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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๕ 

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

 มนัขอ้ ๗๕๘. ขอ้ ๗๕๙. ไม่มี  

มนัขอ้ ๗๖๐. เนาะ  

ถาม   :    ๗๖๐. เร่ือง “การแผเ่มตตาท่ีจะไดผ้ล ตอ้งมีสมาธิถึงระดบัอปัปนาสมาธิ
ใช่หรือไม่?” 

กราบนมสัการหลวงพอ่ ดว้ยโยมเล้ียงหมาไวเ้ฝ้าบา้น อาย ุ๗ ขวบแลว้มนัตายไป 
โยมอยากจะแผเ่มตตาใหม้นัไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ แต่เคยอ่านมาวา่ “การแผเ่มตตาจะมีผลนั้น 
ตอ้งถึงอปัปนาสมาธิก่อนถึงแผต่อนนั้น” โยมตอ้งไปท าสงัฆทานใหม้นัใช่ไหมคะ คือ
โยมยงัท าไม่ถึงระดบันั้น หมาตวัน้ีมนัจะเฝ้าโยมเวลาเดินจงกรม แลว้บางคร้ังโยมจะพา
มนัเดินจงกรมและท่องพทุโธใหม้นัฟัง  

ก่อนตายกบ็อกใหม้นัไปเกิดเป็นมนุษย ์โดยบอกวา่พทุโธ พทุโธไปนะ หวงัวา่ไม่
รบกวนหลวงพอ่  

หลวงพ่อ  :    น่ีเขาถาม น่ีดว้ยความรักไง ดว้ยความรักหมา ดว้ยความรักหมานะ เวลา
เดินจงกรม หมาเดินจงกรมกบัเรา แลว้หมามนัตอ้งพทุโธกบัเรา หมามนัไปเกิดดีกวา่เรา
แลว้ หมาไปเกิดเป็นเทวดากไ็ด ้ ถา้หมาไปเกิดเป็นเทวดา อา้ว จริงๆ ทา้วโฆสกะกเ็ป็น
หมานะ ทา้วโฆสกะก่อนท่ีเกิดเป็นทา้วโฆสกะเป็นหมา แต่เพราะวา่เจา้ของพาไปท าบุญ 
แลว้เจา้ของนดักบัพระปัจเจกพทุธเจา้บอกวา่ถึงเวลาท าอาหารเสร็จแลว้นิมนตม์าฉนั ๑ 
พรรษา ถา้เวลามนัเดินไป เดินกลบัจะใหสุ้นขัน่ีมาแทน สุนขัมนักไ็ปแทน ถึงเวลา พอ
เห็นสุนขั พระปัจเจกพทุธเจา้กม็ากบัสุนขั 
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ทีน้ีท่านรักสุนขัดว้ย แลว้ท่านกเ็ดินผดิทาง เดินต่างๆ มนักพ็ยายามจะไปดึงกลบั 
คาบจีวรแลว้ดึงกลบัๆ ดว้ยความผกูพนั เวลาพระปัจเจกพทุธเจา้ออกพรรษาแลว้ ธรรม
เนียมของพระ พอออกพรรษาแลว้จะออกธุดงค ์ ออกหาท่ีวิเวก พอหาท่ีวิเวก สุนขัตวัน้ี
มนัผกูพนัมาก มนัหอนจนตาย พอตายไปไปเกิดเป็นเทวดาท่ีเสียงเพราะท่ีสุดในหมู่
เทวดาดว้ยกนั  

ฉะนั้น มนัอยูใ่นพระไตรปิฎก พออยูใ่นหมู่เทวดา เทวดาท่ีเสียงเพราะท่ีสุดคือ
ทา้วโฆสกะ ฉะนั้น เวลาเราตั้งโฆษกๆ เห็นไหมโฆษกมนัมาจากทา้วโฆสกะ ผูท่ี้เป็น
โฆษกในงานเขาเรียกวา่เป็นผูท่ี้เสียงเพราะ เป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเลยบอกวา่โฆษก ทบัศพัทม์า
วา่จากทา้วโฆสกะ โฆษกกคื็อหมา หมาก็คือโฆษก ทีน้ีทา้วโฆสกะนัน่น่ะเขากเ็ป็นสุนขั
มา ฉะนั้น ถา้เราผกูพนั เรารักของเรา เราอยากจะใหเ้ขาไปเกิดเป็นมนุษย ์ เขาไปเกิดเป็น
เทวดายงัไดเ้ลย เขาไปเกิดเป็นอะไรกไ็ดถ้า้เขาท าบุญของเขา  

น่ีเขาเดินจงกรมกบัเรา เขานัง่สมาธิกบัเรา แลว้เราไปผกูพนั ตอนน้ีเราเองต่างหาก
จะเกิดเป็นสุนขั เพราะเราไปผกูพนักบัมนั เวลาตายไปน่ีเกิดเป็นสุนขันะ แต่ถา้มนัเป็น
สุนขัใช่ไหม? เรารักเขา เราปรารถนาดีกบัเขา เขาไปเกิดดีแลว้ จบ ถา้เราอยากท าบุญกุศล
ใหเ้ขา เห็นไหม เราตกับาตร เราท าบุญกุศล เราอุทิศส่วนกศุลไดท้ั้งนั้น ไม่ใช่วา่ตอ้ง
เขา้ถึงอปัปนาสมาธิถึงจะอุทิศส่วนกศุล หรือวา่เขา้อปัปนาสมาธิแลว้ อุทิศส่วนกศุลแลว้
จะไดบุ้ญมาก  

ใช่ คนท่ีเขา้อปัปนาสมาธิน่ีจิตใจเขาน่ิง จิตใจเขา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ คือเขาวาง
สญัญาอารมณ์ไวห้มด ค าวา่วางสญัญาอารมณ์ใช่ไหม? สญัญาอารมณ์คือฟองอากาศ น ้า
ในขวดมีอากาศมากน ้ากน็อ้ย ถา้ในน ้าขวดนั้น น ้าเตม็ขวดเลย น ้ากมี็คุณภาพมากน ้าเตม็
ขวด แต่ฟองอากาศ เห็นไหม น่ีสญัญาอารมณ์ต่างๆ คือฟองอากาศ ท าใหน้ ้ านั้นไม่เตม็
ขวด น ้าไม่เตม็ขวด จ านวนกต็อ้งนอ้ยกวา่เป็นธรรมดา แต่ แต่ถา้เรามีน ้า เรามีส่ิงใดๆ เรา
มีความปรารถนาดี มีน ้ าไวด่ื้ม มีน ้าไวใ้ช ้มีน ้ าต่างๆ มนัเป็นประโยชน์หมดแหละ  

ฉะนั้น การอุทิศส่วนกศุล ไม่ตอ้งถึงอปัปนาสมาธิหรอก แค่เรามีเจตนาดี ระลึกถึง
ความดีของเรา แลว้อทิุศใหค้นอ่ืนน่ีไดแ้ลว้ เรามีเจตนาดี เรามีความคิดท่ีดีๆ เราเห็นส่ิงใด
ท่ีไม่ดี เราเห็นแลว้เศร้าใจนะ เราปรารถนาส่ิงท่ีดีๆ เราอุทิศส่วนกศุล นัน่ล่ะบุญแลว้ แลว้
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น่ีอุทิศส่วนกศุลไดแ้ลว้ การอุทิศส่วนกศุลคือฝึกหวัใจเราใหจิ้ตใจเป็นสาธารณะ จิต
อาสาๆ จิตท่ีดี แต่ถา้เราไม่อุทิศ  

ดูสิเวลาเราตระหน่ีถ่ีเหนียว เราจะปิดกั้น เราจะไม่ยอมรับส่ิงใดเลย จิตใจเรามนั
จะเห็นแก่ตวั แต่ถา้เราอุทิศส่วนกศุล เห็นไหม ความดีเรากย็กให ้ ทุกอยา่งเรายกให ้ ทีน้ี
กิเลสมนักบ็อกวา่ยกใหไ้ดอ้ยา่งไร? เราหามาเกือบตายยกใหค้นอ่ืนหมดไดเ้ลย อยา่งน้ีเรา
กทุ็กขน่์ะสิ ไม่ใช่ เรายิง่ยกใหย้ิง่เป็นคุณงามความดี มนัยิง่มากข้ึน น่ีครูบาอาจารยท่์าน
เปรียบบ่อยวา่เราจุดเทียนเล่มหน่ึง แลว้เราเอาเทียนน้ีต่อใหค้นอ่ืนไปทุกเล่มๆ เทียนเราก็
ยงัสมบูรณ์อยู ่ไฟท่ีเทียนเรากย็งัครบอยู ่ 

น่ีมนัเป็นนามธรรมไง คุณงามความดีเราอุทิศส่วนกศุลใหค้นอ่ืน คุณงามความดี
เราไม่พร่องเลยนะ แต่คุณงามความดีเราไดอี้กเท่าหน่ึง อุทิศให้คนนั้นไดอี้กเท่าหน่ึง อุทิศ
ใหค้นนั้นไดอี้กเท่าหน่ึง คุณงามความดีเราอุทิศ ๑๐๐ หน เราเพิม่ข้ึนไป ๑๐๐ เท่า แต่กลบั
อยูท่ี่เราเท่าเดียว อยูท่ี่เราเฉพาะส่ิงท่ีเราท า แต่เราอุทิศ ๑๐๐ หนๆ ส่ิงนั้นมนัเพิ่มข้ึนมาอีก 
๑๐๐ คร้ัง แต่อุทิศใหค้นอ่ืน อุทิศใหค้นอ่ืน แลว้จิตใจเราจะเปิดกวา้ง 

ทีน้ีเขาวา่ “การแผเ่มตตาตอ้งใหถึ้งอปัปนาสมาธิหรือไม่?” 

ถา้พดูอยา่งน้ีแลว้มนักต็อ้งวา่น ้าเตม็ขวดเท่านั้นถึงจะเอามาใชไ้ด ้น ้ า ๑ ใน ๔ น ้า
คร่ึงขวด น ้า ๓ ใน ๔ น่ีใชไ้ม่ได ้หา้มใช ้ตอ้งน ้าเตม็ขวดแลว้ค่อยใช ้ เป็นอยา่งนั้นไหม? 
ไม่เป็น น ้ามนัมีจ  านวนมาก จ านวนนอ้ยเราใชไ้ด ้เราใชเ้ป็นประโยชน์ส่ิงท่ีเรามีแค่ไหน? 

