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ถาม : เรื่ อง “การฝึ กจิต”
ขอคาอธิบายเพิม่ เติมอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการฝึ กหัดจิตใจให้เข้มแข็งหน่อย วิธีการ
ฝึ กหัดจิตใจให้เข้มแข็งทนต่อสภาวะต่างๆ ขอบคุณค่ะ

ตอบ : การฝึ กจิต ถ้าการศึกษา การฝึ กจิต เหล็กเขาเอามาหลอม เขาผสมส่ วนผสมของ
มันให้เปลี่ยนสภาพให้มนั เป็ นเหล็กกล้า เหล็กที่มนั ไม่มีคุณภาพ เขาเอาไปหลอมใหม่ หลอม
เพื่อให้มนั เป็ นเหล็กที่มีคุณภาพ จิตใจของเรานี่นะ เรารู ้ถึงวิธีการ การฝึ กจิตให้เข้มแข็ง แล้วจะ
เข้มแข็งขึ้นมาได้อย่างไรล่ะ
ถ้าฝึ กจิตให้เข้มแข็ง จิตที่เข้มแข็งมันฝึ กมา ผลของวัฏฏะ การเวียนว่ายตายเกิด มันฝึ ก
มาตั้งแต่นนั่ ถ้าจิตใครทาบุญกุศลไว้ ใครทาคุณงามความดีไว้ มันมีทศั นคติที่ดี
แต่ถา้ จิตใจของคนนะ จิตใจของคนมันมีทศั นคติเป็ นลบ ถ้าทัศนคติเป็ นลบ สิ่ งใด
กระทบแล้วมันมีแต่ผลลบทั้งนั้นน่ะ อันนี้มนั เป็ นพันธุกรรม เขาเรี ยกอดีตชาติ อย่างเช่นพระ
โพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ทาสิ่ งใด ทุกคน ดูสิ สมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นพระเต
มียใ์ บ้ นี่ปรารถนาไง ขันติบารมี บารมี ๑๐ ทัศ ทานบารมี ตอนเป็ นพระเวสสันดร ปัญญา
บารมี ขันติบารมี เวลาขันติบารมี เสวยภพเสวยชาติเป็ นเตมียใ์ บ้ นี่บาเพ็ญขันติบารมี บอกว่า
ไม่พูด
กษัตริ ยไ์ ม่เชื่อ พอไม่เชื่อ ตัดหู ตัดจมูก ตัดเลยนะ ให้พูดออกมา ไม่พูด เห็นไหม สิ่ ง
ที่ว่าบารมี ๑๐ ทัศ กว่าจะเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดูสิ เวลาเกิดเป็ นเจ้าชายสิ ทธัต
ถะ แล้วไปฝึ กกับอาฬารดาบส อุทกดาบส “เธอมีความรู ้เหมือนเรา” คืออาจารย์ยกย่องว่าตัวเอง
มีวุฒิภาวะ มีปัญญาเท่ากับอาจารย์ สั่งสอนลูกศิษย์ได้ สั่งสอนคนที่มาศึกษาใหม่ได้
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เจ้าชายสิ ทธัตถะบอกไม่เอา ไม่ใช่ คาว่า “ไม่ใช่ ” สมาบัติมนั เป็ นอย่างนั้นน่ะ
ความสามารถของอาจารย์สุดแค่น้ ี ความรู ้เท่ากับอาจารย์จริ งๆ แต่เจ้าชายสิ ทธัตถะสร้างอานาจ
วาสนาบารมีมา ปรารถนาจะเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือปรารถนาจะฆ่ากิเลส
ปรารถนาจะชาระล้างกิเลส แต่ไอ้สมาบัติน้ ีมนั ยังชาระล้างไม่ได้ จิตใจมันยังขุ่นมัว จิตใจมัน
ยังเศร้าหมอง จิตใจมันยังมีความทุกข์อยู่ ถึงบอกไม่รับ ก็มาค้นคว้าๆ
คาว่า “จิตใจเข้มแข็งๆ” มันมีที่มาที่ไปด้วย เมื่อวานนี้เราได้หาเงินหาทองมาไว้ในบ้าน
เราเต็มบ้าน วันนี้เรานัง่ สุ ขสบายเพราะเรามีขา้ วของเงินทองเต็มที่จะจับจ่ายใช้สอย เมื่อวานนี้
เราเป็ นหนี้เป็ นสิ นมา แล้ววันนี้เราก็นงั่ รอให้เขามาทวงหนี้ มันเป็ นความทุกข์
อดีตชาติทามาดี เกิดมาชาติน้ ีจิตใจเข้มแข็ง จิตใจมีหลักมีเกณฑ์ นี่ถา้ เราทามาดี
อดีตชาติเราเป็ นหนี้เป็ นสิ นมา มาชาติปัจจุบนั นี้มีแต่คนมาทวงหนี้ มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความ
อ่อนไหว มีแต่ความวิตกกังวล แล้วบอกว่าฝึ กจิตให้เข้มแข็งๆ
การฝึ กจิตให้เข้มแข็งฝึ กอย่างนี้ได้
แต่น้ ีพูดให้เห็นว่าสิ่ งที่พนั ธุกรรมของจิตๆ
ไม่อย่างนั้นเวลาประพฤติปฏิบตั ิ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาว่าการจนลูก
ศิษย์ลูกหามีความรู ้มีความสามารถ แล้วตั้งเป็ นแขนงเลย เห็นไหม เอตทัคคะ ๘๐ องค์ ทาไม
ไม่เหมือนกันล่ะ ๘๐ องค์ ๘๐ ความชานาญ องค์หนึ่งก็ชานาญอย่างหนึ่ง องค์หนึ่งก็ชานาญ
อย่างหนึ่ง ๘๐ ความชานาญ แต่พระอานนท์ได้เยอะหน่อย ได้ ๓-๔ ความชานาญ นี่ไง สิ่ งที่ว่า
จะเข้มแข็งๆ
นี้พูดอย่างนี้ให้เห็นว่า เหล็กกล้า เหล็กอ่อน เหล็ก คุณภาพของเหล็ก เขาเอามาหลอม
ใหม่ ส่ วนผสมใหม่ เขาจะปรับปรุ งให้เหล็กนั้นมีคุณภาพได้
จิตใจที่อ่อนแอ เราจะทาจิตใจเราให้เข้มแข็ง การที่ปรับปรุ งคุณภาพของเหล็ก การที่
ปรับปรุ งคุณภาพของจิตเรา ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไปศึกษาตัว
ยา ศึกษาธรรมโอสถ แต่เราจะเอายานั้นมาใช้กบั จิตใจเราอย่างใด เราจะเอาสิ่ งที่องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเอามาฝึ กหัดจิตใจเราอย่างไร
เหล็กกล้า เหล็กเขามีเตาหลอมเหล็ก เขามีวิศวกรต่างๆ เขาก็หลอมของเขาขึ้นมาได้ แต่
จิตใจของเรา เราต้องทาของเราขึ้นมาเอง เราจะต้องปฏิบตั ิของเราขึ้นมาเอง เราจะทาของเรา
ขึ้นมาเอง ถ้าเราทาของเราขึ้นมาเอง เขาถามมาว่าทาอย่างไร
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ใจของคน ใจของคนเวียนว่ายตายเกิด มันมีเวรมีกรรมต่อกันมา องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสอนไง ที่บอกว่าให้เชื่อกรรม ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ คนทาคุณงามความดี
ต้องได้ดีแน่นอน
แต่นี่ว่า “ก็ชาติน้ ีทาดีท้ งั ชาติ” ส่ วนใหญ่ทุกคนคิดอย่างนั้นนะ เรามีลูกศิษย์หลายคนที่
จะมาประท้วงว่า “ตั้งแต่เกิดมานึกไม่ได้เลยว่าทาความชัว่ ที่ไหน ทาไมชีวิตมันเป็ นแบบนี้ล่ะ
เกิดมานี่ทาดีท้ งั นั้นน่ะ แล้วไม่ใช่ดีที่ผมนะ พ่อแม่ผมก็ดี ญาติของผมดีหมดเลย ผมก็เป็ นคนดี
ดีมาตลอดเลย ทาไมชีวิตของผมมันไม่มีความสุ ขเลย ทาไมชีวิตของผมเป็ นแบบนี้” คนมาถาม
อย่างนี้เยอะ
เอ็งเกิดมาชาติน้ ีเป็ นคนดี ชาติตระกูลเราดีหมดเลย แล้วเราก็เป็ นคนดีดว้ ย สาธุ เราเกิด
ในชาติปัจจุบนั นี้เราได้สร้างคุณงามความดี เพราะเกิดมาด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เราทา
อะไรก็ทาแต่คุณงามความดี ฉะนั้น มันจะทุกข์จะยากที่เราไม่ประสบความสาเร็จ แต่เราก็ยงั ทา
ความดีของเราอยู่ เรายังไม่ทอดทิ้งไป ถ้าทอดทิ้งนะ เวลาประชดชีวิต ถ้าทาดีขนาดนี้แล้ว
