกรรมของเรา เราตองแกไขของเราไป 

เราเคยคิดอยางนี้มาตลอดนะเวลาจะปฏิบัติ เรานี่ลมลุกคลกุคลานมามาก ถาเราไม 
ลมลกุคลุกคลานมามาก  เรามอีะไรมาพูดกับโยมไมมากหรอก  เพราะเรานี่ลมลกุ 
คลุกคลานมาเยอะมาก  แตจะลมลุกคลกุคลานขนาดไหนก็สู!  สูอยางเดยีว  มนัจะเปนจะ 
ตายก็สูอยางเดยีว  จะตายก็ตาย  จะเปนกเ็ปน  สูกันมาอยางเดียว  สูอยางเดียว  แตผิดเยอะ 
มาก สูก็ผิด ไมสูก็ผิด 

สูก็ผิดเพราะอะไร  เพราะเรามอีวิชชา  ไมสูก็ผิด  เพราะมันผิดอยูแลวใชไหม  เรามี 
ขอมูลที่ผิดในหัวใจเราใชไหม  ถาเราไมสูนะเราก็ดักดานอยูนัน่ละ  มนักระทืบตายอยูนัน่ 
ละ แตถาสูมันก็หลอกลวงเราอยูนัน่ละ สูก็ผิด ไมสูกผิ็ด แตสูแลวจะมีโอกาส
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นี่ไงบอลทีเ่ลนเกมรกุจะมีโอกาสชนะ  บอลเลนเกมรับ  จะมเีสมอกับแพ  รกุอยาง 
เดียว!  รุกไปแลวนะเขาจะยิงประตูแลวประตอูีกก็ชางมัน  รุกอยางเดียว  รกุไปแลวขาง 
หลังมนัจะยิง ๒๐-๓๐ ลูกก็ชางมัน รุกอยางเดียว สูอยางเดียว แลวพอมันสูไป เราจะโดน 
เขายิงประตูมากขนาดไหน  แตเรากร็ูถงึความบกพรองของเราถาเรามาศึกษา  แตถาเราไม 
เคยโดนยิงประตูเลย แลวเราไมเคยศึกษาเลย เราจะไมรูวาความบกพรองเรามีตรงไหนเลย 

ฉะนั้นมีอยางเดียว  รกุอยางเดียว  รุกแลวชนะก็ม ี รุกแลวแพก็มี  แตถารุกจะมี 
โอกาสไดชนะ ทีนีเ้รื่องนีม้ันเกิดขึน้คือกิเลสทั้งนั้น หลวงตาทานบอกวา เวลากิเลสมนัยัง 
ไมตื่นนอนนะ โอโฮ.. ปฏิบัติสะดวกสบายมาก เวลากิเลสมันงวัเงียตื่นขึ้นมาแลวนะ พวก 
เราจะลมหมดเลย  เลิกเถอะ  เลกิเถอะ  กลับหมดเลย  เวลากเิลสมันนอนหลับนะ  แหม.. 
ภาวนาสุดยอดเลย  ตองเอาอยางนี้ใหไดเลย  จะเปนพระอรหันตใหไดเลยเพราะมันดมีาก 
มันดมีาก กิเลสมันยงัไมตื่น พอกิเลสมันงัวเงียๆ มาแลวนะ ลมหมดเลย 

งัวเงียๆ ก็คือวามันเริม่มีปญหาไง ปฏิบัติไปแลวติดขัดแลว ทางนี้ก็ติดขัด ทางนี้ก็ 
ติดขัด มันติดขัดเพราะอะไร มันติดขัดเพราะเราสรางมาอยางนี้เอง เราสรางของเรามา เรา 
ไมเคยเสียใจเลยนะ ของอยางนี้เพราะเราเช่ือในธรรมะไง ทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่ว ถาทําดีมา 
ความดีมนัจะสงตอเนื่องกนัไปเรื่อยๆ ถาทําความช่ัวมา ความช่ัวนัน้มนัจะมาตัดตอน มัน 
จะมาตัดทอนเรา 

จะตัดทอนอยางไรก็สู  เพราะสูใหถงึความที่เราทําบาปกรรมนั้นมา  ใหมันเบาลง 
หรือใหมนัมีชองทางทีเ่ราจะออกได  ถาไมอยางนั้นนะ  พอมันมาตัดตอนปบจนเลย  แลว 
ความดีที่เราสรางไวละ  พอความช่ัวมาตัดตอน  แลวความดีที่สรางไวละเอ็งปลอยใหมนั 
หายไปเลยหรือ  ถาความช่ัวมนัมาตัดตอน  ตัดตอนก็สูมนั  เดี๋ยวพอถึงวาระของความดี 
ขึ้นมามนัจะหนุนเราเอง ฉะนัน้สูไมถอย 

กรณีอยางนี้ ๑. สูไมถอย ๒. เขาบอกวาอนันีเ้ปนอัตตกิลมถานุโยค เปนเรื่องของ 
ความทุกข  ไอนี่มนัเพราะเวรกรรมเราเปนอยางนีเ้องไง  คนที่เขาทําสะดวกก็มี  ในวง 
กรรมฐานเรา เห็นครูบาอาจารยพูดกันเปนสบืตอมา เราก็จํามา แลวเราก็มาพูดใหกําลงัใจ 
ทุกทีวาหลวงปูบัววัดหนองแซงโกนผมครั้งแรกพอผมตก  เหมือนในสมัยพุทธกาลเลย
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เปนปะขาวกอนไง  แลววนัจะบวชเขาก็โกนหวั  พอเสนผมตก  ทานพจิารณาเสนผมเปน 
โสดาบันเลยนะ หลวงปูบัวเนี่ย 

ในปจจุบันเรามทีั้งนัน้  ในวงกรรมฐานกม็ี  หลวงปูบัววัดหนองแซง  บวชนี่เวลา 
โกนหวั  เพราะทานเปนปะขาว  เพราะทานเอาลูกบวชกอน  ทกุอยางบวชกอน  ทานเปน 
หมอยา ทานปฏิบัติถอืศีลมาตลอดไง แลวลูกก็ไปเอาพอมาบวช บวชเสร็จแลวกม็าอยูกบั 
หลวงปูชอบไง อยูกับครูบาอาจารยหลายองค หลวงปูบัวนี่ สุดทายก็หลวงตาไปแก 

เวลาเริ่มตน เห็นไหม พอโกนหัวเปนโสดาบันเลย แตโสดาบันภาวนามาก็ติด ไป 
อยูกับหลวงปูจวนกว็ามนัจะเปนนิโรธๆ  หลวงปูจวนบอกไมใช  เพราะหลวงปูมั่นไมได 
สอนอยางนี้ สุดทายแลวมาเจอหลวงตา 

นี่เริม่ตนมา  โกนผมเสร็จแลวเปนพระโสดาบนัเลยนะ  แตเวลาเปนสกิทาคา  อนา 
คาก็ติดมาตลอด ติดมาตลอด สุดทายก็หลวงตาเรานีแ่หละ หลวงตามหาบัวไปแกหลวงปู 
บัว!  สําเร็จไปหมดแลวเพราะเปนพระธาตุหมด  สําเร็จทีไ่หน  สําเรจ็วาหลวงตามหาบัว 
ทานเปนคนไปแก 

คนที่แกกบัคนทีเ่ขาใหแก..  เพราะคนที่ติดมันก็ตองมคีวามเห็นของตัวจริงไหม 
เราเปนคนติด  เรากว็าเราถูกนะทําไม  ไอคนจะมาแกมันก็ตองมีธรรมะที่เหนือกวา  ทีนี้ 
ธรรมะทีเ่หนือกวากับธรรมะที่ต่ํากวาไดปะทะกัน  ไดธัมมสากัจฉา  ไดโตแยงกัน  ได 
พิจารณา  ไดใครครวญตอกัน  ถึงที่สุดแลวหลวงปูบวัทานจะไปกราบหลวงตามหาบัวเลย 
เพราะหลวงตาบอกวาพอตี ๔ มาแลวเสียงกอกแกกๆ 

“ใครนะ” 

“กระผมเองครับ” 

“มาทําไมละ” 

“โอโฮ.. อยูที่กุฏนิะกราบแลวกราบเลา กราบแลวกราบเลา ถาไมไดหลวงตา ผมก็ 
จะติดอยูแคนี้”
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เพราะพอแกเสรจ็  เห็นไหม  พอแกเสร็จปบหลวงตาก็ไปสวดมนตงานศพแม 
อาจารยสิงหทอง แลวบอกวาหลวงปูบวัไมตองไป ใหอยูที่กุฏเิพราะแกใหแลว พอแกคนื 
นั้นกเ็ต็มทีเ่ลย เพราะติดมานาน พอติดมานาน ถึงทีสุ่ดแลว พอเขาถงึจิตเดิมแท พอถึงจิต 
เดิมแทปบขางคาน มันคาอยูนัน่ไง พอคานมนัหักผลัวะ! พอหักผลัวะทานบอกวาทานนั่ง 
อยูบนกุฏิ เหมอืนกับจิตนี่มนัตกลงในที่ต่ํา วูบ! ลงเลย 

ทานพูดอยางนี้นะ  นี่หลวงปูบวัทานพูดอยางนี้  แตหลวงตามหาบวัทานรบัฟงนะ 
ทานบอก  “ไมใช!  มันเปนขางคานของกิเลสตางหาก”  ขนาดวาผูที่เปนนี่นะบอกเลย  มนั 
เหมือนบอกถงึประสบการณอยางนัน้  แตผูฟงรูเห็นไหม  ผูฟงรูบอกวามนัไมใชขางคาน 
หรอก  ทานเปรียบเทียบเหมอืนกับคานบาน  คานเรอืนนี่แหละวามนัหักลง  แตหลวงตา 
ทานบอกวา “นั่นคอืคานของกเิลส อวิชชามันหักลงตางหาก” นี่หลวงตาพูดอยางนัน้ 

นี่คือเราจะบอกวา  ที่วาทานเปนพระธาตุทั้งคู  เปนพระธาตุทั้ง  ๒  องค  มันเปน 
ตั้งแตธรรมะที่ธัมมสากัจฉานี่แลว พระธาตุมันเปนเรื่องของรางกาย มันเปนเรื่องของวัตถุ 
แตธรรมะในหวัใจ ธรรมะอนันีม้ันสําคัญกวา ธรรมจริงๆ ในใจนั่นละมนัถงึกัน มันรูกนั 
มันตรวจสอบกนัได ถาธรรมแทๆ เขาพิสจูนกนัทีน่ี่ พิสูจนกนัที่ในหัวใจ เขาไมไดพิสจูน 
กันขางนอกหรอก! แตโลกเขาถือพระธาตุ  เราก็คุยวาพระธาตุไง  วาเปนพระธาตุทั้งคู  แต 
มันเปนมาตั้งแตหัวใจแลว 

ฉะนั้นสิ่งที่พูดนีน่ะ  แบบวามนัจะทําอยางไร นี่มันเปนอยางนี้แหละ ที่วาเวลามนั 
เกิดเบรกขึน้มา  เราทําไปแลวมันมีอาการตางๆ  อาการคืออุปสรรคของเรา  อุปสรรคทีเ่รา 
สรางขึ้นมา ถึงเวลาแลวเราก็ตองแกเขา ดวยตั้งสติพทุโธใหมันผานไป  เหมอืนกับการนั่ง 
สัปหงก  การนัง่งวง  การนัง่ตางๆ  ตองแกไป  ตองแกไป  เห็นไหม  ครูบาอาจารยของเรา 
เวลาใครสปัหงกโงกงวงใหผอนอาหาร  ใหอยูคนเดยีว  ถายังหลับอยู  นูนไปอยูในปาชา 
นูน พอมนักลวัผีมนัไมกลาหลับ  ยิง่กลัวๆ อาว..  กลวัก็ใหไปอยูกบัเสือ  ใหเสือมันตะปบ 
ซะ ถามึงไมเอาเสอืมนัจะตะครุบหวั 

หลวงปูมั่นทานใหไปอยูอยางนัน้  เพราะหลวงปูมัน่ทานฝกของทานมา  ทาน 
ไมไดรงัเกยีจลกูศิษย ทานไมไดรังแกลกูศิษย ทานอยากใหลูกศิษยไดด!ี ทานอยากใหลูก 
ศิษยไดดี  ทานอยากใหผูปฏิบัติไดความจริง  ทานถงึบอกวาถามันมีอุปสรรคอยางไรทาน
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จะแกของทาน  นี่ไงการแกของครบูาอาจารย  นี่คือการแกของเรา  เราก็แกของเรา  เราก็ 
พยายามดูนะ ถามนัเปนอยางนีเ้ราก็จัดการของเรา 

พุทโธ ก็พุทโธไปนี่แหละ พุทโธไปดวยมีสติ พอมีสตินะ พอมีสตมิันจะลง มันจะ 
เบรก เราก็พุทโธชัดๆ พุทโธชัดๆ ไป 

คําวาพุทโธชัดๆ นี้มันประกอบดวย ๑. สติพรอม! ๒. คําบริกรรมพรอม! 

