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ถาม : เรื่อง “รายงานเพิม่เตมิ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ โยมขอขยายความเพิม่เตมิจากทีไ่ดร้ายงานไป 

๑. ตอนทีโ่ยมรอ้งไหส้ะเทอืนใจ มนัสะเทอืนใจมากกว่าครัง้แรกที่เหน็อาการ

ของจติตอนทีโ่ยมเห็นเหตุมาจากความไม่พอใจ และค าเทศน์ของหลวงพ่อผุดขึน้มา 

อารมณ์สะเทอืนใจมนัพุ่งออกมาเหมอืนก๊อกแตก อยากรอ้งไห้ออกมาดงัๆ แบบ

รอ้งไหใ้หบ้า้นแตก แต่ตอ้งเอามอือุดปากไว ้ น ้ามูกน ้าตาไหล อนาถใจกบัตวัเอง สลด

สงัเวชกบัตวัเองว่า “เป็นเพยีงแค่อารมณ์ ท าไมเราเป็นได้ขนาดนี้” เดนิจงกรมไปตอ้งหยุด

รอ้งไหแ้ล้วลงไปกองกบัพืน้ระเบยีง สะเทอืนใจ ซาบซึ้งใจ กม้กราบพระพุทธเจา้ ขอบ

พระทยัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทีค่น้พบความจรงิแลว้น ามาบอก ขอบคุณ

หลวงพ่อทีส่ ัง่สอน เตอืนสต ิเขยีนไปก็รอ้งไหไ้ปค่ะ 

ระหว่างวนัที่ไดส้่งข้อความบอกเพื่อนกลัยาณธรรมถงึประสบการณ์ทีพ่บมา เล่าให้

เขารู ้น ้าตาจะไหล ตอ้งสะกดกัน้ไว ้เกรงว่าเพื่อนร่วมงานจะตกใจ 

๒. ตอนทีโ่ยมฟังเทศน์หลวงพ่อระหว่างนัง่สมาธิ ตอนนัน้จากหลบัๆ ตื่นๆ ตื่น

เตม็ตา ตวัชาเพราะความกลวัมากๆ แต่พอกลบัมาฟังอีกครัง้ในวนัใหม่ กลบัไม่เจอจุดที่

สะเทอืนใจและกลวั แถมยงัไม่แน่ใจว่าฟังธรรมกณัฑไ์หนระหว่าง ๒ กณัฑท์ีท่ าใหก้ลวั

และสะเทอืน 

๓. ตอนทีโ่ยมเขยีนรายงานส่งหลวงพ่อเสรจ็ถงึไดห้ลบัไป พอรูส้กึตวัตื่นแวบ็ 

โยมเหน็เดก็ผูห้ญงิผูกผมจุก ๒ ขา้งแสยะยิม้ใหก้บัโยม เหน็ฟันสเีหมอืนเหลก็แหลมคม

เหมอืนฟันปลา พอเหน็แวบ็ จติมนับอกพบั! ขึน้มา “หลานกเิลส” 



ใจสงัเวช ๒ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ตอนนัน้ไม่ไดม้คีวามรูส้กึกลวัเฉยๆ ระหว่างตื่นและท ากจิกรรมตา่งๆ สงัเกต

ตวัเองเหมอืนเบาๆ ปล่อยอะไรไดไ้ปหนึ่งเปลาะ กงัวลลกึๆ เพลาลงไป แต่กย็งัไม่หมด

ไป 

ถงึทีท่ างาน เริม่ท างานไดช้ัว่โมงกว่าๆ อยู่ๆ ความกลวักผ็ุดขึน้มา โยมรูว่้า

จะเจอหลานกเิลสเล่นงานแล้ว แต่คนละตวัที่เจอไปครัง้ก่อน ตอ้งตัง้สตคิุยกบัคนอื่น

และท างาน ท่องพุทโธสลบักบัปลอบและขู่ไป ใชปั้ญญาไล่ท าใหม้นัสงบตวัลงไดบ้า้ง 

พอบ่ายๆ เผลอ มาอีกแลว้ กท็่องพุทโธๆ ไปเรื่อย ตัง้สต ิแต่ตอนนัน้มนัมแีวบ็เขา้มา 

เริม่รูส้กึสนุก ต้องรบีวางอารมณ์เป็นกลาง เกรงว่าเขาจะรูต้วั เดีย๋วจะเล่นงานเราหงาย

หลงั 

ตอนน้ีโยมใชว้ธิฟัีงเพื่อนร่วมงานพูด กจ็ะท่องพุทโธในใจ หรอืท างานทีไ่ม่

ตอ้งจดจ่อกท็่องพุทโธ แต่ถ้าพมิพง์าน หรอืงานทีต่อ้งใชค้วามคดิ จะหยุดท่อง เอาสติ

จดจ่ออยู่กบังานแทน หากตอ้งคุยกบัใคร พยายามตัง้สตริะวงัไม่ใหต้วัเองไหลตาม

อารมณ์ทีม่ากระทบ และพยายามวางอารมณ์เป็นกลาง รูต้วัว่าเริม่ไม่สบอารมณ์กจ็ะ

หยุด พยายามไม่จมไปอยู่กบัอารมณ์นัน้ๆ 

ตอนน้ีมกีารเปลีย่นแปลงภายในองค์กร งานมปัีญหา หวัหน้ากม็าปรกึษา 

โยมพยายามปลอบและบอกเขาว่าอย่ายดึตดิ อยู่ที่บา้นกเ็จอกระทบ น้องชวนทะเลาะ 

โยมตอ้งควบคุมสตไิม่ไปตอบโต ้ ยอมๆ เขาไป ทัง้  ๆ ทีใ่จมนัไม่ยอม โยมตอ้งปลอบว่า 

ทะเลาะไปกเ็ท่านัน้ ถา้ไปตอบโต ้ เดีย๋วกย็ิง่ฟุ้ง แลว้กย็ิง่ยุ่ง ช่างมนั โยมพยายามคดิอยู่

เสมอ อะไรกเ็กิดขึน้ได ้ อย่าประมาท โยมท าแบบนี้ถูกตอ้งหรอืเปล่าคะ หลวงพ่อเหน็

ว่าควรปรบัปรุงอย่างใด 

ตอบ : ค าถามยาวเหยยีดเลย เอาเริม่ตน้ก่อน เริม่ตน้ว่า “ตอนทีโ่ยมสะเทอืนใจร้องไห ้

มนัสะเทอืนใจมากกว่าครัง้แรก เหน็อาการของจติ ตอนนี้โยมเริม่เหน็ว่ามาจากความไม่

พอใจ เพราะฟังค าเทศน์หลวงพ่อผุดขึน้ อารมณ์สะเทอืนใจมนัพุ่งออกมาเหมอืนอกแตก 

เหมอืนก๊อกแตก อยากรอ้งไห ้มนัสะเทอืนใจมากกว่า” 
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เขาว่าอย่างนัน้นะ ความสะเทอืนใจ เขาว่าเขาสะเทอืนใจตอนทีว่่าพจิารณา