ไม่ได้ดีแล้ว เลิก ทาอย่างอื่นดีกว่า ไอ้นี่เราทอดทิ้งไป
ฉะนั้น สิ่ งที่ว่าทาดีแล้วมันยังทุกข์ยงั ยากอยู่ มันก็ตอ้ งกรรมเก่ากรรมใหม่ เห็นไหม
กรรมเก่ามา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พราหมณ์นิมนต์ไว้ ที่ขา้ วยากหมากแพง นี่อดอาหาร เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วนะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลาภมหาศาล ใครๆ ก็อยากทาบุญกับองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจาพรรษา ที่อยูก่ บั พราหมณ์
พราหมณ์นิมนต์ไว้แล้วลืมใส่ บาตรทั้งพรรษาเลย พระโมคคัลลานะเดือดร้อนมาก จะพาไป
บิณฑบาตทวีปอื่นเลยล่ะ พระพุทธเจ้าไม่ยอม พระพุทธเจ้าไม่ยอม
ชีวิตของคนมันมีแบบนี้ ถ้ามีแบบนี้ เราถึงเชื่อกรรม คาว่า “เชื่อกรรม” ไม่ใช่ว่าลัทธิ
ยอมจานน แล้วก็หลีกเลี่ยง อะไรมาเป็ นวิทยาศาสตร์แล้วไม่ยอมรับเลย จะเอาแต่อารมณ์ตวั เอง
พอใจ...ไม่ใช่ อารมณ์ก็ไม่พอใจ เราพยายามจะฝื นทั้งนั้นน่ะ เราจะฝื นไปสิ่ งที่ดี
แต่จงั หวะและโอกาสนะ บางคนฉลาดมาก ความฉลาดของเขา แต่มนั ยังไม่เหมาะสม
กับกาลเวลานั้น ความฉลาดนั้น เขาเป็ นคนที่ฉลาดมาก มีปัญญามาก ทาสิ่ งใดก็แล้วแต่ ตลาด
มันยังไม่สมควรที่สินค้านั้นจะออกได้ เรานี่ลม้ ลุกคลุกคลานเลย พอตลาดมันกาลังดีเลย คน
ไหนมาไม่รู้ เขามาทาธุรกิจของเขา เขาไปได้เต็มที่เลย เห็นไหม นี่วาสนาของคน แต่วาสนาก็
ส่ วนวาสนาสิ เราก็ตอ้ งพยายามของเรา เราก็ตอ้ งทาคุณงามความดีของเรา
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นี้เขาถามว่า “ขอคาอธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับฝึ กจิตให้เข้มแข็ง”
ฝึ กจะได้เข้มแข็ง เหล็ก ส่ วนผสมของเหล็ก เหล็กถ้ามีคุณภาพของมัน เอามาหลอม
แล้วมันก็เข้มแข็ง ไอ้นี่ไปเก็บมันไม่เจอเหล็กเลย มันเจอแต่ข้ หี มูข้ หี มานัน่ น่ะ แล้วบอกจะ
หลอมให้เป็ นเหล็ก ขี้หมูข้ หี มามาก็หลอมใหญ่เลย ต้มใหญ่เลยนะ เมื่อไหร่ จะเป็ นเหล็กๆ
ก็จิตใจของเราไง จิตใจของเรามันเป็ นเหล็กหรื อเปล่าล่ะ จิตใจของเรามีคุณภาพมาก
ไหมล่ะ ถ้าจิตใจเรามีคุณภาพ แล้วเราศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอ
ศึกษาไปแล้วนะ พอเข้าใจทุกๆ อย่าง ชีวิตนี้มนั ปล่อยวางได้ ชีวิตนี้ก็เป็ นเช่นนี้เอง
ดูสิ ดูกษัตริ ยส์ มัยพุทธกาลสละราชสมบัติออกมาบวชเป็ นพระ แล้วออกมาบวชแล้ว
อยูโ่ คนไม้ สถานะของกษัตริ ย ์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็ นกษัตริ ยเ์ หมือนกัน ทิ้งมา
เวลาทิ้งสถานะของความจะเป็ นกษัตริ ยม์ า พอพระเจ้าพิมพิสารเห็นมานะ นึกว่าโดนปฏิวตั ิมา
ให้กองทัพครึ่ งหนึ่งให้กลับไปเอาอานาจคืน
เจ้าชายสิ ทธัตถะบอกไม่ใช่ ไม่ใช่โดนปฏิวตั ิมา นี้ปรารถนาโพธิญาณเลย พระเจ้าพิม
พิสารเลยสัญญาไว้ว่าถ้าปรารถนามาจริ ง ถ้าค้นคว้าได้จริ งแล้ว ถ้าสาเร็จเป็ นพระอรหันต์แล้ว
ให้กลับมาสอนด้วย แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปค้นคว้าได้จริ ง แล้วก็กลับไป
สอนพระเจ้าพิมพิสารจนพระเจ้าพิมพิสารเป็ นพระโสดาบัน
นี่ก็เหมือนกัน ในสมัยพุทธกาล กษัตริ ยส์ ละสถานะของความเป็ นกษัตริ ยม์ าบวชมาก
เลย แล้วพอบวชเสร็จไปแล้วไปอยูโ่ คนไม้ เป็ นกษัตริ ย ์ คาว่า “กษัตริ ย”์ ดูสิ มันมีพร้อมหมด
สิ่ งใดความอุดมสมบูรณ์ เวลามาบวชเป็ นพระแล้ว ไม่บิณฑบาตก็ไม่ได้ฉนั บิณฑบาตมาแล้ว
เขาไม่ได้ใส่ เขาใส่ อะไรมาก็ได้ตามนั้น แล้วถ้าเขาใส่ มาแล้ว เราฉันแล้วเราอยู่โคนไม้
เพราะว่าความเป็ นอยูม่ นั ไม่สะดวก แต่เวลาปฏิบตั ิ กษัตริ ยใ์ นสมัยพุทธกาลที่ปฏิบตั ิจบสิ้ นแล้ว
เห็นไหม “สุ ขหนอ สุ ขหนอ”
เพราะว่าสุ ขหนอ สุ ขหนออยูน่ นั่ น่ะ จนพระด้วยกันคิดว่ากษัตริ ยอ์ งค์น้ ีคงคิดถึงอาลัย
อาวรณ์ความเป็ นกษัตริ ย ์ ไปฟ้องพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าก็เรี ยกมาเลยว่า “เธอพูดอย่างนั้นจริ งหรื อ”
“จริ งครับ”
“แล้วทาไมเธอว่าสุ ขหนอๆ”
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“ก็มนั สุ ขจริ งๆ สมัยเป็ นกษัตริ ยน์ ะ โอ้โฮ! ภาระรับผิดชอบมันเยอะมาก โอ้โฮ! ทุก
อย่างมันมีแต่ภาระรุ งรังไปหมดเลย”
“แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะ”
“เดี๋ยวนี้สุขหนอๆ นัง่ อยูโ่ คนไม้มีความสุ ข”
ฉะนั้น ประสาเรา มันจะสุ ขได้อย่างไร นัง่ อยูโ่ คนไม้ โอ้! แค่ริ้นมากัดก็ยงุ่ แล้ว มันจะมี
ความสุ ขจากไหน ก็เราไปหาเอาความสุ ขจากธาตุ ๔ ไง เราไปหาความสุ ขเอาจากเนื้อหนังมัง
สาไง เราไม่ได้หาความสุ ขเอาจากจิต เราไม่ได้หาความสุ ขที่จิตใจที่มนั สารอกกิเลสออก จิตใจ
ที่มีกิเลสมันครอบงาอยูม่ นั ก็มีความวิตกกังวลน่ะสิ ถ้าจิตใจที่มนั สารอกกิเลส คายกิเลสออก
แล้ว แม้แต่ร่างกายมันยังทิ้งเลย ร่ างกาย จิตใจอยูใ่ นร่ างกายนี้มนั ยังปล่อยวางได้เลย
ร่ างกายนี้ก็อาศัยมันอยูเ่ ท่านั้น อาศัยเกิดเท่านั้น เกิดมาเป็ นมนุษย์ก็มีร่างกายกับจิตใจ
แล้วถ้าอยูเ่ ป็ นกษัตริ ยก์ ็มีร่างกายนี้ แต่จิตใจอยูใ่ นร่ างกายนี้ก็บริ หารจัดการ สละราชสมบัติมา
พอออกประพฤติปฏิบตั ิข้ นึ มา จิตใจนี้ก็พิจารณา พอพิจารณาถึงร่ างกายแล้วมันก็ปล่อยวาง
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สี ลพั พตปรามาส
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สี ลพั พตปรามาส เห็นไหม ละสังโยชน์ ๓ ก็เป็ นพระโสดาบัน
ละกามราคะปฏิฆะให้อ่อนลงก็เป็ นพระสกิทาคามี
ถ้ากามราคะปฏิฆะขาดไปก็เป็ นพระ
อนาคามี ละอวิชชาในหัวใจ ละภวาสวะ ละภพในใจ เพราะมีภวาสวะ มีภพ มันถึงสมานกับ
ร่ างกายนี้ พอมันทาลายภพชาติหมดแล้ว มันมีธรรมธาตุอยูใ่ นร่ างกายนี้ อาศัยร่ างกายนี้อยู่ สุ ข
หนอๆ