น่ีกเ็หมือนกนั เราจะถวายสงัฆทานให ้ เราตกับาตร อุทิศใหไ้ดห้มดเลย อุทิศให้
ไดห้มด น้ีพดูถึงการอุทิศส่วนกศุล แต่ถา้มนัอยูก่บัเรานะ สุนขัอยูก่บัเราแลว้มนัท าดี มนั
ภาวนากบัเรา ต่างๆ ส่ิงน้ีเป็นคุณงามความดีแลว้ล่ะ เป็นคุณงามความดีกบัตวัเขายิง่
ประโยชน์มาก เพราะมนัเป็นสมบติัของเขา แลว้เวลาเขาตายไปกน็ัน่ล่ะ ส่ิงนั้นเขาจะได้
ประโยชน์อนันั้นก่อน  

ฉะนั้น เร่ืองอุทิศๆ เรากท็  าเพื่อนัน่น่ะ สตัวมี์คุณไง อยา่งเช่นโบราณ เห็นไหม 
อยา่งพวกโค กระบือต่างๆ เขาท าไร่ไถนากบัเรา เขาไม่ฆ่ามนันะ เขาเล้ียงจนตาย ตายแลว้
เน้ือกไ็ม่กินดว้ยเอาไปฝัง แลว้ท าบุญอุทิศส่วนกศุลให ้ เขาเรียกวา่ “สตัวมี์คุณ” ถา้สตัวมี์
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คุณ เจา้ของสตัวน์ั้นเป็นสตัวป์ระเสริฐ เจา้ของสตัวน์ั้นหวัใจเป็นธรรม รู้วา่อะไรเป็นคุณ 
อะไรเป็นโทษ แต่ถา้หวัใจของเรามนัมืดบอด เห็นไหม เขาวา่สตัวม์นักเ็กิดมาเป็นอาหาร
ของมนุษย ์อะไรมนักเ็อาหมด แต่ถา้จิตใจเราดี ทุกอยา่งมนัจะดีไปหมดเลย 

ฉะนั้น ถา้จิตใจเราดีแลว้จะมาวิตกกงัวลอะไรกบัเร่ืองแผเ่มตตา กบัเร่ืองอุทิศส่วน
กศุลล่ะ? เราท าแลว้ก็จบ เราอยา่ไปละลา้ละลงักบัส่ิงท่ีเราควบคุมไม่ได ้ เราท าแต่ส่ิงท่ีเรา
ควบคุมได ้ส่ิงท่ีเรารู้ได ้ส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์กบัเรา น่ีเร่ือง “วธีิการอุทิศส่วนกศุล” จบ 

ขอ้ ๗๖๑. นะ อนัน้ีแหละโสดาบนั (หวัเราะ) 

ถาม   :    ๗๖๑. เร่ือง “โสดาบนั” 

นมสัการหลวงพอ่ค่ะ กราบถามดงัน้ี 

๑. ฆราวาสท่ีประกาศตนเองวา่ไดโ้สดาบนั มีความแตกต่างจากฆราวาสทัว่ไป
อยา่งไร ทั้งทางโลกและทางธรรม 

๒. การบรรลุโสดาบนั ดูเหมือนวา่ไม่ไดส่ิ้งน้ีจากการนัง่สมาธิ (ฟังจากค าพดูของ
เขา) เป็นไปไดห้รือเจา้คะ โยมไม่เช่ือเขาแต่ไม่ขวาง เพราะส่ิงน้ีเป็นไปดว้ยใจไม่ใช่ดว้ย
สมอง  

๓. โสดาบนัท่ีเป็นฆราวาสยงัแสวงหาอาหารท่ีจะบ ารุงร่างกาย หรือสารพดั
อาหารท่ีคนเขาวา่ดี หรือท่ีตวัเองคิดคน้วา่ดี เพื่อมาบ ารุงร่างกายอยูห่รือเปล่าเจา้คะ 

๔. อาวธุอะไรท่ีจะฟาดตวัตน้เหตุท่ีสัง่การใหชี้วิตเราเป็นอยา่งนูน้ อยา่งน้ี  

๕. เราจะเขา้ถึงตวัตนตน้ตอส่ิงท่ีเป็นตน้เหตุแห่งการสัง่การชีวิตเราไดอ้ยา่งไร? 

๖. เราจะเป็นอิสระจากตวัท่ีคอยขบัเคล่ือนน้ีไดอ้ยา่งไร?  

๗. เรารู้อยูว่า่ทุกส่ิงมนัอยูก่บัเรา แต่ถา้เรายงัแกะมนัออกไม่ได ้ อะไรท่ีท าใหเ้รามี
ปัญญา หาตวัมนั แลว้ท าลายตวัขบัเคล่ือนใหม้นัตายไปจากใจเรา หรือเราตอ้งท าลายตวั
เราเองเพื่อใหห้ลุดออกจากตวัขบัเคล่ือนนั้น ใหม้นัหาตวัเราไม่เจอ 
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ขอบพระคุณเจา้ค่ะ 

หลวงพ่อ   :    น่ีเขาสงสยัมาก แลว้สงัคมปฏิบติั ถา้เม่ือก่อนไม่ปฏิบติั หรือการปฏิบติั 
ใครภาวนาน่ีเขาบอกภาวนาไม่ไดน้ะเด๋ียวเป็นบา้ เม่ือก่อนจะบอกวา่หา้มภาวนานะ 
ภาวนาไม่ไดเ้ด๋ียวจะเสียสติ แต่เพราะครูบาอาจารยข์องเราท่านภาวนามาแลว้ท่านไม่บา้ 
ท่านปราบบา้ในหวัใจของท่านหมดแลว้ ท่านสงบเสง่ียม ท่านน่ิงมาก  

อยา่งเช่นหลวงปู่ มัน่ น่ีหลวงตาท่านเล่าให้ฟังประจ าวา่อยูก่บัหลวงปู่ มัน่มา ๘ ปี 
แลว้ครูบาอาจารยท่ี์อยูต่่อกบัหลวงปู่ มัน่มา แลว้พระท่ีอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ เขา้ไปอยูก่บั
หลวงปู่ มัน่เป็นร้อยๆ รอบๆ หนองผอืน่ีเตม็ไปหมด อยูใ่นวดัประมาณ ๑๐-๒๐ องค ์ แต่
รอบนั้นเตม็เลย พอจะอุโบสถน่ีมากนัหมดเลย น่ีไปอยูร่อบๆ รอบๆ หมายถึงวา่ต าบลน้ี
แลว้กอ็ยูข่า้งๆ ใหฉ้นัอาหารเสร็จแลว้เดินมาฟังเทศน์ท่านทนั พอท่านจะเทศน์นะ พระจะ
มาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ตลอด  

ท่านบอกวา่ “ไม่เคยไดย้นิหลวงปู่ มัน่บอกวา่ท่านไดเ้ป็นโสดาบนั ไดเ้ป็น
สกิทาคามี ไดเ้ป็นอนาคามี ไดเ้ป็นอรหนัต ์ หลวงปู่ มัน่ไม่เคยพดูเลย” น่ีคนท่ีเป็นจริงเขา
ไม่พดู เขาไม่พดูวา่เขาไดอ้ะไร? เพราะส่ิงท่ีเขาไดอ้ะไรมามนัเหมือนกบัส่ิงท่ีโลกเขาไม่มี 
ส่ิงท่ีโลกเขาไม่มี เขาบอกไดส่ิ้งท่ีโลกน้ีไม่มี แลว้จะเอาส่ิงท่ีโลกไม่มีมาใหโ้ลกเขาด ู มนั
จะเป็นไปไดอ้ยา่งใด? 

ส่ิงท่ีโลกไม่มี เห็นไหม น่ีอริยทรัพย ์ ทรัพยท่ี์เหนือโลก มนัโลกเขาไม่มี ถา้โลก
เขาไม่มี จิตใจน่ีพอไดท้รัพยอ์ยา่งนั้นมา เราบอกวา่เรามีทรัพยอ์ยา่งนั้น แลว้เราจะเอา
ทรัพยอ์ยา่งนั้นมาใหค้นท่ีไม่รู้ดู คนท่ีเขาไม่รู้เขากด็ู เขากไ็ม่รู้กบัเรา เห็นไหม ไก่ได้
พลอยๆ ไก่มนัไม่ตอ้งการ ไก่มนัตอ้งการขา้ว ถา้เอาพลอยไปใหไ้ก่มนัดู ไก่บอกขอขา้ว
เมด็เดียวดีกวา่ ขอขา้วเมด็เดียวดีกวา่  

โสดาบนัมนัมีคุณค่ามาก แต่มีคุณค่าขนาดไหนคนเขารู้กบัเราไม่ไดห้อรก พระ
โสดาบนั ยงัวา่โสดาบนัเอง บางคนท่ีหลงยงัไม่รู้วา่เป็นโสดาบนัอยา่งไรเลย ฉะนั้น ครู
บาอาจารยบ์อกวา่หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยพดูถึงมรรคผลของท่านเลย แลว้น่ีในเม่ือท่านไม่
เคยพดูถึงมรรคผลของท่าน ท าไมพระเช่ือล่ะ? ท าไมสงัคมเช่ือถือ? 
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หลวงตาท่านพดูอยา่งน้ี ท่านบอกวา่ท่านประพฤติปฏิบติัอยู ่๙ ปีหรือ ๗ ปี น่ีท่าน
เรียนอยู ่๗ ปี แลว้ท่านจะออกปฏิบติัไง ท่านบอกวา่จะไปหาใครท่ีจะแกค้วามรู้สึกนึกคิด
ของท่าน แกค้วามกงัวล แกค้วามวา่ น่ีนิพพานกเ็รียนกห็มดแลว้แต่มนักย็งัสงสยัอยู ่ ใคร
จะแกเ้ราได?้ กคิ็ดถึงหลวงปู่ มัน่  