พอทุกอยางพรอม  มันดึงหัวใจของเราที่จะไปรับรูสิ่งใดมาอยูกับเราชัดๆ  คําวา 
ชัดๆ  คือมันมีสติโดยตัวมันเอง  มีคําบริกรรมโดยตัวมันเอง  มีจิตโดยตัวมันเอง  เห็นไหม 
ทีนี้พออธิบายเปนวิชาการก็อธิบายไดช่ัวโมงหนึง่เลยนะพุทโธชัดๆ  นี่  ทําไมมันถึงชัดละ 
ถาไมมีสตจิะชัดไหม ถาไมมีคําบรกิรรมมนัจะเปนพทุโธไดอยางไร? 

แตแบบนี้มันเปนการพูดมาก  ถาไมตองพูดเยิ่นเยอกันเลย  พุทโธชัดๆ  แคนั้น 
แหละ พอทีนี้คําวาชัดๆ มันก็เลยกลับมายุงกับเราวาคําวาชัดๆ นี่แหละ 

อันนีพู้ดถึงเวลามันเบรกนะ  เวลาเบรก  เวลาจิตมันโดนเบรก  เวลาจิตมันมีอาการ 
เห็นไหม  เวลามนัไปแลวเกิดตวัพอง  เกิดตางๆ  มนัเกิดการปติ  แตเบรกนีม้ันไมใชปติ 
เวลาเกิดปติก็เปนอีกเรื่องหนึ่งนะ  เกิดปติมนัก็ทําใหเราติดของ  เกิดความขัดแยงมันก็ทํา 
ใหเราติดของ การปฏิบัติไปมันเจริญแลวเสือ่ม เสือ่มแลวเจริญ 

ทีนี้ความเจริญแลวเสือ่ม  เวลาในภาคปฏบิัติเรานี่  ครูบาอาจารย  เห็นไหม  ขอ  ๑. 
พระไมใหคลุกคลีกนั  ไมใหคุยกนัมาก  ถาคุยกันนี่ไอคําที่เราคุยกันมันจะเกบ็ไปคิด  มันก็ 
ทําใหจิตมันมีปญหาได 

ขอ ๑ ไมใหคลุกคลี  ใหพูดกันเรื่องธรรมะ ใหอภัยตอกัน  เพือ่อะไรละ  เพื่อใหจิต 
มันสมดุลของมนั  ใหมนัมโีอกาสของมัน  ในการปฏิบัติของมนั  ครูบาอาจารยทานจะ 
เปดทางในการปฏิบัตเิอาไว  ไมใหของแวะกนั  ไมใหเกาะเกี่ยวกนั  ไมใหเกาะเกี่ยวกนัคือ 
ไมใหใจมันมีประเด็นขึ้นมาใหมันอางไง  ปจจุบนัมนัก็อางพอแรงอยูแลว  ยิ่งไปหาเรื่อง 
ใหมันอางดวย ยิง่ปฏิบัตมิันยิง่ตายเลย
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ทีนี้ทางโลกกบ็อกวา โอย.. พระเห็นแกตวั พระเอาแตตัวรอด จะเอาตวัรอดมันยัง 
ไมรอดเลย  แลวจะเอาทางโลกก็พอดีตายหมดพอดี  เอาตัวรอดใหไดกอน  รมโพธ์ิรมไทร 
แลวชาวบานเขาไดอาศัย หมูคณะไดอาศัย นี้หวงแตเขาจะหาวาเห็นแกตวั ก็เลยกลายเปน 
อยูดวยกันนั่นละ 

ถาม  :  ๓๘๓. เรื่อง “ไขขอของใจใหผมแบบชัดๆ หนอยครบั” 

หลวงพอ  :  ก็ไอคําวาชัดๆ นี่มันยอนกลับมาหาเราหลายชัดๆ มากเลย อันนี้มนัแกไข 
ขอของใจ  นี่เปนประเด็นของเขานะ  เราจะตอบเฉพาะสิ่งที่เปนประโยชนเทานั้น  เพราะ 
ตอนนีง้านเราเยอะมาก  ถาพูดอันนี้ออกไปนี่งานใหญจะมาอีกงานหนึง่เลยนะ  (หัวเราะ) 
ใครๆ ก็มีแตเอารถมาดั๊มพใสทัง้นัน้เลยเวย ศาสนาเปนของบริษทั ๔ นะ ไมใชของเราคน 
เดียว ศาสนาเปนของบริษัท ๔ ทั้งหมด 

ถาม  :  ผมเคยไปฝกธรรมะอยูวัดหนึง่  มีขอสงสัยหลายเรื่องมาก  อยากชี้แจงบาง 
ประเดน็ที่เปนประโยชน ประสบการณของผมในคําสอนในสวนที่ดีมาใช คําถามคือดงันี้ 

๑.  ทําบุญกับพระทุศีลไมไดบุญ แลวคําวาพระทุศีลมนัทุศีลขนาดไหนครับ 

หลวงพอ  :  ในสังคมทุกสังคมมีคนดีและคนเลวปนกัน เหรียญมี ๒ ดาน ใหเราใช 
ปญญาของเราพจิารณาของเรา  ใชปญญาพิจารณาของเรานะ  อยาวาแตโยมเลย  ไปทําบุญ 
กับพระทุศีลแลวไมอยากทํา แมพระดวยกันเอง เห็นไหม แมพระดวยกันเห็นพระดวยกัน 
เอง ถาพระที่ดีเขาพยายามจะหลบของเขา 

ฉะนั้นผูทีม่ีหนาที่เขาก็ดูแลของเขา  ทีนีค้ําวามีหนาที่  นี่ละทิฐิพระ  มานะกษัตรยิ 
นะ ทิฐิของพระนี่มีแรงมาก มานะทิฐิ ทิฐิของพระ ฉะนั้นเวลาเราบอกวาสิ่งนัน้เปนความ 
ทุศีล  แตผูที่ปกครองนะ  ผูที่ปกครอง  ผูที่เขาดูแลนี่มนัมีปญหา  อยางเชนที่เขาปกครอง 
ดูแล  เขาตองการคนที่มาอยูอาศัยใชไหม  เขากลวัวาที่จะไมมีคนอยู  ไมมีอาศัย บางทีพระ 
เราธุดงคไป แลวไปทางเหนือ พระที่ทําไมคอยดี แลวพระเราก็ไปถามชาวบานวา 

“พระที่เขาทําอยางนี้ ทําไมยังเอาไวละ”
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เขาบอก “อูฮู.. ขอใหมีพระอยูวัดก็พอแลว” 

ขอใหมีพระอยูวัดกพ็อ แลวบางทไีมไดมีพระอยูวัดธรรมดานะ จางใหอยูดวย เขา 
ตองจางเลยนะ  ถาอยางนั้นแลวมนักเ็ปนภาระของเขา  ไอเราเปนคนทําบุญใชไหม  เราก็ 
อยากไดพระที่สะอาดบริสุทธิ์ แตคนที่เขาตองการพระ เขาก็ทําอยางนั้น 

เราจะบอกวาสังคมนี้กวางมาก  แลวพระนี่ตั้ง  ๔๐๐,๐๐๐  กวาองค  แลวยิ่งพระใน 
สุวรรณภมูิ  ในพมา  ในอะไรนี่พระตั้งเปนลาน  คนในลานคนนี้จะใหเปนคนดีหมดเลย 
หรือ  ดูสิเรามีการศึกษา  นักเรียนนีเ่ราอยากใหดีหมดแหละ  แลวมันสมกับที่ครอูยากให 
นักเรียนดไีหม 

แลวทีนีว้าพระทุศลีมนัขนาดไหน? อยางไรถึงเรียกคาํวาทุศีล? 

เพราะวาผมทําบุญกบัพระทุศีลไมไดบุญ  เวลาทานขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจานะ เทวดามาถามวา “ทําบุญที่ไหนแลวคนไดบุญ” อะไรคอืบุญไง 

ทานบอกวา “เราลางถวยลางจาน เศษน้ําที่มีไขมนัลงไปในน้ํา ไอพวกสัตวน้ํามนั 
ไดอาหาร นั่นกเ็ปนบุญแลว” 

แตถาจะเอาบุญตามความจรงิกนัละ?  ถาเอาบุญตามความจรงิขึน้มาก็ตองมาวัดคา 
กันแลว  เราวัดคาต้ังแตพระพุทธเจาลงมาถงึจะเปนเนื้อนาบุญใชไหม  ทีนีพ้อเนื้อนาบุญ 
ปบเรากจ็ะมาทีว่า “แลวแคไหนถอืวาทุศีล?” 

แลวที่มนัไมมีพระเลย  เขาจะเอาพระอยางไร  ทุศีลก็คือทุศีล  นี้เราจะบอกวาวนิัย 
คือวนิัยนะ  แตเจตนาของคน  ความรับรูของคน  ความตองการของคน  คนเขามีความ 
ตองการระดับนี้ แคนีเ้ขาวาของเขาดี แตคนที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเขาตองการใหมากกวา 
นี้ เขาก็ตองการที่มคีุณภาพมากกวานี้จรงิไหม แลวคณุภาพนี้จะวัดกันที่ตรงไหน 

ฉะนั้นพระกับพระกนัเองนี่รูดี  พระกับพระกนัเองมองทีเดียวก็รู  ฉะนั้นพระกบั 
พระกนัเองเขาถงึยอนกลับมาทีเ่รากอนไง  เพราะศีลนี้เอาไวบงัคับเรากอน  กอนทีเ่ราจะ 
พูดเราจะวาใคร  เราตองรกัษาเราใหไดกอน ถาเรารกัษาเราไดกอน  เราจะไปพูดอะไรใคร
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ก็ฟงใชไหม  อยางเชนหลวงปูมัน่  หลวงปูมั่นทานทําตัวทานเองมาตลอดนะ  ทานทําตัว 
ทานเปนตัวอยาง แลวทานพูดออกไปทกุคนถึงไดเช่ือถือ 

อยางพวกเรานี่นักปฏิบัติทกุคนจะมทีิฐิในหัวใจวาฉนัเปนคนแน  ฉันเปนคนยอด 
ทุกคนมีทิฐิในหวัใจหมดเลย  แลวเวลาไปอยูกบัคนที่แบบวาเปนตวัอยางที่ไมดกีับเรานี่ 
เรายอมรับไหม  นีทุ่กคนก็มทีิฐิ  อยางเชนหลวงปูพรหมพูดบอย  เพราะนี่ในประวัติไง 
หลวงตาเลาบอย  หลวงปูพรหมเปนนายรอยคือวามีเงินมาก  แลวแจกหมดเลย  แลวออก 
บวชทั้งสามีภรรยา  พอออกบวชทั้งสามีภรรยา  คนผานโลกมาเยอะไง  อยากปฏิบัตมิากก็ 
จะไปหาหลวงปูมั่น ขึ้นไปถงึเชียงใหมไปเจอหลวงปูมั่นครั้งแรกนะ 