ไอ้พวกเราจะหาความสุ ขจากร่ างกาย นัง่ อยูโ่ คนไม้นะ ริ้ นมา ไรมา โอ้โฮ! ยุงกัดก็ไม่
ไหวแล้ว มดกัด อู๋ย! ร้องตายห่า จะเอาความสุ ขมาจากไหนล่ะ อู๋ย! อยูโ่ คนไม้สุขได้อย่างไร
แต่นี่อยูโ่ คนไม้ สุ ขหนอๆ นะ
นี่ไง สิ่ งที่อาศัยอย่างนี้ พูดถึงถ้ามันเป็ นความสุ ข ถ้าจิตใจมันเข้มแข็งแข็งแรง มัน
แข็งแรงอย่างนี้ไง คาว่า “แข็งแรง” จะทาจิตใจให้เข้มแข็ง เข้มแข็งก็ตอ้ งรักษาเอา ดูแลเอา
ทีน้ ีถา้ รักษาเอา ดูแลเอา ก็เหมือนกับเราเข้าโรงเรี ยน เราศึกษาทางวิชาการใด เราศึกษา
จบวิชาการนั้นเราก็ว่าเรามีปัญญา นี่ก็เหมือนกัน พอเราศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ศึกษาจบแล้วเราก็นึกว่าเรามีความรู ้ ศึกษาจบมา ศึกษามาเพื่อความเข้าใจ
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แล้วมันก็เข้าใจเรื่ องชีวิต เข้าใจเรื่ องวัฏฏะ คือเข้าใจแผนที่ มันก็ยงั พอทน เรารู ้จกั แผนที่ เรามี
ปัญญาแล้วเราก็ไม่สงสัยในเรื่ องวิทยาศาสตร์
เราก็อยูไ่ ด้ดว้ ยความสบายใช่ไหม
แต่
วิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์ เพราะจิตนี้ยงั เวียนว่ายตายเกิด ทีน้ ียงั มีทุกข์อยู่ แล้วจะทาอย่างไร
ถ้าศึกษาธรรม ศึกษาธรรมให้มนั เข้มแข็งขึ้นมา วิทยาศาสตร์รับรู ้แล้ว เราซื้ออุปกรณ์
การดารงชีวิตแล้วมันจะหมดอายุการใช้งานของมัน พอหมดอายุการใช้งาน เราก็เปลี่ยนใหม่
มันก็รับรู ้ได้ มันไม่ตีโพยตีพาย
ไอ้นี่ก็เหมือนกัน พอเราเข้าใจเรื่ องชีวิต เห็นไหม รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เราก็อาศัยใช้มนั เราใช้มนั แล้ว ถ้ามันมีกาลังมันก็ข่มขี่เรา ถ้าเรามีสติปัญญา เรารู ้ทนั มัน มันก็
เข้าใจทันกัน พอเข้าใจทันกัน ในเมื่อของใช้หมดอายุ เราก็เปลี่ยนใหม่ได้ แต่อารมณ์ความรู ้สึก
ที่มนั เกิดขึ้น มันดับไป แล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่ ทาอย่างไร ถ้ารู ้เข้าใจอย่างนี้ปั๊บ มันมีปัญญา
ขึ้นมามันก็เข้าใจในชีวิต แล้วถ้ามันปฏิบตั ิข้ นึ มา มันเห็นจริ งตามความเป็ นจริ ง มันจะเข้มแข็ง
ไป

การเข้ าใจชีวติ การเข้ าใจเรื่ องสัจธรรมนั้นเรื่ องหนึ่ง แต่ การประพฤติปฏิบัติให้ มนั
เป็ นความจริงขึน้ มา มันเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง ถ้ าอีกเรื่องหนึ่ง เราปฏิบัติไป มันจะเข้ มแข็ง
อย่ างไรก็ต้องอาศัยทาของเราขึน้ มา
เราไปศึกษาจะให้รู้แล้วจะให้เป็ น ก็เหมือนโรงถลุงเหล็กเลย จะเอาเหล็กคุณภาพใด
บอกมา เดี๋ยวเขาถลุงให้หมด จะเอาคุณภาพอย่างไร มีเงินจ่ายหรื อเปล่าเท่านั้นน่ะ จะเอา
คุณภาพดีขนาดไหน จะถลุงให้เลย

ไอ้ นี่ก็เหมือนกัน จิตใจของคน ศึกษาแล้ วฝึ กหัด ศึกษาแล้ วปฏิบัติให้ มนั เป็ นความ
จริงของเราขึน้ มา ถ้ าเป็ นความจริงได้ มนั ก็จะเป็ นความจริงของเรา ถ้ าเป็ นความจริงของ
เราก็เป็ นประโยชน์ กับเรา นีจ้ ติ ใจทีเ่ ข้ มแข็งขึน้ มาเนาะ
เขาถามว่า “การฝึ กหัดจิต”

ถาม : เรื่ อง “คติพอเป็ นไปได้บา้ ง”
กราบเรี ยนหลวงพ่อที่เคารพอย่างสู ง
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๑. ความเกรงใจคนเป็ นสมุทยั หรื อพอเป็ นมรรคได้อย่างไรบ้างครับ เพราะบางทีรู้สึก
เป็ นห่วงเขาอยู่ เวลาเขามีจิตใจไม่ดีอย่างนั้นเหมือนเราไม่แคร์ ก็จะเห็นว่าใจดาเกินไป
๒. ปัจจุบนั นี้มีพระรุ่ นอาจารย์ จนกระทัง่ พระใหม่ๆ ที่เริ่ มต้นปรารถนาธรรมอย่างแรง
กล้า แต่พอสู ้ไปสู ้มา กลับเปลี่ยนลงมากัน เพราะเหตุอะไร ความตั้งใจมากไป เคร่ งเกินไปแล้ว
ไม่ได้ดงั่ ใจ หรื อคิดถึงการกินอิ่มนอนอุ่นอื่นๆ รบกวนหลวงพ่อเล่าประสบการณ์ครับ

ตอบ : นี่เป็ นคาถามเนาะ คาถามคาแรกก่อน คาถามคาแรกบอกว่า การเกรงใจคน การ
เกรงใจคนหรื อความรู ้สึกของคนเป็ นสมุทยั หรื อเปล่า การเกรงใจคนคือการมีมารยาท การให้
อภัย มันเป็ นสมุทยั หรื อเปล่า หรื อพอเป็ นมรรค เป็ นอย่างใดบ้างครับ เพราะบางทีรู้สึกเป็ นห่วง
เขา ถ้าไม่เกรงใจก็ถือว่าเป็ นคนใจดา
คาว่า “ใจดา” อย่างกรณีอย่างนี้มนั เป็ นเรื่ องถ้าเราศึกษาแล้วเป็ นวิทยาศาสตร์ ยึด
เหตุผลตายตัว ถ้ายึดเหตุผลตายตัวนะ เหตุผลตายตัวมันเป็ นอย่างนี้ เหมือนวิทยาศาสตร์ เรา
บอกวิทยาศาสตร์แก้กิเลสไม่ได้ๆ แต่เวลาแสดงธรรมก็แสดงเป็ นวิทยาศาสตร์ เพราะ
วิทยาศาสตร์เป็ นทฤษฎี สิ่ งที่พิสูจน์ได้ตามความเป็ นจริ งทางวิทยาศาสตร์
ทีน้ ีทางวิทยาศาสตร์
เราก็ตอ้ งอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์
ธรรมะต้องอ้างอิงทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ความรู ้สึกของคนเรามีหยาบ มีกลาง มีละเอียด ความรู ้สึกของคนมันแตกต่าง
หลากหลายมาก ความรู ้สึกๆ ฉะนั้น สิ่ งที่ธรรมะมันละเอียดกว่าวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ดูสิ ความพอใจ ความพึงพอใจต่างๆ เราทาให้เขาพอใจได้มากน้อยแค่
ไหน ถ้าความพอใจได้มากน้อยแค่น้ ี แต่ถา้ มันเป็ นเรื่ องปฏิบตั ิแล้วมันยิง่ กว่านี้อีก ไม่ใช่เป็ น
ความพอใจ มันต้องความขุดคุย้ แยกแยะ ค้นคว้าให้เห็นสัจจะจริ งตามในหัวใจเลย มันยิ่งกว่า
วิทยาศาสตร์ไง
ฉะนั้น พอเราบอกวิทยาศาสตร์แก้กิเลสไม่ได้ แต่เวลาแสดงธรรมก็แสดงเป็ น
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เราสื่ อกันเป็ นสุ ตมยปัญญา เป็ นทางวิชาการที่เราต้องสื่ อสารกันได้
ที่เราต้องสื่ อสารธรรมะกันเพื่อความเข้าใจกันได้ แต่คนที่ยงั ปฏิบตั ิไม่ได้จริ งเขาจะรู ้ตามความ
เป็ นจริ งไม่ได้ มันต้องมีปัจจัตตัง สันทิฏฐิโกนี่ไง ถ้ามีปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก
ฉะนั้น สิ่ งที่เป็ นความจริ ง ความจริ งมันเป็ นอย่างนั้น ถ้าเป็ นความจริ งอย่างนั้นมันมี