ไปๆ แลว้จติเหน็อาการของจติ คอืจติจบัได ้จติจบัเหตุจบัผลไดท้ีเ่ราจะพจิารณาได ้มนั

สะเทอืนใจมาก แลว้คราวนี้มนัสะเทอืนใจมากกว่าอีก สะเทอืนใจมากกว่า แลว้ท าให้

ตกอกตกใจไปหมดเลย 

จบัสิง่ใดไดแ้ลว้เราพจิารณาของเราไป การพจิารณาของเรานะ การรูก้ารเหน็

ต่างๆ ความทีถ่้ามนัสะเทอืนใจแลว้ จบัสิง่ใดแลว้มนัพจิารณาของมนั มนัเป็นจรตินิสยั

ของคน 

จรตินิสยัของคน เหน็ไหม เวลาหลวงตาท่านพูดถงึอาจารยส์งิหท์อง อาจารย์

สงิหท์องเวลาท่านท าของท่านไป เหน็ไหม มนัเงยีบมนัหายไปโดยทีว่่าไม่บอกขณะ 

ไม่บอกอะไรเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาทีม่นับอกว่ามนัสะเทอืนใจ คราวนัน้มนัสะเทอืนใจ คราวนี้

มนัสะเทอืนใจ นี่มนัจรติของคน มนัจรติของคนนะ เวลามนัสงัเวช ถ้ามนัสงัเวช มนั

สะเทอืนใจ สิง่ทีส่ะเทอืนใจมนักเ็ป็นประโยชน์กบัเราแลว้ แลว้สะเทอืนใจแลว้ถา้จบัสิง่

นัน้น่ะ มนัเป็นอาการทีผ่่านไปแลว้ 

แลว้ถ้าพูดถงึมนัสะเทอืนใจอกี ว่ามนัสะเทอืนใจ 

สะเทอืนใจ เวลามนัพจิารณาไป มนัจบัสิง่นัน้ได ้พจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม 

ถ้าจบัไดแ้ลว้พจิารณาของเราไป ถ้าพจิารณาไปนะ สิง่ทีเ่ราพจิารณา เราพจิารณาเพื่อให้

เรารู้เท่า พจิารณาเพื่อใหเ้ราปล่อยวาง พจิารณาเพื่อไม่ใหส้ิง่นัน้มนัเกดิขึน้มาอกี 

สิง่ทีว่่ากลวัๆๆ สิง่ทีก่ลวั ความกลวั ความต่างๆ มนัฝังใจ ถ้าความฝังใจปับ๊ 

สิง่นี้มนัเป็นปมในใจ ถ้าปมในใจ เหน็ไหม เหมอืนกบัรสของอาหาร รสของอาหาร บาง

รสอาหาร ดูตม้ย า ถ้ามนัขาดพรกิ ขาดตะไคร ้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง รสชาตมินักฟั็น่

เฝือ รสชาตมินัไม่นัน่หรอก 

แต่ถ้ามนัเขม้ขน้ รสชาตมินัจะเขม้ข้น ความเขม้ขน้ เหน็ไหม ถ้ารสของอาหาร 

รสมนัเขม้ขน้ รสมนัเจอืจาง รสต่างๆ มนัอยู่ทีส่่วนผสม อยู่ทีก่ารกระท าของเรา ถ้าอยู่ที่

การกระท าของเรา เราท าสิง่ใดใหม้นัส าเรจ็เป็นอาหารมา ถ้าส าเรจ็เป็นอาหารมา ถ้า
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มรรคมนัสมบูรณ์ อาหารนัน้กลมกล่อม อาหารนัน้รสมนัสมบูรณ ์แตถ่้ามนัขาดสิง่ใดไป 

มนัจดืมนัชดื มนัต่างๆ ไอ้รสนี่มนัแตกต่างกนั 

ฉะนัน้ เวลาถ้าพอมนัสะเทือนใจๆ ส่ิงท่ีมนัรู้มนัเหน็ ไม่ต้องไปยึดมัน่

ถือมัน่มนั เพราะมนัเป็นอดีตไปแล้ว ส่ิงใดท่ีเป็นอดีตไปแล้ว เราปล่อย 

เพราะว่าการปฏิบติัมนัต้องเป็นปัจจุบนัน้ีใช่ไหม 

ถ้าเราเป็นปัจจบุนั สิง่ทีว่่ามนัจะน ้าหูน ้าตาไหล ไอน้ี่มนัเป็นนิสยัของคน เขา

เรยีกว่าคนอ่อนไหว คนอ่อนไหวเป็นอย่างนี้ตลอดไป ถ้าคนเขาไม่อ่อนไหวนะ อารมณ์

มนักระทบขนาดไหนเขากเ็ขม้แขง็ของเขา เขากไ็ม่อ่อนไหวจนน ้าหูน ้าตาไหลของเขา 

ถ้าคนทีเ่ขม้แขง็ไปเจอคนอ่อนไหวนะ พอมอีะไรกระทบกน็ ้าตาไหล เขาบอก 

“เออ! สงสยัไอน้ี่มนัไม่มสีตมิัง้” เขาคดิของเขาไป เหน็ไหม คนเราก าลงัใจของคนมนั

แตกต่างกนั 

แต่ของเราสะเทอืนใจ เรากส็ะเทอืนใจของเรา ถ้าเราสะเทอืนใจแลว้ใหม้นั

ผ่านไป คอือย่าไปตดิ อย่าไปยดึตดิ อย่างนี้ตายเลย ค าว่า “ตายเลย” หมายความว่า 

เวลาเรามฐีานะ ทุกคนเวลาท างานกอ็ยากมบีา้นมรีถเป็นของตวัเองใช่ไหม แลว้พอมี

ฐานะ เขาเริม่มบีา้นหลงัที ่ ๒ แลว้พอมบีา้นหลงัที ่ ๒ จะมคีอนโดอีกนะ แลว้คนคน

เดยีวอยู่ตัง้ ๓ บา้น ๔ บา้น แลว้พะรุงพะรงัไปหมด 

เขามไีวล้งทุน เขามสีมบตัไิว ้ แต่จติใจมนัไม่ไปแบกรบัใหห้นักหน่วงหวัใจไง 

เขามบีา้น ๑๐ หลงัเขายงัวางไดเ้ลย เขามบีา้น ๑๐ หลงั ๒๐ หลงั พออยู่บา้นน้ีกช็ าระ

ลา้งบา้นน้ี อยู่บา้นน้ี ออกจากบา้นน้ีไปอยู่บา้นนัน้ก็มานอนบา้นน้ี พอนอนบา้นน้ี พอ