นี่สุภาพบุรุษนะทานมาพูดใหหมูคณะฟงทีหลงัไง ไปเจอหลวงปูมัน่ครัง้แรกเลย 

“โอโฮ.. ช่ือเสียงคับประเทศไทย ตัวเล็กๆ” 

หลวงปูมั่นรูปรางทานไมใหญ รูปรางทานปานกลางไง เราก็คาดหมายเอาไวเยอะ 
ใชไหม วาหลวงปูมัน่ช่ือเสียงทั่วประเทศไทยเลย ไปถึงนี่เรากน็ึกวาตองมีศักยภาพ ตองมี 
แสงฉัพพรรณรงัสีออกมาตลอด ความคิดของคนเปนอยางนั้น พอไปเจอครั้งแรกมนัก็คน 
ธรรมดานี่แหละ  พอไปเจอครั้งแรก  นี่หลวงปูพรหมทานคิดขึน้มานะ  แลวทานเอามาเลา 
ทีนี้หลวงตาเลาตอ แลวเราจําขี้ปากหลวงตามา ทานบอกวาพอหลวงปูพรหมไปเจอหลวง 
ปูมั่นครั้งแรกเลย 

“โอโฮ.. ดังทั่วประเทศไทย ศักยภาพขนาดนี้ ตัวเล็กๆ ตัวไมใหญ” 

หลวงปูมั่นทานรูแลว ทานเฉย พอเขาไปกราบไง 

“ดูคนอยาดูทีเ่ปลอืก” 

โอโฮ.. ช็อกเลยนะ 

“ดูคนอยาดูทีเ่ปลอืกนอก ดูคนใหดูจากภายใน”
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ตั้งแตนั้นมา  เห็นไหม  พอไปอยูกับหลวงปูมัน่  หลวงปูมัน่ทานใส  เพราะหลวงปู 
มั่นตองการฝกไง  หลวงปูมัน่ตองเคี่ยวขึน้มาไง  หลวงปูมั่นเคี่ยวเลยนะ  เพราะหลวงปูมั่น 
ทานรู หลวงปูมัน่นีน่ะถาจะพูดประสาเราวา “พระพทุธเจาเมอืงไทย” 

หลวงปูฝนกับหลวงปูออน  ทานขึน้ไปหาที่เชียงใหม  ไปพักอยูทีว่ัดเจดยีหลวง 
พอไปพกัที่วัดเจดียหลวงนี่หลวงปูมัน่มาเลย พอหลวงปูมั่นมาเลย เพราะหลวงปูมั่นอยูใน 
ปาใชไหม  หลวงปูมัน่ก็ออกมารับเลย  พอหลวงปูมัน่ออกมารับ  หลวงปูฝนทานถามเอง 
เพราะหลวงปูฝนกับหลวงปูมั่นทานรูจักกนัที่อีสานแลว พอไปเจอครั้งแรก 

“อาจารยๆ มาทําไม” 

“ก็มารับทานไง” 

ช็อกเลยนะ! 

“อาจารยๆ มาทําไม” 

เพราะทานมาอยูทีว่ัดเจดียหลวง 

“ก็มารับทานไง” 

มารับหลวงปูฝนกับหลวงปูออนเขาไปในปาแลวเคี่ยว 

เพราะอะไร  เพราะตอนนั้นนะเริ่มตนจากหลวงปูเสาร  หลวงปูมั่น  เรายังไมมี 
บุคลากรของเรา จํานวนของพระของเราที่เปนหลักเปนชัยยังไมมี ฉะนั้นทานตองฝกของ 
จริงใหไดกอน  ฉะนั้นทานก็ฝกหลวงปูฝน  เอาหลวงปูฝนกับหลวงปูออนไป  พอรบัเสรจ็ 
แลวนะเขาไปในปา เพราะหลวงปูฝนกับหลวงปูมัน่ทานเหินหางกันไปพักหนึ่ง พอหลวง 
ปูฝนกับหลวงปูออนเขาไปในปานะ  พอไปอยูดวยกันแลว  โอโฮ..  เคี่ยวนะ  “พระเจาชู 
พระเจาชู” 

มารับไปนะ พอรับเขาไปในปานี่ “พระเจาชู พระเจาชู” 

เจาชูที่ไหน  เจาชูที่สีผา  สีผาไมไดยอมดวยสกีรัก  พระเจาชู  แลวฝาบาตรมัน 
ประดับมุก  ใหทุบทิ้งเลยนะ  ใหหลวงปูฝนทบุทิ้งเลย  แลวพอวาพระเจาชู..  นี่หลวงปูฝน
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ทานเลา  กรณีครอบครวักรรมฐาน  ครอบครวักรรมฐานมีสิ่งใดที่เปนคติ  ทานจะเลาตอๆ 
กันมา 

หลวงปูฝนกับหลวงปูออน พอพระเจาชูนี่เหงื่อตกเลย เหงื่อแตกพลั่กเลย พอหลุด 
ออกมาจากเทศนเสรจ็ ออกมาถากแกนขนุนใหญเลย ถากแกนขนุน ตมน้ํา ซักผาสีนั้นให 
ออกใหกลายเปนสีเศราหมอง  พระเราอยูดวยการเศราหมอง  ไมไดอยูดวยความเจาชู 
ไมใชพระเจาชู พระขุนนาง นี่ไงพระขนุนาง เวลาฉนันี่ใหฉันอยางเห็นภัยในวัฏสงสาร 

พูดถึงเวลาเราไปเหน็หลวงปูพรหมทานไปอยูกับหลวงปูมั่น  หลวงปูมัน่เคี่ยวๆ 
หลวงปูฝนก็เคีย่ว ทานใสเตม็ที่เลยแลวไมใหอยูดวย  ไลออกไป ไลใหอยูรอบนอกเพราะ 
ตองเตม็ที่ แลวมนัเปนปาสมยัโบราณ สมัยโบราณปาคือปา มีปาชัฏๆ แลวปาอยางนั้นถา 
ศีลมันไมบริสทุธิ์ขึ้นมา  เรือ่งจิตวิญญาณมันมาก  สัตวปาก็มาก  ทุกอยางกม็าก  แลวเรา 
จะตองเขมแขงของเรา 

นี่ครูบาอาจารยทานจะสรางบุคลากร    เพราะตอนนั้นยงัไมมีบุคลากรทีเ่ขมแขง็ 
คําวาเขมแข็งคอืรูจริง ถาไมรูจรงิจะไปแกอะไรใคร รูจริงเทานัน้ถงึจะแกใครได นี่พูดถงึ 
ครอบครัวกรรมฐาน  นี่ไงเวลาเราพูดถึงหลวงปูมัน่  พูดถึงครูบาอาจารย  โยมนะ  ใน 
ครอบครัวของโยมเปนสามีภรรยากัน มีลูกมีเตากอ็ยากใหลูกเตาดี อยากใหทุกคนเปนคน 
ดี  แตก็ดีในครอบครัวของโยมนะ  แตหลวงปูมั่นทานเอาคนดี  เอาพระดี  เพือ่ศาสนา  เพื่อ 
ประเทศชาติ เพื่อสังคม เพือ่โลกนะ ไมใชเพือ่เรือ่งสวนตัว 

อยางพวกเรานี่เรามีลูกมีหลานเราก็อยากใหเปนคนดใีชไหม  เรื่องของใคร  เรือ่ง 
ของตระกูลเราใชไหม  เรือ่งของครอบครัวเราใชไหม  แลวหลวงปูมั่น  หลวงปูเสารทาน 
ทําเพื่อใคร  ทานสรางบคุลากรกเ็หมอืนสรางลูกสรางหลาน  แลวสรางมาเพื่อใคร  มนั 
ไมใชสรางมาเพื่อตัวใครทัง้นัน้เลย  สรางมาเพื่อสาธารณะประโยชน  แลวเวลาทานทํา 
ของทานจรงิๆ 

เวลาพูดถงึหลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่  ครูบาอาจารย  เราถึงบอกวามันไมมีเรือ่ง 
ผลประโยชนสวนตน  ไมมีอะไรเปนของใครเลย  ทานทําเพื่อสาธารณะทั้งหมดเลย  แลว 
ไมไดทําธรรมดาดวย  ทัง้เคี่ยว  ทั้งเข็ญ  การเคี่ยวเข็ญกิเลสนะ  ทุกคนกว็าตัวเองเกงทัง้นัน้ 
แหละ  แลวยิ่งภาวนาไป  พอไปรูไปเหน็อะไรหนอย..  นี่รูจริงไหม..จรงิ  แตความรูนัน้ไม
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จริง  แลวคนที่ไมไดรูดวยจะบอกใหคนทีรู่  บอกวาใหมันปลอยวางอยางนัน้  แลวมันจะ 
ปลอยไดอยางไร มนัตองปลอยวางเปนช้ันๆ นะ 

นี่พูดถึงวาครูบาอาจารยของเรา  เห็นไหม  เวลามีเปาหมายอยางนี้มนัก็พยายาม 
สรางขึ้นมา  นี่ขนาดในครอบครัวกรรมฐานนะ  แลวในปจจุบนันีเ้ราไมอยากจะพูดอะไร 
เลย  เวลาครอบครวักรรมฐานเราก็อยากจะอยูคนเดียวเหมอืนกัน  กูไมอยากรับรูเรือ่งใคร 
เลย เพราะทิฐิมันคนละทิฐิ ทิฐิมันรอยแปดพนัเกา ทิฐิไมใชความจริงนะเวย 

แตถาเปนสัมมาทิฏฐิ  สัมมาทิฏฐิ!  ความดําริชอบ  มันจะเขาไปสูธรรมนะ 
สัมมาทิฏฐินีเ้ปนมรรคนะ  มรรคแลวถงึมีผล  สมัมาทิฏฐินี้เปนมรรค  ตองมมีรรคกอน 
มรรคเปนเหตุแลวใหเกิดผล  ผลคือธรรม  เห็นไหม  ถาสัมมาทิฏฐิมันถงึเปนมรรค  แลว 
มิจฉาทิฏฐิมันไปไหนละ? ทิฐินีเ้ปนแคมรรคนะ ถาทิฐิถูก จริงไหม? 

สัมมาทิฏฐิ ปญญาชอบ งานชอบ เพียรชอบ เปนมรรค เปนเครื่องมอื ยังไมใชเปน 
ผลนะ ถาเรามีความชอบธรรมแลว  เราพยายามคนควาของเรา มันจะเขาไปสูผล อนันี้ทิฐิ 
ของตัวอยางไร แลวก็ไหลไปตามทิฐิเลย มนัก็ไปไง 

เวลาพูดไปวาพระทุศีล  ทุศีลแคไหนละ?  ถาสังคมทีเ่ขาทุศีลก็เรื่องของเขา  แตถา 
สังคมกรรมฐานเรา สังคมกรรมฐานแบบวามนัคุยกนัไดไง ถาวันนี้มเีวลานะ ขางหลังพูด 
เรื่องนีเ้ยอะมาก  คําวาสังคมพระเขาถามอันนี้เยอะมากเลย  นี่พูดถึงวา  “ทุศีลไง”  ถาทุศีล 
ถาเขาบวชมาเขาไมมเีปาหมาย เขาก็ทําของเขาอยางนั้น แลวเราละ? แลวเราละ? 

