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 ขอ้ ๗๕๒. เขาถาม 

ถาม   :     ๗๕๒. เร่ือง “บารมีเตม็” ครับ  

หลวงพ่อ  :    เร่ืองบารมีเตม็ น่ีผูป้ฏิบติัไง 

ถาม   :    ๑. ผูป้ฏิบติัจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่บารมีเราไดส้ัง่สมมาใกลเ้ตม็หรือยงั 
หมายความวา่เราจะประเมินตวัเองไดแ้ค่วา่ปฏิบติัแลว้จะถึงมรรคผลชาติน้ี หรือตอ้งรอ
ไปอีกชาติหนา้ 

  ๒. ถา้ผูป้ฏิบติั ในใจลึกๆ อยากจะปฏิบติัฮึดแบบสุดๆ เอาอยา่งพอ่แม่ครู
บาอาจารย ์ แต่บางอารมณ์กมี็ทอ้แทเ้หน่ือยหน่ายบา้ง แต่ถา้บารมีเขาจะเตม็ในชาติน้ี 
อยา่งไรกถึ็งมรรคผลใช่หรือเปล่าครับ  

๓. การเป็นผูป้ฏิบติัแบบถึงกช่็าง ไม่ถึงกช่็าง กบัเป็นผูป้ฏิบติัแบบฮึดสุดๆ 
ตอ้งเอาใหไ้ด ้ควรจะวางใจแบบไหนครับ ขอบพระคุณ 

หลวงพ่อ  :    น่ีเขาถามนะ น่ีผูท่ี้ปฏิบติัเขาถามมาเยอะมาก 

ถาม   :    ๑. ผูท่ี้ปฏิบติัจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่บารมีเราไดส้ัง่สมมาใกลเ้ตม็หรือยงั 
หมายความวา่เราจะประเมินตวัเองอยา่งใด? แลว้จะถึงมรรคผลในชาติน้ี หรือตอ้งรอชาติ
ต่อไป 
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หลวงพ่อ  :    ค าวา่ชาติน้ีหรือชาติต่อไป ยกกรณีตวัอยา่งแบบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ เวลาคืนวนัวิสาขะไดห้ญา้ของพราหมณ์ 
๗-๘ ก า แลว้อธิษฐานวา่เราจะนัง่ คืนน้ีเราจะนัง่ แลว้ถา้ไม่ตรัสรู้เราจะยอมตาย จะไม่ลุก
จากท่ีนัง่น้ีเลย น่ีอธิษฐานคืนนั้น เสียสละชีวิตกนัคืนนั้นเลย  

น่ีพดูถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อธิษฐานนะ ฉะนั้น ส่ิงท่ีบอกวา่ เรา
ปฏิบติัแลว้เราจะหวงัชาติน้ีหรือชาติหนา้ เราจะบอกวา่พระพทุธเจา้นะ พดูถึง
พระพทุธเจา้น่ีมนัเป็นไปไม่ไดห้รอกท่ีวา่ท่านจะไม่ปฏิบติั ทีน้ีพดูถึงวา่ “ปฏิบติัหรือไม่
ปฏิบติั” ไง ถา้ไม่ปฏิบติันะกไ็ม่ไดผ้ล ไม่ไดผ้ลกต็อ้งไปอีกชาติต่อไป แลว้ชาติต่อไปน่ี
ไม่แน่  

อยา่งเช่นชาวพทุธเรา น่ีชาวพทุธเราบอกวา่ประพฤติปฏิบติัแลว้ ตายไปแลว้จะไป
เกิดบนสวรรคจ์ะปฏิบติัต่อ ชาติหนา้เกิดมาแลว้ขอใหพ้บพระพทุธศาสนา ชาติหนา้จะ
ปฏิบติัต่อ ค าวา่ชาติหนา้กบัชาติน้ีนะ น่ีตอนน้ีเราคิดแบบน้ี ชาติหนา้เราจะคิดแบบน้ี
ไหม? อยา่วา่แต่คิดแบบน้ีนะ ชาติหนา้ไปเกิดเป็นอะไรยงัไม่รู้เลย แลว้ชาติน้ีจะคิดแบบน้ี
หรือ? แต่ตอนน้ีเราคิดได ้ เราบอกวา่ปฏิบติัมาน่ีสุดความสามารถแลว้ จะปฏิบติัต่อเอา
ชาติหนา้  

น่ีเราคิดนะ แต่ถา้มนัจะเป็นไปนะ มนัจะเป็นไปหมายถึงวา่เวลาปฏิบติั เวลาตาย 
เห็นไหม เราประพฤติปฏิบติั เวลาเกิด มนัมีอยูใ่นพระไตรปิฎก มนัมีเพื่อนพอ่ของพระสา
รีบุตร พระสารีบุตรบวชแลว้นะ บวชแลว้น่ีเพื่อนของพอ่แบบวา่รู้จกัคุน้เคยกนัมา แลว้ก็
จะไปเทศน์สอนเขาไง เขาอายมาก เขาเป็นคนจนไง พระสารีบุตรไปป๊ับหลบทุกทีเลย 
หลบไป หลบมา หลบมา หลบไป  จนวนัหน่ึงเขาไปรับจา้ง พอรับจา้งแลว้เขาเอาผา้มา
ถวายพระสารีบุตรหรืออยา่งไรน่ีแหละ พอเสร็จแลว้เขากต็ายไป  

พอตายไปนะ พอตายไป น่ีเพราะไดถ้วายผา้พระสารีบุตรผนืนั้น ตายไปไปเกิด
เป็นลกูเศรษฐีนะ พอไปเกิดเป็นลกูเศรษฐีตั้งแต่เดก็ๆ เลยนะ น่ีเดก็ยงัไร้เดียงสา ยงัแบ
เบาะ เขากนิ็มนตพ์ระมาท าบุญ พอนิมนตพ์ระมาท าบุญนะ น่ีเวลาท าบุญ เดก็มนัใชน้ิ้ว 
เวลาเขาอุม้ไปมนัใชน้ิ้วเก่ียวผา้ เก่ียวผา้ท่ีท าบุญ เก่ียวใหต้กถึงพระสารีบุตร แลว้เดก็คน
นั้นพอ ๗ ขวบแลว้บวช เดก็คนนั้นเป็นพระอรหนัตเ์ลย  
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น่ีไงเพราะพระสารีบุตรตั้งใจจะสอนๆ ในธรรมบทหรือในพระไตรปิฎกน่ีแหละ 
เราอ่านแต่เราจ าไม่ชดัเจน เด๋ียวพดูเร่ืองค าวา่ไม่ชดัเจนนะ เด๋ียวหาวา่พระสงบน่ีมัว่น่าดู
เลย แชมป์ของการมัว่เลย (หวัเราะ) เราจะบอกวา่เราไดอ้ตัถะ พยญัชนะจ าไม่ได ้
รายละเอียดเลก็นอ้ยน่ี แต่เน้ือหาชวัร์ เน้ือหาชวัร์วา่เป็นเพื่อนพอ่หรือเป็นญาติทางไหนน่ี
แหละ แลว้พระสารีบุตรจะไปโปรดประจ า  

น่ีเราบอก “ชาติน้ีหรือชาติหนา้” ไง จะประเมินอยา่งใด? เราจะประเมินอยา่งใด
วา่เราจะรู้ไดห้รือไม่ได ้ ฉะนั้น เราอธิษฐานวา่เราจะไปต่อชาติหนา้ๆ เราตอ้งตั้งใจ
ปัจจุบนัน้ีใหดี้ ถา้สุคโตน่ีดีนะ ถา้ปัจจุบนัน้ีดี ไปมนัไปดีแน่นอน แต่ถา้ปัจจุบนัเวลาออก 
เวลาไปมนัเสวยภพแลว้นะ พอตายป๊ับเสวยภพๆ แลว้เสวยภพอยา่งใดล่ะ? ถา้ไปเป็น
สมัภเวสีล่ะ? เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหมล่ะ?  