หยาบมีละเอียด คือว่ามันจริ ตนิสัยอีกแหละ จริ ตนิสัยของคน คนที่เกรงใจคน คนที่เอาแต่ใจตัว
คนที่ครึ่ งๆ กลางๆ มันเป็ นไปได้อย่างหนึ่ง
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“ความเกรงใจเป็ นสมุทยั หรื อเปล่า”
สมุทยั มันมีอยูแ่ ล้ว สมุทยั มันเจือเข้าไปหมด แม้แต่เวลาหลวงตาท่านอยูก่ บั หลวงปู่ มัน่
ว่าติดสมาธิ ๕ ปี เวลาติดสมาธิ ๕ ปี เวลาไปหา หลวงปู่ มัน่ บอกว่า สมาธิอย่างนั้นเป็ นสมาธิ
เศษเนื้อติดฟันเท่านั้น ความสุ ขอย่างนี้เป็ นความสุ ขเศษเนื้อติดฟัน ความสุ ขกว่านี้ยงั มีมากขึ้น
ทีน้ ีคนที่มีปัญญาที่อ่อนกว่า เห็นไหม “อ้าว! ถ้าไม่อย่างนั้น สัมมาสมาธิทาอย่างไรล่ะ
สัมมาสมาธิ ก็สมาธิเป็ นความจริ ง สัมมาสมาธิก็ถูกต้องดีงามไง”
หลวงปู่ มัน่ ท่านแก้ “สัมมาสมาธิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันไม่มีสมุทยั
เจือปนเว้ย สัมมาสมาธิของท่านมันมีสมุทยั อยูด่ ว้ ย”
ทีน้ ีสมุทยั สมุทยั ก็คือตัณหาความทะยานอยาก มันมีสมุทยั เจือปนอยูด่ ว้ ย ฉะนั้น ถ้ามี
สมุทยั เจือปนอยูด่ ว้ ย มันจะเป็ นสัมมาไหมล่ะ สมุทยั มันก็กิเลส ถ้าสมาธิมีกิเลสปนอยู่ มันจะ
เป็ นสัมมาสมาธิไหมล่ะ
อันนี้มนั เป็ นการโต้ตอบกันระหว่างนักปราชญ์
นักปราชญ์คือหลวงปู่ มัน่ นี้เป็ น
นักปราชญ์ หลวงตาท่านเป็ นนักศึกษา ท่านก็เป็ นนักปราชญ์ การตอบโต้ของนักปราชญ์มนั
เป็ นคติธรรม เราเอามาอ้างอิงบ่อย เพราะให้เห็นว่า นักปราชญ์ที่เขาโต้ตอบกัน เขาโต้ตอบกัน
ด้วยเหตุดว้ ยผล โต้ตอบกันด้วยข้อเท็จจริ ง
ไอ้พวกเรา ไอ้ปราศจาก ไอ้พวกเขียดพวกปาด มันได้แต่โดดไปโดดมา มันไม่มีเหตุมี
ผล มันเถียงเอาข้างๆ คูๆ เอาสี ขา้ งเข้าถูตลอด ฉะนั้น ถ้าเอาสี ขา้ งเข้าถู มันก็ไม่ใช่นกั ปราชญ์ที่
ครู บาอาจารย์ท่านนักปราชญ์
นักปราชญ์เขาโต้ตอบกันด้วยเหตุดว้ ยผล ไอ้นกั ปราชญ์อย่างเราเอาสี ขา้ งเข้าถู ฉันจะ
เอาชนะ ฉันจะเอาความจริ ง จะเอาความจริ ง ฉันจะเอาความถูกต้อง เอ็งไม่จริ ง ข้าจริ ง
แล้วจริ งแล้วได้อะไรขึ้นมาล่ะ จริ งแล้วมันแก้กิเลสไหมล่ะ ถ้าจริ งของเรา จริ งแก้กิเลส
มันก็เป็ นประโยชน์กบั เราใช่ไหม ไอ้จริ งของคนอื่นมันก็จริ งของเขา
ฉะนั้น คาว่า “ความเกรงใจเป็ นสมุทยั หรื อเปล่า”
เป็ น มันมีสมุทยั เจือปนมาตลอด
“แล้วพอจะเป็ นมรรคได้ไหม”
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ถ้าพอเป็ นมรรคได้ไหม ถ้าเป็ นมรรคขึ้นมาก็นี่ไง แบบว่าพูดเป็ นวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ปั๊บ มันเป็ นเหตุผล เป็ นสู ตรสาเร็จ สู ตรตายตัวมันแก้อะไรไม่ได้ อย่างพ่อแม่สอน
เด็กก็เหมือนกัน เราจะวางบรรทัดฐานอย่างนี้แล้วให้ลูกเดินให้เปี๊ ยะอย่างนี้ มันเป็ นไปไม่ได้
หรอก
เราจะสอนลูก เราต้องมีอุบายใช่ไหม “หนู ไอ้นี่มนั ไม่ดีเนาะ ไอ้นี่ทาแล้วมันจะให้
โทษอย่างนี้เนาะ ถ้าไม่เชื่อหนูลองทาดูสิ” ถ้าทาแล้วมันร้องไห้ “เห็นไหม บอกแล้วไม่เชื่อ” นี่
มันต้องมีเทคนิค แต่ถา้ บอกว่า ขีดไม้บรรทัดเลย ให้เขาเดินตามนั้นเลย แล้วมันจะเอาที่ไหนล่ะ
อันนี้ถึงเป็ นมรรค แต่ถา้ เป็ นสมุทยั ล่ะ สมุทยั นี่นะ มันมีอยูแ่ ล้ว โดยธรรมชาติจิต
ส่ งออกหมด เพราะอวิชชาคือความไม่รู้อยูใ่ นใจ จิตใต้สานึกมันมีพญามารอยูน่ ู่นเลย ฉะนั้น
การเคลื่อนไหวออกมา พญามารมันส่ งต่อมาตลอด ฉะนั้น มันส่ งต่อมาตลอด ในการปฏิบตั ิ
ของเราก็ปฏิบตั ิโดยมาร
ในอภิธรรมบอกว่า “ถ้ามีความอยากปฏิบตั ิไม่ได้ พวกเราปฏิบตั ิดว้ ยความอยาก ก็เลย
ไม่ได้อะไรกันเลย ถ้ามีความอยากปฏิบตั ิไม่ได้”
แต่ความอยากอันนี้มนั เป็ นความอยากจิตใต้สานึก ความอยากอันนี้ที่ไม่มีใครสามารถ
ไปแก้ไขมันได้ ฉะนั้น เวลาในภาคปฏิบตั ิเขาถึงพยายามให้กาหนดพุทโธๆ ให้จิตมันสงบ
จิตสงบ ที่ว่าหลวงตา นักปราชญ์กบั นักปราชญ์ท่านโต้ตอบกัน
“ถ้าความสุ ขเกิดจากจิตมันต้องเป็ นสัมมาสมาธิ ”
“อ้าว! แล้วสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่มีสมุทยั ของท่านมีสมุทยั ”
สมุทยั เป็ นอย่างไรล่ะ สมุทยั อย่างหยาบๆ
คนที่ไม่รู้เหนือรู ้ใต้เลยเขาก็มีความคิดของเขาไปอย่างหนึ่ง คนที่พอมีเหตุมีผลเขาก็มี
ความคิดของเขาระดับหนึ่ง คนที่เป็ นผูบ้ ริ หาร คนที่ผ่านประสบการณ์ในชีวิตมามาก เขาก็มี
ประสบการณ์อย่างหนึ่ง คนที่มีประสบการณ์ชีวิตด้วย แล้วได้สารอกคายกิเลสออกจากใจไป
ด้วย เขาก็มีประสบการณ์อีกอย่างหนึ่ง เห็นไหม เราจะชี้ให้เห็นว่าสมุทยั มีหยาบ มีละเอียดไง
อย่างหยาบๆ โดยพื้นฐาน ออกมาสมุทยั ทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้ เรากาหนดพุทโธๆๆ จิตสงบ
เข้ามาแล้ว เห็นไหม สมุทยั มันเบาบางลง ถ้าเบาบางลงแล้วมันออกฝึ กหัดใช้ปัญญา ภาวนามย
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ปัญญา มันถึงเป็ นปัญญาโดยอริ ยสัจ ปัญญาโดยสัจธรรม ไม่ใช่ปัญญาบวกด้วยสมุทยั คือบวก
ด้วยความเห็นของเรา
ไอ้ที่เราปฏิบตั ิกนั อยูน่ ี่ ว่าใช้ปัญญาๆ ปัญญามันบวกไง ถ้าชอบก็ใช่ ไม่ชอบก็ผิด อ้าว!
ถ้าชอบก็ถูก ไม่พอใจก็ไม่ใช่ อ้าว! มันบวกตรงนี้เข้าไปไง
ถ้ามันทาความสงบของใจเข้ามา ฉะนั้น ทาความสงบของใจเข้ามาเพื่อละสมุทยั ให้มนั
เป็ นจิตโดยสัมมาสมาธิ สมาธิโดยข้อเท็จจริ งของเขา แล้วถ้าฝึ กหัดใช้ปัญญา ปัญญาเกิดที่นนั่
ถ้าปัญญาเกิดที่นนั่ มันก็เข้าไปที่นนั่
นี่พูดถึงว่า “การเกรงใจคนเป็ นสมุทยั หรื อเปล่า”
มันเป็ นสมุทยั แต่มนั เป็ นบวกหรื อลบล่ะ การเกรงใจ การเห็นน้ าใจกันเป็ นของดี
ทั้งนั้นน่ะ ทีน้ ีบอกว่าไม่ใช่สมุทยั ไอ้นี่เป็ นบวก
อ้าว! เป็ นบวกก็ไปติดพันไง ถ้าติดพันอย่างนี้ เจ้าชายสิ ทธัตถะก็เกิดไม่ได้ เจ้าชาย
สิ ทธัตถะทิ้งลูกทิ้งเมียมา สละลูกสละเมียมา อ้าว! ถ้ามันถูก ถูกก็ตอ้ งเกรงใจ ก็ตอ้ งอยูส่ ิ อ้าว!