ท่านบอกวา่หลวงปู่ มัน่ น่ีไดย้นิข่าวร ่ าลือตั้งแต่ท่านเป็นเดก็ๆ ตอนท่านเป็นเดก็ๆ 
หลวงปู่ มัน่น่ีช่ือเสียงขจรขจายไปทัว่หมดแลว้นะ แต่ตวัหลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยบอกท่าน
ไดโ้สดาบนั ไม่เคยบอกวา่ไดอ้ะไรเลย ไม่เคยบอก ท่านไม่เคยบอกวา่ท่านไดอ้ะไร? แต่
สงัคมเขาเช่ือถือ ศรัทธากนัมาก เช่ือถือ ศรัทธากนัมาก แลว้พอใครเขา้ไปแลว้น่ี อยา่งเช่น
คนไขไ้ปหาหมอ หมอคนนั้นรักษาคนไขห้าย รักษาคนไขห้าย รักษาคนไขห้าย น่ีตอ้ง
บอกวา่หมอคนนั้นดีไหม? แต่สงัคมเขารู้วา่หมอคนนั้นดี เพราะหมอคนนั้นรักษาคนไข้
หายๆๆ  

พระท่ีปฏิบติั เวลาจิตใจมนัติด จิตใจมนัเกิดความสงสยั จิตใจมนัเขา้ไปเผชิญกบั
ปัญหา แลว้มนัแกไ้ม่ได ้ เหมือนคนไข ้ เหมือนคนไข ้ มนัเป็นไขใ้จ ไขม้าก ไขน้อ้ย ไข้
รุนแรงขนาดไหน อยูท่ี่คนปฏิบติั ไขข้องใจมนัมีแตกต่างหลากหลาย พอมีแตกต่าง
หลากหลาย เวลาเขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นอาจารยใ์หญ่ ท่านแกไ้ขใครไป
ท่านแกใ้หห้มด ท่านจดัการใหห้มด ท่านรักษาหายหมด ใครเขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่
มัน่จดัการ ออกมาน่ียิม้แยม้แจ่มใส ออกมามีแต่ความโล่งออกมาเลย น่ีไงตอ้งบอกไหมวา่
หมอคนนั้นเป็นหมอท่ีดี 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่หลวงปู่ มัน่ หลวงตาบอกวา่ท่านไม่เคยพดูเร่ืองวา่ท่านเป็นหมอท่ีดี 
แต่ท่านมีหนา้ท่ีรักษาคนไข ้รักษา เห็นไหม น่ีหลวงปู่ มัน่บอกวา่ เวลาพดูกบัพระนะ  

“น่ีการแกจิ้ตน้ีแกย้ากมากนะ ใหห้มู่คณะรีบปฏิบติัมา การแกจิ้ตแกย้ากมาก ใครมี
ปัญหามาผูเ้ฒ่าจะแกว้่ะ ผูเ้ฒ่าตายไปแลว้จะแกย้ากนะ”  

ถา้ผูเ้ฒ่าตาย คือถา้ท่านส้ินอายไุปแลว้ ท่านส้ินอายขุยัไป คนแกจ้ะแกย้ากนะ แต่
ท่านพยายามสร้างบุคลากรมา ถา้คนท่ีรู้จริงกจ็ะแกไ้ด ้ถา้การแกไ้ด ้ เห็นไหม น่ีการแกจิ้ต
แกย้ากมากนะ แลว้คนท่ีมาบอกวา่ฆราวาสท่ีเขาประกาศตนเองวา่เขาไดโ้สดาบนั  
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อืม เราจะบอกวา่มนัเป็นยคุต่ืนทอง เวลายคุต่ืนทองน่ีนะคนจะวิ่งเขา้ไปเพื่อหา
ทองกนั จะไปหาทอง คนบางคนเขากไ็ปหาทองของเขาเจอ บางคนนะเขาไปหาทอง ยคุ
ต่ืนทองนะ น่ีสมยัอเมริกายคุต่ืนทองทัว่ทั้งโลกนะ เขาบอกวา่เมืองไทยน่ีนะ แตจ๋ิ้วมี
มากกวา่ภาษากลางใช่ไหม? แลว้เขากบ็อกวา่น่าแปลกใจ ส่วนใหญ่แลว้ในเอเชียจะมีพวก
ภาษากวางตุง้ภาษากลางมากท่ีสุด ท าไมเมืองไทยมีแตจ๋ิ้วมากกวา่ 

ฉะนั้น พอศึกษากนัแลว้เขาบอก สมยัยคุต่ืนทอง พวกจีนกลางเขาอพยพไป
อเมริกากนัหมด น่ีเวลาสมยัท่ีเขาต่ืนทองๆ ในสมยัอเมริกาท่ีต่ืนทองกนั เกือบทั้งโลกเขา
จะอพยพไปหาทองกนั เขาต่ืนทองกนันะ น่ีเขาบอกคนต่ืนทอง คนไปแลว้นะไปเสียชีวิต
กมี็ ไปกลางทางนะ น่ีเดินทางไปแลว้ไปประสบอุบติัเหตุกมี็ คนท่ีไปถึงแหล่งแร่แลว้ ไป
ถึงแลว้ไม่ประสบความส าเร็จกมี็ คนท่ีเขาท าประสบความส าเร็จกมี็ น่ียคุต่ืนทองไง  

เวลายคุต่ืนทอง เรามองท่ียคุต่ืนทองสิ แลว้จะยอ้นกลบัมาวา่สมยัน้ี “ยคุต่ืน
โสดาบนั” ใครเอาโสดาบนัมาแจกกนั น่ีวิ่งกนัขาหกั ขาขวิดกนัเลยแหละ อยากจะได้
โสดาบนั แลว้ผูท่ี้เอาโสดาบนัมาเป็นเหยือ่ล่อ เห็นไหม วา่ท าอยา่งนั้นจะไดโ้สดาบนั ท า
อยา่งน้ีไดโ้สดาบนั มนัไม่จริงหรอก ยคุต่ืนทองนะ ใครไดท้องคนนั้นถึงจะไดท้องจริง 
แต่ใครไปไดท่ี้ประสบกนัมามนัยงัไม่ไดท้องกนัหรอก ยงัตอ้งมาร่อน ยงัตอ้งมาแยกแยะ
วา่อะไรเป็นทอง อะไรไม่เป็นทอง 

ฉะนั้น เราจะบอก ท่ีเขาบอกวา่ “ขอ้ ๑. ฆราวาสท่ีประกาศตนเองวา่ไดโ้สดาบนั” 
น่ีเราไม่ฟังเลยนะ เราไม่ฟังเลย น่ีประกาศตนวา่เป็นโสดาบนั มนัเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้
ฉะนั้น ถา้เป็นพระหรือเป็นนกับวช น่ีอวดอุตตริมนุสสธรรม ปรับอาบติัปาราชิกเลย แต่
ถา้มีล่ะ? ถา้มีในตนล่ะ? ถา้มีในตนเขากไ็ม่ประกาศ แลว้ถา้มีในตนเขาจะดูกิริยา ดกูาร
กระท า กิริยามนัเป็นจริงไหม? คนเรานะ คนเราน่ีเวลาเป็นไข ้แลว้เวลาเป็นไขม้นัจะทุกข์
ร้อนมาก เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยน่ีจะทุกขร้์อนมาก แลว้เวลาเร่ิมวา่เรารู้จกัวิธีการรักษา เราจะ
เร่ิมรักษาใหเ้ราหายจากไขไ้หม? 

น่ีกเ็หมือนกนั คนเราเกิดมาน่ีเรามีกิเลส เรามีความเผาลนในหวัใจนะ เราจะมีไฟ
สุมขอนในใจทุกคนแหละ คนจะมัง่มีศรีสุข ทุกขท์นเขญ็ใจขนาดไหนมนัจะมีลึกๆ ไฟ
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สุมขอน อวชิชาจะเผาไหมใ้นหวัใจ ฉะนั้น ถา้เรารู้วิธีการท่ีช าระเราจะรีบขวนขวายไหม? 
เป็นโสดาบนัน่ีนะแค่พาดกระแส แลว้เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามีแลว้ถึงส้ินกิเลส  

ฉะนั้น ถา้วา่เป็นโสดาบนัน่ีพาดกระแส หมายความวา่เขา้โรงพยาบาลแลว้หมอ
เขารับไวเ้ป็นคนไขใ้น แลว้เขาจะเร่ิมรักษา ยงัไม่ไดเ้ป็นอะไรทั้งส้ิน โสดาบนันะ
เหมือนกบัคนไขเ้วลาไปโรงพยาบาล ถา้เขาไม่รับแอดมิดเขา้โรงพยาบาลนะ เอง็เป็น
คนไขน้อก คนไขน้อกมารับยาแลว้กลบัไป แต่ถา้คนไขใ้นนะ เขารับเขา้เป็นคนไขใ้น  

น่ีกเ็หมือนกนั พาดกระแส โสดาบนั ถา้เป็นโสดาบนั เห็นไหม น่ีเราพาดกระแส
เขา้สู่ธรรมะ ถา้พาดกระแสเขา้สู่ธรรมะ สกิทาคามี อนาคามี พระอรหนัตม์นัรออยู่
ขา้งหนา้ มนัจะมาท าชีวิตใหเ้ร่ร่อน ท าชีวติเราใหห้มดไปกบัโลกมนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 
คนไดโ้สดาบนัน่ีนะมนัมองกนัออก มองกนัได ้ เพราะคนไดโ้สดาบนัเหมือนคนเร่ิม
ท างานเป็น ถา้คนท างานเป็น งานเรายงัไม่เสร็จเราจะขวนขวายไหม?  