แลว้อยา่งประสาเรา น่ีประสาเราเลยนะเวลาเรามีอะไรฝังใจ พอไปน่ี อยา่งเช่นเวร
กรรม เห็นไหม เร่ืองเวร เร่ืองกรรมเรามีปัญหากนัมา เราสงัเกตไดไ้หมวา่บางทีเราเห็น
หนา้ใครมนัรู้สึกวา่ผกูพนัมาก บางทีเจอหนา้ใครมนัรู้สึกวา่ต่อตา้นๆ น่ีมนัมีของมนั 
กรรมมนัเป็นเร่ืองมนัฝังมาจากใจเลย ฉะนั้น ส่ิงน้ีเราคิด เราคิดปรารถนาอยากไดเ้ป็น
แบบโครงสร้างเลย แต่เวลากรรมมนัใหผ้ล มนัท าใหโ้ครงสร้างนั้นมนัไม่ไดด้ัง่ใจเรา ถา้
ไม่ไดด้ัง่ใจนั้นมนัเป็นเร่ืองหน่ึงนะ  

ฉะนั้น ค าวา่ “บารมี” น่ีผูท่ี้ปฏิบติัจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่บารมีเราใกลเ้ตม็ หรือไม่ใกล้
เตม็ เราบอกใกลเ้ตม็ ถา้ไม่ใกลเ้ตม็นะเราจะไม่สนใจเร่ืองน้ีเลย โยมสงัเกตไดไ้หม? โดย
ส่วนใหญ่เวลาผูท่ี้ฟังเทศน์ ถา้ฟังเทศน์พระปฏิบติั ฟังเทศน์ครูบาอาจารยน์ะ มนัฟังเทศน์ 
ถา้คนฟังแลว้เขา้ใจ ฟังแลว้เขา้ใจ ฟังแลว้มนัซาบซ้ึงใจ ฟังแลว้สะเทือนใจ นัน่ล่ะมีบารมี 
แต่ถา้บางคนนะสงัเกตไดเ้ขาฟังแลว้เขาบอกวา่ใชไ้ม่ได ้ เขาตอ้งถกูแม่แบบ แม่แบบคือ
พระไตรปิฎก จะเคล่ือนจากนั้นไม่ได ้ถา้เคล่ือนจากนั้นเขาถือวา่ผดิ  

ค าวา่แม่แบบไง แม่แบบมนัเป็นทฤษฎี มนัเป็นปริยติัหมดเลย แลว้ถา้เทศน์อยา่ง
นั้นเขาพอใจมาก ถา้เขาพอใจมาก ฉะนั้น เวลาปฏิบติัเราน่ีมนัมีปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ 
ปริยติัมนัเป็นทฤษฎี ค าวา่ทฤษฎีน่ีอยา่งเช่นนะ อยา่งเช่นพวกเรียนจบวิศวะมา เวลาเรียน
วิชาการ มนัตอ้งเป็นทางวิชาการใช่ไหม? มีเพื่อนหลายคนนะเขาจบวิศวะแลว้มาบวชอยู่
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ดว้ย เขาบอกหลวงพอ่ ผมน่ีรู้ไปหมดเลยนะ แต่ใหผ้มท าน่ีผมท าไม่ค่อยไดห้รอก ไอ้
กรรมกรกินแรงรายวนัมนัช านาญกวา่ผมอีก แต่ถา้เอาทฤษฎีมนัสู้ผมไม่ไดห้รอก ผมน่ีรู้
ทุกอยา่งเลยนะ แต่เวลาผมท าจริงๆ ผมท าสู้มนัไม่ไดห้รอก ท าสู้มนัไม่ได ้

ปริยติั น่ีไง น่ีแม่แบบๆ แต่เวลาปฏิบติั เวลาปฏิบติัลงไป เราลงไปในพื้นท่ี หนา้
งานมนัจะมีปัญหาไปมหาศาลเลย แลว้เราจะแกอ้ยา่งไร? ฉะนั้น ถา้เราตอ้งตรงปริยติัเลย 
แลว้ทีน้ีปฏิบติันะ พอปฏิบติัท่ีไม่ไดผ้ลกนัตรงน้ี พอเวลาปฏิบติัไปแลว้นะยดึแม่แบบไว้
ไง ตอ้งเป็นแบบน้ี ตอ้งเป็นแบบน้ี จิตมนัเลยไม่ลง จิตมนัเลยไม่ละเอียดลงไง ถา้จิตมนั
ละเอียดลงนะ พอจิตละเอียดลงป๊ับเขาบอกไม่ได ้ มนัเป็นสมถะ เขาปฏิเสธ ๑.ปฏิเสธ
สมถะ ๒.ปฏิเสธนิมิต  

ทีน้ีพอจิตมนัลง พอจิตมนัลงใช่ไหม? มนัจะตอ้งมีการเคล่ือนไหว การ
เคล่ือนไหวเรานัง่อยูน่ี่ ถา้ไม่มีอากาศผา่นเรากอ็ดัอั้นมากเลย แต่ถา้มีอากาศถ่ายเท เห็น
ไหม เราจะมีความปลอดโปร่ง เราจะมีความร่มเยน็ เราไม่อึดอดัใช่ไหม? เวลาจิตมนัลง 
จิตมนัลงมนัมีการเคล่ือนไหว ทีน้ีมนัจะรู้ มนัจะเห็นอะไรมนัเป็นธรรมชาติของมนั มนั
เป็นเร่ืองธรรมดา จิตมนัจะเคล่ือนไหว มนัจะเปล่ียนแปลงมนัตอ้งมีปฏิกิริยาของมนั
แน่นอน  

แต่เขาบอกไม่ได ้ผดิ ไม่ได ้ผดิ เพราะอะไร? เพราะยดึแม่แบบ ยดึไวเ้ลยนะ ตอ้ง
อยา่งน้ีๆ น่ีคือปัญญานะ ปัญญา อนันั้นมนัสญัญา มนัจ ามา มนัจ าวา่ตอ้งเป็นแบบนั้นไง 
น่ีเพชรนะกวา่มนัจะเป็นเพชร ดูสิมนัตอ้งอายขุนาดไหน? น่ีดว้ยกาลเวลาของมนั ดว้ยแร่
ธาตุจนมนัเป็นเพชร แลว้เวลาท่ีมนัเป็นมนัเท่าไร? ไอน่ี้เราบอกวา่เพชร เขียนเลยนะเพชร 
ใช่กเ็พชร แต่ไม่มีเพชรแท ้แต่เขียนเป็นช่ือวา่เพชร ปริยติัคือช่ือ แต่ปฏิบติัคือตวัเพชร  

ฉะนั้น เวลาอ านาจวาสนา ถา้ฟังนะมนัเป็นอีกชั้นหน่ึงนะ ถา้เป็นทฤษฎี เราศึกษา
แม่แบบน่ีถกู แต่มนัเป็นปริยติั ท าไมพระพทุธเจา้ถึงไดว้างไว ้ ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธล่ะ? 
ท าไมปริยติั ปฏิบติัไม่เป็นอนัเดียวกนัล่ะ? ท าไมปริยติัตอ้งไปปฏิบติัล่ะ?  

น่ีปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ คือศึกษาแลว้ปฏิบติั พอปฏิบติัแลว้มนัจะไปเจอ
ประสบการณ์ จิตมนัจะมีประสบการณ์ของมนั อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่ง
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ตน ตนมนัจะประพฤติปฏิบติั มนัจะมีปฏิกิริยาของมนั ถา้มีปฏิกิริยาของมนั เห็นไหม 
เน่ียส่ิงน้ีถึงวา่มีวาสนา ถา้ฟังแลว้เขา้ใจนะ แต่ส่วนใหญ่แลว้ฟังไม่เขา้ใจ ฟังแลว้น่ีจะ
ยอ้นกลบัไปแม่แบบ บอกวา่ผดิ พระพทุธเจา้ไม่พดูอยา่งนั้น แลว้เขายงัพดูดว้ยนะวา่
ปฏิบติัไม่เคารพๆ  

โธ่ ดูนะดูลกูกตญัญูเวลามนัดูพอ่แม่มนั มนัเคารพพอ่แม่มนัขนาดไหน? ไอล้กูท่ี
มนัไปท างานต่างถ่ินนะมนับอกรักพอ่แม่มนั รักพอ่แม่มนันะ แต่มนัไม่เคยกลบัไปดูพอ่
แม่มนัเลย ไอล้กูกตญัญูน่ีนะมนัดูพอ่แม่มนัทั้งวนั ทั้งคืนนะ มนัรักษาพอ่แม่มนั ไอผู้ ้
ปฏิบติัน่ีพทุโธ พทุโธ พทุโธ เขาอยูก่บัพทุธะ เขาอยูก่บัรัตนตรัย บอกวา่ไม่เคารพๆ ไอผู้ ้
ท่ีมนัไปท างานต่างถ่ิน มนัไม่เคยดพูอ่แม่มนัเลยนะ มนับอกมนัรักพอ่ รักแม่ รักพอ่ รักแม่ 
แต่มนัไม่เคยดูพอ่แม่มนัเลย แต่ไอผู้ป้ฏิบติั เห็นไหม พทุโธ พทุโธ พทุโธ พทุธานุสติมนั
อยูก่บัพระพทุธเจา้ 

“ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” 

แลว้คนท่ีมนัอยูก่บัพอ่แม่มนั มนัจะรักพอ่แม่มนัไหม? แลว้บอกวา่ไม่รักพอ่แม่
มนั มนัไม่เคารพพอ่แม่มนั มนัรักพอ่แม่มนั แลว้มนัเคารพพอ่แม่มนัมาก แลว้มนัจะรักษา
พอ่แม่มนัดว้ย แต่มนัรักษาดว้ยการกระท า แต่เวลาลกูกตญัญูเขาไม่อวดนะวา่เขากตญัญู 
แต่สงัคมเห็นวา่เดก็คนน้ีกตญัญู สงัคมเขาถึงวา่น่ีลกูกตญัญู  