ในเมื่อเราเกรงใจภรรยาใช่ไหม จะทิ้งภาระให้ภรรยาได้อย่างไร เราจะทิ้งลูกไว้ได้อย่างไร
อย่างนี้ก็แสดงว่ามันมีหยาบมีละเอียดไง เราต้องทิ้งก่อน คาว่า “ทิ้งก่อน” คือวางไว้ก่อน แล้ว
ไปค้นคว้าหาความจริ งมา
พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสละนางพิมพา สละสามเณรราหุลมา ออกไป
ค้นคว้าอยู่ ๖ ปี จนตรัสรู ้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทศนาว่าการจนสังคมยอมรับ
แล้วกลับขึ้นไปไง กลับไปเอานางพิมพา กลับไปเอาสามเณรราหุล เอาราหุลให้พระสารี บุตร
บวชจนเป็ นพระอรหันต์หมด
แต่ถา้ ไม่มีการกระทาเลย ไม่มีปัญญาที่จะเอาตัวรอดเลย ไม่มีปัญญาที่เราจะสร้างฐาน
เลย แล้วเราจะเอาสิ่ งใดไปแก้ไข ไปยกย่อง เหมือนเรา ในปัจจุบนั นี้เขาจะไปทางานกัน ไป
ทางานต่างประเทศเพื่อหาทุนหารอนกลับมา แล้วถ้าไม่ไปจะได้ตงั ค์ไหม ถ้าไม่ไป ครอบครัว
จะเข้มแข็งไหม แต่พอไปแล้วครอบครัวก็แตกกระสานซ่านเซ็นก็มี เวรกรรมของคนนะ มัน
ซับซ้อนนัก
ฉะนั้น สิ่ งที่ว่า “เกรงใจคนเป็ นสมุทยั ไหม”
เป็ น
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“แล้วมันเป็ นมรรคหรื อเปล่า”
เป็ น เป็ นมรรค มรรคอย่างหยาบๆ เป็ นมรรค ถ้าทาความสงบของใจมากขึ้น มรรคก็จะ
ชัดเจนขึ้น พอมรรคชัดเจนขึ้น พอมีภาวนามยปัญญา เกิดภาวนามยปัญญา เกิดมรรคความเป็ น
จริ งนะ เราจะเห็นเลยว่า มรรคอย่างหยาบๆ ความดาริ ชอบ การดารงชีวิตชอบ สังคมโลกที่
ดารงชีวิตถูกต้อง อ๋ อ! นี่มรรคแบบโลก
แล้วถ้ามรรคแบบธรรม ดูสิ ที่มนั เกิดภาวนามยปัญญา อ๋ อ! มันเกิดอย่างนี้ มันรู ้มนั เห็น
มันเป็ นชั้นเป็ นตอนขึ้นไป เพราะมันรู ้มนั เห็นเป็ นชั้นเป็ นตอน มันถึงอธิบายแยกแยะอย่างนี้ได้
ไง
ฉะนั้น สิ่ งที่ว่า เกรงใจคนเป็ นสมุทยั หรื อเปล่า หรื อเป็ นมรรคเพราะอะไร
เพราะคนใกล้ชิด เราไม่แคร์เขาก็หาว่าใจดา ถ้าเขาชวนเราไปปล้น ใจดาไหม ถ้าเรา
แคร์ เราก็แคร์ แต่วิธีการนะ เวลาวิธีการจะแก้ไขคน แก้จิตแก้ยากมาก ยิ่งถ้าเขารู ้นะ เวลาเราอยู่
กับหลวงตา ท่านจะดัดแปลงใคร ท่านจะไม่ให้คนนั้นรู ้ตวั เลย ถ้าคนนั้นรู ้ตวั แล้วนะ
เหมือนกับคนเรารู ้โจทย์แล้วมันแก้ยาก การแก้นะ แต่พอแก้ถึงที่สุดแล้วเรารู ้ว่าเราได้รับการ
แก้ไขมานะ มันจะซาบซึ้ง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเล็งญาณ จะรื้ อสัตว์ขนสัตว์ ท่านก็ไปแก้ของ
ท่าน แล้วเอาของท่านมา ไอ้อย่างนี้มนั อยูท่ ี่อานาจวาสนาของคน อานาจวาสนาของคนถ้ามี
ความสามารถทาได้ก็ได้ ถ้าอานาจวาสนาของคน เราไม่มีความสามารถขนาดนั้น เราก็มีน้ าใจ
ไง เรามีน้ าใจต่อกัน เราทาน้ าใจต่อกัน น้ าใจของเรา
เวลาฝ่ ายบริ หารเขาต้องมีอุเบกขา ถ้าเราไม่มีอุเบกขานะ เราเครี ยด เพราะว่าเราจะ
บริ หารจัดการคนทุกคนให้เหมือนที่เราต้องการ มันเป็ นไปไม่ได้ ถ้ามันเป็ นไปไม่ได้ เขา
เรี ยกว่าอุเบกขา คือเราช่วยเต็มที่ เราทาเต็มที่ อย่างเช่นพ่อแม่รักลูก พ่อแม่รักลูกมากนะ
พยายามจะส่ งเสริ มลูกให้ถึงที่สุดเลย บางคนส่ งเสริ มมันได้มากกว่าพ่อแม่ส่งเสริ มอีก แต่บาง
คนส่ งเสริ มได้สมความปรารถนา บางคนส่ งเสริ มแล้วเขาล้มลุกคลุกคลาน เห็นไหม เราต้อง
อุเบกขา คือทาใจของเรายอมรับความจริ งไง
ถ้าเรามีอุเบกขา คาว่า “อุเบกขา” เขาว่า อุเบกขาเป็ นธรรมหรื อเปล่า อุเบกขาเป็ นธรรม
หรื อเปล่า
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มันก็เป็ นธรรมอันหนึ่ง แต่อุเบกขามันเป็ นแค่เรารู ้เท่า คือเราไม่เดือดร้อนไปกับสิ่ งที่
เป็ นจริ งนั้น เรารู ้เท่าในหัวใจของเรา คือเรารักษาหัวใจของเรา เพราะมันไม่ได้สมความ
ปรารถนา
เราปรารถนาจะให้เขามีความสุ ข เราจะปรารถนาให้เขามีความเข้าใจ แต่เขามีวุฒิภาวะ
แค่น้ นั เขารู ้ไม่ได้ เขารู ้ไม่ได้นะ ถ้าเขารู ้ไม่ได้ เราช่วยเต็มที่แล้ว คาว่า “อุเบกขา” ไม่ใช่ปฏิเสธ
ไม่ทาอะไรเลย
ทาเต็มที่เลย แต่อุเบกขาให้หวั ใจมันไม่หมุนไปกับเขา ทาเต็มที่แล้ววาง อุเบกขา นี้เป็ น
ธรรมของผูบ้ ริ หาร
ฉะนั้น ข้อที่ ๒ “ปัจจุบนั นี้มีพระรุ่ นอาจารย์ จนกระทัง่ พระใหม่ๆ ที่เริ่ มต้นปรารถนา
ธรรมอย่างแรงกล้า แต่พอสู ้ไปๆ แล้วกลับเวียนลงมาเพราะเหตุอะไร ความตั้งใจมากไป เคร่ ง
เกินไป แล้วไม่ได้ดงั่ ใจ หรื อคิดถึงการกินอิ่มนอนอุ่น”
ไอ้กินอิ่มนอนอุ่น ทุกคนก็ปรารถนาทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้ คนมีเป้าหมายนะ เวลาองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเป้าหมาย ไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ไปเที่ยวสวนนัน่ น่ะ
เป็ นตัวจุดประเด็น
ไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เอ๊ะ! เราต้องเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายอย่างนี้
ด้วยหรื อ ถ้าเราเป็ นจักรพรรดิ เราก็ตอ้ งเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายอย่างนี้เหมือนกัน มันก็
ต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ ท่านถึงเสี ยสละ แล้วท่านเอาจริ งเอาจังของท่าน
การสมบุกสมบันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน่ น่ะเป็ นคติเป็ นตัวอย่าง ครู
เอกของโลก เป็ นศาสดา เราเอาตัวนี้เป็ นตัวตั้ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เป็ น
กษัตริ ย ์ แล้วถ้าได้เป็ นกษัตริ ยแ์ ล้วจะได้เป็ นจักรพรรดิเพราะมีปัญญามาก จะรวบรวมแว่น
แคว้นในอินเดียเป็ นประเทศขึ้นมา
นี่ไง คนมีอานาจวาสนาขนาดนั้นยังเสี ยสละมา แล้วพวกเรามันมีอะไร ถ้ามันไม่มี
อะไร เราวาง ถ้าวางในหัวใจได้นะ ความดารงเป็ นอยูต่ ่างๆ ไม่มาเป็ นประเด็นเลย
แต่ถา้ บอกว่า “หรื อคิดถึงการกินอิ่มนอนอุ่น”
ถ้าคิดถึงการกินอิ่มนอนอุ่น เราจะเป็ นพระอาชีพ หรื อจะอาชีพพระล่ะ ถ้าอาชีพพระ
อาชีพว่าเป็ นพระ เอาความเป็ นพระนั้นมาเป็ นอาชีพหรื อ