ฉะนั้นถาเราขึ้นมา เราเอาตัวเราใหไดกอน นี่พูดถึงวาขอที่ ๑ นะ ทีนี้ขอที่ ๒ 

ถาม  :  ๒. บุคคลทีถ่วายเงินทองโดยผานหลวงตา ไดบุญหรือเปลาครับ 

หลวงพอ  :  ได  ได..  ใหกลับไปยอนถามประชาชนชาวไทย  ยอนกลับไปถาม 
สังคมไทยทั้งสงัคมไทย วาผานวกิฤติตมยํากุงมานี่ไดบุญหรือเปลา.. ได! ไดแนนอน 

บุคคลทีถ่วายเงินทองใหหลวงตาไดบุญหรือเปลา.. ได! ไดบุญ 

เขาวาไดบุญหรือบาป.. บาปมันคืออะไรละ? บาปมนัคืออกุศล



นิสัย วาสนา  ๑๕ 

ไอนี่ไดบุญหรือเปลา..ได 

ไดบุญหรือบาป เขาวาไดบาป 

ไดบุญ! บาปนะเดี๋ยวไปพิสจูนกนั พิสูจนกันได ของอยางนีม้ันพิสจูนกันได 

อันนีพู้ดถึงวา  “ทําบุญกับหลวงตาไดบุญหรือเปลา”  ได  การใหทาน  การตางๆ 
เวลาเรื่องของทานนีน่ะ  ลทัธิ  ศาสนาอื่นเขายังไดเลย  แตในลัทธิศาสนา  ในพุทธศาสนา 
นั้นมันพูดเพื่อบุญกุศลไง  เพราะเขาจะใหพูดชัดๆ  เดี๋ยวมนัจะเปนประเด็นขึน้มาเนาะ.. 
ผานแลว 

ถาม  :  ๓. การที่เราเอาเรือ่งพระองคหนึง่ไปบอกพระอกีองคหนึง่  โดยถามวา  “พระ 
ทานเปนพระดีหรือไม”  แลวทําใหเกิดการโตเถียง  อันนี้เขาขายทําใหสงฆแตกแยกหรือ 
เปลาครับ 

หลวงพอ  :  เอาแตขี้มาปายทุกทเีลย ไอนีม่นัก็พดูถึงพระพุทธเจา  เพราะพระพทุธเจา 
ทานพูดอยูแลวใชไหม  พระพุทธเจาทานวา  เวลาวงการพระถาเปนประโยชนนะ..  เรา 
เตือนพระเราประจํา  เราเคยผานสงัคมอยางนี้มา  เวลาธุดงคไปไปเจอพระที่ทานปฏิบัติไม 
ชอบ เวลาถาลงอุโบสถกนั แลวเราดูพระไตรปฎกมาแลว 

พระสารีบุตร  เวลาชาววัชชีบุตรเปนลูกศิษยของพระสารีบุตรทั้งหมดเลย  แลวรับ 
เงินรับทอง เขาไปฟองพระพทุธเจา พระพทุธเจาบอกใหพระสารีบุตรไปจัดการ พระสารี 
บุตรบอก  อูฮู..  มันนกัเลงมาก  มนัทําลายมาก  พระพุทธเจาบอกวาใหเอาพระใหไปมาก 
ขึ้น แลวไปลงพรหมทัณฑไลออกไปใหหมด คือไลใหพระองคนัน้จากชาววัชชี ไมใหอยู 
ที่นั่นไง ถาอยูทีน่ัน่จะทําใหประชาชนที่นั่นไขวเขว เขาใจผิดไปหมดไง กไ็ลออกไป 

ไปไลพระออกจากที่นัน่ใหแยกกนั  ใหพระกับโยมแยกออกจากกัน  แลว 
พระพุทธเจากเ็ลยเทศนสอน บอกในสังคมใด  ถาสงัคมนัน้มีแตนกัเลง  ถาเราไปพูดอะไร 
แลวเดี๋ยวปากแตก พูดอะไรแลวเดี๋ยวเลือดออก ทานบอกวาไมตองพูด ใหเฉยไวแลวคาน 
ไวในใจ  ใหคานไวในใจ  ใหคานไวในใจเพือ่อะไรรูไหม  ใหคานไวในใจเพื่อไมใหเปน 
เวรเปนกรรมตอกันไง
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เวลาเราลงสังฆกรรม  เราเปนวินัยกรรม  มนัเปนเวรเปนกรรมหมดนะ  เวรกรรม 
หมายถึงวา  เวลาเราลงสงัฆกรรมใชไหม ถามนัเปนนานาสังวาส เขาบอกวาจะเปนโมฆะ 
หมดเลย  ในนานาสังวาสเปนโมฆะ  เปนโมฆียะ  คอืการลงสังฆกรรมนั้นจะไมเปนสังฆ 
กรรม  แตถาสังฆกรรมนัน้แยกกนั นานาสังวาสตางคนตางลง มันจะเปนสามัคคีหมดเลย 
คือเปนความดีหมดเลย 

ฉะนั้นเวลาเราไปลงนีม่ันมีเวรมกีรรม  เพราะมันจะเปนโมฆะ  พอเปนโมฆะนีม่ัน 
ไมมีประโยชน  มนัทําใหสะเทือนศาสนาใชไหม  เราใหคานไวในใจ  คือเขาทํากัน  สงฆ 
สวนใหญเขาทํากนั  เราไมไดทํากับเขาใหคานไวในใจ  เราจะไมมเีวรกรรมอันนั้นรวมมา 
กับเราไง  คือเราไมรับกรรมอนันัน้  คือประสาเราวาถามันมีความผิด  เราก็ไมมีผลกับอนั 
นั้น นี่พระพุทธเจาสอน เพือ่ความไมใหกระเทือนกนัไง 

ความไมใหกระเทือนนะ  ถาจัดการไดใหจัดการ  ถาจัดการแลวมนัจะขยายไป 
ใหญโต  เรายังจัดการไมไดใชไหม  เพราะวาถาเราจัดการไมไดมันมีผูใหญจัดการได 
อยางเชนพระองคนีพ้อพนอยางนัน้ไปแลวไปฟองพระพุทธเจา  พระพุทธเจาก็จะจัดการ 
ถาเราเองเราไมมอีํานาจจัดการได  เราทําไมไดแตเราไมไปรวมความผิดกับเขา  เราคานไว 
ในใจ  คือในใจเราไมเหน็ดวย  แลวทําสิ่งใดเราอยูกับเขาเราก็ไหลไปตามนัน้  แตเราไม 
เห็นดวย แลวถงึเวลาเราช่ิงออกเลย นี่พูดถึงในธรรมของพระพุทธเจา 

ทีนี้พูดถงึเวลาที่วา เอาเรือ่งของพระองคหนึง่ ไปถามพระองคหนึ่ง ถาเราถามแลว 
มันเกิดการโตเถียงกนั  ถาการโตเถียงนั้นมันเปนการโตเถยีงดวยธรรมหรือดวยกเิลส  ถา 
ดวยธรรม  ดวยเหตุดวยผลมนัจะฟงกนั  เพราะเรานีเ่วลาเราคุยกนัเรือ่งเหตุผล  ถาเหตุผล 
มันเหนือกวาเราตองยอมรับ เพราะเวลาเราปฏิบัติใชไหม เวลากิเลสเกิด เห็นไหม เวลาเรา 
ภาวนาไปแลวไปเจอ 

“เห็นจริงไหม.. จริง.. แตความเห็นนัน้ไมจรงิ” 

เห็นจริงไหม.. จริง นี่เวลาเถียงกนั แลวจรงิหรอืไมจริงละ จรงิหรอืไมจริง แตเรา 
วาเราจรงิ พอเราจริงเราก็เสยีหาย
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แตถาเราไมจริง “เห็นจริงไหม.. เห็นจรงิ แตความเห็นนัน้ไมจริง” ถาเราพิจารณา 
แลวไมจริง ถาไมจรงิเราก็ปลอย ถาเราพจิารณาของเราได 

ฉะนั้นเวลาดวยเหตุดวยผล  เวลาพจิารณาดวยปญญามันจะเปนอยางนี้  เวลาเกิด 
ขึ้นมามนัมอีวิชชา  มันมีความเหน็ผิดในใจเราแนนอน  เพราะเรามอีวิชชาอยูแลว  แตเรา 
พิจารณาของเราไป อยางทีว่ากายไมใชเรา  เราไมใชกาย มันปลอยมาตั้งแตบาน มันยังไม 
ภาวนาเลย มันบอกกายไมใชเราอยูแลว  เวลาไปภาวนาเสร็จแลว  เออ.. ไมใชเราๆ ซักพัก 
หนึ่ง เออะ.. ไมมอีะไรขึน้มาเลย 

คือเราไปสมอางกันเองไง  เวลาภาวนานี่ใหคะแนนตัวเองไปกอนแลว  ๙๙ 
เปอรเซ็นต เวลาไปนั่งผลวัะ! โอโฮ.. กายก็ไมใชเรา เราก็ไมใชกาย 

ไมใชที่ไหนวะ ก็ไมใชที่ความคิดไง แตในหัวใจบอกกูไมรูเรือ่ง 

กิเลสมันยงัไมไดกระเทอืนเลย 

นี่ไงเวลาโตเถียงกนั  ถาโตเถยีงดวยเหตุผลนะ  ทีนี้การโตเถียงดวยเหตุผล 
อยางเชนหลวงตาทานทําเปนตัวอยางบอย  ถามอีะไรในวงการสงฆทานจะไมคอยพูด 
ทานจะเขาไปหาคนนัน้ตัวตอตัวแลวทานคุยกัน  ถาคุยแลวเขาไมฟงทานก็เฉยเลย  วา 
ไมใชเรือ่งของเรา ไมใชเรือ่งของเรา คือบางอยางมนัแกไขไมไดหรอก 

ดูสิองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาใหเทวทัตบวชมา  แลวเทวทัตมาทําลาย 
ศาสนาขนาดไหน  แตนั้นมนัก็เพราะวาเรื่องเวรเรือ่งกรรม  เพราะเทวทัต  เหน็ไหม  ชูชก 
กับพระเวสสนัดรกม็าดวยกันใชไหม  มนัเปนคูเวรคูกรรม  สรางกนัมาตั้งแตตนตั้งแต 
ปลายมา  คูกันมาตลอดเลย  เปนพระเวสสนัดรใชไหม  กับเปนชูชก  แลวพอมาถงึเปน 
พระพุทธเจา  กเ็ปนพระพทุธเจากับเทวทัต อาว..  ก็มนัมีเวรมีกรรมกันมาจะใหทําอยางไร 
มันมีเวรมกีรรม แตเวรกรรมดี พระพุทธเจาก็เปนพระพุทธเจาไป ชูชกก็มาเปนเทวทัตซะ 
ก็มันมีกรรมมา แลวจะใหทําอยางไรละ 

นี่ก็เหมือนกัน  แตบางที  คําวาบางทีหมายถึงวา  ถาเราไมมีสายตาที่จะยาวไกลใช 
ไหม  เราเหน็วาเปนพระดีหรอืพระไมดี  เรากค็ุยกนักอน  แตถาเขาดื้อเขาไมฟง  อนันัน้ก็ 
เหมือนเวรกรรม ธาตุ มันมีที่มาที่ไปไง
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ฉะนั้นถาแบบวาเอาพระองคหนึ่งไปบอกพระอีกองคหนึ่ง  แลวเขาโตเถียงกัน.. 
เวลาเราพูดนี่นะ  เอาพระองคหนึ่งมาบอกพระสงบ  พระสงบก็พูดบอยเลย  ไอเราพูดนีเ่รา 
พูดเปนทางวิชาการ  คือพูดใหรูถูกรูผิด  พอรูถูกรูผิด  ใหพวกโยมไมเปนเหยือ่  เทานั้นเอง 
นะ  แตสังเกตไดไหมวาเราเคยทําอะไรมากไปกวานี้ไหม  เราเคยทําอะไรเกินเลยไปกวา 
สิ่งที่เปนทางวิชาการ  พูดเพื่อเหตุผล  เราพูดเทานี้แหละดวยเหตุผล  แตโยมก็จะบอกวา 
เหตุผลของหลวงพอนี่อูฮู.. แรงมากเลย 

ถาบอกวา  “ไปไหนมา  สามวาสองศอก”  มนัก็ไมไดเรื่อง  เหตุผลก็ตองชัดเจน 
เหตุผลก็ตองพูดดวยเหตุผลที่ชัดเจน  ทีนี้พอชัดเจนขึ้นมา  มันอินไปมนักอ็อกมาอยางนี้ 
แหละ  เปนอยางไรละ  มันเปนสนัดาน  อันนี้พูดถงึ  “พระองคหนึ่งไปบอกพระอีกองค 
หนึ่ง” จบ 