แต่ลกูกตญัญูท่ีมนัดูพอ่แม่มนั มนัทุกขน่์าดูนะ มนัตอ้งเช็ดข้ี เช็ดเยีย่ว มนัตอ้ง
ดูแลพอ่แม่มนันะ มนัจะมาประกาศวา่มนักตญัญูไหม? มนัท างานของมนั แต่ไอส้งัคมท่ี
เห็น สงัคมท่ีเขาดูแล เขาจะดูวา่นัน่ล่ะลกูกตญัญู นัน่ล่ะมนัรักพอ่ รักแม่จริง ฉะนั้น บอก
วา่ไม่รักพอ่ รักแม่ มนัอยูท่ี่การกระท าจริงหรือไม่จริงต่างหากล่ะ น่ีกระท าจริงนะ  

น่ีพดูถึงวา่ถา้มนัเป็นบารมีๆ เราบอกวา่ถา้คนฟังแลว้เขา้ใจ คนฟังแลว้สนใจ ค าวา่
สนใจ ถา้ไม่สนใจโยมจะไม่ตั้งใจมาปฏิบติักนั แลว้พอมาปฏิบติัมาท าไม? มาขนัน็อต
ตวัเองไง มาขนัน็อตหวัใจน่ีไง หวัใจท่ีมนัวิ่งเตน้ มนัเผน่กระโดด มนับีบคั้นใจ เราจะมา
ขนัน็อตมนั มาดูแลมนั ถา้เราจะมาขนัน็อตมนั มาดูแลมนั แลว้ขนัน็อตอยา่งไรล่ะ?  
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ขนัน็อต เวลาขนัน็อต พดูอยา่งน้ีป๊ับน่ีทฤษฎี แม่แบบ น่ีเราจะขนัน็อต จะดูแลมนั 
มาถึงกโ็อโ้ฮ ดูแลแลว้จะมีความสุข ความสบาย ไม่ใช่ ทางจงกรมครับ ทางจงกรม นัง่
สมาธิครับ จะดูแลมนักต็อ้งดูแลมนัดว้ยสติ ดูแลมนัดว้ยการปฏิบติั ถา้ดูแลมนั พอบอกวา่
เราไปดูแลนะกเ็หมือนกบักตญัญูไง กตญัญูกไ็ม่เคยไปดูพอ่แม่มนัเลยนะ บอกวา่กตญัญู 
ไอค้นเขาดูพอ่แม่เขาอยูบ่อกวา่นัน่ไม่กตญัญู  

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั จะดูแลจิตๆ ดูแลจิตอยา่งไรล่ะ? ไปถึงกไ็ปนัง่เหม่อใช่ไหม? 
ทุกข ์ทุกข ์อยากกลบับา้น โอ๋ย ร้อนน่าดูเลย อา้ว น่ีจะดูแลมนัหรือ? อา้ว ถา้ดูแลมนักต็ั้ง
สติสิ พอตั้งสติเขา้ไปถึงตวัมนั เขา้ไปดูแลใจของตวั พอเห็นใจของตวั พทุโธ พทุโธนัน่
ล่ะดูแลมนั ถา้เพราะเราฟังธรรมแลว้เราเช่ือของเรา เรามีอ  านาจวาสนา เขาถามวา่ 

ถาม   :     แลว้อยา่งไรถึงวา่มีบารมีล่ะ?  

หลวงพ่อ  :     ๑. บารมีน่ีฟังเทศน์กรรมฐาน คือฟังเทศน์ปฏิบติัแลว้เขา้ใจ ถา้เขา้ใจนะ 
พอเขา้ใจมนักจ็ะมีการเร่ิมขวนขวาย น่ีเรากอ็ยากได ้ทุกคนกอ็ยากได ้กรณีน้ีนะ ตั้งแต่
กรณีของหลวงตา กรณีของครูบาอาจารยเ์รา แลว้ทั้งเราดว้ย ก่อนท่ีออกปฏิบติัใหม่ๆ 
ออกปฏิบติัน่ีหาครู หาอาจารยห์าท่ีไหน? หลวงปู่ มัน่ท่านหาไม่ไดเ้ลย น่ีไง น่ีพอกวา่จะ
หาไดน้ะ กวา่จะหาครูบาอาจารยไ์ด ้หลวงตาท่านพดูเลย ท่านจบมหา ท่านบอกวา่  

“ถา้มีใครช้ีบอกเรา เราจะสละชีวิตให้กบัอาจารยอ์งคน์ั้นเลย” 

ขนาดจบมหามานะ เรียนมาจบมหามาแลว้ ถา้มีใครช้ีทางเรา บอกทางเรา เราจะ
ยอมตายถวายครูบาอาจารยอ์งคน์ั้นเลย พอไปเจอหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม หลวงปู่ มัน่คอย
บอก คอยช้ี คอยแนะ แลว้เวลาคอยบอก หลวงตาท่านเล่าอยา่งน้ี ท่านบอกวา่ถา้เวลาพดู
กนัโดยแบบวา่ความเป็นอยูน่ี่เหมือนพอ่กบัลกูนะ หนุงหนิงๆ เพราะอะไร? เพราะเป็นผู ้
อุปัฏฐากใช่ไหม? เราเป็นคนดูแลครูบาอาจารยใ์ช่ไหม? ท่านบอกเวลาหนัเขา้หาธรรมะน่ี
นะฟ้าผา่ทุกทีเลย พอหนัเขา้ไปหาธรรมะน่ี เปร้ียง! เลย  

ความจริงคือความจริง ความดแูลกนัมนัเป็นเร่ืองการดูแลกนัแบบลกูศิษยก์บั
อาจารย ์ แต่ธรรมะคือธรรมะ ธรรมะเป็นความจริง พอหนัเขา้หาธรรมะนะกระเดน็ทุกที 
พอกระเดน็ทุกทีมนัก ็ เออ มนัจะเป็นการไม่รักกนัไหม? รัก รักเพราะอะไร? เพราะวา่
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ความจริงตอ้งพดูความจริง ถา้ไม่พดูความจริง เอง็จะเขา้สู่ความจริงไม่ได ้ เอง็ตอ้งเอา
ความจริง ถา้ความจริงกเ็ปร้ียง! เปร้ียง! ทุกทีเลย  

น่ีเวลาเราปฏิบติั ถา้เรามีอ  านาจวาสนาเราจะแสวงหาอยา่งนั้น แลว้เราเขา้ใจอยา่ง
นั้นได ้ ถา้เขา้ใจอยา่งนั้นได ้ ถา้เราฟังเขา้ใจได ้ เรากพ็ยายามจะประพฤติปฏิบติักนั น้ีพอ
ประพฤติปฏิบติักนักเ็ขา้มาตรงน้ีอีกแลว้  

ถาม   :    แลว้จะรู้ไดอ้ยา่งไร? จะประเมินตวัเองไดอ้ยา่งไรวา่มีบารมีหรือไม่มี
บารมีล่ะ? 

หลวงพ่อ   :    หลวงตาท่านสอนอยา่งน้ีนะ ท่านบอก 

“คนมีบารมี หรือไม่มีบารมี ตรงกบัการปฏิบติัของเรา ถา้เราก าหนดลมหายใจ ลม
หายใจเขา้ชดัๆ ก าหนดลม รู้จกัลม อานาปานสติชดัๆ ถา้มนัปลอดโปร่งโล่ง แลว้
สะดวกสบาย นัน่ล่ะคือทางของเรา” 

ถา้เราพทุโธ พทุโธ พทุโธแลว้จิตมนัลงได ้ นั้นกคื็อทางของเรา ถา้เราพทุโธ พทุ
โธ พทุโธแลว้มนัเครียด พทุโธ พทุโธแลว้มนัไม่ได ้ ใหร้ะลึกถึงความตาย มรณานุสติ 
คนเราน่ีระลึกถึงความตายนะ บอกตายๆ เอง็ตอ้งตาย เอง็ตอ้งตายมนัฝ่อนะ แต่บางคนให้
นึกถึงความตาย พอนึกถึงความตายแลว้ขาอ่อนเลยนะ มนัจะตายจริงๆ มนัจะตายเลยนะ 
มนัไม่ท าอะไรเลย อยา่งน้ีกไ็ม่ตรงกบัจริต เห็นไหม แต่ถา้ใครฮึกเหิมนะ พอระลึกถึง
ความตายมนักเ็ฉาเลยนะ อืม ตายเนาะ ตายกไ็ม่ไดอ้ะไรไปเลย ตายแลว้จะไปด้ินรนเอา
อะไร? ส่ิงท่ีมนัจะด้ินรนมนักส็งบลงได ้ 

น่ีระลึกถึงความตาย ระลึกถึงเทวดา ระลึกถึงอะไร มนัอยูท่ี่เราระลึกแลว้มนั
ปลอดโปร่ง ระลึกแลว้นะมนัท าได ้ แลว้มนัไปได ้ อนันั้นท่านบอกวา่น่ีคือทางของเรา 
ฉะนั้น เราจะประเมินตวัเองอยา่งไร? ค าวา่เราประเมินตวัเองนะ ฉะนั้น  