ออกจากบา้นน้ีไปนอนบา้นนัน้กไ็ปนอนบา้นนัน้ 

ไอน้ี่จะนอนทหีนึ่ง ๑๐ หลงัเลยนะ จะแบ่งตวัเองไปนอน ไปแบกรบัภาระ ก็

ตายน่ะส ิ

วาง มบีา้น ๑๐ หลงั มบีา้น ๒ หลงั หรอืไม่มบีา้นเลย เช่าเขาอยู่ก็อยู่ได้ นี่ก็

เหมอืนกนั อารมณ์ทีม่นัผ่านมาแลว้ มนัสะเทอืนใจแลว้ วางซะ มนัผ่านมาน่ีมนัเป็นคติ
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ธรรม คตธิรรมตอนเราคดิไง เวลาเราออกมาเรากค็ดิไดใ้ช่ไหมว่าเราเคยผ่านสิง่ใดมา

ได ้เราทบทวนไดน้ะ ถ้าเราไม่ทบทวนได ้มรรค ๔ ผล ๔ มนัจะจบลงตรงไหนล่ะ 

มรรค ๔ ผล ๔ นะ โสดาปัตตมิรรค สกทิาคามมิรรค อนาคามมิรรค 

อรหตัตมรรค มนัทบทวนได ้ แล้วถ้ามนัทบทวนไดแ้ลว้ ทบทวนแลว้ เวลาไปรือ้

พระไตรปิฎกมนัเขา้ใจ มนัเพยีะๆๆ เลย 

แต่ถ้ามนัทบทวนแลว้นะ “เอ๊! ของเรามนัดกีว่า ของเราสุดยอดกว่า” อนันัน้

แสดงว่ากเิลส 

สงัเกตได ้ เราไปซื้อของส ิ ของเทยีมสวยกว่าของแทอ้ีก ของแทดู้มนั

ธรรมดาๆ ถ้าของเทยีมน่ีแวววาวน่าดูเลย ถ้าเราบอกว่าเราเก่งกว่า แสดงว่าของ

เทยีมๆ “โอ!้ ปัญญาเราเยอะกว่า ปัญญาเรากวา้งขวางกว่า พระพุทธเจา้สูเ้ราไม่ไดเ้ลย 

อ่านพระไตรปิฎกแลว้ โอโ้ฮ! ปัญญาเราสุดยอดกว่า ดกีว่า”...นัน่แหละของเทยีม แวววาว

เชยีว 

แต่ของแทม้นัเรยีบๆ แต่มนัมคีุณภาพนะ ของแทน้ีข่องจรงิ ของแท ้ ถ้าเรา

พจิารณาแลว้เราไปเทยีบ เราไปเทยีบกบัพระไตรปิฎก เราจะเกบ็ไวเ้พื่อเทยีบเคยีง เพื่อ

ว่าเราเคยรูเ้คยเหน็สิง่ใดมา ถา้เคยรูเ้หน็สิง่ใดมา สิง่นัน้ถ้าธรรมะกบัธรรมะมนัเขา้กนั 

ไอน้ี่สะเทอืนใจแลว้กส็ะเทอืนใจ สะเทอืนใจกจ็ะเอาสะเทอืนใจ มาใสส่ะเทอืนใจ 

สะเทอืนใจกเ็กดิน ้าตา มนักร็้องไหอ้ยู่นัน่น่ะ มนักร็้องไหอ้ยู่นัน่น่ะ ไดตุ้๊กตาทอง ดารา

เจา้น ้าตาไง ไดอ้อสการเ์ลยล่ะ ได ้๒ ตวั ๓ ตวั 

เราไม่ได้ปฏิบติัเอาออสการ ์ เราปฏิบติัเอาความสขุ เราปฏิบติัเอาความ

จริง ปล่อย ปล่อยเลย วางไว้เลย 

เหน็ไหม เวลาใจมนัสงัเวช ใจมนัสงัเวช มนัสงัเวชใจนะ เวลาครูบาอาจารย์

ของเรา เขาเรยีกธรรมสงัเวช เวลาหลวงตา น ้าตาท่านไหลพรากไหลพรูเลย ถ้ามนั

สงัเวช เขาเรยีกขนัธ์ท างาน จติใจนี้มนัอยู่ในธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เวลามนัสะเทอืนใจ 

หวัใจมนัสะเทอืนใจ 
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สะเทอืนใจ เหมอืนเรา เวลาเราสะเทอืนใจ ขนลุกเลย ไอข้นลุกมนัสะเทอืนใจได้

อย่างไร สะเทอืนใจกค็อืสะเทอืนใจ สะเทอืนใจท าไมขนมนัลุกล่ะ เพราะมนัสะเทอืนใจ

ใช่ไหม ใจมนัสะเทอืนใจ แต่ธาตุขนัธ์ เพราะว่าใจมนัอยู่ในธาตุขนัธ์นี้ มนัแสดง

ปฏกิริยิานี่ขนลุกเลย ขนัธ์มนัท างาน 

หลวงตาเวลาน ้าตาไหลนี่ขนัธ์มนัท างาน ขนัธ์มนัท างานแลว้ มนัท างานเพราะ

อะไร เพราะมนัสะเทอืนหวัใจ มนัไม่ไดทุ้กข์ไม่ได้ยาก มนัสะเทอืนหวัใจ อนันัน้มนัเป็น

สิง่ทีว่่าธรรมสงัเวช มนัเกดิความสงัเวช มนัเกดิความสะเทอืนใจ 

ถ้ามนัเกดิธรรมสงัเวช มนัเกดิสะเทอืนใจนะ เราสะอกึสะอื้นมนัอกีเรื่องหนึ่ง 

แต่นี่บอกว่ามนัสะเทอืนใจ มนัสะอกึสะอื้น 

เราไปเอาความสะอกึสะอื้นเป็นเป้าหมาย เป็นตวัตัง้ แล้วใจเราไปอยู่ไหนล่ะ แลว้

ธรรมะมนัอยู่ไหนล่ะ 

ธรรมสงัเวชไง เราวางไว ้แล้วเราท าของเราไป 

นี่พูดถงึว่ามนัสะเทอืนใจนะ มนัสะเทอืนใจมาก จะบอกว่ามนัสะเทอืนใจมาก 

แลว้กว่็าเอาสะเทอืนใจนัน้ มนัจะรอ้งห่มรอ้งไห ้ แลว้เราพยายามอดกลัน้ไว ้ เราอด

กลัน้ไว้ 

เราร้องไหก้ไ็ด ้ เวลาเราอยู่คนเดยีวไม่มใีครเหน็ ร้องเลย แต่รอ้งเบาๆ อย่าให้

เสยีงออกนอกบา้น รอ้งของเรานะ ใหม้นัเตม็ทีเ่ลย ให้มนัสะใจเลย แลว้กจ็บ 

ไอน้ี่มนัไปหยุดของมนันะ รอ้งกร็้อง ร้องไห้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พูดไวน้ะ คนเราเกดิมามทีุกข์มยีาก 