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ถ้าเราเป็ นพระอาชีพ ไม่ใช่อาชีพพระ เราเป็ นพระเลย ถ้าเราเป็ นพระนะ สิ่ งต่างๆ สิ่ ง
ความเป็ นไปทางโลกมันไม่เป็ นประเด็นอยูแ่ ล้ว ถ้าไม่เป็ นประเด็นอยูแ่ ล้ว เรามุมานะได้ ถ้าเรา
มุมานะของเรา เราทาของเรา มันจะเป็ นประโยชน์กบั เรา ถ้าประโยชน์กบั เรานะ การกระทา
ต่างๆ มันก็เป็ นไปได้
ฉะนั้น ไอ้เรื่ องที่ว่า “ปัจจุบนั นี้มีพระรุ่ นอาจารย์ หรื อพระใหม่ๆ ที่เริ่ มปรารถนาธรรม
อย่างแรงกล้า แต่สู้ไปสู ้มาทาไมกลับเวียนลงมา”
กลับเวียนลงมา อันนี้อยูท่ ี่วาสนาคน ถ้าเวียนลงมานะ เราฟังเทศน์ก็เข้าใจได้ การฟัง
เทศน์ เวลาหลวงตาท่านบอกนะ ถ้าพระจะรู ้ว่ามีวุฒิภาวะขนาดไหน เวลาท่านเทศนาว่าการ
เหมือนเปิ ดอก ถ้าเปิ ดอกนะ พูดถึงศีลถูกต้องไหม พูดถึงสมาธิถูกต้องไหม พูดถึงปัญญา
ปัญญาขั้นไหน
เวลาพูดถึงปัญญาๆ ในปัจจุบนั นี้นะ โดยทัว่ ๆ ไป เวลาเทศนาว่าการ พูดถึงธรรมะของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พูดถึงพระไตรปิ ฎก อู๋ย! ทุกคนซาบซึ้งมาก อันนั้นเป็ น
ธรรมะในพระไตรปิ ฎก อันนี้เป็ นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นปัญญา คือ
ทางวิชาการ คือทฤษฎีที่ใครเอามาอ้างอิงได้ท้ งั นั้นน่ะ
แต่เวลาอ้างอิงแล้ว เขาเรี ยกว่ามันจะมีวิธีการ มันจะมีอุบายกลเม็ดของการกระทา อัน
นี้หลวงตาท่านบอกว่า ถ้าคนที่มีคุณธรรมในหัวใจจะปิ ดอย่างไรก็ได้ ฟังน่ะฟังออก
ฟังออกหมายถึงว่า ก็เหมือนกับเรา เราแนะวิธีการทางาน ถ้าแนะวิธีการทางาน คนที่
ไม่เคยทางานมันจะแนะวิธีการทางานนั้นถูกต้องได้ไหม มันจะแนะวิธีทางานไม่ถูกต้อง แต่
คนที่ทางานประสบความสาเร็จแล้วแนะวิธีการทางาน บอกได้ถูกต้องหมดเลย แล้วคนที่เคย
ทางานมาแล้วมันฟังมันรู ้เลย
คนที่เคยทางานอย่างนี้มาแล้ว เวลาเขาแนะการทางานอย่างนี้ๆ เพราะเราก็ทาของเรา
มา พอเราทาของเรามา แนะวิธี ๑ ๒ ๓ ๔ โอ๋ ย! มันถูกต้องหมด บางคนแนะวิธีการที่ ๑ ถูก ที่
๒ ไม่มี ก็ได้ ๑
ถ้าแนะ ๑ ได้ถูก แนะ ๒ ได้ถูก แนะ ๓ ได้ถูก แนะ ๔ ได้ถูก มันถูกต้องดีงามไปหมด
ถ้ามีคุณธรรมแล้วจะผิดอย่างไรก็รู้ แต่ถา้ ไม่มีคุณธรรมนะ พูดอย่างไรก็ผรู ้ ู ้มี ถ้าผูร้ ู ้มี เขาก็ทา
ผิด เขาก็ไม่ได้จริ งของเขา ถ้าเขาไม่ได้จริ งของเขา
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นี่พูดถึงว่า สิ่ งที่พระเขาพยายามปฏิบตั ิธรรมด้วยแรงกล้า สู ้ไปสู ้มาเลยเวียนกลับมา

ปรารถนาแรงกล้ า เหล็กกล้ า หลวงตาท่านพูดบ่ อย กล้ าจนบิ่นก็ไม่ถูกต้ อง กล้ า
ต้ องกล้ าหาญ แต่ กล้ าหาญในธรรมวินัย กล้ าหาญแล้ วมันมีธรรมวินัยอยู่ กล้ าหาญอยู่ในนี้
ไง มันไม่เหมือนทางโลก ทางโลกเวลากล้ าหาญมันมุทะลุไปได้ หมดเลย แต่ นี่เราจะมุทะลุ
ขนาดไหนมันก็มศี ีล ธรรมวินัยคือศีล เรากล้ าหาญขนาดไหนเราก็ไม่กล้ าหาญทะลุถึงศีล
นีอ้ อกไป เราจะกล้ าหาญอยู่ในศีลในธรรม แต่ มคี วามกล้ าหาญ กล้ าหาญทีไ่ หน
กล้ าหาญ เวลาฉันแล้ ว อยู่ในกุฏิ นั่งตลอดรุ่ง นั่ง ๒๔ ชั่วโมง เดินจงกรม อด
อาหาร ๗ วัน ๗ คืน นี่กล้ าหาญต้ องกล้ าหาญอย่ างนี้ เวลากล้ าหาญ เรากล้ าหาญของเรา
เราปฏิบัติต่อเนื่องของเรา เราต้ องกล้ าหาญอย่ างนี้ เวลากล้ าหาญ นั่งสมาธิ เรากล้ าหาญ
กับเรา เวทนาเกิดโหมขนาดไหน เราสู้ กับมัน เรากล้ าหาญทีน่ ี่ เราไม่ใช่ กล้ าหาญจะไปอวด
ใคร จะไปกล้ าหาญให้ ใครยอมรับเรา ตายหมด
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปริ นิพพานไปแล้ว ใครจะยอมรับใครล่ะ จะสู งส่ งดี
งามขนาดไหน ตายหมด เอาสิ่ งนั้นมาอวดกันได้อย่างไร แต่ถา้ กล้าหาญในหัวใจนี้สิ กล้าหาญ
ที่นี่
เขาว่า “มีความปรารถนาแรงกล้า สู ้ไปสู ้มาก็เวียนลงมา”
เวียนลงมานี่มนั ก็แบบว่า การประพฤติปฏิบตั ินะ ถ้าเราเป็ นพระที่ดี รุ่ นครู บาอาจารย์
หรื อพระใหม่ๆ ก็แล้วแต่ ถ้าอยูใ่ นศีลในธรรม นัน่ เป็ นพระที่ดีแล้ว เป็ นสิ่ งที่น่ากราบไหว้ น่า
เคารพบูชาแล้ว มีศีลธรรม
โบราณเขาบอกว่า อย่าไปติเตียนพระนะ พระศีลท่าน ๒๒๗ เราแค่ศีล ๕ เราไม่ควร
ไปติเตียนเขา เพราะศีลเราอ่อนกว่า
นี่ก็เหมือนกัน ถ้าพูดถึงผูบ้ วชเป็ นพระแล้วอยูใ่ นศีลในธรรม เราก็น่าเคารพกราบไหว้
เพราะศากยบุตรพุทธชิโนรส องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาตั้งแต่ตรัสรู ้ธรรมขึ้นมา จะ
มีพระ มีสมมุติสงฆ์บวชเข้ามาอยูใ่ นสังฆะนี้ แล้วสื บต่อศาสนากันมา เวลาบวชพระ อย่างน้อย
๕ องค์ ถ้าโดยปกติ ๑๐ องค์ข้ นึ ไป บวชเป็ นพระ
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การบวชสื บต่อเป็ นพระ บวชมาเพื่อจรรโลงศาสนา สิ่ งที่จรรโลงศาสนานะ ถ้าเขาเป็ น
พระที่มีศีลมีธรรม อย่างนี้ก็เคารพบูชาได้แล้ว อยูใ่ นศีลในธรรมคือว่าเป็ นพระโดยสมบูรณ์
แล้ว แต่ทีน้ ีเป็ นพระโดยสมบูรณ์แล้ว แต่จะเป็ นพระแท้ ถ้าจะเป็ นพระแท้ พระในหัวใจ
ถ้าพระในหัวใจ ถ้าท่านประพฤติปฏิบตั ิได้สมความปรารถนา เราก็ยงิ่ สาธุ เพราะเป็ น
เนื้อนาบุญของโลก เนื้อนาบุญที่สะอาด เนื้อนาบุญที่ดี มันจะทาให้เราทาบุญกุศลได้ผลบุญ
เพิ่มพูนขึ้นมา ถ้าเป็ นเนื้อนาบุญของโลก เราก็สาธุ
แต่ถา้ ท่านประพฤติปฏิบตั ิเป็ นเนื้อนาบุญของโลก เป็ นพระแท้ข้ นึ มาไม่ได้ ท่านเป็ น
พระที่อยูใ่ นศีลในธรรม เราก็เคารพบูชาได้ ถ้าในศีลในธรรมนะ เพราะการประพฤติปฏิบตั ิมนั
อยูท่ ี่อานาจวาสนาเหมือนกัน
ดูสิ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่า เรานี้เป็ นคนอานาจวาสนาน้อย
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดเองนะว่าตัวท่านเป็ นคนที่อานาจวาสนาน้อย เพราะท่านมี
อายุแค่ ๘๐ ปี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี แล้วองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า พระศรี อริ ยเมตไตรยข้างหน้าจะมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี
เวลาพระศรี อริ ยเมตไตรยมาเกิดจะเป็ นกษัตริ ย ์ เป็ นจักรพรรดิอยู่ ๔๐,๐๐๐ ปี แล้วจะ