ถาม   :    ถา้เราปฏิบติัไป จะถึงมรรคผลชาติน้ีไหม?  
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หลวงพ่อ   :     ถา้เราเป็นหน้ี ๑๐๐ บาท เรามีเงิน ๑๐๐ บาท ไปใชห้น้ี ๑๐๐ บาทเรากป็ลด
หน้ีได ้ถา้เราเป็นหน้ีเท่าไรไง ฉะนั้น ถา้เราเป็นหน้ี ๑๐๐ บาท แต่เราไม่มีเงิน ๑๐๐ บาท
ไปปลดหน้ีได ้ชาติน้ีมนักไ็ปไม่ได ้ 

ฉะนั้น ไอว้า่ชาติน้ีหรือรอชาติหนา้มนัไม่ใช่ เวลาเราปฏิบติัไปน่ีเกือบเป็นเกือบ
ตายนะ แต่เวลามนัจะเป็นผลสรุปน่ีงูแลบล้ินนะ ชา้งกระดิกหู งูแลบล้ิน มนัจะสมดุลตรง
นั้นพับ่! จบเลย ถา้มนัสมดุลนะ มรรคสามคัคี แต่เวลามนัหมุนไป เวลาท าน่ีเกือบเป็น
เกือบตายนะ ลองผดิ ลองถกู ลม้ลุกคลุกคลาน น่ีปล่อยบา้ง ไม่ปล่อยบา้ง ท าแลว้ท าเล่า 
ท าแลว้ท าเล่า แต่เวลามนัจะสรุปนะ ชา้งกระดิกหู งูแลบล้ิน พับ่! จบ แต่กวา่จะลงจบตรง
นั้นไดเ้ราตอ้งพยายามของเราเตม็ท่ี  

ทีน้ีค  าวา่รอชาติน้ีหรือรอชาติไหน? มนัไม่มีใคร เวน้ไวแ้ต่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้กบัพระบางองค ์ อนาคตงัสญาณน่ีจะรู้วา่สมควร ไม่สมควร เวลา
สมควรไป ดูสิอยา่งเช่นพระพทุธเจา้ ใครมีอ  านาจวาสนาแลว้จะส้ินอายขุยั ไปเอาคนนั้น
ก่อน ถา้ไม่เอาคนนั้นก่อนเขากไ็ปชาติหนา้ แลว้พอไปชาติหนา้ไปเกิดเป็นอะไรกไ็ม่รู้ ถา้
เป็น ถา้เอาไดน้ะ พระพทุธเจา้จะตอ้งไปเอาอาฬารดาบส อุทกดาบสไง น่ีเป็นอาจารยข์อง
พระพทุธเจา้นะ คือสอนมาก่อน สอนสมาบติัไง แลว้พอพระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึน
มาแลว้จะสอนใครก่อน? จะสอนใครก่อน?  

ค าวา่จะสอน เห็นไหม หน่ึงเขาตอ้งมีพื้นฐาน เขาตอ้งมีพื้นฐานนะ ถา้เขาไม่มี
พื้นฐานเขาฟังเราพดูไม่รู้เร่ือง ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมาแลว้ เสวยวิมุตติสุขเสร็จแลว้ จะออกเผยแผธ่รรมน่ีจะเอาใครก่อน? เลง็ญาณไปนะ 
น่ีอาฬารดาบส อุทกดา บส เพราะวา่ดูวา่พื้นฐานเพราะเคยอยูก่บัเขามา รู้วา่พื้นฐานเขามี
พื้นฐาน เขามีสมาบติั ๘ พอจะไปเอาเขาน่ี โอ ้ น่าเสียดายตายไปเม่ือวานน้ีเอง น่ีพอตาย
ไปกเ็กิดชาติใหม่ เกิดเป็นพรหม  

ถา้เกิดเป็นพรหม น่ีในเม่ือเขามีพื้นฐานแลว้ พอเขาไปเกิดเป็นพรหมท าไมไม่ตาม
เขาไปท่ีพรหมล่ะ? เพราะเวลาไปพรหมมนัไม่ใช่อาฬารดาบสแลว้ ถา้เขาระลึกไม่ใช่นะ 
พอไปคุยกบัเขาบอกวา่จ าไดไ้หม? อาฬารดาบสเขาบอกเขาไม่รู้เร่ือง เขาเป็นพรหมเขารู้
เร่ืองอะไร? มนัอยูค่นละภพ คนละชาติ 
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ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เลง็ญาณไป โอ๋ย น่าเสียดายตายไป
เม่ือวานน้ีแลว้ น่ีเลง็ไป เอะ๊ องคน์ั้นกไ็ม่ได ้ ฉะนั้น ปัญจวคัคียอ์ยูก่นัมา ๖ ปี พอปัญจ
วคัคียอ์ยูก่นัมา ๖ ปี สมาธิน่ีเพราะรู้ อยูด่ว้ยกนัมา ๖ ปีจะรู้เลยวา่มีพื้นฐานไหม? พอมี
พื้นฐานกไ็ปเอาปัญจวคัคียก่์อน พอเทศนไ์ปแลว้น่ี ๕ องคน้ี์พร้อม แต่เวลาได ้ ได้
พระอญัญาโกณฑญัญะองคเ์ดียว ๕ องคไ์ดอ้งคเ์ดียว อีก ๔ องคน์ั้นตอ้งเทศน์ซ ้ า เทศน์ซ ้ า
ถึงไดต้ามมา เห็นไหม 

น่ีพื้นฐานมนัไม่เหมือนกนั พอพื้นฐานของคนไม่เหมือนกนั อ  านาจวาสนาของ
คนไม่เหมือนกนั มนัไม่เหมือนกนัจะประเมินตวัเองอยา่งไร? ประเมิน เราประเมินวา่เรา
ท าแลว้ น่ีเราท าแลว้เรามีทางไปไดไ้หม? ถา้เราท านะเราปฏิบติับูชา เด๋ียวจะมีอยูข่อ้หลงั
ไง หรือวา่ท าแบบถึงกช่็าง ไม่ถึงกช่็าง (หวัเราะ) เพราะวา่ค าถาม เราเห็นวา่ค าถามน่ีทุก
คนกส็งสยัอยา่งน้ีหมดไง เราถึงพยายามเอาค าถามน้ีมาตั้ง แลว้จะอธิบายใหเ้ราเขา้ใจ  

น่ีขอ้ท่ี ๑. เห็นไหม เพราะขอ้ท่ี ๑. ทุกคนคิดอยา่งน้ีหมด ทุกคนวา่เราจะประเมิน
ตวัเองอยา่งไร? เพราะเด๋ียวน้ีเป็นปัญญาชนใช่ไหม? เราจะบอกวา่เราด าเนินอยา่งไร? 
แลว้ผลจะตอบแทนอยา่งไร? เพราะมีคนมาถามเราเยอะมาก เม่ือก่อนนะบอกวา่มรรค
สามคัคี มรรคสามคัคีคือชา้งกระดิกหู งูแลบล้ิน แลว้ถา้มรรคสามคัคีมนัจะใชจ้  านวนของ
สมาธิเท่าไร? สติเท่าไร? ปัญญาเท่าไร? ใหม้นัรวมลง  

เขาจะมาชัง่น ้ าหนกัเอาไงวา่มรรค ๘ มนัสมดุลแค่ไหน? มรรค ๘ น้ีมนัถึงจะมา
สมดุลพอดีไง เราบอก อืม มนัจะชัง่น ้ าหนกักนัเลยเวย้ ฉะนั้น พอชัง่น ้ าหนกัป๊ับมนักไ็ป
ขดัแยง้ ไปขดัแยง้กบัโทสจริต โทสจริตกต็อ้งชัง่น ้ าหนกัดว้ยอะไร? โลภะ เห็นไหม 
โทสะ โมหะ น่ีจริตมนัแตกต่างกนั พอแตกต่างกนัเราจะชัง่ดว้ยอะไร?  

ฉะนั้น มนัถึงบอกวา่มนัตอ้งเป็นสมดุลของคนๆ นั้นไง ถา้โทสะ โทสะน่ีมนั
กระทบแรง โทสะน่ีธาตุไฟจะรุนแรงมาก แต่ธาตุ ไฟพวกโทสะจะมีปัญญา โลภะ 
พวกหลงไง พวกเขา้ใจ พวกหลงใหล พวกไหลไปตามความรู้สึกของตวั น่ีมนัแตกต่าง
กนัตรงน้ีไง ฉะนั้น แตกต่างตรงน้ี ทีน้ีเวลาสอน เห็นไหม น่ีเวลาสอน องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้สอนแต่ละองคก์ส็อนไม่เหมือนกนั สอนเป็นปัจจุบนั สอนเฉพาะหนา้
เลย เฉพาะหนา้น่ีติดอะไรแกต้รงนั้นเลย  
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ฉะนั้น ค าวา่ประเมินตวัเองอยา่งใด? มนัประเมินวา่ หน่ึงเราท าแลว้เราพอใจ
ไหม? เราสมคัรใจไหม? ถา้พอใจใช่ไหม? น่ีเราพอใจ ทีน้ีคนเราจะไม่พอใจตรงไหนรู้
ไหม? จะไม่พอใจเวลาโยมไปคุยกนั คนๆ นั้นไปปฏิบติัมาบอกท่ีนัน่ฉนัไปมา ๒ วนัจิตด๊ี
ดีเลย ไอเ้ราไปมาเดือนหน่ึงแลว้ไม่ไดไ้ง  