มันอยูที่เราจะใชสอย  พระองคหนึง่กับพระอีกองคหนึ่งนีเ่ราจะใชเปนประโยชน 
หรือไมเปนประโยชน  ถาเราใชเปนประโยชน  พระองคหนึ่งไปบอกพระอีกองคหนึ่งก็ 
เปนประโยชน ถาเราใชสอยในทางที่ผิด ยุแยงตะแคงรั่ว จากพระองคหนึ่งมาบอกพระอกี 
องคหนึง่มนัก็พงั  มันอยูที่เราจะใช  เราจะใชเปนประโยชนหรือใชเปนโทษ  ถาใชเปน 
ประโยชนมนัก็เปนประโยชน ถาใชเปนโทษมนัก็เละ 

ถาม  :  ๔. ศึกษาไปนานๆ ผมไมกลากราบพระเลยครับ จะทําบุญกบัพระมั่วซัว่เลย ก็ 
กลัวจะเปนพระศีลไมสมบรูณ เลยจองจับผิดพระมาตลอด ผมเลยอึดอัดหัวใจมากครบั 

หลวงพอ  :  นี่ผลมนัก็บอกอยูแลว อนันีเ้ราเลือกของเราเอง นี่พูดถงึขอ ๔ นะ ขอ ๕ กับ 
๖ นี่พูดไมไดเลย (หัวเราะ) 

ขอ  ๕  กับขอ  ๖  นี่นะเราจะบอกวา  ตนไมเขาขึ้นจากโคนตนไปปลายตน  ไมเคย 
เห็นตนไมทีไ่หน  มีใครจะเก็บผลไมแลวกระโดดขึน้ไปปลายแลวกล็งมาโคนตน  เราไม 
เคยเหน็นะ ไมเคยมีคนที่แบบวาเวลาขึ้นตนไมขึน้จากยอดไมลงมาโคนไม ไมเคยมี คนที่ 
จะขึ้นตนไมเห็นมีแตขึ้นจากโคนตนขึน้ไปบนตนไม  คนที่ขึ้นตนไมบอกจากปลายตน 
มาถึงโคนตนเราไมเคยเห็น พูดถงึขอ ๕ กบัขอ ๖ นะ ไมพูดถึงเขา 

ขอ ๗ แลว ขอ ๕ กับขอ ๖ ไมตอบ



นิสัย วาสนา  ๑๙ 

ถาม  :  ๗.  ผมดีใจที่หลวงพอยงัมีความเหน็ตางออกไป  เพราะผมรูสึกอึดอัดหัวใจ 
เหลือเกิน  ไมรูจะไปปรกึษาใคร  เพราะปญญาผมยังไมถึง  ยังอยูในขั้นทาน  กิเลสหนาอยู 
ครับ 

หลวงพอ  :  นี่เขาบอกวาเขาปฏิบัติมา แตไมรูวาเปนแผนลวงหรือเปลาเนาะ นี่ไมรู 
หนามาเขียนใหพูดหรอืเปลา (หัวเราะ) 

จบนะ!  ขอตอไป  ตอไปอีกหนอยเนาะ  ขออกีหนอยหนึ่ง  เพราะปญหามนัทิ้งไว 
เยอะมากเลยละ ไมอึดอัดเนาะ ขออีกนิดหนึง่ 

ถาม  :  ๓๘๔. เรื่อง “การสมาทานศีลสําคัญหรือไม?” 

กราบนมัสการทานอาจารยทีเ่คารพอยางสูง (กราบขอคําตอบชัดๆ อีกแลว) กราบ 
ขอคําตอบชัดๆ  เกี่ยวกับการรักษาศีล  ปฏิบัติธรรม  เห็นคนไปวัดปฏิบัติธรรมแตไมเคย 
สมาทานศีลเลย ไมวาศีล ๘ หรือศีล ๕ อยางนี้จะถือวามีศีลหรอืยังครับ 

และในกรณีแมชีอยูวัดไปนานๆ  ศีลอาจหลุด  อาจขาด  อาจบกพรองบาง  อยางนี้ 
ควรปฏบิัติอยางไร  ตองสมาทานศีลวัตรเอาเองหรอืเพียงแตแคตั้งจิตเอาเอง  วาตอไปจะ 
เพียรพยายามรักษาศีล  ๘  ขอไมใหบกพรอง  ไมใหทําลาย  แคนี้ก็ไดหรือไม  โดยไม 
จําเปนตอง อะหงั ภันเต 

หลวงพอ  :  เวลาเราประพฤติปฏิบัติ เริ่มตนจากวาอนุบาลนะ พืน้ฐานนี่เรามาจากใคร 
โดยปจจุบันนี้นะ  เราดูขาวอยูประจําเหมือนกนั  ตอนนีก้ารศึกษาวันอาทิตยนีน่ักเรียน 
เด็กๆ  มันสอบเปนลานนะ  ถามันสอบเปนลานเขาก็ตองสอนอยางนี้  เวลาเขาสอนเดก็ๆ 
นะ เรื่องทางศาสนานีเ่ขาสอนศาสนพิธี สอนศาสนธรรม 

คําสอนอยางนี้ถกู คําสอนอยางนี้เพราะเราตองมีหลกั ศาสนพิธี ศาสนตางๆ มันก็ 
ตอง  อะหงั  ภันเต  ขอศีลอะไรตางๆ  อันนี้คือพิธีการ  ทีนีว้ิธีการมันเปนวิธีการไง  แตใน 
หลักความจรงิของกรรมฐานเราไมเคยใหศีล  หลวงตาไมใหศีล  ที่ไหนกไ็มใหศีล  ถาให
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ศีลแลวคนมันติดศีล หลวงตาบอกวา “เวลาใหศีลไปแลวมนัไดศูนย” มนัไมไดศีล มันได 
ศูนย 

นี่เพราะเราไปขอศีลกนัเราเลยไดศนูยไง  แตถาเราไมขอศีลนะเราไดศีล  เพราะศีล 
เปนความปกตขิองใจ  ศีลมนัมอียูแลว  ธรรมดามนัมีอยูแลว  เพียงแตวาศาสนพิธี  ศาสน 
ธรรมนีเ่ขาสอนมาเปนวิธีการไง  เปนวิธีการเราขอศลีอะหัง  ภันเตใชไหม  ขอศีลๆ  ความ 
จริงขอศีลนีค่ือเขาใหพระเปนพยานเทานั้น 

เราจะเปรียบเทียบอยางนี้นะ  เปรียบเทียบวาในชามขาว  เห็นไหม  เรามีชามขาว 
เราก็ตองมีอาหารใชไหม  เราบอกวาเราขอศีลก็คอืเราขอชามขาว  แลวก็ถอืชามขาวไปถือ 
ชามขาวมา  ไมมอีะไรในชามขาวเลยนะ  แตถาเราไมตองมีชามขาว  อาหารนี่เราสามารถ 
กินไดตลอดเลย 

นี่ก็เหมือนกัน  โดยหลกัปฏิบัตนิี่จะพูดกอน  ถาเปนศาสนา  เปนพิธีกรรมตางๆ 
ตองขอศลีไหม..  ตอง  มันจรงิตามสมมุติ  มนัตองม ี อยางเชนมีพอแม  เราเกิดมามีพอแม 
ไหม.. มี  เปนพระก็มพีอแมนะ  เราเกิดมานีเ่รามีพอมีแมของเราโดยความเปนคน  เราบวช 
เปนพระ เรามพีอแมเปนอุปชฌาย เรามีพอแมหมดนะ พอแมเรากม็ี นีม่ันไมลมืไง 

ฉะนั้นถาเปนสมมุติ ศีลตองขอไหม.. ขอ มันเปนสมมุติ แตเวลาปฏิบัติขึ้นมาแลว 
เวลาปฏบิัติแลว  ถาขอศีลอยูมันจะขออยางไร  เวลาพระเราผิดศีลนะใหปลงอาบัติ  ปลง 
อาบัติ ฉะนั้นเวลาแมชีไปอยูที่วัดอาจศีลหลุด แมชีกต็องไปตอศีล ไปขอศีลกับพระ ถาไม 
ขอศีล  เพราะแมชีปลงอาบัติไมได  ฉะนัน้ถาแมชหีลุด  แมชีตางๆ  อันนีม้ันตองอยูที่ 
หัวหนาจรงิไง ถาหัวหนาไมจริงตรงนีม้ันจะสับสน บอกไมตองขอศีล ไมตองอะไร 

เราเจอมามากนะเวลาเทีย่วไป พระหลายๆ องคบอกวาเอาแบบหลวงปูตือ้ หลวงปู 
ตื้อทําอะไรก็ได หลวงปูตื้อทานทําประสาทานนะ เราเห็นพวกนี้แลวรบัไมได  เขาบอกวา 
เวลาจะเอากเ็อาแบบหลวงปูตือ้  เอาสะดวกไง  เอาศีลอัตโนมัติ  ถาเอ็งจะเอาแบบหลวงปู 
ตื้อได เอ็งก็ตองนั่งแบบหลวงปูตือ้ไดกอน หลวงปูตือ้ทานนัง่สมาธิทีหนึง่ ๗ วัน ๗ คืน 

อาว..  เวลาหลวงปูตื้อทําดีไมพูดถงึนะ  แตเวลาหลวงปูตื้อทานอัตโนมัติมนัก็จะ 
อัตโนมัติดวย อะไรก็หลวงปูตื้อ หลวงปูตือ้.. หลวงปูตื้อทานเปนพระอรหันตนะ ทานได
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อภิญญา  ๖  นะ  ทานเปนมอืขวาของหลวงปูมัน่นะ  หลวงปูมั่นมีอะไรทานใหหลวงปูตื้อ 
ไปพิสูจนทั้งนั้นนะ  คนอยางนั้นเขาเรียกวาสติวนิัย มันพนไปจากธรรมวินัยแลว พวกเรา 
จะไมจาบจวง ไมไปดูหมิน่โดยเปนบาปอกุศลเลย 

นี่ละพระอริยเจา ใครดูหมิ่นพระอริยเจา ใครเพงโทษพระอรยิเจาตกนรกอเวจี แต 
ไอพวกเรามันไมไดหมิน่พระอรยิเจา จะเกาะหลังพระอริยเจา เห็นหลวงปูตือ้ทํา กูก็อางกู 
จะทําบาง กูจะทําบาง แลวเวลาหลวงปูตื้อปฏิบัติ มึงไมปฏิบัตบิาง 

นี่พูดถึงขอนี้กอน  เพราะถาไมอยางนัน้แลวคนโฉเกมันเยอะ  ไอพระโฉเก  พระ 
มันจะเอาตาม ฉะนัน้เวลาบอกวาไมตองทําเลย โอโฮ.. พระมันยิ้มเลยนะ หลวงพอสงบก็ 
บอกวาไมตองทํา ไมตองขอศีล.. 