ถา้คนท างานเป็น หมายถึงรู้วา่งานนั้นคือผลประโยชน์ งานนั้นคือคุณงามความดี 
งานกระท าแลว้มนัจะเสร็จจากงาน คนท่ีท างานเป็นจะรีบท างาน คนท างานไม่เป็นมนัก็
เร่ร่อนใช่ไหม? อยา่งพวกเราน่ี พวกปุถุชนไม่รู้เร่ืองกเ็ร่ร่อน แต่ถา้คนไดโ้สดาบนัแลว้เขา
ไม่เร่ร่อน เขาจะตั้งใจจริงของเขา แลว้เขาตั้งใจจริงของเขา เขาจะท าความเป็นจริงของเขา 
แลว้เขาไม่เท่ียวประกาศ ถา้ประกาศป๊ับ ประกาศป๊ับทุกคนกต็อ้งเพง่เลง็ ทุกคนน่ีภาระ
ตอ้งเกิดแลว้  

ฉะนั้น เราอยูก่บัหลวงตานะ เวลาใครภาวนาเป็นท่านจะกนัคนนั้นไวไ้ม่ใหค้นอ่ืน
เขา้ไปยุง่ ท่านจะใหเ้วลาไง น่ีแต่ถา้ภาวนาไม่เป็น ค าวา่ภาวนาไม่เป็น ดูสิอยา่งเช่นท่ี
หนองผอื อยู่ๆ  หลวงปู่ มัน่ น่ีถา้ใครภาวนาเป็นนะ เพราะหลวงตาเล่าใหฟั้ง อยา่งเช่น
หลวงตา หลวงตาน่ีภาวนาเป็น เพราะวา่ท่านภาวนาเสร็จแลว้ข้ึนไปรายงานหลวงปู่ มัน่ 
พอเวลาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่จะถามประจ า  

“มหา จิตเป็นอยา่งไร? มหา จิตเป็นอยา่งไร?” 

ถา้คนภาวนาเป็นท่านจะคอยตรวจสอบเลย เพราะมนัจะตอ้งพฒันา แต่ถา้คน
ภาวนาไม่เป็น อยา่งเช่นเราน่ี ถา้สมมุติเราอยูท่ี่นัน่ แลว้เราภาวนาไม่ได ้ เราภาวนาไม่ได้
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คือจิตกพ็อรักษาตวัเองอยูไ่ด ้ แต่ไม่สงบ พจิารณายงัไม่เป็น ท่านจะไม่ถามเลย เพราะวา่
ถา้เป็นการถามแลว้มนัเป็นการบีบคั้น เป็นการกดดนั ท าใหเ้ราไม่สบายใจเลย เด๋ียว
อาจารยจ์ะถามไม่มีการบา้นส่งไง ครูกจ็ะเรียกหาแต่การบา้นๆ เอามาส่ง ไอเ้รากไ็ม่ไดท้  า
การบา้น อู๋ย ไม่มีการบา้นส่ง มนักไ็ม่กลา้สู้หนา้  

น่ีถา้เป็นอาจารยเ์ขาจะเป็นอยา่งน้ี เขาจะรู้วา่คนไหนภาวนาเขา้ท่ีเขา้ทางมาแลว้ 
แลว้กจ็ะคอยดูแล คอยประคองเพื่อจะใหม้นัข้ึนมา แต่ถา้คนภาวนายงัไม่เป็น เราจะไป
จ ้าจ้ีจ  ้าไช เหมือนเดก็เลย เราจะบอกใหเ้ดก็ไม่ใหม้นัเล่นเลย เดก็ใช่ไหมกต็อ้งใหม้นัโต
ข้ึนมาเป็นผูใ้หญ่ แต่ถา้เราเป็นผูใ้หญ่แลว้ วยัท างานมนักมี็มรรยาทสงัคมแลว้ มนัรู้
กาลเทศะ ถา้ไปเล่นเหมือนเดก็มนักน่็าเกลียด แต่ถา้เป็นเดก็จะไม่ใหเ้ล่น จะใหท้ าตวัแบบ
ผูใ้หญ่มนักไ็ม่ได ้

จิต! จิตถา้มนัยงัภาวนาไม่เป็นน่ีเหมือนเดก็ๆ ท าอะไรยงัไม่ไดห้รอก เรากต็อ้ง
ดูแลกนั ดูแลกนัใช่ไหม? เพราะวา่ในวิชาชีพทุกวิชาชีพเขาตอ้งสร้างบุคลากรข้ึนมา 
เพื่อใหว้ิชาชีพนั้นเขม้แขง็ ในศากยบุตร พทุธชิโนรส ในพระเรา ครูบาอาจารยเ์ราท่าน
พยายามจะสร้างพระข้ึนมาใหเ้ป็นพระในหวัใจ ใหใ้จเป็นพระไม่ใช่ร่างกายเป็นพระ 
ร่างกายเป็นพระน่ีนะแค่โกนหวัไปหา อุปัชฌาย ์ น่ีอุปัชฌายย์กเขา้หมู่กเ็ป็นพระแลว้ แต่
เป็นพระโดยสมมุติไง  

ถา้เป็นพระโดยสมมุตินะมนักเ็หมือนจิตยงัเร่ร่อนอยู ่ มนักเ็หมือนเดก็ๆ ยงัจบัตน้
ชนปลายไม่ถกูหรอก แต่ถา้ภาวนาเป็น น่ีจากเดก็จะเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา แลว้ถา้เป็นโสดาบนั
ข้ึนมาอยา่งน้ีป๊ับยิง่ตอ้งสงวนเวลาเพื่อจะประพฤติปฏิบติั ไอจ้ะบอกวา่มีฆราวาสประกาศ
ตนวา่เป็นโสดาบนั แลว้มีความแตกต่างจากฆราวาสทัว่ไปอยา่งไรในทางโลกและทาง
ธรรม 

ในทางโลกนะ ในทางโลกอยูก่บัโลกนะ พระโสดาบนัท่ีอยูก่บัโลกเราจะดูไดเ้ลย
วา่เขาจะไม่ท าส่ิงใดท่ีไปรบกวนใจเขา ค าวา่ใจเขานะ ค าวา่ใจเขาคือวา่ส่ิงใด เพราะค าวา่
ศีลเป็นอีกเร่ืองหน่ึง แต่ส่ิงท่ีท าใหห้วัใจน้ีมนัเป็นภาระ เขาจะหลีกเร้น ท่ีไหนมีมหรสพ
สมโภช ท่ีไหนเป็นเร่ืองของโลกเขาจะหลบหลีก ท่ีไหนเขามีท าบุญกศุล ท่ีไหนมีการ
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ภาวนาเขาจะไปท่ีนัน่ ท่ีไหนมนัเป็น แบบวา่อา้งเล่ห์ไง หนาวนกักไ็ม่ท างาน ร้อนนกักไ็ม่
ท างาน ท่ีไหนมีมหรสพสมโภช  

แต่ถา้เป็นโลกนะ ท่ีไหนเขามีมหรสพสมโภช พระโสดาบนัจะไปท่ีนัน่ (หวัเราะ) 
ท่ีไหนมีการพนนั พระโสดาบนัจะไปท่ีนัน่ ท่ีไหนเขามีการชนววั พระโสดาบนัจะไปท่ี
นัน่ มนัไม่ใช่ไง มนัไม่ใช่ ท่ีไหนมีบุญกศุล ท่ีไหนเขาจดัการประพฤติปฏิบติั พระ
โสดาบนัจะไปท่ีนัน่ น่ีพดูถึงเรามองตรงนั้น น่ีพดูถึงไง มนัยคุต่ืนทอง มนัยคุต่ืนทอง พอ
ยคุต่ืนทองเอาพระโสดาบนัมาแจกกนัไง แลว้โสดาบนั  

น่ีนาย ก. บอกวา่ นาย ข. เป็นโสดาบนั แลว้กย็ดึเลย จะโฆษณาไปเร่ือยวา่นาย ก. 
ไดบ้อกแลว้วา่เป็นโสดาบนั นาย ก. ไดบ้อกแลว้เป็นโสดาบนั นาย ก. บอกวา่เป็น
โสดาบนัจะเป็นไดอ้ยา่งไรล่ะ? นาย ก. ไม่มีสิทธิบอกวา่ใครเป็นโสดาบนั ไม่เป็น
โสดาบนั การท่ีจะเป็นโสดาบนั ไม่เป็นโสดาบนัมนัเกิดจากการกระท า เราเกิดจากการ
กระท า น่ีอาหารดิบเราท าใหเ้ป็นอาหารสุก ถา้มนัสุกแลว้นัน่กคื็อสุก  

จิตใจท่ีมนัดิบ จิตใจท่ีมนัมีกิเลสอวิชชา เขาพิจารณาของเขา เขาท าความสงบของ
ใจ พอสงบแลว้ใจวปัิสสนาในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม วิปัสสนาดว้ยปัญญาใช่
ไหม? ดว้ยมรรคสามคัคีแลว้มนัปล่อยวาง ปล่อยวางอยา่งไร? พระโสดาบนัถามเขาตรงน้ี 
ถามเขาวา่เขาไดใ้ชอ้ะไรท าใหเ้ขาเป็นพระโสดาบนั ถา้เขาใชค้วามรู้สึก ความตรึก มนั
ไม่ใช่โสดาบนัหรอก เพราะค าถามต่อไปมนัจะมี เด๋ียวไปตอบค าถามหนา้ดีกวา่เนาะ  

น่ีพดูถึงวา่  

ถาม   :    ฆราวาสประกาศตวัวา่เป็นโสดาบนั แลว้ฆราวาสท่ีเป็นโสดาบนัจะ
แตกต่างกนัอยา่งไร แตกต่างกบัท่ีไม่ใช่เป็นโสดาบนั 

หลวงพ่อ  :    แตกต่างกเ็ขามีสติปัญญามาก ดีกวา่เรา เพราะวา่ถา้เป็นพระโสดาบนันะ 
เขาเรียกวา่ “ไม่ถือมงคลต่ืนข่าว” พระโสดาบนัจริงๆ จะระลึก จะกระท าอยูใ่นพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ จะเช่ือมัน่ในค าสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ลา้น
เปอร์เซ็นต ์ เพราะเขาไดโ้สดาบนัมาเพราะเป็นพทุธพจน์ พทุธพจน์พระพทุธเจา้บญัญติั
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ไว ้ แลว้เขาปฏิบติัแลว้เขาไดโ้สดาบนั เขาจะยดึมัน่ในทฤษฎี ในความเป็นจริงของ
พระพทุธเจา้หน่ึง  