อา้ว คิดแลว้นะ เราไปเดือนหน่ึง ภาวนาตากแดดทั้งวนัเลย นัน่เขาไปวดันั้นมา ๒ 
วนั แหม เขาด๊ีดี ดีของใคร? ดีของใคร? ดีของเดก็ เห็นไหม ใหม้นันอนเล่นๆ น่ีมนัดี เดก็
น่ีบอกใหน้อนนะ เอานมป้อนมนัน่ีมนับอกด๊ีดีเลย แลว้ผูใ้หญ่จะนอนแลว้ใหป้้อนขนม
ไดไ้หม? ไม่ได ้เราโตแลว้เราตอ้งท างาน เราตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน เราตอ้งรับผดิชอบ  

ฉะนั้น วา่ไป ๒ วนัด๊ีดี เราบวชใหม่ๆ เราเห็นพระท่ีไหนพอไปปฏิบติัมานะ โอโ้ฮ 
หลวงพอ่ไปท่ีนัน่สิอยา่งกบัสวิตเซอร์แลนดเ์ลยนะ โอโ้ฮ เรากไ็ปนะ โอโ้ฮ ทุ่งนาทั้งนั้น
เลย สวิตเซอร์แลนดอ์ะไรของเอง็วะ? คือเขาไม่เคยเห็นป่า พอเขาไปเจอป่าเขากต่ื็น อูฮู้ ท่ี
น่ีด๊ีดี ไอเ้ราดีๆ เรากค็  านวณเลยนะ ดีๆ น่ีตอ้งแบบป่าทึบเลย ไปถึงแลว้ โอ๋ย ตน้ไม ้๒ ตน้ 
ทุ่งนาทั้งนั้นเลย สวิตเซอร์แลนดอ์ะไรของเอง็วะ?  

น่ีท่ีวา่เวลาประเมิน พวกเราจะมีปัญหาตรงน้ีไง ปัญหาเวลาเขาบอกวา่ไปท่ีนัน่มา 
๒ วนักดี็ ปฏิบติัอยา่งนั้นกดี็ ปฏิบติักดี็ เราไม่เคยเช่ือเร่ืองอยา่งน้ีเลย เราไม่เช่ือ ไม่เช่ือ
เพราะอะไร? ไม่เช่ือเพราะเราปฏิบติัเองเกือบตาย แลว้มึงท า ๒ วนัดี ๒ วนัดี ๒ วนัดีคือ
วา่เขาไม่เคยท าอะไรเลย อยา่งเช่นเราไม่เคยท าอะไรเลย เราไม่รู้อะไรเลยเรากว็า่ดี เพราะ
อะไร? เพราะเราไม่รู้วา่ถกู วา่ผดิ ผดิกไ็ม่รู้ ถกูกไ็ม่รู้ ซ่ือบ้ือๆ อยา่งน้ีด๊ีดี ไม่ตอ้งท าอะไร
เลย ซ่ือบ้ือๆ น่ีพอ ไม่รับผดิชอบอะไรเลย ซ่ือบ้ือๆ ปฏิบติัแลว้วา่งๆ ซ่ือบ้ือเลย ด๊ีดี  

เราน่ีมนัเช่ือคนอยา่งนั้นไม่ได ้ หลวงตาสอนไว ้ “คนโง่มากกวา่คนฉลาดมาก” 
โลกน้ีคนโง่มากกวา่คนฉลาด คนโง่เขาพดูขนาดไหนนะไม่มีเหตุมีผล หลวงตาสอน
ประจ า แต่ถา้คนฉลาดพดูนะเขามีเหตุมีผล ส่ิงนั้นเป็นประโยชน ์หลวงตาสอนประจ า แต่
ถา้คนโง่เป็นแสน เป็นลา้นพดูนะไร้สาระ ทีน้ีพอไร้สาระ แต่มนักลบักนัไง พวกเราไป
เอาส่ิงท่ีไร้สาระเป็นสาระ  
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เขาปฏิบติั ๒ วนัดี ไอเ้รากว็า่ เออ ดีเนาะ ท่ีไหนดี เร่งไปบา้งสิ ไปถึงน่ี ถา้เรามี
หลกัเกณฑใ์ช่ไหม? เราไป ๑๐ วนัยงัไม่ดีเลย เขาไป ๒ วนัดี เราไป ๑๐ วนัยงัไม่ดี แต่เรา
กเ็ช่ือเขาไปแลว้ พอเราเช่ือเขาไปแลว้นะ เช่ือ ๑ เช่ือ ๒ เช่ือ ๓ เช่ือ ๔ พวกเราถึงไดโ้ลเล
ไง แลว้กเ็สียใจไง ปฏิบติัมาเกือบตาย โอ๋ย ไม่เห็นไดเ้ร่ืองเลย ไอค้นนั้นปฏิบติัท่ีนัน่ ๒ 
วนั ๓ วนัดีไปหมดเลย ดีเพราะอะไร? ดีเพราะไร้สาระ ดีเพราะไม่สนใจส่ิงใดเลย  

เป็นไปไม่ได ้ เราไม่เคยเช่ือส่ิงน้ีเลย ฉะนั้น ถา้ไม่เช่ือส่ิงน้ีป๊ับเราถึงตอ้งเขม้แขง็มุ
มานะของเรา เราเขม้แขง็มุมานะของเรานะ ดูนะนกัฟุตบอล ถา้เขาไม่ไดแ้ข่งนะเขาตอ้ง
รักษาความฟิตของเขาตลอด ถา้เขาไม่รักษาความฟิตของเขานะ เขาจะหมดจากอาชีพนกั
ฟุตบอลอาชีพเลย แลว้น่ีจิตใจของเรา เราจะรักษาจิตใจของเราใหม้ัน่คงของเราเพื่อ
ปฏิบติัธรรม แลว้จะปล่อยใหร่้อนเร่อยา่งนั้นมนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัเป็นเร่ืองเป็นไป
ไม่ได ้แต่ท าไมโลกเขาเช่ือกนั  

เด๋ียวน้ีโลกเขาเช่ือกนันะ อะไรท่ีสะดวก อะไรท่ีเรียบง่าย อะไรท่ีไม่ตอ้งท าอะไร
เลย ส่ิงนั้นดีๆ น่ีบอกวา่ถา้เราไปฟังเขาแลว้ เขาบอก ๒ วนัดี ๒ วนัดี เราถึงจะไดร้วนเรไง 
แต่ถา้เขาจะพดูอยา่งไรมนัเร่ืองของเขา ถา้เรามีหลกัมีเกณฑข์องเรานะ เราจะรู้เลยวา่ส่ิงน้ี
มนัเป็นไปไม่ได ้ถา้ส่ิงน้ีมนัเป็นไปไม่ได ้เราจะท าส่ิงท่ีเป็นไปได ้ถา้เราจะท าส่ิงท่ีเป็นไป
ได ้ เราถึงจะตอ้งเขม้แขง็ แลว้เราท าของเรา แลว้พอเป็นจริงข้ึนมานะ พอเป็นจริงข้ึนมา 
ถา้มนัสงบเขา้มาไดน้ะเราจะรู้เลยวา่ อืม มนัเป็นแบบน้ี  

น่ีหลวงตาจะพดูประจ าวา่ถา้จิตมนัเคยลองไดส้งบสกัหนหน่ึง แลว้เราท าไม่ไดอี้ก
เลย มนัจะฝังใจไปตลอดชีวิตเลย เพราะ เพราะมนัไม่มีซ้ือขายในทอ้งตลาด ปัญญาของ
คนไม่มีซ้ือขายนะ ทุกคนบอกน่ีอ่านหนงัสือเยอะๆ แลว้จะฉลาดๆ กห็นงัสือกเ็ยอะแยะ 
แท่นพิมพม์นัพิมพอ์อกมามนัตอ้งฉลาดกวา่มึง อ่านหนงัสือเยอะๆ แลว้ฉลาด ความท่ี
ฉลาดมนัอยูท่ี่เราอ่านมากแลว้เราใคร่ครวญ เราอ่านแลว้ถา้เราไม่ใคร่ครวญเรากไ็ม่ได้
หรอก  

ฉะนั้น แหม อธิบายซะยาวเลยล่ะ อธิบายวา่ “เราจะประเมินตวัเราอยา่งไร?” เรา
ประเมินตวัเรา แลว้ส่ิงท่ีเขาวา่ด๊ีดีๆ บางทีเวลาเราคุยกนัเรากคุ็ยกนั ดูอยา่งทางธุรกิจ เห็น
ไหม เวลาเขาจะคุยกนัเขาตอ้งคุยเร่ืองผลประโยชน์ของเขา เขาพดูอะไร สุดทา้ยเขากช็กั
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เขา้สู่ผลประโยชน์ของเขา ไอน่ี้กเ็หมือนกนั ไปท่ีนู่นมาแลว้กดี็ ไปท่ีน่ีมาแลว้ดี ดีท าไม
เอง็ไม่อยูน่ัน่ล่ะ? ดีเอง็กลบับา้นท าไม? ถา้เอง็ปฏิบติั ๒ วนัดี เอง็อยู ่ ๔ วนัเอง็จะไดเ้ป็น
พระอรหนัตแ์ลว้นะ ปฏิบติัมา ๒ วนัดีนะ แต่กลบัมาบา้น ถา้มึง ๒ วนัดี ๔ วนัจะเป็นพระ
อรหนัตแ์ลว้ อยูท่ี่นัน่สิ ท าไมไม่อยู?่   