ตองขอ!  ตองขอ!  ตองขอในพิธีกรรมนะ  แตมาที่วัดนี้  โทษนะพวกโยมมาปฏบิัติ 
บางคนมาจะขอศีล ๘ เราบอกวา “ขอเอาจากพระพทุธรูป” 

แบบวาใหมันจรงิจังไง ถาโยมจริงจงัขึ้นมานะ โยมมีศีลโดยปกติอยูแลว ถามีโดย 
ปกติอยูแลวเราปฏิบัติเลย นี่พูดถึงวาตองขอศลีไหม ใหตอบชัดๆ ในเรือ่งการปฏิบัติธรรม 
..  มันตอบชัดๆ  ไมได  มันตอบชัดๆ  ไมไดเพราะอะไร  เพราะคุณภาพของคนมนัไม 
เหมือนกนั ถาใหตอบชัดๆ นะ ถาคนคุณภาพนะ อยางเชนเหลก็ เห็นไหม ธาตุเหล็ก ธาตุ 
เหล็กยงัมีทีคุ่ณภาพดีและคุณภาพไมดี  แลวคน..  คนมนัไมเหมอืนกนั  คนไมเหมอืนกนั 
เจตนาคนไมเหมอืนกนั 

เวลาครบูาอาจารยทานอุตสาหสมบกุสมบนัมา  ทานพยายามตอสูมาเพือ่ใหพวก 
เราไดปฏิบัตอิยางเตม็เม็ดเตม็หนวย  อะไรทานก็พยายามเปดทางให  เปดทางให  หลวงปู 
มั่นทานเปดทางไวใหหมดเลย  แลวเราก็อาศัยชองทางที่หลวงปูมัน่เปดทางไวให  เอามา 
เปนสนิคาหากินกนั  เราไมใชเอาที่หลวงปูมั่น  ครบูาอาจารย  ทานเปดชองทางไวใหมา 
เพื่อประพฤตปิฏิบัติ เปดชองทางนัน้ใหเรามาจรงิจังกับเรา 

พอหลวงปูมั่นทานเปดชองทางไวให มันก็เลยกเิลสสวมรอยเลย ไมตองขอศีล ไม 
ตองทําอะไร  จะนอนตีแปลง  โยม..ตอนเชาๆ  นี่จะตองเอาหูฉลามนะ  หูฉลาม  ไมใชหู
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ฉลามกินไมได  มันไมตรงกับธาตุขันธ  โอโฮ..  มันเกินไป  เชาขึ้นมาก็ตองหูฉลามน้ําแดง 
นะ มันดกีับธาตุขันธ มันภาวนาดี นีเ่วลาสิ่งที่เปนประโยชนกับตวั ไมเห็น 

ทีนี้คําวาชัดๆ นี่ชัดๆ ตรงไหน คุณภาพของคน คุณภาพของจิต คุณภาพตางๆ มัน 
ไมตรงกัน แลวเราจะมาวาเอาใหมนัชัดๆ ชัดๆ ตรงไหนละ ฉะนั้นเราตองดูประโยชนกบั 
เรานะ 

อันนีเ้อาแคนีก้อนนะ เดีย๋วจะไปขางหนา ขางหนาจะมีปญหา อันนีก้อน 

ถาม  :  ๓๘๕. เรื่อง “ขอใหเปดบัญชีของวัดบาง โยมอยากทําบุญ” 

โยมไปที่วัดครั้งหนึ่งเมื่อตอนปใหม  ตอนเดก็ๆ  พอแมเคยพาไปฟงเทศนหลวงปู 
หลา  หลวงตามหาบัวบอยๆ  แตไมคอยรูสกึอะไรเลย  รูแตวาไปทําบุญ พออายุ  ๔๐ ทุกข 
เกิดขึ้นกับตัว  พอฟงธรรม  นัน่ใช  ไมมีคําถามที่พอแมครอูาจารยสอนผิด  เพราะมนัถกู 
หมดคือตองรับกรรมทีเ่คยทําไว ไมวาตั้งแตชาตินี้หรือชาติหนาใชไหมคะ 

หลวงพอ  :  ใช!  ไอเรือ่งอยากทําบุญ  เปดบัญชีวดัอะไรนี่เราไมทํา  เราไมคอยอยากทํา 
เพราะวาหลวงตาทานไปทําที่ไหนก็แลวแตนะ  ทานบอกวา  “เห็นหวัใจของคนมากกวา” 
ไปไหนทานทนทุกขไปเพือ่น้ําใจของคน  น้ําใจของคนมนัสําคัญกวาปจจัยเครื่องอาศัย 
ทั้งหมด ไอที่ทําบุญๆ นั้นเปนปจจัยเครื่องอาศัย 

ฉะนั้นสิ่งที่วาครบูาอาจารยทานทําเพราะทานเห็นคาของน้ําใจ  ฉะนั้นบางอยาง 
คาของน้ําใจมันก็สวนคาของน้ําใจ  ฉะนัน้คนมนัมหีลายประเภทใชไหม  มนักอ็างวาคา 
ของน้ําใจ  คาของน้ําใจ  หลิว่ตาขางหนึ่งนะไมอยากได  ไมอยากได  นี่กเ็หมอืนกัน  ถาไม 
อยากไดเราก็เปนอยางนี้ 

มันมี  พวกลกูศิษยนี่เขาเห็นโทษของการทีว่าเงนิทองมนัเปนของอนัตราย  เขา 
พยายามจะสรางตูบริจาคมาใหเยอะแยะเลย  เราเอาทิ้งหมดเลย  เราบอกวาถาเอาตูบรจิาค 
มาตั้ง  เราอายนาดูเลย  มันเหมอืนกับโรงหนงัเลย  มงึจะเขาโรงหนังตองซื้อตัว๋กอน  ไอนี่ 
จะมาวัดก็ตองหยอดตูกอน กูรบัไมได กูรับไมได
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ใครจะมีน้ําใจทํา  นัน่มนัสิทธิของเขา  ประโยชนของเขา  เขาจะทํากเ็รื่องของเขา 
แตไอเราจะมาเปดชองเพือ่จะทําเรื่องอยางนี้เราทําไมได  มีคนเหน็โทษนะ  ทําตูบริจาคมา 
ใหเลยบอกวาเรื่องเงินทองมันเปนสิง่ลอใจ  มนักลวัจะเสียหายไง  เอามาตั้งไวเราบอกเรา 
รับไมได  ถาตั้งไวอยางนีน้ะกไูปเลย  กูรับไมได  มึงเห็นกเูปนสัตวประหลาด  ละครสัตว 
เวลามาตองหยอดตังคกอนไง ใครจะดลูะครสัตวตองเอาตังคโยนหยอดตู จะไดเห็นละคร 
สัตวนั่งอยูนี่ กูรับไมได 

นี่ก็เหมือนกัน  เปดบัญชีๆ  นี่พูดประสาเราเขาคุยกัน  เขาทําเพื่ออํานวยความ 
สะดวกไง แตสวนใหญเราไมคอยทํา ไมทําหรอก เพยีงแตใครจะถามมากเ็รือ่งของเขา ไอ 
นี่คือเขาต้ังใจไง  มีหรือไมมเีราก็อยูได  มีหรือไมมีเรากก็ระเสอืกกระสนของเราไปได 
ชีวิตนี้มีคากวาทุกๆ อยาง อยางอืน่ไมมีความหมาย ไมมีความหมายจริงๆ 

อาว.. เดี๋ยวจะคยุโมไปหนอย อันนี้มนัจะยาวนะ แลวเราคอยๆ คุยกนันะ อันนี้เรา 
คอยๆ คุยกนั จะเคลียรปญหานี้ เขาดีมาก แตเขามีความกังวลกับศาสนา 

ถาม  :  ๓๘๖.  เรื่อง  “ขอธรรมะคําแนะนําที่ใหสติการทําหนาที่ลูกหลานชาวพุทธ 
รักษาสืบทอดพระศาสนา ตามคําสอนของพอแมครอูาจารย” 

(คอยๆ ฟงนะ) กราบขอเมตตาจากพระอาจารยอกีครัง้หนึ่ง ขอธรรมะคําแนะนําที่ 
ใหสติในการทําหนาที่ลกูหลานชาวพุทธ  รักษาสืบทอดพระศาสนา  ตามคําสอนของพอ 
แมครูบาอาจารย 

กอนอื่นโยมก็ตองกราบขอบพระคุณทานอาจารยอกีครั้ง  ที่เมตตาไดใหธรรมะ 
ขอคิด  หลงัจากโยมไดเขียนจดหมายมา  กราบขอบพระคุณพระอาจารยที่ตอบคําแนะนํา 
ในอุบายการภาวนา 

หลวงพอ  :  นี่เขาเคยถามปญหามาเนาะ เราจําไมไดหรอก เราตอบตามนี้แหละ 

ถาม  :  จากเรือ่ง “ธรรมะขอเอา” เทศนวันที่ ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๔ ตอนหนึ่งพระ 
อาจารยไดเทศนไวสะดุดใจมาก โดยโยมขออนุญาตอางอิงดงันี้
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หลวงพอ  :  คือเขาอาศัยคําเทศนเรานี่แหละ แลวกลับมายอนถามเรา เขาบอกวาเพราะ 
เราเทศนนี่เขาเหน็ดวยไง 

ถาม  : ....เราเปนชาวพุทธดวยกนั องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาฝากพระศาสนาไว 
กับบริษัท ๔ ฝากไวนะ (แลวก็วงเลบ็ของเขา) มารเอย เมือ่ใดภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก 
อุบาสิกาของเราไมเขมแขง็ ไมสามารถกลาวแกคําตฉิินนินทาจากลัทธิอืน่ๆ เราจะไมยอม 
นิพพาน 

ฉะนั้น เราเปนชาวพุทธดวยกนั เราจะคยุกันดวยเหตุดวยผล กาลามสูตร 
พระพุทธเจาบอกไมใหเช่ือ ไมใหเช่ือแมแตใครพูดทั้งสิ้น เราจับสิ่งนั้น ประเดน็นัน้คําวา 
ไมใหเช่ือนะ ไมใหเช่ือทีว่า เราเช่ือแลวเรางมงาย เวลาเราฟงเสรจ็แลวเรากลับไปคิดนะ 
ฟงแลวกลับไปคิดไปใครครวญวาจรงิไหม เราปฏิบตัิจริงไหม แลวเราเอามาเทียบเคียง 

เห็นไหม พระพุทธเจาใหเช่ือตรงนี้ ใหเช่ือประสบการณจรงิ ใหเช่ือจากการ 
ปฏิบัติ ไมใหเช่ือเพราะครูบาอาจารยพูด แมแตครูบาอาจารยพูด มันเปนจริตนิสัยไม 
เหมือนกนั แตสุดทายพอถงึปลายทางก็เหมือนกัน กรณีอยางนี้มนัสําคัญ… 

เนื่องจากในระยะนีม้ีประเด็นเรือ่งความถูกตองของประวัติหลวงตา  ที่เกี่ยวโยง 
กับการปฏิบัติธรรมทีถ่้ําสาริกา  และการปฏิบตัิธรรมของหลวงปูเจี๊ยะกอนที่ทานจะ 
เดินทางมากราบหลวงปูมั่น  ซึง่โยมเหน็ดวยวาตองกระทําดวยความรอบคอบ  รักษา 
ความถูกตอง  ไมใหธรรมของครูบาอาจารยคลาดเคลื่อน  แตเทาที่สังเกตเห็นถึงการกลาว 
อางบทความที่เขียนโดยฆราวาส 

หลวงพอ  :  ระบุช่ือดวย แลวระบเุว็บไซดดวย แอนตี้วิมุตติ (หัวเราะ) 

ถาม  :  ซึ่งภายในมกีารอางช่ือครูบาอาจารยมาวจิารณดวยขอความที่ไมสํารวมนัก ซึง่ 
นําไปสูการวจิารณในลักษณะที่ไมเหมาะสมเทาไรนกั  ในความคดิเห็นสวนตวั  หากผิด 
ประการใดโยมขอนอมรับผิดนัน้ และขอขมาไวทีน่ี้ 

(อันนี้นาคิดมากเลย)  โยมเอง  การไดเขามาในพระพุทธศาสนานี้  ก็ไมไดเขามา 
พรอมกับทะเบียนเกิด  ผานขบวนการทดลองปฏิบัต ิ และตัดสินใจเลือกที่จะเปนชาวพุทธ 
ดวยตัวเอง ถงึแมจะไมไดรับการยอมรับจากครอบครัวก็ตาม
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หลวงพอ  :  แหม.. คํานี้มันกินใจ นี่เขาไมใชชาวพุทธกอนนะ แตเขามาเปนชาวพุทธ 

ถาม  :  ทุกวนันีโ้ยมกราบเคารพสํารวม ระวังความประพฤติตอพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ  ก็เพราะเห็นคาความสําคัญของธรรมแท  และเสียดายที่สภาพสังคมทัว่ไปมีแต 
เปลือก และความบิดเบือนของพระศาสนา ดีใจที่มีกลุมคนพยายามชวยกันปกปอง รกัษา 
ความถูกตองของพระศาสนา แตบางครั้งก็รูสึกวา ภายใตการทําหนาที่ชวยเผยแผ ปกปอง 
ความถูกตอง เราลืมความเมตตาตอเพือ่นมนุษยดวยกัน ลืมสํารวมกาย วาจา ใจ ลืมศลี ลืม 
รักษาความปกติหรือเปลา  ถึงแมจะมีทิฐิที่ตาง  แตทุกคนกเ็ปนคนทีเ่ดินทางในวัฏสงสาร 
มีโอกาสหลงผิด และมีโอกาสรูไดเชนกนั 