แลว้เวลาเขาเป็นพระโสดาบนั เขารู้จกัเป็นพระโสดาบนัเพราะวา่เขาปฏิบติัธรรม 
เห็นไหม ธรรมๆ น่ีพระพทุธ พระธรรม เขารู้ธรรม เขาเห็นธรรม น่ีแลว้ถึงวา่ถา้จิตท่ีมนั
เป็นโสดาบนั น่ีไงจิตท่ีวา่เป็นอริยสงฆ ์ อริยสงฆ ์ จิตท่ีเป็นพระๆ น่ีพทุธ ธรรม สงฆ ์ ถา้
เป็นโสดาบนัจะไม่ถือมงคลต่ืนข่าว เขาจะไม่ท านอกกรอบจากพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆเ์ดด็ขาด โดยขอ้เทจ็จริง โดยเน้ือหาสาระเลย ส่ิงใดท่ีเป็นพระพทุธเจา้บญัญติัเขา
จะไม่ท าผดิอยา่งนั้น เขาจะซ่ือตรงอยา่งนั้น เพราะ เพราะส่ิงน้ีเป็นพื้นฐานท่ีจะท าใหเ้ขา
พฒันาข้ึนไปเป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่มนัแตกต่างกบัโลก แตกต่างตรงน้ีไง แต่โลกยงัสะเปะสะปะ จบั
นู่น จบัอะไรชดัเจนไม่ได ้ นัน่คือโลก แต่ถา้เป็นพระโสดาบนั เขาวา่ต่างกนัอยา่งไร
ระหวา่งโลกกบัธรรม? ต่างกนัมาก แต่คนท่ีจะมองเห็น เราคนตาพร่ามวัมองไม่รู้หรอก 
แต่ถา้เป็นพระโสดาบนัดว้ยกนัเขามองทีเดียวกรู้็ ยิง่เป็นสกิทาคามี เขามองทีเดียวเขาเห็น
เลย ยิง่เป็นอนาคามีนะเขาหวัเราะเยาะเลย ยิง่เป็นพระอรหนัตน์ะ อยา่งน้ีชดัเจนมาก 
เพราะอะไร? เพราะเขาไดผ้า่นอยา่งน้ีมาก่อน  

พระอรหนัตเ์ขาตอ้งผา่นการเป็นโสดาบนัมาก่อน แลว้เขากผ็า่นการเป็น
สกิทาคามี แลว้เขากผ็า่นการเป็นอนาคามี เขาถึงเป็นพระอรหนัต ์ฉะนั้น พระอรหนัตเ์ขา
จะรู้วา่อยา่งใดเป็นโสดาบนัจริง โสดาบนัเก๊ สกิทาคามีจริง สกิทาคามีเก๊ อนาคามีจริง 
อนาคามีเก๊ เขารู้หมดแหละ ฉะนั้น ส่ิงท่ีประกาศตูมๆ น่ียคุต่ืนทอง ยคุต่ืนทองนะ เรายก
ใหเ้ห็นวา่เราต่ืนทอง อยากไดท้อง เราแสวงหาทองจนไม่เห็นคุณค่าของชีวิต บางคนท า
ใหชี้วิตน้ีเสียไปโดยท่ีไม่ไดส่ิ้งใดเลย แต่คนท่ีเขาขวนขวายจนเขาไดข้องเขาข้ึนมา เขาก็
ตอ้งท าไดจ้ริงของเขา  

น่ียคุต่ืนทอง แลว้ตอนน้ีในการประพฤติปฏิบติั หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเรา
ท าใหส้งัคมเช่ือถือ แลว้ตอนน้ีเรากจ็ะเอาโสดาบนัมาแจกกนั เป็นยคุต่ืนทอง เหมือน
กระต่ายต่ืนตูมแขง้ ขาหกัหมด จนวิ่งตามหา วิ่งบอกฟ้าถล่มๆ จนตายหมดเลย น่ีกบ็อก
โสดาบนัๆ จนจะไม่มีอะไรติดตวักนัเลย น่ียคุโสดาบนั 
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ถาม   :    ๒. การบรรลุโสดาบนั แต่เหมือนวา่ไม่ไดมี้การนัง่สมาธิ (ฟังจากค าพดู
ของเขา) เป็นไปไดห้รือเปล่าเจา้คะ โยมไม่เช่ือเขา แต่ไม่ขวาง 

หลวงพ่อ   :    เขาวา่นะ เป็นไปไม่ได ้เป็นไปไม่ได ้ถึงเขาไม่นัง่สมาธิ แต่เขาตอ้งมีสมาธิ 
เพราะในมรรค ๘ มีสมัมาสมาธิ ถา้บอกวา่สมัมาสมาธิไม่ตอ้งมีสมาธิ มนัตรึกแลว้มนัได้
เลย เป็นไปไม่ได ้ พระปัญจวคัคีย ์ พระพทุธเจา้ไปเทศน์เขาไม่ไดท้  าสมาธิ แต่ก่อนท่ี
พระพทุธเจา้จะไปเทศน์เขาท าสมาธิมา ๖ ปีแลว้ เขาอุปัฏฐากพระพทุธเจา้อยู ่๖ ปี เขาท า
สมาธิมาก่อนตั้ง ๖ ปีแลว้ เขาปฏิบติัสมาธิอยู ่๖ ปี แต่ยงัไม่มีใครสอนเขา พอเขามีสมาธิ
อยูแ่ลว้ พระพทุธเจา้มาเทศน์ธมัมจกัฯเขาถึงเป็นโสดาบนั ฉะนั้น บอกวา่ไม่ตอ้งท าสมาธิ
เลย พระพทุธเจา้เทศน์แลว้กเ็ป็นโสดาบนัเลย แต่เขาท าสมาธิมา ๖ ปีน่ีใครเห็นบา้ง?  

น่ีกเ็หมือนกนั บอกวา่เขาไม่ไดน้ัง่สมาธิเลย เขาบอกฟังจากค าพดูของเขาวา่เขาไม่
ตอ้งท าสมาธิ เขารู้ข้ึนมาดว้ยตวัเอง โอโ้ฮ ต่ืนทองมนัยงัมีทองอยูน่ะ อยา่ต่ืนความฝันนะ
ไม่มีอะไรเลย ตะครุบเงาเลยล่ะ เราไม่เช่ือตั้งแต่วา่เขาพดูแลว้แหละ หน่ึงไม่เช่ืออยูแ่ลว้ 
ฉะนั้น ถา้เราไม่ขวางเขา ธรรมดานะสตัวม์นัต่ืน เราไปขวางเรากเ็สียหายหมด เพียงแต่วา่
เรามีปัญญา แลว้เราคิด แลว้เราคดัเลือก แลว้เราแยกแยะ  

ถา้มนัแยกแยะแลว้นะเราจะสะเทือนใจ สะเทือนใจวา่ยคุคราวหน่ึงเขาไม่เช่ือวา่
มรรคผลมี ใครปฏิบติัไปเขาบอกคนนั้นจะบา้ แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราปฏิบติักนัจน
ไดม้รรค ไดผ้ล แลว้มีความเช่ือถือมัน่คงในศาสนา แต่เวลามาปฏิบติักนักร็วนเร โลเล 
แลว้อยากได ้ อยากไดโ้ดยท่ีไม่สมเหตุสมผล ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้บอกวา่  

“ผูใ้ดปฏิบติัธรรม สมควรแก่ธรรม จะไดธ้รรมะโดยความเป็นจริง” 

ผูใ้ดดน้เดาธรรม มนักจ็ะไดธ้รรมะดน้เดา ผูใ้ดคาดหมาย จินตนาการธรรม มนัก็
ไดจิ้นตนาการ แลว้ทีน้ีเพียงแต่สงัคม กระแสสงัคม ตอนน้ีเขาเช่ือถือ เช่ือมัน่วา่ครูบา
อาจารยข์องเรา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอรหนัต ์ครูบาอาจารยข์องเราปฏิบติั
แลว้ไดค้วามเป็นจริง ฉะนั้น มรรคผลมีจริงมนัถึงต่ืนไดไ้ง แต่ถา้ไม่มีจริงเอาอะไรมาต่ืน? 
มนัต่ืนไม่ได ้ 
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ทีน้ีค  าวา่ต่ืน ต่ืนเพราะวา่ครูบาอาจารยข์องเราท าใหพ้วกเรา เหมือนเปิดแนวทาง
ใหเ้รา แนะแนวใหพ้วกเราไดมี้ความมัน่คงแลว้ปฏิบติั แลว้ถา้แนะแนวใหเ้รามัน่คงแลว้
ปฏิบติั เราควรเอาความจริง เราอยา่ไปต่ืน อยา่ไปต่ืน อยา่ใหค้วา้น ้าเหลว มนัน่าเสียดาย
ไง น่าเสียดายชีวิตของเรานะ ปฏิบติัของเราเอาความเป็นจริงสิ ถา้ความเป็นจริงมนัตอ้ง
แยกแยะได ้ อะไรเป็นเหตุ? อะไรเป็นผล? อะไรเป็นกิเลส? แลว้เราเห็นกิเลสอยา่งไร? 
กิเลสเราจบัตอ้งมนัอยา่งไร? แลว้เราช าระอยา่งไร? 