น ้าตาไหลรอ้งไหแ้ต่ละภพแต่ละชาติ ถ้าเอามารวมกนัทุกภพทุกชาต ิ น ้าทะเลสูไ้ม่ได้ 

น ้าทะเลนี่ 

เราจะบอกว่า เราไม่ใช่รอ้งไหช้าตนิี้หรอก เรารอ้งไหม้าทุกภพทุกชาต ิแลว้ชาติ

นี้กจ็ะรอ้งไหต้่อไป ร้องไหม้นัไม่ใช่คุณธรรมไง รอ้งไหไ้ม่ใช่เป้าหมาย 
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เป้าหมายคือศีล สมาธิ ปัญญา เป้าหมายคือมรรคญาณ เป้าหมายคือ

สจัธรรม เป้าหมายคือปัญญาของเรา 

แต่เวลามนัสะเทอืนใจแลว้มนักร็้องไห้ มนัสะเทอืนใจเพราะเราใชปั้ญญา

ใคร่ครวญคลีค่ลายออกแลว้มนัสะเทอืนใจ แลว้น ้าตามนักพ็รัง่พรูออกมา น ้าตาพรัง่พรู

ออกมามนัเป็นผลตอบรบัภายหลงั มนัผลเกดิจากการกระทบกระเทอืนหวัใจ ถ้ามนั

กระทบกระเทอืนหวัใจ เราเอาตรงนี้ เอาเป้าหมายตรงนี้ แลว้มาอยู่ทีน่ี่ 

ถ้ามนัจะรอ้งไห ้มนัจะร าพงึร าพนั ถ้าผลมนัออกมาแลว้เป็นคตธิรรม หรอืเป็น

สิง่ทีม่นัใหค้วามสะใจ มนักไ็ม่เสยีหาย แต่มนัจะเกดิจากหวัใจ เกดิจากผลกระทบอนัน้ีๆ 

นี่พูดถงึถ้ามนัสะเทอืนใจ พูดถงึรอ้งไห ้นี่ข้อที ่๑ สิง่นี้วางไว ้น ้าตามนัจะไหล 

มนัจะพรัง่พรูขนาดไหน นี่ธรรมสงัเวช จบ 

“๒. ตอนทีโ่ยมฟังเทศน์หลวงพ่อระหว่างนัง่สมาธ ิ ตอนนัน้หลบัๆ ตืน่ๆ ตืน่

เตม็ตา ตวัชาเพราะความกลวัมากๆ แตพ่อกลบัมาฟังครัง้ใหม่กลบัไม่เจอจุดนัน้” 

เหมอืนกบัร้องไห ้ เวลาจติมนัสะเทอืนใจมนัร้องไห้ มนัรอ้งไห้กจ็บไปแลว้ ไอน้ี่

เวลาฟังเทศน์ ฟังเทศน์ จติใจมนัไม่มสีตคิวบคุมตวัเองได ้ อาศยัฟังเทศน์นัน้เป็นทีเ่กาะ 

แลว้จติใจมนัมกีเิลสอยู่ คอืมนัมสีิง่ใดทีฝั่งใจอยู่ มปีม แลว้พอไปฟังเทศน์มนัสะเทอืน 

มนัถงึกลวั มนัสะเทอืน 

เวลาครูบาอาจารยท์่านฟังเทศน์นะ ฟังเทศน์ของครูบาอาจารย ์ ถ้าจติใจมนัด ี

จติใจนุ่มนวลนะ เวลาฟังมานี่ โอ้โฮ! มนัสะเทอืนใจมาก ขนลุกหมดเลย ฟังแลว้ตวันี่โป่ง 

ตวันี่พองหมดเลยนะ โอโ้ฮ! มนัสะเทอืนใจมาก มาฟังใหม ่ไม่เจอ มาฟังใหม่ เอ๊ะ! ตรงนี้

มนัอยู่ไหน หาไม่เจอ 

ขณะทีม่นัเจอ มนัเจอเพราะอะไร เจอเพราะใจ ใจเรามนัมสีิง่ใดทีม่นัฝังใจอยู่ แลว้

มสีิง่ใดทีม่นัเปิดรบัอยู่ มนัสะเทอืนใจพอด ี

แลว้ฟังเทศน์นะ เวลาฟังเทศน์ มาเปิดเทปนี่ฟังเทศน์ โอ๋ย! ฟังเทศน์ ฟังไป อู้

ฮู! ตรงนี้ดมีากเลย มว้นนี้กฟั็งแลว้ คราวหน้าฟังใหมน่ะ มาเปิดอกี อูฮู้! อนัน้ีดกีว่าอกี 

ท าไมครัง้ทีแ่ลว้เราไม่ไดย้นิ 
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จติใจของคนเหมอืนยา ใหย้าชิน้น้ีมนัถูกโรค ถ้าครัง้ต่อไปมนัดื้อยา เขาให้ยา

ชนิดใหม ่ชนิดใหม่มนักถ็ูกโรคอีก นี่กเ็หมอืนกนั เวลาฟังเทศน์ ถ้ามนัพอด ีเพราะจติใจ

มนัไม่มทีีพ่ ึง่ สิง่นี้มามนัดูดมนัซมึ อูฮู้! ฝังใจมาก แล้วฟังใหม่จะเอาอารมณ์อย่างนัน้นะ 

ไม่ไดห้รอก ไม่ได้ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าฟังเทศน์ ถ้ามนักลวั สิง่ทีก่ลวั เรากลวัอยู่แลว้ แต่ไม่มทีีพ่ ึง่ มนั

กเ็ปิดเทปฟัง เปิดเทปฟังกฟั็งอย่างนัน้ ฟังเพื่อประโยชน์กบัเรา ถ้าเกาะอย่างนี้ใชไ้ด้ 

เวลาเราพุทโธ  ๆ อยู่คนเดยีวตอ้งพุทโธๆ หรอืใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ ไม่ปล่อยมนั

เร่ร่อน ถ้าปล่อยเร่ร่อนจะตกภวงัคห์มด มนัจะหายไปเลย เราพุทโธๆๆ ไว ้จะเกาะพุท

โธไวเ้ลย ขณิกสมาธ ิ อุปจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิมนัมสีตพิรอ้มไปตลอด เหน็ไหม นี่

เราเกาะพุทโธไว้ 

ฟังเทศน์ ฟังเทศน์กค็วามรูส้กึ เสยีงมนัมากระทบ เหน็ไหม เหมอืนพุทโธ 

เวลาฟังเทศน์นี่วางหมดเลย ไมต่อ้งพุทโธ ไมต่อ้งพุทโธ ตัง้สตไิวเ้ฉยๆ เสยีงมากระทบ

เอง เสยีงมากระทบเอง 

เพราะถ้ามนัจบัอะไรมา ระหว่างพทุโธกบัลมหายใจเขา้ออก เกยีร ์๑ เวลารถ

มนัออกไม่ได ้มนักต็อ้งออกเกยีร ์๑ ถ้าเครื่องมนัดอีอกเกยีร ์๒ เกยีร ์๒ คอืว่าเอาพุท