ขอเขียนทีเ่ขียนโดยฆราวาสทีย่ังเตม็ไปดวยกเิลส  ยอมตางจากคําแนะนํา  คํา 
ตักเตือนของครูบาอาจารยที่ผานการตอสูชําระกิเลส  สละเปนสละตาย  แมบางทานบาง 
องคจะโผงผาง รุนแรง แตก็เปนขอความที่เตม็ไปดวยธรรมและความหวงัดีอยางแทจรงิ 

โยมใครขอธรรมขอคิดขยายความจากพระอาจารย  เพื่อเปนหลกัใจในการทํา 
หนาที่ลูกหลานชาวพุทธ รักษาสืบทอดพระศาสนาวาดวยเรือ่ง 

ขอที่  ๑.  เราเปนชาวพุทธดวยกนั  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาฝากศาสนาไว 
กับบริษัท ๔ ไวนะ “มารเอย  เมื่อใดภกิษุ ภิกษุณี อบุาสก อุบาสิกาของเราไมเขมแขง็ ไม 
สามารถกลาวแกคําติฉินนินทาจากลัทธิตางๆ เราจะไมนิพพาน” 

ขอที่ ๒. เราเปนชาวพทุธดวยกนั เห็นไหม เราคุยกนั ปรึกษากัน อยาเอาทิฐิมานะ 
มาสิ เราเปนผูเดินทางดวยกนั เรามีสิ่งใด เราปรึกษากัน เราชวยเหลอืเจอืจานกัน นีเ่ราเปน 
ชาวพุทธดวยกัน ฉะนัน้เราเปนชาวพุทธดวยกนั เราคุยกันดวยเหตุดวยผลสิ 

ขอที่  ๓.  กาลามสูตร  พระพุทธเจาบอกไมใหเช่ือ  ไมใหเช่ือแมแตใครพูดทัง้สิ้น 
เราจับสิ่งนั้นเปนประเด็น คําวาไมใหเช่ือ  ไมใหเช่ือที่วาเราเช่ือแลวงมงาย เวลาเราฟง เรา 
ฟงเสรจ็แลวเรากลบัไปคิดนะ ฟงแลวกลบัไปคิดใครครวญวาจริงไหม เราปฏิบัตจิริงไหม 

แลวเราเทียบเคียง  เหน็ไหม  พระพุทธเจาใหเช่ือตรงนี้  ใหเช่ือประสบการณจริง 
ใหเช่ือการปฏิบัติ  ไมใหเช่ือครบูาอาจารยพูด  แตครูบาอาจารยพูดนะ  มันจริตนิสยัไม 
เหมือนกนั (นี่คําพูดเราไง)
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ขอที่  ๔.  การทําเพื่อประโยชนสังคม  เพือ่ประโยชนสําหรับนักปฏบิัติ  ประโยชน 
เพื่อศาสนาใหมัน่คง ขอบพระคุณพระอาจารยอยางสูง 

หลวงพอ  :  อันนี้คงเขียนมากอนเราพูดไปเรือ่ง “หมาของหลวงตา” เนาะ พอเรือ่งหมา 
ของหลวงตาออกไปคงช็อกเลย  ผิดหวังหลวงพอมากเลย  หลวงพอพูดซะดี๊ดี  แตเวลา 
หลวงพอออกทีหนึ่งอยางกับฟาผาเลย 

ดี๊ดีเพราะวาเราอยูกบัครูบาอาจารยมา  เราเหน็ความทุกขความยากของครูบา 
อาจารยมา แลวเราสะเทอืนใจ เวลาเราปฏิบัติ  เวลาเราทุกขเรายาก เราจะคิดถงึหลวงปูมัน่ 
ตลอด  เพราะวาหลวงปูมั่นทุกขกวาเราหลายรอยเทา  พระพุทธเจาทุกขกวาเราหลายรอย 
เทา ฉะนั้นการทุกขของเรานี่ถอืเปนของเล็กนอย 

แลวความทุกขของเรา  เห็นไหม  ดูสิหลวงปูมัน่ทานเอาพอแมมาอยูดวยพักหนึง่ 
เอาแมมาอยูดวย  แลวเวลาไปอยูที่ไหน  ไปอยูในปามันลําบากก็ไปกัน้รานไวขางบนเปน 
คอกไวใหแมอยู  แลวเสือมนัจะมากินไง  สุดทายทานเปนกังวลมากทานก็เอาแมกลบัไป 
สงบาน บอกวา “ไมได มนัเปนกงัวล ไมได มนัเปนกังวล” 

คิดดูสิ  พอแมของทาน  ทานกร็ักของทานนะ  แตทานก็พยายามชวยเตม็ที่  แตชวย 
ในนามของพระ  เราถงึบอกวาเราเห็นถงึเจตนา  ถึงการเสียสละ  ถึงการทีไ่มเห็นตัวของ 
หลวงปูมั่น ของครูบาอาจารยเรา เราซึ้งมาก 

ฉะนั้นเวลาที่บอกวา  “เราเปนชาวพุทธดวยกนั  เราตองคุยกัน  เราปรึกษากันได” 
ไอนี่  อยางนี้โดยทฤษฏีมนัเปนอยางนีจ้ริงๆ  มนัควรจะคุยกนัได  แตการคุยกันของคน 
พระนีม่ันทิฐิไมเหมือนกนั  ทิฐิมันแตกตางนะ  ทิฐิของมนัมนัวามนัถกู  ทิฐิพระ  แลวเวลา 
เราพูดดวยเหตุผล เหตุผลเราก็ดเีวลาพูดกันตอหนา 

เราเคยประชุมสงฆประจํา เวลาพูดดวยเหตุผลนะ จนเหตุผลหมดเลย แตใหลงมติ 
ไมลง  มนัยังไมไดดัง่ใจ  บอกเอาไวคราวหนา  แลวก็ไปแอบประชมุกัน  เลอืกประชุม 
เฉพาะคนทีเ่ห็นดวยกนั แลวกล็งมติสงฆ 

มติสงฆ  มติสงฆนี่เรารูจักมันด!ี  เรารูจักมติสงฆด!ี  เราเคยอยูกบัพวกนี้มาตลอด! 
แลวทีนีบ้อกวาคุยกนัๆ  นี่มนัคุยจริงหรือเปลาละ  เวลามันคุย  คนเราคุยกันนะ  ถามีเหตมุี
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ผล มันคุยดวยเหตุผล มันจนดวยเหตุผลหมดแหละ เหตุและผลมันเปนธรรม แตเขาไมฟง 
เขาไมฟงหรอก 

คนเรานี่นะ ถาไมมลีับลมคมใน ทําอะไรมนัก็สะอาดบริสุทธิ์ไปหมดแหละ แตถา 
มันมีลับลมคมในนะบอก “อันนี้เอาไวกอน” คอืยิ่งกวานักการเมอืงนะ นกัการเมืองยังไม 
เทานี้ 

เดี๋ยวกอน จะบอกวาคนถามอยาเสียใจนะ! คนถามนี่อยาเสยีใจนะ  เราพูดไปเดี๋ยว 
คนถามจะเสียใจ  หลวงพอ  ใหหลวงพอชวยสงบศกึ  ทําไมหลวงพอเปดศึกอีกรอบหนึง่ 
แลว (หัวเราะ) 

ฮึ!  เพราะเจตนาเราดี  เจตนาพวกเรานี้ดจีริงๆ  นะ  คนที่เจตนาดีนี่เรายอมรับวา 
เจตนาดีจริงๆ  แตเจตนาอยางเดียวไมพอ  หลวงตาทานพูดอยางนี้  ทานอยูกับหลวงปูมัน่ 
แลวหลวงปูมั่นดังคับฟาอีกแลว หลวงตาเปนคนพบัผา  แลวผาอาบหลวงปูมัน่มนัปะ มนั 
ชุนเยอะมาก  หลวงตาทานก็ไปตัดผา  ตัดผาอาบนํา  ยอมอยางดเีลย  เสร็จแลวก็พับ  พับ 
เสร็จกเ็อาไปวางไวที่เปลี่ยนใหหลวงปูมั่น 

เพราะหลวงปูมั่นตองอธิษฐาน  ตองใชไง  ตองเปนผูอธิษฐานไง  หลวงปูมั่นก็เอา 
ผามา  แลวก็เรียกหลวงตามา  บอกวา  “ถาจะใหเราเปนลงินะเราก็จะใช  ถาจะใหเราเปน 
หลวงปูมั่นอยางเกานะ เราจะใชผาผืนเกา” 

โอโฮ.. หลวงตาทานกมลงกราบนะ ทานบอกเสียใจมาก ทานบอกวา 

“มันเปนเจตนาดีของผม ผมนี่เจตนาดีมาก” 

เพราะผาในวัดหลวงปูมัน่  ผาดิบทําผาอาบมันไมขาดแคลนหรอก  แตหลวงปูมัน่ 
ทานดังคับฟา  เราเปนลูกศิษยเราก็อยากใหอาจารยเราไดนุงผา  ไดใชของที่สมกับฐานะที่ 
เปนอาจารยของเรา  เราไมเคยคิดละลาบละลวงเลย  เรามีแตเจตนาที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะ 
เรารักของเรามาก  หลวงตาทานรักหลวงปูมัน่มาก  แลวทานก็อยากใหใชผาพอสมกับ 
ฐานะ



นิสัย วาสนา  ๒๘ 

ไมใชผาดีเดอะไรหรอก  ก็ผาฝายหมูบานนี่แหละ  ผาฝายชาวบานไมมีผาอะไร 
หรอก  เพียงแตมันไมขาด  แลวไปยอมมาใหทานใช  ทานบอกวา  “ถาใหเราเปนลงิ  คือวา 
จับจด  ใชของยังไมถงึที่สุด  เราไมยอม  แตถาจะใหเปนหลวงปูมัน่ตองเอาผืนเกา”  ทาน 
กราบนะ แลวไปเอาผาผืนเกากลับมาใหหลวงปูมัน่ 

เราจะบอกวา นี่คือเจตนาที่สะอาดบริสุทธิ์  เราจะใชคําวาเจตนาอยางเดียวนีม่ันไม 
พอ  เจตนาแลวมันตองมีเหตมุีผลรองรับดวย  วาเจตนาอยางนี้เหตุผลมนัใชไดกับ 
กาลเทศะ  บุคคล  หรือเปลา  บุคคลคนนั้น  เห็นไหม  หลวงปูมั่นทานทําของทานเพื่อ 
ประโยชนกับสังคม  เพือ่ประโยชนกับพระ  พระทัง้หมดเปนลกูศิษยของทานก็ดทูานอยู 
แตหลวงตาทานกเ็ปนลูกศิษยเหมือนกนั  ทานก็รกัของทาน  ทานก็อยากจะเปลี่ยนผาให 
ทานบอกเลย.. 

เพราะหลวงตาทานโดนอยางนีม้าทานถึงบอก “เจตนาอยางเดยีวไมพอ” เวลาทาน 
สอนลกูศิษยไง  เวลาใครมานี่  โอย.. เจตนาดีหมดเลย ถาเจตนาดีหมดเลยนะ วัดนี้จะไมมี 
ขอวัตรเลย  เพราะคนจะเอาแตใจของตวั คนนูนกจ็ะเอาอยางนั้น คนนี้กจ็ะเอาอยางนี้  คน 
นี้ก็จะเอาอยางนัน้  ยิ่งรายใหญเลยจะเอาแตตามใจตวั  เจตนาดีหมดเลย  วนันีก้็กลายเปน 
สปา  กลายเปนโรงแรม  พรอมที่จะเขามานอนอาศัยสบาย  ติดแอรหมดเลย  เจตนาดี 
หมดเลย เจตนาดีของใคร? 