ออกบวช ออกบวชแล้วจะได้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นพระศรี อริ ยเมตไตรย
จะมีอายุยนื อีก ๔๐,๐๐๐ ปี แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอายุ ๘๐ ปี ท่านถึงบอกเรา
เป็ นคนมีอานาจวาสนาน้อย
เราพูดอย่างนี้ให้เห็นว่า การแข่งขันกันด้วยอานาจวาสนา การแข่งขันกันด้วยบุญกุศล
มันแข่งขันกันไม่ได้ การที่คนที่ปฏิบตั ิแล้วมันจะมีอานาจวาสนา เพราะเขาได้สร้าง
เห็นไหม เมื่อวาน เมื่อวานอดีตชาติ เขาได้ทาของเขามา ถ้าทาของเขามา จิตใจของเขา
พันธุกรรมของเขา เขามีทศั นคติที่ดีอย่างนี้ เขามีความรู ้ความเห็นที่ว่าเขาจะเป็ นแนวทางนี้
เวลาความคิดของเขา แล้วคิดบวก ทาสัมมาสมาธิแล้วบวกเข้าไปในมรรคในผล ในมรรคใน
ผลคือธรรมจักร คือภาวนามยปัญญา ความคิดแบบนี้บวกกับธรรมที่เกิดมาเป็ นมนุษย์แล้ว
บวกกับสัจธรรม บวกกับมรรค อริ ยสัจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับจิตใจประเภท
นี้มนั เข้ารวมกัน มันพัฒนาต่อกัน มันก็ชาระล้างกิเลสเป็ นชั้นเป็ นตอนเข้าไป นี่คืออานาจ
วาสนาของเขา
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แต่เรา เราสร้างอานาจวาสนาเหมือนกัน เกิดเป็ นมนุษย์เหมือนกัน อยากบวช
เหมือนกัน บวชมาแล้วนะ แต่อานาจวาสนาของเรามันลุ่มๆ ดอนๆ อานาจวาสนาของเรามันยัง
ไม่มชั ฌิมา คือว่ามันไม่สมดุลของมัน เวลาปฏิบตั ิแล้วมันก็กระเท่เร่ มันก็เอียง มันก็พลิก มันก็
คว่า เราก็พยายามอยูน่ ี่ แล้วปฏิบตั ิไม่ได้สักที ทาอย่างไรล่ะ
ไอ้วาสนาอย่างนี้ เราจะไปบังคับหรื อเราจะไปก็อปปี้ เราจะให้มนั เป็ นไป มันไม่ได้
ปลูกทุเรี ยนก็ได้ทุเรี ยน ปลูกเงาะก็ได้เงาะ ปลูกหญ้าคามันก็ได้หญ้าคา นี่ก็เหมือนกัน จิตใจที่
ทาสิ่ งใดมา ตรงนี้มนั มีกรรมเก่านี่ไง พระพุทธเจ้าถึงให้เชื่ อกรรมๆ

พระพุทธศาสนาให้ เชื่ อกรรม เชื่ ออย่ างนี้ เชื่ อกรรม เชื่อทีม่ าทีไ่ ป เชื่ อในปัจจุบันที่
มันมีกาลังมากน้ อยขนาดไหน เชื่ อถึงกรรมดีกรรมชั่วส่ งไปในอนาคต นี่เชื่ อกรรม คือเชื่ อ
เหตุ เชื่ อผล เชื่อความจริง
แต่ในพระพุทธศาสนาบอกให้เชื่อกรรม ไอ้พวกเราก็เชื่อกรรม เลยงอมืองอเท้าไง ถ้า
เชื่อกรรมก็ เออ! กรรมก็ลอยมาเอง เดี๋ยวกรรมมันก็ลอยมาบนฟ้าก็ตกใส่ หวั โอ๋ ย! เดี๋ยวกรรม
จะดีข้ นึ มาเอง...มันไม่มี พระพุทธศาสนาไม่มีของฟรี ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ใครทาสิ่ งใดได้
อย่างนั้น ทาทางโลกก็ได้ทางโลก ทาทางธรรมก็ได้ทางธรรม ถ้ามีอานาจวาสนานี้
เพราะเขาถามว่า “พระที่ปฏิบตั ิแรงกล้า แล้วทาไมมันเวียนกลับมา”
ถ้าเวียนกลับมา มันก็ดว้ ยเหตุผลมากมาย คือว่าเขาถามว่ามันตั้งใจมากเกินไปหรื อเปล่า
เคร่ งเกินไปหรื อเปล่า
ไม่เคร่ ง เคร่ งเกินไปนี่ดี เหมือนกับเราเคร่ งเกินไปคือว่าเราระวังตัวมากที่สุด ดีที่สุด
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดไว้ก่อนนิพพาน “ภิกษุท้ งั หลาย เธอจงพิจารณาสังขารด้วย
ความไม่ประมาทเถิด โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลย”
ความไม่ประมาทเลินเล่อ พระพุทธเจ้าฝากไว้เป็ นคาสุ ดท้าย คาสุ ดท้ายขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะปริ นิพพาน อย่าประมาท อย่าประมาท
ถ้าไม่ประมาทปั๊บ เคร่ งเกินไปดีแล้ว ไม่ประมาท ฉะนั้น สิ่ งที่ว่า เขาตั้งใจมากเกินไป
หรื อเปล่า เคร่ งเกินไปหรื อเปล่า
อันนี้ถามเพราะว่าอยากให้เขาเป็ นอย่างที่เราหวังใช่ไหม อยากให้พระทุกองค์เป็ นพระ
ที่ดีหมดเลย ก็ตอ้ งไปที่โรงหล่อเนาะ โรงหล่อหล่อพระ พระแก้วมรกตนี่เนาะ หล่อมาแล้วก็
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เรี ยงเลยนะ ต่อไปเวลานิมนต์พระไปฉันที่บา้ นก็เอาพระแก้วไปตั้งไว้ ๕ องค์ นี่พระแท้ พระ
แก้ว ไม่ใช่พระคน เอาพระแก้ว
คือเราหวัง เราคาด ทุกคนก็คาดก็หวังอยากได้ของดีท้ งั นั้นน่ะ ฉะนั้น เขาเรี ยกว่าเกิด
ร่ วม เกิดสหชาติ เกิดร่ วมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เราภูมิใจมากนะ เมื่อก่อนพูดมาก เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าพูด เพราะเดี๋ยวนี้คาพูดเรา คนเอา
ไปวินิจฉัยเยอะไง เมื่อก่อนจะพูดบ่อยมากตอนที่มาอยูโ่ พธารามใหม่ๆ บอกว่าเราภูมิใจมาก
ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็ นลูกศิษย์ครู บาอาจารย์ เพราะถ้าไม่มีครู บาอาจารย์ ในการปฏิบตั ิของเรา
เรารู ้ว่าเราจะต้องเป็ นไอ้โคถึก มันจะต้องขวิดเขาไปทัว่ อยูใ่ นป่ ามันจะขวิดต้นไม้ไปทัว่ เพราะ
ตามประสาของโคถึก ตามประสาของการปฏิบตั ิที่เราไม่รู้เห็นรู ้จริ ง มันก็จะดันไปตาม
ความรู ้สึกของตัว
แต่น้ ีเพราะเรามีครู บาอาจารย์ท่านก็กระทืบเอาหัวแบะหัวแบนเลย เวลาขึ้นไปโต้เถียง
กับท่าน ท่านล่อเอาจนหัวแบะหัวแบน แล้วถ้าท่านไม่มีความรู ้จริ ง เราจะยอมให้เขากระทืบ
ไหม ถ้าท่านไม่รู้จริ ง ท่านไม่มีเหตุมีผล ด้วยเหตุดว้ ยผลที่ชนะเหตุผลในหัวใจของเรา เราจะ
ยอมรับไหม
ฉะนั้น เวลาเราพูดนะ เมื่อก่อนจะพูดบ่อยมากว่าภูมิใจมากที่เกิดมาพบครู บาอาจารย์
ถ้าเราเกิดมาไม่พบครู บาอาจารย์ เราก็ตอ้ งดันของเราไปเอง ความรู ้ความเห็นในใจมีมากน้อย
ขนาดไหน เราก็ตอ้ งดันไปตามทิฏฐิมานะของเรานี่ล่ะ
รู ้นะ หลวงปู่ ดูลย์บอก เห็นจริ งไหม จริ ง แต่ความเห็นนั้นไม่จริ ง ลองไปปฏิบตั ิดูสิ
เห็นจริ งไหม จริ ง เกิดนิมิต เกิดความเห็นจริ งไปหมดเลย แต่ความเห็นนั้นไม่จริ ง แล้วเรา
แยกแยะได้อย่างไรล่ะ จริ งหรื อไม่จริ ง แต่พอมีครู บาอาจารย์ท่านกระทืบเอาจนต้องยอมรับว่า
เออ! จริ ง
ใหม่ๆ ก็ยงั งงๆ อยูน่ ะ เวลากระทืบมาก็ยงั งงๆ อยู่ เพราะอะไร เพราะเรารู ้เราเห็นมา
อย่างนี้ แล้วท่านบอกว่าของเราเก๊ อู๋ย! มันไม่ยอมหรอก แต่เพราะท่านจริ ง ท่านจริ งเพราะท่าน
มีหลักเกณฑ์ ท่านมีเหตุผล ท่านอัดเราจนเราต้องยอม พอยอมขึ้นมาก็ โอ้โฮ!