โธกไ็ด ้ เอาอารมณ์กไ็ด ้ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เวลาออกเกยีร ์ ๑ เราตอ้งก าหนดพุทโธ

พรอ้มลมหายใจ 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาฟังเทศน์ๆ เวลาพุทโธๆๆ มนักร็ะลกึพุทโธแลว้ ระลึกพุท

โธดว้ย แลว้ฟังเทศน์ดว้ย ตัง้สตดิว้ย โอโ้ฮ! จบัปลาทหีนึ่ง ๔ มอื ๕ มอื ไม่ไดอ้ะไรเลย 

ถ้าไม่ได้ฟังเทศน์ เราพทุโธของเราไป หรือใช้ปัญญาอบรมสมาธิของ

เราไป 

แต่ถ้าเราฟังเทศน์ วางหมดเลย อยู่กบัเทศน์ ฟังเทศน์เสยีงนัน้กระทบเอง พอ

เสยีงนัน้กระทบเอง เสยีงนัน้ กเ็กาะเสยีงนัน้ไป ถ้าเกาะเสยีงนัน้ไป นี่เกาะเสยีงนัน้ไป ถ้า

จติมนัเริม่วาง โอโ้ฮ! ค าเทศน์มาเพยีะๆๆ โอโ้ฮ! มนัสะเทอืนใจหมดแหละ 
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แต่ถ้าใจมนัไม่ดนีะ ใจมนัเหมอืนกบัน ้าลน้ถ้วย ชาล้นถ้วย น ้าลน้แกว้ มนัคดิ

อยู่เตม็หวัใจเลย คดิเรื่องนู้น คดิเรื่องนี้นะ เทศน์มาเถอะ มนัลน้ไปหมด ไม่ไดร้บัรู้

อะไร มนัลน้ไป 

แต่ถ้าน ้าในแกว้ไม่ม ี เวลาเขาเทน ้ามา โอโ้ฮ! มนัมนี ้าสดชืน่แจ่มใส นี่ก็

เหมอืนกนั เวลาจติใจถ้ามนัปล่อยวาง เวลาสิง่ใดมามนักส็ดชื่น มนักดู็ดดื่ม 

แต่ถ้าเวลามนัเครยีด ความเครยีดมนัเตม็แก้วแลว้ ลน้แกว้ เวลาความทุกข์

ความยากเรามนัลน้แกว้ ลน้หวัใจไง อะไรมากผ็่านเฉยๆ ฟังกส็กัแต่ว่าฟัง เสยีงมนัก็

ผ่านไปเรื่อยๆ แต่ถ้าน ้าพร่องจากแกว้นะ พอเตมิน ้าไป โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! นี่พูดถงึฟังเทศน์

ไง มนัเป็นอารมณ์ เป็นความรูส้กึของเรา 

ฉะนัน้บอกว่า เวลาฟังเทศน์แล้วจะกลบัไปฟังใหม่มนัไม่ไดอ้ย่างนัน้ 

มนัไม่ไดอ้ารมณ์อย่างนัน้อยู่แลว้ 

ฉะนัน้ ถ้าฟังเทศน์ ถ้ามนักลวั ค าว่า “กลวั” ความกลวัมนัเกดิดบั ถ้ากลวันัก 

เราใชส้ตปัิญญาใคร่ครวญ ความกลวั มนักลวัอะไรล่ะ ส่วนใหญ่ความกลวัแท้ๆ  คอื

กลวัตวัเอง 

เวลาตวัเองกลวัแลว้ กลวัความมดื กลวัผ ีกลวัสาง ถ้ามนัเขา้ใจเขา้มานะ มนั

ปล่อยวางเข้ามา มนักเ็สยีวยอกอยู่ในใจ ความกลวัมนัคาอยู่หวัใจ ความกลวัเพราะ

อะไรล่ะ เพราะมนัไม่รูจ้กัตวัมนัเอง เพราะอวชิชา ความไม่รูจ้กัตวัเอง 

แต่ถ้ามนัเขา้ไปสู่สจัจะความจรงิ มนัรูจ้กัตวัเองหมดนะ เรารูจ้กัเรา เขา้ใจเรา

หมดเลย แลว้ใครจะมาหลอกล่ะ 

ใครจะบอกว่าเราเป็นอย่างนัน้ เราเป็นอย่างนี้ ใครจะมาใส่ความว่าเราเป็น

อะไรกแ็ลว้แต่ เรื่องเขาใส่ความ เราเป็นอะไรเรารู้ เรามัน่ใจของเราว่าเราเป็นอย่างนี้ 

เขาจะมาใส่ความอย่างไร เขาจะมาชกัน าอย่างไรไม่ไป 

นีค่วามกลวั กลวัตวัเอง แต่เพราะพอกลวัตวัเองดว้ย เขามาใส่ความดว้ย ไป

เลย “เออ! ท าอย่างนัน้จรงิหรอื เราผดิอย่างนัน้จรงิหรอื”...ไปเลย เหน็ไหม 
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แต่ถ้าเราไม่กลวัตวัเอง เราเขา้ใจตวัเราเอง ใครจะมาใส่ความอย่างไร ไมส่น 

ไม่สนโลกธรรม ๘ ตฉิินนินทา แลว้เราจะไม่ทุกขย์ากอย่างนี้ ไมต่อ้งระแวงในหวัใจ

อย่างนี้ ไม่ตอ้งระแวง ไม่ตอ้งตกใจอะไรทัง้สิน้ 

มนัไม่มอีะไรหรอก เหน็ไหม ถ้ามนัจะมภีูตผปีีศาจขา้งนอก ไอผ้ตีวัแรกคอืใจ

ของเรา ภูตผปีีศาจคอืจติวญิญาณ เรากม็จีติหนึ่ง จตินี้เจา้เรอืน ในเมื่อผเีรอืนมนั

มัน่คง ผป่ีามนัจะเขา้มาไดอ้ย่างไร 

ไอผ้ป่ีามนัไม่มทีีอ่าศยั มนักจ็ะหาทีอ่าศยั บา้นหลงัไหนผเีรอืนมนัอ่อนแอ กูจะ

เขา้อาศยัในบา้นนัน้ แลว้ถ้าผเีรอืนมนัเขม้แขง็ ผป่ีาทีไ่หนมนัจะเขา้มา 

ไอผ้ตีวันี้ ไอผ้นีี่ เรากต็ัง้พทุโธๆ ใหผ้ตีวันี้ ใหพุ้ทโธเราเขม้แขง็ ไปกลวัใคร 

แหม! กลวัผ ี กูกผ็เีหมอืนกนั อ้าว! มงึผนีอก มงึผป่ีา กูผเีรอืน มา เออ! ถ้าผเีรอืนมนั