มนัไม่จริงสกัอยา่งหน่ึงนะ แต่มนัเป็นคารม แลว้พวกเราถา้ไม่มีจุดยนืน่ีตายหมด 
น่ีโลกน้ีเป็นกระแสหมด เด๋ียวน้ีการปฏิบติัเป็นตลาดนะ การปฏิบติัเป็นตลาด เอาเร่ือง
ตลาดมาหาผลประโยชน์กนั แต่ถา้เป็นความจริงเขาเรียกวา่คนเรามนัซ่ือตรงกบัตวัเอง 
ซ่ือตรงกบัค าพดูนะ คือใครท าอยา่งใดกไ็ดอ้ยา่งนั้น ใครท าไดม้ากกไ็ดม้าก ใครท านอ้ยก็
ไดน้อ้ย ใครท าไม่ไดก้ใ็หข้วนขวายเอา น่ีความจริงมนัเป็นแบบน้ี องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ไม่สามารถท าใหใ้ครได ้แต่ช้ีทางได ้บอกได ้แลว้กช้ี็ทางบอกอยู่
น่ีเราตอ้งเขม้แขง็ 

ฉะนั้น ค าวา่ “ประเมินตวัเอง” ฉะนั้น เวลาปฏิบติัไปเอาชาติน้ี ชาติน้ีไดเ้ท่าไรเอา
เท่านั้น ถา้มนัถึงท่ีสุดแลว้นะเราสร้างบุญญาธิการไป น้ีการประเมินตวัเองขอ้ท่ี ๑. 

ถาม   :    ๒. ถา้มีผูท่ี้ปฏิบติั ในใจลึกๆ อยากปฏิบติัแบบฮึดแบบสุดๆ เอาแบบพอ่
แม่ครูบาอาจารย ์ แต่บางอารมณ์กมี็ทอ้แท ้ เหน่ือยหน่ายบา้ง แต่ถา้บารมีของเขาเตม็ใน
ชาติน้ี อยา่งไรกถึ็งมรรคผลใช่ไหมครับ 

หลวงพ่อ  :    ถา้มนัมีอารมณ์ทอ้แท ้เหน่ือยหน่าย ตรงน้ีมนัจะไม่ถึง ค  าวา่ถึง น่ีเหตุ เห็น
ไหม “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” ถา้มีเหตุผลสมบูรณ์มนักเ็ป็นสมัมาสมาธิถา้ท าความสงบ 
ถา้ใชปั้ญญาโดยเหตุผลสมบูรณ์มนักจ็ะพน้จากกิเลส 

ฉะนั้น บางอารมณ์ทอ้แท ้ เหน่ือยหน่าย ตรงทอ้แท ้ เหน่ือยหน่ายน่ีแหละ เหตุผล
มนัจะดอ้ยลง ถา้เหตุผลมนัดอ้ยลงนะ ท่ีวา่ถา้บารมีเตม็แลว้ ถึงจะเหน่ือยหน่าย จะทอ้แท้
มนักจ็ะถึงมรรคผลใช่ไหม? ไม่ใช่ ไม่ใช่ เพราะวา่เหตุผลตอ้งสมบูรณ์ ตอ้งเตม็ ตอ้งเตม็ 
เพราะมรรคผลมีหน่ึงเดียว  

โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี ใครจะปฏิบติัทางไหน? แนวไหน? ใครจะปฏิบติั
ปัญญาวิมุตติ เจโตวมุิตติ ปฏิบติัอะไรกแ็ลว้แต่ เวลามนัสรุปลงนะมนัอนัเดียวกนั ถา้มนั
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ไม่อนัเดียวกนัพดูไม่ไดห้รอก แมแ้ต่อาจารยสิ์งห์ทอง เห็นไหม อาจารยสิ์งห์ทองท่าน
บอกท่านพดูไป ท่านบอกกิเลสมนัหายไปโดยไม่รู้วา่มนัหายตรงไหน? ไปคุยกบัหลวงตา 
หลวงตาท่านยงัยอมรับเลย ถา้มนัเป็นความจริง คือความจริงอนัเดียวกนันัน่แหละ จะมา
แนวไหน ทางไหนเหมือนกนัหมด  

ฉะนั้น ค าวา่เหมือนกนัหมด มนัตอ้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์หมือนกนัหมด ฉะนั้น จะ
อา้งวา่จริตนิสยัไม่เหมือนกนั อะไรไม่เหมือนกนั จริตมนักจ็ริตสิ จะท ากท็  าใหเ้หมือนกนั 
น่ีอยา่งเช่นคนเราเป็นขา้ราชการ เป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมกร เป็นอะไร เวลาไดเ้งิน ๑ 
บาท ๑ บาทมนัเท่ากนัไหม? แบงกบ์าทเหมือนกนัไหม? เหมือนกนั จะท าอาชีพอะไรก็
แลว้แต่ เงินบาทกบ็าทหน่ึง ๑๐๐ ก ็๑๐๐ เหมือนกนัหมดแหละ 

น่ีกเ็หมือนกนั เวลามนัไดผ้ลแลว้มนักเ็หมือนกนัหมดแหละ น้ีค  าวา่เหมือนกนั
หมด ทีน้ีค  าวา่ทอ้แท ้ เหน่ือยหน่ายมนัไปทอนไง มนัไปทอน แลว้เขาบอกวา่ถา้บารมีเรา
ถึงแลว้ ทอ้แท ้เหน่ือยหน่ายมนักถึ็งมรรคผลชาติน้ีใช่ไหม? คนมาดว้ยกนั ๕ คน บอกจะ
เดินไปถึงปลายทาง อีกคนหน่ึงบอกวา่ไปก่อนจะนัง่อยูน่ี่ แลว้พอไปถึง ๕ คนถึงหมด
หรือ? ไม่ใช่ ไอค้นนัง่อยูม่นัไม่มา ถา้มนัเหน่ือยหน่ายแลว้มนัมาไม่ได ้มนัไม่มาหรอก 

ฉะนั้น บารมีถึงหรือไม่ถึงมนัอยูท่ี่การปฏิบติันะ ปฏิบติัใหจ้ริงจงั ใหเ้ขม้ขน้ แลว้
เวลามนัทุกข ์มนัยากมนัเร่ืองธรรมดานะ เวลามนัทุกข ์มนัยาก มนัทอ้แท ้พอทอ้แทเ้ด๋ียว
กฮึ็ดข้ึนมาใหม่ มนัทอ้แทน้ะ พอทอ้แท ้ ค าวา่ทอ้แทน่ี้สติมนัขาดแลว้ พอทอ้แทน่ี้นะค า
บริกรรมมนัขาดช่วงแลว้ เราจะใชปั้ญญา แบบวา่เราท างานอยูม่นัไม่ต่อเน่ือง พอไม่
ต่อเน่ือง ช่องวา่งนั้นน่ะกิเลสมนัสอดเขา้มา พอมนัสอดเขา้มามนักเ็ป็นเวน้วรรคแลว้ เวน้
วรรคแลว้มนัจะต่อกนัอยา่งไรล่ะ? 

ฉะนั้น ต่อกนัอยา่งไรเรากป็ล่อย แลว้เรากเ็ร่ิมตน้ใหม่ เร่ิมตน้เราท ามาต่อเน่ืองๆ 
ความต่อเน่ืองนัน่น่ะ ในพระไตรปิฎกทุกขอ้ เห็นไหม เพราะการปฏิบติัไม่สม ่าเสมอคือ
การท าไม่ต่อเน่ือง พวกเราน่ีท าไม่ต่อเน่ือง อยา่งเช่นเวลาปฏิบติัถึงทีหนหน่ึงมนัปล่อยที
หน่ึง แลว้กป็ล่อยไปเลย แลว้จะมาปฏิบติัใหม่กต็อ้งมาฟ้ืนใหม่ แต่ถา้มนัปล่อยแลว้นะ 
พอปล่อยป๊ับมนักจ็บัอีก พิจารณาซ ้าเขา้ไปอีกมนักป็ล่อยอีก ปล่อยอีกกจ็บัอีก พิจารณา
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ซ ้าเขา้ไปกป็ล่อยอีก พอปล่อยอีกกจ็บัอีก กพ็ิจารณาซ ้าไปเร่ือยๆ เพราะเวลามนัปล่อย
แลว้ มนัปล่อยมีไง  