ดูสิเวลาเป็นไข ้ ไม่สบายไปหาหมอ หมอเขาวินิจฉยัโรคไดถ้กูตอ้งหมดนะ ถา้
หมอวินิจฉยัโรคไม่ถกูตอ้ง เขารักษาผดิ เด๋ียวน้ีเขาฟ้องศาลทั้งนั้นแหละ ถา้เราเป็นโรค 
เป็นภยั เราเป็นโรคอะไร หมอตอ้งวินิจฉยัโรคไดถ้กูตอ้ง เขารักษาไดถ้กูตอ้ง โรคนั้นถึง
จะหาย  

น่ีกเ็หมือนกนั กิเลสในหวัใจของเราน่ีเราติดอะไร? ในกาย ในเวทนา ในจิต ใน
ธรรมเราติดอะไร? เราเป็นโรคอะไร? ปัจจุบนัน้ีจิตใจเรามนัมีอะไรหมกัหมมอยู ่ แลว้เรา
จะรักษาดว้ยอะไร? แลว้รักษาดว้ยยาอะไร? รักษาแลว้มนัหายอยา่งใด? แลว้กิเลสมนัตาย
ไปอยา่งใด? แลว้เราเป็นโสดาบนัข้ึนมามนัชดัเจนขนาดนั้นนะ ชดัเจน  

น่ีในวงกรรมฐานเขาคุยกนัอยา่งน้ี ในวงท่ีเขาเช่ือถือ เพราะหลวงปู่ มัน่ท่าน
ตรวจสอบอยา่งน้ี ท่านคุยกนัอยา่งน้ี ท่านถึงรู้ไดจ้ริงอยา่งน้ี แลว้คนรู้จริงอยา่งน้ี จะไปพดู
ขา้งนอกใหม้นัผดิพลาด พดูขา้งนอกใหม้นัมีแต่ส่ิงท่ีเพอ้เจอ้ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก คนรู้
จริงจะไม่พดูเพอ้เจอ้ เพราะค าพดูของเขาจะมีเหตุมีผล มีหลกัมีเกณฑท่ี์พวกเราจบัตอ้ง 
พวกเราจะไดห้ลกัไดเ้กณฑจ์ากค าพดูของครูบาอาจารยเ์ราท่ีเป็นธรรม  

ถา้ครูบาอาจารยเ์ราเป็นธรรม พดูส่ิงใดมาเราจะเห็นร่องเห็นรอย เห็นการกระท า 
เห็นส่ิงท่ีเราจะเอามายดึเป็นหลกัเกณฑข์องเราได ้ แต่ถา้เขาเล่ือนลอย เขาเป็นยคุต่ืนทอง 
ความต่ืนในเงาของเขา ต่ืนในมรรคผลท่ีไม่มีจริงของเขา เขาพดูอะไรไม่เป็นประโยชน์
กบัใครเลย เขาพดูใหต้วัเขาเสียโอกาสไป แลว้คนฟังแลว้ หลวงตาบอกวา่ “กลบับา้นตอ้ง
ไปลา้งหูนะ ตอ้งเอาน ้ายาลา้งหูลา้งหู เพราะมนัไดย้นิไดฟั้งส่ิงท่ีไม่เป็นมงคลมา” 
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น่ีพดูถึงขอ้ท่ี ๒. นะ ถา้เขาบอกวา่เขาไม่ตอ้งท าสมาธิเลย แต่โยมกไ็ม่เช่ือเขา ไม่
เช่ือเขาแต่กถ็ามเรามา (หวัเราะ) น่ีไงท่ีบอกจะไม่ตอบๆ เพราะปัญหาน่ีมนัเป็นปัญหา
ส่วนตวั ๒ คน แลว้กต็อ้งใหบุ้คคลท่ี ๓ คือเราเป็นคนพดูอีก  

ถาม  :    ๓. โสดาบนัท่ีเป็นฆราวาสยงัจะแสวงหาอาหารท่ีมาบ ารุงร่างกาย หรือ
สารพดัอาหารท่ีเขาวา่ดี หรือตวัเองคิดคน้วา่ดีเพื่อบ ารุงร่างกาย  

หลวงพ่อ   :    ถา้เขาเจบ็ไขไ้ดป่้วย พดูถึงนะ ค าวา่ถา้หมายถึงวา่บุคคลน่ีนะ มนัมีนะ 
บางคนธาตุขนัธ์น่ีอาหารบางอยา่งมนัใชไ้ม่ได ้ ถา้เขาหาส่ิงนั้นตรงธาตุขนัธ์แลว้เขา
ปฏิบติัดี อยา่งน้ีอีกเร่ืองหน่ึง แต่ถา้โดยท่ีวา่หาอาหารมาบ ารุงร่างกาย หาอาหารน่ีกคื็อ
กิเลสไง  

ค าวา่กิเลสคือวา่อาหารน่ีแค่ด ารงชีวิต ถา้คนปฏิบติัเป็นถึงโสดาบนัแลว้น่ีเขาจะ
ขวนขวาย เอาเวลาของเขามาปฏิบติั เพราะวา่ถา้เราปฏิบติัมนัตอ้งมีงานท าอยู ่ คนเรา
ท างานยงัไม่เสร็จ ถา้เราตายไปก่อนน่าเสียดายไหม? ถา้คนเราน่ีนะงานยงัไม่เสร็จแลว้เรา
ขวนขวาย เขาจะไม่เสียเวลาไปกบัเร่ืองปลีกยอ่ย เร่ืองอาหาร เร่ืองอะไร  

หลวงตาบอกวา่ “คนภาวนาเป็น เร่ืองอาหารจะไม่เป็นภาระเลย”  

เป็นพระท่ีภาวนาน่ีเขาแค่ด ารงชีวิต พระป่า เร่ืองการอยู ่การกินเป็นเร่ืองท่ีแบบวา่
ไม่เป็นภาระ ไม่เป็นความกงัวลในการปฏิบติั ท่านบอกวา่พระกรรมฐานเล้ียงง่าย พระ
กรรมฐานกินง่าย อยูง่่าย ปฏิบติัง่าย ไปง่าย มาง่าย พระกรรมฐานน่ีนกัปฏิบติั ค  าวา่พระ
กรรมฐานคือนกัปฏิบติั นกัปฏิบติัจะกินง่าย อยูง่่าย จะท าอะไรสะดวกสบาย เพื่อจะเอา
เวลามาปฏิบติัทั้งนั้นแหละ ฉะนั้น ถา้จะไปแสวงหาอาหารมากินอยูน่ี่หมู หมูอยูบ่นเขียง 
ถา้ความเป็นจริงมนัอีกเร่ืองหน่ึงนะ  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่เขาแสวงหาอาหารกนัอยู ่ อยา่งน้ีมนักน่็าแปลกใจแลว้ล่ะ มนัน่า
แปลกใจ เวน้ไวแ้ต่อยา่งท่ีวา่ถา้เขาป่วย เขาไข ้ เออ นัน่อีกเร่ืองหน่ึง แต่ถา้เขาไม่ป่วย ไม่
ไข ้อืม พระโสดาบนัหมูไง โสดาบนัน่ีเราเอามาแจกกนัอยูเ่ร่ือยเลย 

ถาม   :    ๔. อาวธุอะไรท่ีจะฟาดตวัตน้เหตุสัง่การใหชี้วิตเราเป็นแบบนั้น แบบน้ี  
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หลวงพ่อ   :    ชีวิตเราเป็นแบบนั้น แบบน้ี มนัมีมรรคกบักิเลส ถา้เป็นมรรคนะเราใฝ่ดี 
น่ีเราใฝ่ดี เราพยายามใฝ่ดีของเรา เราใฝ่ดี อยา่งเช่นสมาธิน่ี เห็นไหม มนักบ็อกวา่อาวธุ
อะไรท่ีจะฟาดฟันส่ิงท่ีเป็น น่ีอาวธุอะไร? เราพยายามท าตวัเราใหมี้สติ แลว้เราจะแกไ้ข
ส่ิงนั้น ส่ิงท่ีเราจะฟาดฟันกิเลสเราตอ้งมีสมาธิของเรา เราตอ้งมีก าลงัของเรา คนเรา
อ่อนแอจะยกส่ิงใดข้ึนไม่ไดเ้ลย คนเราแขง็แรงข้ึนมา ส่ิงของจะมีน ้าหนกัมนักเ็ป็นของ
เบาถา้เราแขง็แรง  

จิตใจถา้เราไดฝึ้กหดั เห็นไหม ไดมี้สติ ไดมี้สมาธิข้ึนมา ถา้มนัเกิดปัญญาข้ึนมา 
ปัญญาจะไปฟาดฟันมนัเอง ส่ิงท่ีจะฟาดฟันตน้เหตุ ตน้เหตุคือความหลง ตน้เหตุคือความ
ไม่รู้ ถา้ตน้เหตุมนัรู้ข้ึนมาแลว้ น่ีเราไม่รู้ไงอะไรเป็นเหตุ อะไรไม่เป็นเหตุ ถา้จิตสงบแลว้
น่ี พอจิตสงบแลว้เราค่อยคน้หา คน้ควา้  

การขดุคุย้หากิเลสน่ีเร่ืองหน่ึง การช าระกิเลสอีกเร่ืองหน่ึงนะ บางคนคิดวา่พอจิต
สงบแลว้น่ีกิเลสจะวิ่งมาใหเ้ราฆ่า น่ีทุกคนหวงัวา่เป็นพระอรหนัต ์ ทุกคนอยากเป็นคนดี 
เรากต็ั้งใจวา่จะฆ่ากิเลส แลว้เราฆ่ากิเลสไดไ้หมล่ะ? เราฆ่ากิเลสไม่ไดเ้ลย กิเลสมนัอยู่
หลงัความคิดเรา กิเลสมนัใชค้วามคิดเรา เห็นไหม ความอยากๆ ท่ีท าดี แต่ตอ้งอาศยัความ
ดีนะ อาศยัความดี อาศยัสติ อาศยัสมาธิ สติ สมาธิจะเห็นตวัมนั พอเห็นตวัมนัน่ีมนั
สะเทือนใจเรา พอเห็นตวัมนัน่ีขนลุกขนพองเลย เห็นตวัมนันะ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็น
จิต เห็นธรรมโดยความเป็นจริง 

อยา่งเช่น เช่นเห็นเวทนา เรานัง่สมาธิ นัง่สมาธิเรากอ็ยากดี แต่นัง่สมาธิท าไมมนั
ปวดล่ะ? ถา้เราปวดอยูน่ี่ จิตเรายงัไม่เป็นสมาธิใช่ไหมมนัถึงปวด พอเวลามนัปวดเรากจ็บั
เวทนา จบัเวทนา พิจารณาเวทนา จนมนัปล่อยเวทนาเขา้มา มนัปล่อยเวทนาเพราะอะไร? 
เพราะมนัใชปั้ญญาของมนั ใชก้  าลงัของจิตพิจารณาเวทนา แลว้มนัปล่อยเวทนาเขา้มา น้ี
เป็นสมถะ สมถะเพราะอะไร? เพราะมนัปล่อยเวทนาเขา้มา จิตมนักส็งบระงบั  

พอจิตมนัเป็นสมาธิข้ึนมา เห็นไหม พอจิตเป็นสมาธิข้ึนมาน่ีมนัจบัเวทนา พอมนั
จบัเวทนา เวทนาน้ีเป็นวิปัสสนาเพราะอะไร? เพราะจิตมนัสงบแลว้ พอจิตสงบแลว้มนั
แยกแยะเวทนาไดแ้ลว้ มนัแยกแยะเวทนาไดน้ะ น่ีเวทนาเป็นอะไร? น่ีกายเป็นเวทนา 
กระดูกเป็นเวทนา เน้ือเป็นเวทนา เวทนามนัมีท่ีไหน? เวทนามนัไม่มี น่ีร่างกายน้ีเป็น
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เวทนาไม่ได ้ แลว้ถา้ร่างกายน้ีเป็นเวทนา ร่างกายน้ีเป็นธาตุ เป็นสสาร สสารมีชีวิตไหม? 
สสารไม่มีชีวิต ไม่มีชีวิตแลว้มนัรู้เวทนาไดอ้ยา่งไร?  