เขม้แขง็ ผป่ีามนัเขา้มาไดอ้ย่างไร กผ็เีรอืนกูคุมอยู่นี่ 

ไอผ้เีรอืนไม่สนใจตวัเอง แต่ไปกลวัผป่ีา ไปกลวัแต่อารมณ์ภายนอก กลวัทุก

อย่างไปหมดเลย แล้วไอผ้เีรอืนกป็ล่อยให้มนัอ่อนแอ 

ไอผ้เีรอืนท าใหม้นัเขม้แขง็ขึน้มา พุทโธๆ พุทธะ ผูรู้ ้ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน ใหม้นั

ผ่องใส ผเีรอืนมนัเขม้แขง็ ผเีรอืนมนัเป็นเจา้เรอืน ผป่ีาไหนมนัจะเขา้มา มนักลวัตาย

เลย มนัไม่กลา้เขา้มาหรอก 

มนัมมีาก็มาขอส่วนบุญหน่อยหนึ่ง ทุกข์ยาก เออ! ถ้าอย่างนัน้อุทศิใหเ้ขาไปก็

จบ เพราะเรา สพฺเพ สตฺตา สตัวท์ัง้หลายเป็นเพื่อนทุกข ์ เกิด แก่ เจบ็ ตายดว้ยกนั

ทัง้หมดทัง้สิน้ เรากไ็ม่ไปเหยยีบย ่าเขาหรอก จติหนึง่เขากม็คีุณค่าเหมอืนกนั จติเราก็

มคีุณค่าของเราเหมอืนกนั ท าไมเราตอ้งไปกลวัคนนู้นกลวัคนนี้ กลวัไปหมดเลยล่ะ ไปกลวั

ท าไมล่ะ ไปกลวัเพราะพวกเราบกพร่องน่ะส ิ

เหน็ไหม เราท าผดิ ต ารวจมานี่เสยีววูบเลย เราไม่ไดท้ าอะไรผดิ ต ารวจมา 

อา้ว! ต ารวจมาธุระอะไร แต่ถ้าท าผดินะ โอโ้ฮ! ต ารวจมานี่วูบวาบเลย 

นี่ไง ผเีรอืน ผเีรอืนมนัไม่ผดิ ต ารวจมา อา้ว! ขอเชญิ ขอเชญิ ท่านมธีุระอะไร มา

ท าไม นี่ถา้ผเีรอืนมนัเขม้แขง็ไง มนัจะไปกลวัอะไรล่ะ 
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นี่พูดถงึว่าความกลวั เขากลวัมาก เขากลวัแล้วกจ็ะหาทีพ่ึง่ๆ แลว้กจ็ะหาทีพ่ึง่ 

เวลาฟังเทศน์หลวงพ่อไป ดว้ยความกลวั หาทีพ่ึง่ ฟังเทศน์ไปแลว้มนัด ี

ดกีด็ ี ดแีลว้มนัเป็นทีพ่ึง่ที่อาศยัได้ ฉะนัน้ ดเีพราะอารมณ์เราด ี เขาแปลกใจไง 

เพราะว่าถ้าดแีลว้กจ็ะฟังเทศน์ตรงนี้ แลว้จะเอาค าพูดค านี้เอามาแกไ้ขเราไดต้ลอดไป 

มนัแกไ้ดต้อนนัน้ พอจติใจเรา พอผเีรอืนมนัเขม้แขง็ แต่ผป่ีามนัเยอะ ผเีรอืนสูไ้ม่ไหว 

ผเีรอืนมนัเหนื่อย ไอผ้ป่ีามนักเ็ขา้มาหลอกแลว้ 

นี่กเ็หมอืนกนั ฟังเทศน์คราวนี้ดนีะ ผเีรอืนเขม้แขง็เลย คราวหน้าผป่ีามนัเริม่

เจาะยางแลว้ เพื่อจะใหอ่้อนแอ กจ็ะมาฟังเทศน์หลวงพ่ออกี หาไม่เจอ 

นี่ไง เพราะอาศยัพึง่ภายนอก แต่กพ็ึง่ได ้ครูบาอาจารยเ์ป็นทีพ่ึง่แน่นอน แต่

ทีพ่ ึง่แลว้เราตอ้งเตบิโตขึน้มา ตอ้งเตบิโตขึน้มาใหเ้ป็นประโยชน์กบัเรา นี่พูดถงึว่าขอ้

ที ่๒ 

“๓. ตอนทีโ่ยมเขยีนรายงานหลวงพ่อแลว้หลบัไป รู้สกึตวัขึน้มาแวบ็หนึ่ง โยม

เหน็เดก็ผูห้ญงิผูกจุก ๒ คนแสยะยิม้ฟันเป็นเหลก็เลย แหลมคมมาก พอเหน็แวบ็ โยม

มัน่ใจขึน้มาว่าเป็นหลานของกเิลส” 

เฮย้! หลานกเิลสเป็นนามธรรมนะมงึ หลานกเิลสไม่ใช่กุมารทองนะเวย้ 

ปู่ กเิลส พ่อกเิลส ตวักเิลส ลูกกเิลส หลานกเิลส นี้เรยีกว่าครอบครวักเิลส หลวง

ตาท่านกใ็ช ้ ค าว่า “ใช”้ เพราะว่ากเิลส ปู่ ของมนัเป็นเจา้วฏัจกัร ลูกของเขา ตวักเิลส 

ความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นแม่ทพั แลว้ลูกกิเลส ความอุปาทาน ความหลงผดิ 

แลว้ถ้าหลานกเิลส หลานของมนั ลูกกต็อ้งมหีลาน หลานมนักค็อืสกักายทฏิฐคิวามเห็น

ผดิ อนันี้เป็นอุปมาอุปไมย เป็นบุคลาธษิฐาน เป็นบุคลาธษิฐานขึน้มาใหเ้หน็ว่ากเิลสมนั

ไม่มตีวัตน แต่เรากอุ็ปมาอุปไมยเหมอืนครอบครวัของกเิลส 

ถ้าครอบครวัของกเิลส มนัอาศยัภวาสวะ อาศยัภพ อาศยัหวัใจของสตัวโ์ลก

เป็นทีอ่ยู่อาศยั มนัมคีรอบครวัมนัอาศยับนหวัใจของสตัวโ์ลก ฉะนัน้ เวลาครูบา

อาจารยท์่านเทศนาว่าการ บุคลาธษิฐาน เทศน์ธรรมะเพื่อใหเ้ป็นรูปธรรม เพื่อใหจ้บั

ตอ้งได้ 
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ทนีี้การจบัตอ้งได ้ตวัหลานกิเลสมนักเ็ป็นนามธรรม มนัเป็นทฏิฐคิวามเหน็ผดิ 

มนัไม่ใช่ว่ามนัเป็นผมจุก มนัมฟัีนเป็นเหลก็ 

ถ้าอย่างนี้ ไอค้วามเหน็นิมติกค็อืว่านิมติ ถ้าฝันไป ถ้าเราฝัน เราเหน็อย่างนัน้ 

มนักเ็ป็นนิมติทีรู่ท้ีเ่หน็ 

แต่ถ้าเป็นหลานกเิลส เราจะเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม ใครจบั