เวลาปล่อยหมดแลว้ เห็นไหม เฮอ้ วา่วง สบายเลย ใครสบายวะ? เออ มึงอยูน่ี่อีก
แลว้ ซดัต่อ พิจารณาต่อ พอพิจารณาต่อมนักป็ล่อยอีก อูฮู้ โล่งหมดเลย เออ ใครรู้วา่โล่ง
วะ กมึ็งไง จบัอีก ต่อไปอีก ต่อไปเร่ือยๆ ต่อไปเร่ือยๆ นะ มนัจะปล่อยแลว้ปล่อยเล่า 
ปล่อยแลว้ปล่อยเล่า เวลามนัขาด ขาดคือมรรคสามคัคี มรรคญาณมนัท าใหข้าด พอมนั
ขาดน่ีผลวัะ! ขาดหมด เออ๊ะ! เออ๊ะ! ไม่มีอะไรเลย แต่รู้อยู ่

ค าวา่ขาด ยถาภูตงั ยถาภูตงัเกิดญาณทศันะไง ยถาภูตงั ญาณทศันงั เห็นไหม เกิดย
ถาภูตงัคือการขาด เกิดญาณทศันะเห็นวา่การขาด โอ๋ย ชดัเจนมาก คนไม่รู้พดูไม่ไดห้รอก 
กค็นไม่รู้มนักจ็ะย  า่อยูก่บัท่ี น่ีพดูถึงอยา่ใหมี้เหน่ือยหน่ายนะ พอเหน่ือยหน่ายนะ เพราะ
ค าวา่เหน่ือยหน่ายมนัจะเขา้ขอ้ท่ี ๓. 

ถาม   :    ๓. การเป็นผูป้ฏิบติั ถึงกช่็าง ไม่ถึงกช่็าง กบัผูท่ี้ปฏิบติัแบบฮึดสุดๆ ตอ้ง
เอาใหไ้ด ้เราควรวางใจแบบไหน?  

หลวงพ่อ  :    มนักต็อ้งวางใจแบบผูป้ฏิบติัจริงจงัสิ ฮึดสุดๆ นัน่ล่ะ ค าวา่ฮึดสุดๆ คือสติ
สมบูรณ์ ระลึกรู้เตม็ๆ กคื็อสติสมบูรณ์ แต่พอเราระลึกรู้ป๊ับเด๋ียวมนักอ็่อนลงๆ สติเป็น
แบบน้ี พทุโธค าแรกน่ีสติ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ค าท่ี ๒ เหลือ ๙๙ ค าท่ี ๓ ค าท่ี ๔ มนัจะเหลือ 
๙๐ พอเหลือ ๘๐ สติมนัจะอ่อนลง พอฮึดป๊ับสติมนัจะ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์แลว้บอกถึงกช่็าง 
ไม่ถึงกช่็างน่ี ๕๐-๕๐ ไดก้ไ็ด ้ ไม่ไดก้ไ็ม่ได ้ แลว้ปฏิบติัถึงกช่็าง ไม่ถึงกช่็างแลว้บอกจะ
เอา  

ไม่ได ้ ถึงกช่็าง ไม่ถึงกช่็าง น่ีกิเลสกบัธรรมมนัคลุกเคลา้กนั เวลาเราปฏิบติั น่ีเรา
ปฏิบติัเป็นธรรมๆ น่ีสติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม เป็นธรรมๆ กิเลสมนักโ็ดนเบียด
ไปๆ เห็นไหม น่ีเราเบียดก่อน เราเสียดสีใหกิ้เลสมนัอ่อนแรงไปๆ พออ่อนแรงไปจนมนั
ยนืไม่ได ้พอเราใชปั้ญญาของเรา พอมนัรวมลงมรรคสามคัคี มนัสมุจเฉทขาดผลวัะ! ส่ิง
นั้นมนักส็มบูรณ์ของมนัข้ึนมา ถา้มนัสมบูรณ์ข้ึนมา เห็นไหม น่ีมนักเ็ป็นประโยชน์กบั
เรา 
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ฉะนั้น ค าวา่เหน่ือยหน่าย ทอ้แท ้ กบัถึงกช่็าง ไม่ถึงกช่็างมนัจะเป็นอนัเดียวกนั 
เขาบอกอนัเดียวกนัไดอ้ยา่งไร? หลวงพอ่อ่านผดิ น่ีมนักเ็หน่ือยหน่าย ทอ้แท ้ จะถึงกช่็าง 
ไม่ถึงกช่็างมนักไ็ม่ใช่อนัเดียวกนัแลว้ น่ีค  าวา่ไม่ใช่อนัเดียวกนันั้นคือตวัเขียน แต่ถา้การ
ปฏิบติัไปแลว้ ถา้เราไม่สมบูรณ์ของเรา สติ เห็นไหม สติ มหาสติ  

ค าวา่สตินะเราตั้งของเรา แลว้มนัสมบูรณ์ของเรา พอเราปฏิบติัไปแลว้เราจะรู้เลย 
สติแบบน้ีเราสร้างข้ึนมา อูฮู้ ลม้ลุกคลุกคลานนะ แต่พอมนัละเอียดเขา้ไป พอมนัเป็น
มหาสติ เราเองน่ีประสบการณ์ของเราเอง ถา้สตินะเหมือนโทษฟรีคิกธรรมดา แต่ถา้เป็น
มหาสตินะจุดโทษเลย เพราะจุดโทษระหวา่งประตูกบัผูเ้ตะ แต่ถา้เป็นสตินะฟรีคิก มนัมี
ตั้งก าแพงได ้มนัมีป้องกนัได ้น่ีสติ ถา้มหาสตินะตวัต่อตวั จ่อกนัเลยตวัต่อตวั ผดิ 

น่ีความรู้สึกของเรา เวลาเราปฏิบติัไปน่ี อ๋อ อยา่งน้ีเป็นสติ อ๋อ มหาสติเป็นแบบน้ี 
แลว้จะเป็นสติอตัโนมติันะ เป็นสติพร้อมตลอดเลย สติจะพร้อมตลอด เวลามนัหมุนของ
มนัเตม็ท่ีแลว้สติจะพร้อมตลอดเลย น่ีปฏิบติัไปมนัถึงจะรู้ไง แลว้มนัถึงจะซ้ึง ซ้ึงค าวา่สติ 
มหาสติ สติอตัโนมติั เราถึงบอกสติมนัยงัมีเขม้แขง็ อ่อนแอ มีเขม้แขง็กวา่นั้น  

ถา้เราไม่เขา้ใจนะ สติกคื็อสติไง สติกคื็อสติ สติสมบูรณ์ตลอด สติ แหม ปวดหวั 
แต่เวลาคนปฏิบติัไปแลว้มีมรรคหยาบ มรรคละเอียด เวลามรรคมนัละเอียดเขา้ไปมนัจะ
ช าระกิเลสแบบละเอียด แต่น้ีเราท าอยูน่ี่มรรคหยาบๆ มรรคหยาบๆ ยงัลม้ลุกคลุกคลาน
ขนาดน้ีนะ เราพยายามท าของเรา ตั้งสติใหม่ไง  

น่ีค  าวา่ “บารมีเตม็” เขาถามเร่ืองค าวา่บารมีเตม็ แลว้เราจะปฏิบติัอยา่งไร? เราจะรู้
ไดอ้ยา่งไร? 

ถาม   :    ๑.การประเมินตวัเองอยา่งไร? 

  ๒.การปฏิบติัแลว้น่ีเราจะตั้งใจอยา่งใด? 

๓.ท าแบบวา่ถึงกช่็าง ไม่ถึงกช่็าง หรือวา่ตอ้งท าแบบสุดๆ  

หลวงพ่อ  :    น่ีอยา่งน้ีมนัเป็นเร่ืองในหวัใจทุกๆ ดวงใจท่ีมีอยู ่ แลว้เวลาเราปฏิบติัไป 
ส่ิงท่ีในทุกดวงใจมีอยูเ่พราะเรามีกิเลส เรามีอวิชชา แต่ แต่มีมาก มีนอ้ย ถา้มีมาก เห็น
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ไหม กท็  าใหแ้บบวา่เราจะตอ้งมีตน้ทุนมากข้ึน เหมือนกบัรถ รถน่ีถา้รถของใครบุกป่าฝ่า
ดงมามนัสกปรกมาก เวลาลา้งมนักต็อ้งลา้งมาก รถใครโดนฝุ่ นมา ฝุ่ นมนัเกาะมาเลก็นอ้ย
กล็า้งง่ายข้ึน รถใครจอดอยูเ่ฉยๆ ไม่ไดไ้ปไหนเลยกล็า้งสะดวกข้ึน 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่เราปฏิบติั น่ีเราจะประเมินตวัเอง เราจะประเมินตวัเองวา่เราเป็น
ตรงไหน? ถา้เราเป็นตรงไหน? ฉะนั้น รถของเราใชแ้ลว้เรากรั็กษาของเรา ดูแลของเรา 
ท าความสะอาดของเรา มนัจะล าบากล าบนขนาดไหนเรากต็อ้งดูแลของเรา เพื่อ
ประโยชน์กบัรถของเรา รถคือหวัใจ หวัใจมนัขบัเคล่ือนไปดว้ยมรรคญาณ หวัใจมนั
ขบัเคล่ือนไปดว้ยสติ ขบัเคล่ือนดว้ยปัญญา ขบัเคล่ือนไป ขบัเคล่ือนไปสู่ความสะอาด
ของมนันะ 