อย่างที่หลวงตาว่า เวลาท่านไปบรรลุธรรมที่ดอยธรรมเจดีย ์ จะกราบพระพุทธเจ้าร้อย
หน จะกราบพระพุทธเจ้าพันหน โอ๋ ย! มันจะกราบ มันซาบซึ้ง
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ไอ้นี่ก็เหมือนกัน เวลาท่านกระทืบจนเราหูตาสว่างขึ้นมา อูฮ้ ู! แต่ตอนที่ยงั ไม่หูตา
สว่างนะ ไอ้ควายตูม้ นั จะชนนะ ฮึ่มๆๆ มันจะขวิด แต่ถา้ เหตุผลมันลงแล้ว อ๋ อ!
ที่เราเกิดมาทันครู บาอาจารย์ เกิดร่ วมสมัย แล้วต่อไปเราถึงพูด ต่อไปอนาคตนะ ครู บา
อาจารย์ที่เป็ นจริ งที่พระแท้ๆ มันไม่มี มันมีแต่พระที่อยูใ่ นศีลในธรรม เราก็น่าเคารพบูชา
แหละ แต่ถา้ พระแท้มนั มี มันมีในหัวใจ
แล้วต่อไปพระแท้มนั ฝึ กยาก มันจะฝึ กได้มนั ก็ตอ้ งไปหล่อพระแก้วนัน่ น่ะ หล่อเอา
โรงหล่อที่หล่อแก้ว แต่พระแท้มนั จะหาได้ยากขึ้นเรื่ อยๆ แล้วคนที่เกิดมาไม่พบมันต้องปฏิบตั ิ
เอาเองไง ถ้าไม่ได้พบ เราต้องปฏิบตั ิเอาเอง
เราพูดถึงหลวงปู่ มัน่ นะ หลวงปู่ มัน่ ท่านปฏิบตั ิแล้วท่านติดขัด ท่านไปหาหลวงปู่ เสาร์
หลวงปู่ เสาร์บอกว่า “เราแก้ท่านไม่ได้หรอก ปัญญาท่านเยอะท่านต้องแก้ตวั เอง”
ทีน้ ีหลวงปู่ มัน่ ในประวัติหลวงปู่ มัน่ ท่านก็บอกว่า มันไม่มีใครเป็ นที่ปรึ กษา ไม่มีใคร
คอยบอกคอยแนะ ก็ตอ้ งพยายามค้นคว้าของตัวไปเอง แล้วก็ตอ้ งระวังเอง ระวังว่ามันจะหลุด
ไปทางไหน ปฏิบตั ิเองมันก็ยากอยูแ่ ล้ว ยังจะต้องระวังใจของตัวเองอีก ไม่ให้มนั แฉลบไปทาง
ไหนๆ นี่หลวงปู่ มัน่ นะ แล้วพอท่านสาเร็จแล้วท่านเป็ นครู บาอาจารย์ ท่านจะสอนพวกเรา
ท่านถึงบอกว่าการแก้จิตแก้ยากนะ
คาว่า “แก้ยาก” เพราะท่านเคยแก้ท่านมา คาว่า “แก้ยาก” เพราะท่านทุกข์ท่านยากมา
ไอ้คนที่ไม่เคยทุกข์ไม่เคยยากมามันไม่รู้อะไรแก้ง่าย อะไรแก้ยากหรอก มันพูดไปปากพล่อยๆ
แต่ไอ้พวกที่แก้จิตมา ไอ้พวกที่ดูแลมา การแก้จิตแก้ยาก หลวงปู่ มัน่ ท่านพูดบ่อย
หลวงตาท่านพูดให้ฟัง ยิง่ เวลาช่วงสุ ดท้ายของท่านนะ “หมู่คณะให้ปฏิบตั มิ านะ แก้จิตแก้ยาก
นะ ผูเ้ ฒ่าจะแก้ว่ะ ผูเ้ ฒ่าจะแก้ว่ะ” เพราะอะไร เพราะท่านแก้ของท่านมา ท่านล้มลุกคลุกคลาน
มา คนที่ทามานะ โอ้โฮ! มันทุกข์ยากมามาก มันระวังมาก
แต่ในปัจจุบนั นี้ “ทาอย่างไรก็ได้ ไม่ตอ้ งพุทโธ ทาอะไรก็ได้” เพ้อเจ้อทั้งนั้น เพ้อเจ้อ
ไม่มีเหตุมีผล ไม่มีที่มาที่ไป แต่เอาความมักง่าย เอาความสุ ขเอาเผากิน เอาอย่างนั้นแล้วมาพูด
กัน ให้เป็ นพระที่มีศีลยังเป็ นไปไม่ได้เลย
พระที่มีศีลมีธรรมเป็ นพระที่ดีอยูใ่ นศีลในธรรม ก็น่าเคารพบูชาแล้วถ้าเป็ นพระที่ดี ไอ้
บอกว่า ทาได้ดี ทาได้ง่าย ลัดสั้น โกหกหรื อเปล่า ถ้าโกหกมันก็ไม่มีศีลไง
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เขาว่าเป็ นพระแท้ พระแท้มนั เป็ นพระแท้ในใจ แต่ถา้ บอกว่ามันลัดมันสั้น มันปฏิบตั ิ
ได้ง่าย มุสาหรื อเปล่า ถ้ามุสานี่ผิดศีลไหม เราจะมีศีลมีธรรมไหม
นี่ไง เพราะคาถามเขาบอกว่า แล้วพระที่เขาเคร่ ง เขาเกร็ ง อันนี้เราพูดเพราะว่าเขาพูด
กันไปไง ฉะนั้น เขาบอกว่า “ให้หลวงพ่อเล่าประสบการณ์”
ประสบการณ์ เราก็เจอมาเยอะ เราก็ไปเจอพระหลอกเรามาเยอะ บวชใหม่ๆ เราโดน
หลอกมาเยอะ เพราะโดนหลอกมามาก แล้วพอปฏิบตั ิ จะรู ้ว่าโดนหลอกต่อเมื่อปฏิบตั ิแล้วเข้า
ทาง พอมาถูกทาง เพราะคนเดินหลงทาง แล้วคนมาเดินถูกทาง จะรู ้เลยว่าที่หลงทางนี้เป็ น
อย่างใด
คนเราหลงทางไป แต่ยงั ไม่เดินถูกทาง จะไม่รู้เลยว่าไอ้ที่หลงทางมานั้นหลงหรื อเปล่า
เพราะมันเดินไป แต่คนที่หลงทางไปแล้ว แล้วเดินมาถูกทาง มันจะรู ้เลย ที่เดินมานั้นหลง มัน
ถึงได้หลงทางไป พอเดินมาถูกทาง อ๋ อ! ทางจริ งมันเป็ นแบบนี้
ถึงได้บอกว่า กูโดนหลอกมาเยอะไง กูโดนหลอกมาเยอะ แต่พอกูมาเจอครู บาอาจารย์
ของกู ของจริ ง ถึงได้ภูมิใจ ภูมิใจมาก
ฉะนั้น เวลาเราพูดถึงธรรมะ เราพูดเพราะเรามีความรู ้สึกอย่างนี้ มีความคิดอย่างนี้
เวลาพูดมันถึงพูดรุ นแรง คาว่า “รุ นแรง” รุ นแรงกับกิเลสไง รุ นแรงกับความรู ้สึกภายในใจ
รุ นแรงกับไอ้ความคุน้ เคย ไอ้กิเลสมันพอกหัวใจ ถ้าไม่รุนแรง มันไม่ได้ขยับเขยื้อน มันไม่
ตื่นตัว ไม่ยอมแก้ไข ไม่ยอมเป็ นจริ ง นี่ไง การแก้จิตมันเลยแก้ยาก เอวัง
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