กาย จบัเวทนา จบัจติ จบัธรรมได ้นัน่น่ะคอืทีอ่ยู่ของหลานกเิลส 

เพราะกเิลสเป็นนามธรรม กเิลสเหมอืนน ้า น ้าปล่อยไวม้นักร็ะเหยไป ระเหดิ

หมด น ้าถ้าตัง้ไวก้ลางแดดมนัระเหดิหมดเลย ถ้าน ้ามจี านวนมากมนักท็่วมคนตาย

หมด 

นี่พูดถงึว่า มนัเหมอืนกบัค าว่า “น ้า” เหน็ไหม น ้ายงัใชป้ระโยชน์สิง่ใดได ้ น ้าท า

โทษอะไรได ้ เวลากเิลส น ้าไปผสมกบัสิง่ใด กเิลสเป็นนามธรรม สิง่ที่เป็นนามธรรม 

ทฏิฐ ิทฏิฐคินไปยดึมนัก็เกิดทฏิฐขิึ้นมา 

ถ้าคนไม่ยดึ ปล่อยวาง มนัจะมทีฏิฐไิหม 

ม ีไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วไม่มทีฏิฐหิรอก ม ี

ถ้ายดึทฏิฐมินักเ็ป็นตวัเป็นตนขึน้มา ถ้าไม่ยดึทฏิฐิ ไม่ยดึเลย ปล่อยเลย เราก็

มขีองเราอยู่ เพราะเรามกีิเลสอยู่ นี่ยดึกม็ ีไม่ยดึกม็ ี

แต่เวลาเราพจิารณาแล้ว จติสงบแลว้ถ้าไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็

ธรรม เพราะกเิลสนี้เหมอืนน ้า น ้าไปใชอ้ะไรล่ะ ไฟฟ้า ไฟฟ้าไปใชก้บัเครื่องใชไ้ฟฟ้า

อะไรล่ะ เครื่องใชไ้ฟฟ้าอะไร เครื่องใชไ้ฟฟ้า อย่างโทรศพัท์ทุกอย่าง เพราะมนัมไีฟ มนั

มถี่าน มนัถงึท างาน ถ่านหมดมนักท็ าอะไรไม่ได้ 

กเิลสกเ็หมอืนกนั มนัอาศยักาย อาศยัเวทนา อาศยัจติ อาศยัธรรมเพื่อออกมา

หาผลประโยชน์ของมนั ถา้เราจบักาย จบัเวทนา จบัจติ จบัธรรมไดข้ึน้มา นี่เราเหน็

หลานของมนั เพราะมนัมาจากไฟฟ้านัน้ ถ้ามนัพจิารณาต่อเน่ืองไป มนักก็ลบัเขา้ไปสู่

ตวักเิลส ถ้าตวักเิลสมนัเป็นแบบนัน้ 
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ฉะนัน้ เวลาจะพูดเพื่อใหเ้ป็นนามธรรม เพื่อเป็นบุคลาธษิฐาน เพื่อใหธ้รรมะ

เป็นตวัเป็นตน เป็นสิง่ทีผู่ท้ ีส่ ื่อกบัผูท้ีร่บัฟังมนัเป็นประเดน็เดยีวกนั คอืเขา้ใจร่วมกนั

ถูกตอ้ง ความเขา้ใจร่วมกนัถูกตอ้ง ถงึบอกว่าหลานกเิลส 

มนัพูดมาเพื่อความเขา้ใจ เพื่อความถูกตอ้ง เพื่อความเหน็อนัเดยีวกนั ฉะนัน้ 

ถ้าหลานกเิลสมนัเป็นแบบนี้ หลานกเิลสคอืสกักายทฏิฐ ินี่หลานกเิลส ถ้าลูกกเิลส พ่อ

กเิลส ปู่ กเิลส อวชิชา มนัหยาบ โอโ้ฮ! มนัใหญ่โต 

แต่ถ้าเป็นนิมติ เป็นนิมตินะ นี่พูดจะบอกว่า “โยมเหน็เดก็ผูห้ญงิผมจุก ๒ คน

มนัแสยะยิม้” 

อนันัน้เป็นนิมติทีเ่รานอนไป เราตืน่ขึน้มา ถ้ามนัจะรูจ้ะเหน็สิง่ใด อนันัน้เป็น

เหน็อนัหนึ่ง ถ้าบอกว่ามนัเป็นกเิลสกไ็ด้ 

แต่ถ้าบอกว่าไอห้ลาน ๒ คนนัน้มนัเป็นหลานกเิลสเลย เดีย๋วตอ้งไปหาพ่อ

กเิลส ลูกกเิลส แลว้ถ้าไม่เจอตวัมนัล่ะ เพราะมนัเป็นนามธรรมไง นี่เป็นนามธรรม ทนีี้

เราพูดกนัใหเ้ป็นบุคลาธษิฐาน เป็นบุคลาธษิฐานใหส้ื่อความหมายเราเขา้ใจกนั 

ฉะนัน้ ถ้าเห็นหลานกเิลส หลานกิเลสทีเ่ห็นนี่นะ เวลาครัง้แรก เวลาอาการทีเ่หน็

จติ โยมมคีวามเหน็จติขึน้มาแล้ว เวลามนัสะเทอืนใจทีม่นัพุ่งขึน้มา นัน่น่ะหลานกิเลส 

ถ้าหลานกเิลส มนัสะเทอืนใจ เพราะเราจบัสตปัิฏฐาน ๔ 

เหน็ไหม ปฏบิตัใินแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ ถ้าจติมนัสงบระงบัแลว้มนัไปจบั

กาย ใจเหน็อาการของใจ จติเหน็อาการของจติ จติเหน็อาการของจติ จติถ้ามนัจบั

อาการของมนัได ้จบัความคดิได ้จบักายได ้จบัจติได ้จบัธรรมได ้นัน่น่ะสตปัิฏฐาน ๔ 

นัน่ล่ะมนัจะเหน็หลานของมนั จะเหน็ร่องรอยของกเิลส แลว้ถ้าจบัได ้พจิารณาได ้มนั

จะเป็นความจรงิของมนั อนัน้ีต่างหากทีว่่าเป็นหลานกเิลส 

หลานกเิลส ลูกกเิลส พ่อกเิลส ปู่ กเิลส มนัเป็นบุคลาธษิฐาน 

แต่บอกว่ามนัไม่มตีวัตนหรอื 

ไม่มตีวัตน เรามกีเิลสไหม เออ! เรามกีเิลสหรอืเปล่า แลว้เรามกีเิลสแลว้เรา

จะเป็นอย่างไรล่ะ 
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เหน็ไหม นี่ธรรมะ ธรรมะมนักวา้งขวาง ธรรมะนี้มนักระจายไปทัว่ ฉะนัน้ สิง่ที่