ฉะนั้น อยา่งท่ีวา่ปฏิบติัไป เขาถามวา่บารมีเตม็อยา่งไร? บารมีเป็นเร่ืองบารมี 
ฉะนั้น ถา้ความเขา้ใจของพวกเรานะ ถา้บารมีเตม็แลว้กเ็หมือนเราน่ีมีเงินเตม็ตวัเลย ไป
ไหนเรามีเงินจะซ้ือไดห้มด บารมีเตม็คือมนัสะดวกสบายไง บารมีเตม็กต็อ้งท านะ บารมี
เตม็ บารมีเตม็หมายถึง ดูสิเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เกิดมาท่ีสวนลุมพินี เห็น
ไหม เกิดมาเพิ่งเกิดนะ บอกวา่ “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” น่ีบารมีเตม็ บารมีเตม็  

แลว้ยงัมีครอบครัวนะ เสร็จแลว้เวลาออกประพฤติปฏิบติัอีก ๖ ปี บารมีเตม็นะ ๖ 
ปีน่ีท าทุกรกิริยาขนาดไหนบารมีเตม็ บารมีเตม็ท าทุกรกิริยาอยู ่อดอาหารจนขนเน่า กลั้น
หายใจจนสลบถึง ๓ หน น่ีบารมีเตม็ บารมีพระพทุธเจา้เตม็แน่นอน แต่เตม็ขนาดไหนถา้
ไม่ปฏิบติั เตม็นะเด๋ียวกพ็ร่อง แลว้กว็นในวฏัฏะ  

บารมีเตม็หรือบารมีไม่เตม็ตอ้งปฏิบติัดว้ย บารมีเตม็หรือบารมีไม่เตม็เราตั้งใจท า
ของเราดว้ย พอเราตั้งใจท าของเราไปนะ อยา่ทอ้ถอย โยมอยา่ทอ้ถอย เราเคยเป็นแบบ
โยมมาก่อน เราอยูใ่นป่า ในเขานะ อดอาหารน่ีทอ้งร้องจ๊อกๆ หิวมาก อดนอนนะ ๗ วนั 
๗ คืน อดนอนทั้งพรรษา ๓ เดือนเราไม่เคยนอนเลย อดนอน ๓ เดือน อดอาหารดว้ย เดิน
จงกรมน่ีโอโ้ฮ อยากจะคลานไป มนัเพลียหมด มนัไม่มีแรงเลย แต่กท็  ามา  

มนัจะทุกขย์ากขนาดไหน เพราะเราเกิดมาแลว้ เราไม่อยากเกิดอีก เราจะไปนะสู้
อยา่งเดียว แลว้ขณะท่ีบอกวา่ลม้ลุกคลุกคลาน ท่ีท าอยูน่ี่ไม่ไดอ้ะไรเลย ไม่ไดอ้ะไรเลย
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เพราะอะไรรู้ไหม? เพราะท าไม่เป็น เพราะภาวนายงัไม่เป็น สู้ดว้ยก าลงัใจอยา่งเดียว 
ไม่ไดอ้ะไรเลย แต่พอมาอยูก่บัหลวงตา มาอยูก่บัครูบาอาจารยท่์านคอยประคอง ท่าน
สอนบา้ง แลว้เราเอาส่ิงน้ีมาเป็นตน้ทุน แลว้กสู้็อยูอ่ยา่งน้ี  

อดนอน ไม่กินขา้วทุกขม์าก แต่ดว้ยหวัใจท่ีวา่จะไปใหไ้ด ้ แลว้มีก าลงัใจอนัหน่ึง 
กคื็อหน่ึงพระพทุธเจา้ สองหลวงปู่ มัน่ เวลามนัทุกขเ์ตม็ท่ีนะ มนับอกกบัตวัเอง วา่ทุกข์
ของเอง็น่ีนะไม่ไดข้ี้เลบ็ของหลวงปู่ มัน่หรอก โอโ้ฮ ไอทุ้กข์ๆ  น่ีหายหมดเลย เวลามนัสู้
ไม่ไหวนะ สู้ไม่ไหวเลยนะมนัจะบอกกบัตวัเอง พดูกบัตวัเองไง  

“ทุกขข์องมึงน่ีนะไม่ไดข้ี้เลบ็หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ทุกขก์วา่น้ีเยอะนกั 
พระพทุธเจา้ทุกขก์วา่น้ีเยอะนกั” 

ไอท่ี้ทุกข์ๆ  อยูน่ี่หายเกล้ียงเลย สู้อีกๆ น่ีท ามาอยา่งน้ี บารมีเตม็หรือไม่เตม็ ถา้เรา
ไม่ปฏิบติั เราไม่เอาจริง บารมีกคื็อบารมี บารมีคืออ านาจวาสนา จงัหวะท่ีเราควรจะได้
ลาภ ไดต่้างๆ แลว้ถา้เราไม่ไดเ้ด๋ียวมนักพ็ร่องไป แต่ถา้เราได ้แลว้เราขวนขวายท าของเรา 
น่ีเราปฏิบติัของเรา แลว้มนัจะเป็นความจริงของเรา อยา่ทอ้ถอย เราตอ้งเขม้แขง็ ปฏิบติั
นะ  

“ผูใ้ดปฏิบติัธรรม สมควรแก่ธรรม”   

ปัจจุบนัน้ีในโลกเขานะดน้เดาธรรมกนั ไปจ าเคา้โครงเร่ืองของครูบาอาจารยม์า 
ฟังเทศน์ของครูบาอาจารยม์า แลว้กส็ร้างพลอ็ตเร่ืองไวใ้นใจ แลว้กป็ฏิบติัข้ึนมา จิตมนัก็
หลอกเอาเป็นอยา่งนั้นๆ แลว้กม็รรคผล นิพพานเตม็ไปหมดเลย แต่ถา้เราปฏิบติัของเรา
จริงๆ นะ เราท าของเรา เราท าของเรา ใหม้นัเป็นจริงของเรา ไม่มีพลอ็ตเร่ือง  

เวลามนัจะมีพลอ็ตเร่ืองมานะ หลวงตาท่านปฏิบติัพิจารณาอสุภะจนมนัหายหมด
เลย ไม่เห็นหวั เห็นหางมนัเลย ท่านบอกวา่อยา่งน้ีไม่เอา มนัไม่มีเหตุมีผล ท่านไปเอา
สุภะมาเทียบไวน้ะจนจิตมนัไหวข้ึนมาอีก ถา้เราไม่มีสตินะ พอมนัพิจารณาอสุภะจนหาย
หมดเกล้ียงเลยนะ กบ็อกพระอรหนัตน์ะกติ็ดอยูน่ัน่ล่ะ มนักห็นัอยูใ่นกิเลสนัน่ล่ะ มนัยงั
มาไม่ไดห้รอก  
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น่ีมนัมีพลอ็ตเร่ืองของมนั ในปัจจุบนัน้ีโลกเขาเป็นกนัอยา่งนั้น ภาวนากนั เห็น
ไหม สร้างพลอ็ตเร่ืองไว ้ จ  าของครูบาอาจารยไ์ว ้ แลว้ปฏิบติัข้ึนมา น่ีจิตมนักส็ร้างข้ึนมา 
เป็นพระอรหนัตห์มดเลย แต่ถามวา่ปฏิบติัอยา่งไร? ไม่รู้ เพราะไม่กลา้พดู เพราะตวัเองก็
สงสยั กลวัจะโดนขดัแยง้ แต่ถา้ผูป้ฏิบติัจริงท่ีเราทุกข ์เรายากอยูน่ี่เราเขม้แขง็ของเรา 

ถกูกรู้็วา่ถกู ผดิกรู้็วา่ผดิ ถา้มนัผดิเพราะวา่มนัไม่มีค าตอบใหต้วัเอง ไอน่ี้มนั
แปลวา่อะไร? สงสยั ถา้สงสยัไม่ใช่ มนัไม่มีค าตอบใหต้วัเอง มนัไม่ปัจจตัตงั มนัไม่
สนัทิฏฐิโก ถา้มนัมีค าตอบใหต้วัเองหมดนะ มนัเป็นอยา่งน้ี! มนัเป็นอยา่งน้ี! ท าไมมนั
เป็นอยา่งน้ี แลว้มนัโตแ้ยง้ไม่ได ้เห็นไหม ถา้มนัเป็นอยา่งน้ี “ผูใ้ดปฏิบติัธรรม สมควรแก่
ธรรม” 

โลกเขาปฏิบติัธรรมดน้เดาเอา ดน้เดาเกาหมดั หลวงตาวา่อยา่งนั้น ดน้เดาเอา 
คาดหมายเอา ไม่สมควรแก่ธรรม เราตอ้งปฏิบติัใหส้มควรแก่ธรรม พยายามของเรา จะ
ทุกข ์จะยาก เกิดมาชีวิตน้ีมีค่า เรามีโอกาสแลว้เราตอ้งท าเพื่อตวัเราเอง เอวงั 