นี่พูดถึงวาเจตนา โยมเจตนาดีเราเหน็ดวย เรือ่งคําวาเจตนาเราเขาใจดี เพราะหลวง 
ตาเจตนาของทานเคยทํากับหลวงปูมัน่มา  แลวสะเทอืนใจขนาดไหนทานโดนมาเยอะ  ที 
นี้กรณอียางนี้  คําวาเจตนาของเรา  ความคิดของเรา  ความเหน็ของเรา  เราก็คิดวาพระตอง 
คุยกัน  สงัคมสงฆ  เราคุยดวยเหตุดวยผลสิ  เวลาเราพูดเราก็พูดดวยธรรม  มนัสะเทือนใจ 
ทั้งนัน้แหละ 

ถาใครพูดดวยธรรม ธรรมมนัเหนอืโลก ธรรมเหนอืทุกอยาง ธรรมมนัครอบคลมุ 
หมดเลย  แตคนที่อยูใตธรรม  คนที่อยูใตธรรมหรอืวาอยูในธรรมนีม่ันยอมรับความจรงิ 
ไหม  ถามันยอมรับความจรงิ  คุยกันมันจบทุกเรือ่ง  เราคุยกันดวยเหตุดวยผลแลวจบทกุ 
เรื่อง แลวมันตองยอมรับ ถาจบแลวตองยอมรบัวาจบดวย ไมใชจบแลวไมยอมรับนะ พอ 
คุยกันนี่เหตุผลเราสูไมไดจบ ยอม แลวกไ็ปยุคนนูน ไปแหยคนนี้ แลวมนัจบที่ไหนละ?
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ถาจบมงึตองจบสิ  เวลามงึจบเสรจ็แลวมึงกไ็ปยุคนนูน  ยุคนนี้  ยุไปเรื่อยเลย  แลว 
มันจบตรงไหน? ถาเปนพระนะ “อธิกรที่ไดชําระแลว ยอมรับแลว ตกลงกนัแลว ใครรือ้ 
ฟนเปนอาบัติปาจิตตยี” สิ่งใดที่ขัดแยง  แลวไดมีการชําระแลว ประชุมแลว  จบแลว ตอง 
จบ ถาใครไปรื้อฟนเปนอาบัตปิาจิตตีย 

เราทํางานกับพวกนี้มาเยอะ  เราเคยประชุมสงฆมาตลอด  ประชุมสงฆจนไมไป 
ประชุมกับเขา  เพราะกไูมรูวาจะไปประชมุทําไม  เอากูมานั่งเฉยๆ แลวกป็ระชุมสงฆแลว 
ก็ใหกลับ ทุกทเีลย เวลากูจะพูดอะไรไป เอาละ พอกูจะอาปากเทานั้นแหละ โอโฮ.. กลัว 
จนตัวสัน่ มันไมเห็นประชุมซักที 

โทษนะ นี่ไมใชอวดนะ เวลาเราพูด เห็นไหม เราบอกวา “ที่ไหน เมือ่ไหรใหบอก 
อยากใหไปทีก่ลางสนามหลวงแลวสื่อทัง้หมดมา มนัจะไดจบแลวมันไดจบไง” มนัไมได 
จบหรอก ประชุมแลวประชุมเลาไมเคยจบ มนัไมจบเพราะอยางนี้แหละ เราอยากประชมุ 
แลวก็สื่อกลองจับหมดเลย แลวลงมติกัน เราอยากประชุมอยางนั้น 

ทีนี้มนัไมจรงิ ไอจริงหรอืไมจรงิมนัก็อยูที่หลวงปูมัน่ เราดูหลวงปูมัน่นะ หลวงปู 
มั่นทานไมตองประชุมกับใครเลย  หลวงปูมั่นทานเปนหัวหนา  ทานจัดการของทาน 
หลวงตาทานทําโครงการชวยชาติ  เวลาทานบอกทานไมปรึกษาใครเลย  เวลาทานมีความ 
สงสัยทานเขาทางจงกรม  ทานปรกึษาธรรมะ  เวลาเราเขาทางจงกรม  เราเดินจงกรมนะ 
เดินจงกรม  นั่งสมาธินะ  มันตัดสินหมดเลย  แลวสะอาดบริสุทธิ์  เพียงแตวาเวลาทาน 
ทํางานขึ้นมาทานตองใชบคุลากร นัน่อกีเรือ่งหนึ่ง 

นี่พูดถึงวา  “ทําไมชาวพุทธเราไมคยุกัน”  นี่มันเปนธรรม  โยมพูดเปนธรรม  เราก็ 
พูดเปนธรรม  แตคนทีม่ันไมเปนธรรมนีม่ันทําใหเปนปญหา  ถามันเปนธรรมมนัจบหมด 
สิ่งที่เราพูดออกไป เราก็พูดเตือนสติ เราพูดประจํา 

เราหวงนะ  ตั้งแตหลวงปูมัน่เสียไป  หลวงตาบอกวา  “แตกกระสานซานเซ็นไป 
๓-๔  ป”  ตอนหลวงปูมั่นทานเสียนะ  หมูคณะแตกกันเปน  ๓-๔  ปกวาจะรวมกนัติด  ไป 
ฟงเทศนเกาๆ  หลวงตาสิ  คํานี้ทานพูดบอย  แลวคราวนี้หลวงตาทานลวงไป  เราเองนีน่ะ 
พยายามนิ่งที่สุด  เราพยายามนิ่งที่สุด  เราจะไมสรางปญหา  เราตองการใหหมูคณะเคลื่อน 
ไปดวยความสะดวกสบาย
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เรานิ่งที่สุด  เราไมพูดอะไรเลยนะ  ใครจะไปวาธรรมอยางไรเราก็เออกับเขา  เออ 
กับเขา เพียงแตวาสิ่งที่เราอยูนี้ สิ่งทีม่ันกระสานซานเซ็นจะมาถึงเรานีเ่ราไมรับ อยางทีว่า 
เขาเอามานีเ่ราไมยอมรับ พยายามไมยอมรับ เพื่อไมใหเขามาถึง.. แบบวาสิ่งที่ใหทําไมให 
เขามาถึงตัวเราดวยไง อยางที่วาคานไวในใจ วาอยางนั้นละ 

เราคานไวในใจนะ  เพียงแตทีเ่ราพูดออกไปที่วาแรงๆ  นั้น  เพราะคําถามมนัมา 
อยางนี้  เวลาคําถามมาแลวเราไมพูดบางซะเลย  มันเหมือนกับคนทํามนัเหมิเกริม  คิดวา 
ประเทศไทยนีเ่ปนของคนที่ทําอยู เราคิดของเราอยางนี้ ที่เราพูดออกไปเพราะเหตนุี้นะ ที่ 
เวลาเราพูดอะไรออกไป เราคิดวามนัจะเปนประโยชนกับการเตือนสติ ในการกระทําของ 
พวกที่ทํากนัอยูเราถงึพูดออกไป เหตุผลของเรามีแคนี้จรงิๆ เหตุผลของเราคือเตอืน เตอืน 
คนทํา!  เตือนคนทีก่ําลังจะทําอะไรไปขางหนาใหมีสติวาควรหรือไมควรในเรือ่งของ 
ศาสนา 

ในเรือ่งของศาสนา ธรรมะมนัจะตคีวามอยางไรก็ตีความกันไป แต! หลวงตาทาน 
เคยพูดประจํา  “ผูรูมีอยูนะ  ผูรูนีเ่ขารู”  ถาผูรูเขามี  เห็นไหม  นี่ขั้นตอนของมันมี  ตั้งแต 
ความสงบของใจทีว่าพยายามแหวกเขาไป  แหวกเขาไปจนสงบ  แลวสงบแลวมันจะเปน 
เอง เปนโสดาบนั เปนสกิทาคา เปนอนาคาเองนี่ มันเปนไปไมไดหรอก มนัไมม!ี 

จะสงบขนาดไหน ถาไมเห็นกาย  เวทนา จิต ธรรมโดยความเปนจริง  แลวถาเห็น 
กาย  เวทนา  จิต  ธรรมโดยความเปนจรงิ  มันทําอยางไรถงึจะเปนตทังคปหาน คือการเริ่ม 
กระบวนการในการกระทํา  แลวกระบวนการกระทาํของมนั  มันจะสิน้สุดขบวนการของ 
มันมี  การสิ้นสุดกระบวนการของมนัคือขณะจิตที่เปนโสดาบนั  เปนสกิทา  เปนอนาคา 
เปนพระอรหันตนั่นนะมนัมี 

มันมีขั้นตอนของมัน  มันมีขั้นตอนของมันที่ผูรูเขาจะสื่อได  แลวผูรูเขาเช็กได 
แมแตคําพูด  พูดออกมานี่เขาเหน็ไสเหน็พุงหมดแลว!  ไสพุงที่ขดเขาเหน็หมด  เราอาย 
อายฉิบหายเลย! 

วงกรรมฐานเรา พอ แม ครูบาอาจารยทานสละชีวิตมา ทานทําเพื่อพวกเรามา ไอ 
ที่พูดออกไปนี่แคเตือนๆ  นะ  เตือนเพราะหลวงตาทานพูดบอย  ตอนทีป่ฏิบัติถามปีญหา
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หรือมกีารโตแยงกัน  ทานจะบอกวา  “ผูรูมีนะ”  ผูรูมคีือผูรูเขารูเขาเห็นหมด  ผูรูนีเ่ขารูเขา 
เห็นหมด เพียงแตวาเขาเปนผูใหญ เขาก็ไมพูดใหมันกระเทอืนไง 

ตอนงานหลวงตานี่เราสาธุ  สาธุ  เราจะอะไรกไ็ดขอใหงานเสรจ็  ขอใหงานเสร็จ 
พอเสรจ็แลวเราก็ยงัสาธุอยูนะ  อะไรก็ได  อะไรก็ได  เราไมเคยไปยุงเลย  เราไมเคยยุงนะ 
ขนาดอะไรเราไมเคยยุง  แตนี้เพยีงแตวาปญหามนัเขามาหาเราเอง  อยางที่เราวาเรา 
พยายามกันไวนะ  เราพยายามจะกันไวนะ  ไมเอาๆๆ  เราพยายามกันจริงๆ  สังเกตไดนะ 
แตมันเขามาเอง ทนีี้พอเขามาเองมนัเกี่ยวกับสังคม มนัเหมอืนจะดูดายไง 

มันเหมือนดูดายเกินไปมนัก็ไมไดนะ  เราก็เปนคนๆ หนึ่งที่หลวงตาทานฝกเรามา 
เราก็เปนคนๆ  หนึ่งทีเ่ราเคยไปอยูไปกนิอยูวัดปาบานตาด  เราก็เปนคนๆ  หนึ่ง  ฉะนัน้ 
บางอยางถามันเหน็เหมือนกับวาถาเราดูดายเกินไป  เราก็รูสึกอายตวัเองเหมือนกนั  เราถงึ 
ไดพูด  ที่พูดนี่แคเคาะๆ  ที่เราพูดออกไปแคเคาะๆ  นะ  แคเคาะๆ  เคาะๆ  ใหสํานึกตัวกัน 
เทานั้นแหละ  แลวถายังมอีีก  ทีนีเ้ราทําไปกอ็ยางที่วา  อยางขอแรก  “พระทุศลีเปน 
อยางไร” 

คือวามนัมีปญหามาอยูแลวไง  ถาเราไปพูดมนัก็เพิม่ปญหาขึ้นมาอีก  เราไมอยาก 
ใหมีปญหา  ปญหานี่มันมกีันอยูแลว  เราไมอยากลงไปใหเกิดปญหาเพิ่มมากขึน้  เราถึง 
พยายามพูดดีๆ  แตถามันเปนปญหาแลวจะตองดับไฟกัน  เราทํานะ!  ถามันมีปญหาขึ้นมา 
จะตองดบัไฟกนัเราทํา เอวัง 
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