รู้เวทนา อ๋อ ไอค้วามรู้สึกเรามนัไปยดึเอง ความรู้สึกเรา น่ีความรู้สึกเรา จิตเราไป
ยดึเอง ไปยดึมนักเ็กิด เห็นไหม นามธรรมยดึนามธรรม ไปยดึอารมณ์ความรู้สึก 
ความรู้สึกมนักมี็ความเจบ็ปวดข้ึนมา อ๋อ ไอจิ้ตน้ีมนัโง่เอง พอจิตมนัพิจารณาไป มนัโง่
เองจิตมนักป็ล่อย จิตพิจารณาเวทนาคร้ังแรก เวทนาคร้ังแรก โดยธรรมชาติของมนุษย์
มนักมี็ความเจบ็ ความปวดเป็นธรรมดาใช่ไหม? เพราะจิตใจเราเป็นปุถุชน  

จิตใจเราเป็นปุถุชน ทีน้ีพอพิจารณาเวทนา จิตมนัเป็นปุถุชนอยู ่ จิตมนัยงัมีกิเลส 
มีความไม่รู้เจือปนอยู ่ มนักพ็ิจารณาของมนัไป พอมนัปล่อย พอมนัปล่อยข้ึนมาน่ีเป็น
สมาธิหรือยงั? พอมนัปล่อยเป็นสมาธิใช่ไหม? พอเป็นสมาธิแลว้มนักจ็บัเวทนาอีก เห็น
ไหม เราจะบอกวา่การจบัเวทนาน่ีเป็นสมถะกมี็ เป็นวิปัสสนาก็มี จบัโดยท่ีไม่เป็นน่ีมนั
เป็นสมถะ มนัเป็นสมถะคือมนัเป็นสมาธินัน่แหละ มนัปล่อยเป็นสมาธิ แต่กจ็บัซ ้ าจบั
ซากเขา้ไป 

น่ีไงเวลาวา่กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน? ถา้คนไม่รู้จกัมนั จะรู้จกัไดอ้ยา่งไรวา่เวทนาอะไร
เป็นสมถะ? เวทนาอะไรเป็นวิปัสสนา? น่ีถา้คนไม่เป็นไง แต่ถา้คนมนัเป็นน่ีเป็นเพราะ
อะไร? เป็นเพราะมนัตอ้งมีธรรมในหวัใจมนัถึงจะเป็นได ้ มนัถึงจะรู้วา่อะไรเป็นกิเลส 
อะไรไม่เป็นกิเลส น้ีบอกไม่รู้อะไรเป็นกิเลส จะเอาอาวธุอะไรไปฟาดฟันกบัส่ิงท่ีสัง่นู่น 
สัง่น่ีเรา เราตอ้งมีสติ มีปัญญา แลว้ฝึกฝนของเราข้ึนไป น่ีมนัไม่ใช่ยคุต่ืนธรรม ต่ืนแต่คน
จะให้ศกัยภาพ เราตอ้งท าของเราเอง เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก น่ีพดูถึงการกระท า
ของเรานะ  

ถาม   :    ๕. เราจะเขา้ถึงตวัตน้ตอส่ิงท่ีเป็นตน้เหตุแห่งการสัง่การชีวิตเราได้
อยา่งไร? 

หลวงพ่อ   :    เขา้ถึงตน้ตอนะ ค าวา่ตน้ตอ ตอน่ีมนัมีหลายระดบั ค าวา่ตน้ตอแรกคือฐีติ
จิต ฐีติจิตคือจิตปกติน่ีฐีติจิต ฐีติจิต จิตเวลามนัสงบเขา้ไปน่ีฐีติจิต จิตท่ีมนัสงบระงบั น่ี
ตน้ตอของมนั แต่ แต่มนักเ็ศร้าหมอง มีส่ิงท่ีเป็นอวิชชาครอบคลุมทั้งหมด แต่ถา้เราใช้
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ปัญญาวิปัสสนาไปแลว้ มนัเป็นโสดาบนัมนักแ็ยกสกักายทิฏฐิออกไปส่วนหน่ึง เวลา
พิจารณาเป็นสกิทาคามีข้ึนมา เห็นไหม มนักแ็ยกอุปาทานออกไป น่ีขนัธ์อนัละเอียด
พิจารณาเป็นอนาคามีมนัปล่อยหมด อนันั้นแหละตอของจิต ตออยา่งน้ี ตอของจิตขั้น
อนาคามี ตอของจิตเขาเรียกวา่  

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยอุปกิเลส” 

จิตเดิมแทไ้ง จิตเดิมแทท่ี้ส่ิงกิเลสหยาบๆ มนัช าระลา้งมา แต่ถา้ตน้ตอ เห็นไหม 
ตน้ตออยา่งปุถุชนของเราเลย เวลาจิตเราสงบเขา้ไปแลว้ นัน่คือตอท่ีมนัส่ิงเร่ิมตน้เลย 
เร่ิมตน้ของชีวิต เร่ิมตน้ของโลก เร่ิมตน้ของการกระท า นัน่คือกิเลสทั้งหมดเลย ไม่มี
อะไรท่ีเราสละละไดใ้นหวัใจเราเลย  

ค าวา่ตน้ตอมนัมีหลายระดบั ตน้ตอของใคร? ตน้ตอของปุถุชน ตน้ตอของ
สกิทาคามี ตน้ตอของอนาคามี ตน้ตอของท่ีจะเขา้สู่แดนพน้ทุกข ์อู๋ย มนัมีหลายชั้นนะ ถา้
ครูบาอาจารยท่์านเป็นท่านจะรู้ของท่าน แต่ของเราน่ีเรายงัไม่เป็น แต่ค าถามถามมาอยา่ง
น้ี  

ถาม   :    เราจะเขา้ถึงตวัตน้ตอส่ิงท่ีเป็นตน้เหตุแห่งการสัง่การชีวิต 

หลวงพ่อ   :     อนัน้ีมนัเป็นเหนือความรู้ของผูถ้าม ฉะนั้น เหนือความรู้ เหนือเหตุ เหนือ
ผลจนเราไม่ตอ้งอธิบาย แต่ถา้พดูถึงคนท่ีเขาปฏิบติัมาแลว้ อยา่งเช่น เช่นละทุกอยา่ง
หมดแลว้ วา่งหมด น่ีส่ิงน้ีอธิบายไดเ้ลย อธิบายวา่ตอของจิตมนัเป็นแบบใด ตอของจิต น้ี
ตอของจิตอยา่งหยาบๆ กมี็ อยา่งละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไปจนละเอียดสุด แต่ถา้ยงัมี
อยูต่อคือภพ ตอคือส่ิงท่ีมีอยู ่ ตอคือสถานท่ีตั้ง ตอคือตวัตน ตอคือทิฐิมานะ ตอคือมานะ 
๙ น่ีถา้ท าลายแลว้กจ็บ 

ทีน้ีถา้พดูถึงเรายงัไม่เป็น คือวา่คนเราไม่เป็นไข ้ ไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย ยากย็งัไม่
จ  าเป็น ฉะนั้น อนัน้ีอธิบายไปแลว้เด๋ียวยิง่งงใหญ่เลย 

ถาม   :     ๖. เราจะเป็นอิสระจากตวัท่ีคอยขบัเคล่ือนน้ีไดอ้ยา่งไร?  
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หลวงพ่อ  :   เราจะเป็นอิสระต่อเม่ือเราส้ินกิเลส ถา้เรายงัไม่อิสระนะ เราละไดเ้ป็น
บางอยา่ง เรากค็วบคุมไดเ้ป็นบางอยา่ง สกักายทิฏฐิ โสดาบนัน่ีละสกักายทิฏฐิ ไม่มี
วิจิกิจฉา ไม่มีสีลพัพตปรามาส ละสกักายทิฏฐิ เห็นไหม เร่ืองท่ีเราจะไปมีอารมณ์
ความรู้สึกแบบโลกๆ เขา น่ีไม่เหมือนเขาแลว้ โลกเขามีอารมณ์ความรู้สึกแบบสามญั
ส านึก แต่เป็นพระโสดาบนัป๊ับมนัมีความรู้สึก มนัมีความรู้สึกเพราะอะไร? เพราะมีสติ
ระดบัหน่ึง มนัมีระดบัหน่ึงกท็นัความคิดตวัเองระดบัหน่ึง มนัจะไม่ไปแบบโลกๆ เขา  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่เราจะมีอิสระอยา่งไร? น่ีมนัอิสระของใคร? ถา้อิสระแบบสามญั
ส านึกเขา ถา้เขาท าความสงบของใจได ้ เขาควบคุมไดก้เ็ป็นอิสระส่วนหน่ึง แต่ถา้พอเป็น
โสดาบนั อิสระของเขา น่ีเขาอิสระจากปุถุชนเขา้มา แต่ส่ิงท่ีละเอียดอยูเ่ขาไม่รู้เร่ืองเลย 
ขั้นของสกิทาคามีเขาไม่รู้เร่ืองเลย ยิง่เร่ืองอนาคามีเขาไม่รู้เลย ถา้เขารู้นะ นางวิสาขาจะ
ไม่มีครอบครัว  

นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนัเขากมี็ครอบครัวของเขา น่ีส่ิงท่ีละเอียดกวา่เขาไม่รู้
เลย ยิง่ตอของจิต ตอท่ีเป็นอวิชชาเขายงัไม่เห็นเลย ฉะนั้น เวลาปฏิบติัไปมนัจะเป็นชั้น
เป็นตอนข้ึนไป ถา้ตามความเป็นจริงของครูบาอาจารยข์องเรานะ ไม่ใช่ยคุต่ืนทอง ต่ืน
ธรรม ถา้ยคุความเป็นจริงมนัจะเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป แลว้ส่ิงท่ีเขามาคุยกนัจะมาโกหก
เราไม่ได ้จะมาโกหกนกัปฏิบติัไม่ไดห้รอก  

หลวงตาท่านพดูประจ า “ผูรู้้มีนะ ผูรู้้ในสงัคมของเรา ผูรู้้ในวงกรรมฐานเรา น่ีผูรู้้
จริงเขามี พดูอะไรไปน่ีระวงั ผูรู้้เขาโตแ้ยง้มาไดน้ะ” 

ผูรู้้มี ไม่ใช่จะมีแต่คนโง่ๆ จะใหค้นนูน้หลอก คนน้ีหลอก ใครจะต่ืนทองต่ืนไป
เถอะ คนท่ีเขามีสติปัญญาเขาไม่ต่ืนทอง เขาจะท านา เขาจะหาอาหาร เขาจะมีอาหารกิน
ของเขา เขาไม่ต่ืนทอง ทองกินไม่ได ้ แต่เขาจะหาสมบติัของเขา หาอาหารของเขา เพื่อ
ด ารงชีวิตของเขา 

ถาม   :     ๗. เรารู้อยูว่า่ส่ิงน้ีมนัอยูใ่นตวัตน อยูใ่นตวัเรา แต่เรายงัแกะมนัออกไม่ได ้
อะไรท่ีท าใหเ้รามีปัญญาหาตวัมนั แลว้ท าลายตวัขบัเคล่ือนน้ีใหต้ายไปจากเรา หรือใหเ้รา
ท าลายตวัเราหลุดออกไปจากตวัมนั 
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หลวงพ่อ   :    (หวัเราะ) อนัน้ีพยายามจะใชต้รรกะคิดใหไ้ด ้ จะใชต้รรกะรู้ใหไ้ดน้ะ น่ี
บางคนคิดอยา่งน้ีไง บางคน น่ีเราจะไปดูงานใช่ไหม? ทางโลกเขาจะไปดูงาน วา่ท่ีไหน
เขาท างานประสบความส าเร็จ แลว้เราจะท าตามเขา เราจะเอามาพฒันาบา้นเราใหเ้หมือน
เขา นัน่เราไปดูงานมา  

ทีน้ีเราศึกษาธรรมะของพระพทุธเจา้มากอ็ยา่งน้ี เหมือนดูงานมา นัน่เป็นงานของ
พระพทุธเจา้ ธรรมะของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้เป็นพระอรหนัตไ์ปแลว้ แต่เราตอ้ง
ปฏิบติัตามความเป็นจริงของเรา ถา้เราไปดูงานมา เราจะกอ็ปป้ีมาเลย นัน่เป็นเร่ืองโลก 
เห็นไหม ดูงานมนัเป็นสุตมยปัญญา เวลาปฏิบติัแลว้เราตอ้งท าใหไ้ด ้ เราตอ้งท าของเรา
ข้ึนมาใหไ้ด ้ถา้เราท าไดข้องเรา มนัจะเป็นความจริงของเรา  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่ “ส่ิงท่ีมนัอยูใ่นตวัเรา เราจะแกะออกอยา่งไร?” 

จะแกะออกเราตอ้งเห็นมนัก่อน แกะออกเราตอ้งท าจิตสงบก่อน พอจิตสงบแลว้น่ี
เราเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม การไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม
นั้นเพราะอะไร? เพราะกิเลสมนัอาศยัส่ิงนั้นออก อาศยัส่ิงนั้น ส่ิงท่ีวา่เราจะแกะออกๆ เรา
จะแกะอะไรออก? เรากแ็กะกิเลสออก  

แลว้กิเลสมนัคืออะไร? กิเลสมนัเป็นนามธรรม กิเลสมนัคือความเคยชิน เคยใจ 
กิเลสคือความสะดวก กิเลสมนัคือส่ิงท่ีเราพอใจ แลว้เราฝืนมนัเรากฝื็นกิเลส ทีน้ีเราจะ
แกะกิเลส เราจะแกะอยา่งไร? เรากเ็อาส่ิงท่ีมนัชอบ เอาส่ิงท่ีมนัแสดงตวัมาแยกแยะ 
อยา่งเช่นรถ เราจะซ่อมรถเรากต็อ้งถอดหมดเลยวา่รถประกอบไปดว้ยอะไร? แลว้ค่อยมา
ดูแลรักษามนั  

จิต จิตน้ีมนัเกาะส่ิงใด เรากม็าแยกแยะมนั พอแยกแยะมนัเรากจ็ะเห็นไง ส่ิงท่ีวา่
อะไรไปขบัเคล่ือนเป็นตวัเรา แลว้เราจะเอาปัญญาตวัไหนไปท าลายมนั (หวัเราะ) พอมนั
รู้จริงข้ึนมามนักท็  าลายได ้ พอมนัท าลายไดแ้ลว้นะ พอท าลายไดแ้ลว้นะหลวงพอ่ไม่ตอ้ง
พดูหรอกหนวกหู พอท าลายไดแ้ลว้มนัไม่ถามเลย แต่น่ีมนัถามมาเพราะมนัท าลายไม่ได ้
ถา้มนัท าลายไดแ้ลว้มนักไ็ม่ถามใช่ไหม? 
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ฉะนั้น ส่ิงท่ีถามมา เราจะบอกวา่คนท่ีถาม หรือคนท่ียงั อยา่งเช่นหลวงปู่ มัน่ท่าน
ฝึกฝนลกูศิษย ์ ถา้ลกูศิษยย์งัไม่รู้ท่านกจ็ะสอน น่ีไงส่ิงท่ีถามมาคือเรายงัไม่รู้ ทีน้ีพอถาม
มา เพราะเรายงัไม่รู้ เราไม่มีพื้นฐานใช่ไหม? เราถึงตอ้งท าความสงบของใจ ถามน่ีพอ
ตอบปัญหาแลว้เราตอ้งใชปั้ญญาเราไตร่ตรอง ไตร่ตรองจริงหรือไม่จริง ใช่หรือไม่ใช่ 
แลว้ใหม้นัเป็นประโยชน์กบัเรา พอเป็นประโยชน์กบัเรา มนัเขา้ใจมนักป็ล่อยเขา้มาๆ มนั
ละเอียดเขา้มาเร่ือยๆ  

มนัตอ้งปล่อยเขา้มา ทีเดียวรู้ไม่ไดห้รอก พอมนัปล่อยเขา้มาป๊ับมนัสงบระงบั มี
ฐานของมนั แลว้ฝึกฝนมนั เด๋ียวมนัจะเห็นกิเลส พอเห็นกิเลส โอโ้ฮ เห็นกิเลสนะ โอ๋ย 
มนัอยูน่ี่เอง อยูน่ี่เอง พออยูน่ี่เอง น่ีท่ีวา่ “อะไรท่ีท าใหเ้รามีปัญญาหาตวัมนัไง”  

พอเรามีปัญญาข้ึนมา เราไตร่ตรองข้ึนมาเราเห็นตวัมนั อูฮู้ น่ีเองๆ ท าไมไปถาม
ท่านท าไม? ท าไมตอ้งไปถามท่าน? เรากเ็ห็นของเราได ้ พอเห็นแลว้มนักแ็ยกของมนันะ 
แยกของมนั น่ีใชปั้ญญา ทีน้ีพอปัญญาใคร่ครวญ เห็นไหม แยกแลว้เป็นตทงัคปหาน มนั
ปล่อย ปล่อยแลว้ปล่อยเล่า ปล่อยจนมนัสมุจเฉทมนักฆ่็า พอฆ่ากจ็บ พอจบแลว้ เรา
ท าลายมนัๆ เราไม่ตอ้งท าลายตวัเราหรอก เราท าลายมนั ท าลายแลว้คือจบ  

สุดทา้ยแลว้มนัละเอียดเขา้มาจนตวัเราเองกเ็ป็นปัญหาดว้ย ตวัจิตน่ีเป็นตวัปัญหา 
ตวัสถานท่ี ตวัตอน่ีเป็นตวัปัญหา แลว้ถา้เราจะท าลายตวัตอนั้นมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึงไง 
เพราะค าถามเขาถามวา่ “เราจะตอ้งท าลายเขา หรือจะตอ้งท าลายเรา?” 

ค าถามมนัถามอยา่งน้ี ถามวา่ 

ถาม   :    อะไรท่ีท าใหเ้รามีปัญญาท่ีท าลายตวัขบัเคล่ือน (คือตวัเขา) ท าลายตวั
ขบัเคล่ือนใหต้ายไปจากเรา หรือเราตอ้งท าลายตวัเรา เราตอ้งท าลายตวัเราเองเพื่อใหห้ลุด
พน้ไปจากตวัขบัเคล่ือน 

หลวงพ่อ   :    เขาถามมา ๒ ปัญหาไง ปัญหาวา่ “ตอ้งฆ่ากิเลส หรือตอ้งฆ่าเรา?” ตอ้งฆ่า
กิเลสก่อน ฆ่ากิเลสไปเร่ือยๆ ฆ่ากิเลสไปเร่ือยๆ จนไม่มีอะไรเลยนะ 
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“โมฆราช เธอจงมองโลกน้ีเป็นความวา่ง แลว้กลบัมาถอนอตัตานุทิฏฐิ ผูรู้้ ผูรู้้วา่
วา่งไง” 

เธอจงท าลายใหว้า่ง คือฆ่าเขามาหมดเลย ท าลายเขามาหมดเลย ใหว้า่งหมดเลย 
เธอจงมองโลกน้ีเป็นความวา่ง แลว้ถอนไอผู้ท่ี้ท  าลายเขา ไอผู้ท่ี้รู้ ไอต้วัภพ ไอต้วัตอน่ี
ถอนออกใหห้มด พอจบแลว้นะ น่ีรู้หมดเลย แลว้จะไม่ถาม เอวงั 

 