เหน็เป็นเดก็ผูห้ญงิผมจุก ๒ คนนัน้เอาวางไว ้นัน้เป็นทีเ่รารูเ้ราเห็นเป็นนิมติ ถ้าจะจบัตวั

มนัน่ะ ต่อไปภาวนาต้องไปเอาไอเ้ด็ก ๒ คนนี้มาถงึจะวปัิสสนาได ้ถ้าไม่เหน็เดก็ ๒ คน

นี้ ยุ่งเลย แลว้กเิลสมนัเกดิตลอดเวลา กเิลสมนัอยู่กบัเราตลอดเวลา แลว้ไอผ้มจุก ๒ คน

นัน้มนัอยู่ไหนล่ะ ไอผ้มจุก ๒ คนนัน้น่ะ 

ไอผ้มจุก ๒ คนนัน้ ถ้าใครรูใ้ครเหน็นัน้ วางไว ้นัน่เป็นนิมติ นิมติส่วนนิมตินะ 

อย่างเช่นเวลาเราภาวนา เวลาปัญญามนัเกิด ปัญญาเราเกดินะ มนัแยกมนัแยะของ

มนัไป เวลามนัปล่อย พอปล่อยแลว้ไปเหน็ไง 

อย่างเช่นเวลาหลวงตาท่านขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ ท่านพจิารณาธาตุขนัธ์มนัแยก

กลบันะ ดนิเป็นดนิ น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ มนัแยกหมด รวมหมด ว่างหมด

เลย สุขมาก ขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอก “เออ! เหมอืนเราทีถ่ ้าสารกิาเลย” 

ฉะนัน้ เสรจ็แล้วกจ็ะเอาอกีไง อารมณ์อย่างนัน้มนัมคีวามสุขมาก กพ็จิารณาอกี 

ขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่อกี จะเอาอย่างนัน้อกี 

“จะบา้หรอื มนักม็หีนเดยีวเท่านัน้น่ะ” 

นี่พูดถงึว่า เวลาเป็น “ของมหาเหมอืนเราเลย เหมอืนเราทีถ่ ้าสารกิา แต่ของ

มหาไม่มยีกัษ์ เรามยีกัษ์” 

เวลาหลวงตาทา่นพจิารณาดว้ยปัญญาของท่าน ท่านปล่อยวาง พจิารณาดว้ย

มรรค เวลาพจิารณาแลว้มนัแยกมนัแยะ มนัว่างหมดเลย เหน็ไหม นี่คอืความจรงิ หลวง

ปู่ มัน่ท่านพจิารณาอย่างนี้ แต่ท่านพจิารณาถงึโรคเสยีดอก โรคเจบ็ทอ้งของท่าน ท่าน

มโีรคประจ าตวั ท่านพจิารณาของท่านอย่างนี้ แลว้มนัแยกหมดเลย พอแยกเสรจ็แลว้นะ 

ท่านบอกว่า “ของมหานะ เวลามนัปล่อยวางแลว้ไม่มยีกัษ์ แต่ของเราปล่อยวางแล้วมี

ยกัษ์” 

เหน็ไหม มนัไม่เหมอืนกนั บารมคีนไม่เหมอืนกนั ของมหาท่านปล่อย ปล่อย

หมดเลย ปล่อยหมดเลย ปล่อยนี่ดว้ยปัญญา แต่ไม่มยีกัษ์ แต่ของเรา เวลาเราปล่อย

เสรจ็แลว้เรายงัมยีกัษ์ มยีกัษ์คอืว่ามนัมนีิมติต่อเน่ืองไป 
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ฉะนัน้ เวลาผล เวลาเราปฏบิตั ิจรงิๆ แล้วมนัอยู่ทีปั่ญญานี่ อยู่ทีม่รรคน่ี เวลา

หลวงตาท่านปล่อยแลว้ นัน่น่ะสมบูรณ์แลว้ หลวงปู่ มัน่ท่านกป็ล่อยแล้ว สมบูรณ์แลว้ 

แต่ท่านยงัเหน็ยกัษ์อกี มนัยงัออกไปอกี ออกไปเหน็นิมติต่อเน่ือง มนัยงัมผีล มบีารมี

ธรรมทีม่นัมากกว่า มนักเ็หน็ของมนัไปอย่างนัน้ 

น่ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีว่าเรารู้เราเหน็ จริงๆ แล้วเราต้องเอาตรงน้ีไง เอา

ตรงท่ีวา่ใช้ปัญญาของเรา น่ีคืออริยสจั น่ีคือมรรค น่ีคือทางมคัโค พระพทุธเจ้า

สอนตรงน้ี ปัญญา ภาวนามยปัญญา ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญา

มนัอยู่ตรงน้ี ตรงท่ีใช้ปัญญา ปัญญาคือมรรคญาณ ศีล สมาธิ ปัญญา 

แลว้ถ้าศลี สมาธ ิปัญญา แล้วถ้าจติมนัลงแล้วบางคนกเ็หน็ บางคนกไ็ม่เหน็ คน

เดยีวกนับางทกีเ็หน็ บางทกีไ็ม่เหน็ เหน็หมายความว่ามนัสงบแลว้ไปรูไ้ปเหน็ ถ้าสงบ

แลว้ไม่รูไ้ม่เห็นกม็ ี

เพราะหวัใจมนัอยู่ตรงมรรค หวัใจมนัอยู่ทีปั่ญญานี่ หวัใจมนัอยู่ทีศ่ลี สมาธ ิ

ปัญญา หวัใจมนัจะเหน็นิมติ 

แต่ถ้าคนเหน็กาย เหน็กายโดยไม่เป็นนิมติ โอ๋ย! มนักวา้งไปมากนะ มนัจะ

กวา้งไปมาก เอาสจัจะ เอาความจรงิ 

ฉะนัน้ อนัน้ีว่าหลานกเิลส 

วางไวก่้อน เราไม่ยอมรบัว่าไอเ้ดก็ผมจุกเป็นหลานกเิลส เราไม่เหน็ดว้ย เรา

ไม่เหน็ว่าไอผ้มจุกน่ีเป็นหลานกเิลส แต่เราเหน็ว่าสิง่ทีรู่เ้หน็นี้รู้เหน็โดยจรตินิสยั แต่ถ้า

เป็นหลานกเิลสมนัจะจบัของมนัได ้อนัน้ีอนัหนึ่ง 

อนัต่อไปเขาบอกว่า ทีท่ างานมนัมผีลกระทบ 

เวลาภาวนากเ็ป็นเรื่องหนึ่งนะ แล้วนี่ทีท่ างานก็ยงัมผีลกระทบอกี ถ้า

ผลกระทบ เรากบ็อกว่าหลบมาทีพุ่ทโธ 

ถ้ากรณีนี้มนักเ็หมอืนกบัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า 

ทางของคฤหสัถ์เป็นทางคบัแคบ ทางของนักบวชนักพรตมนักวา้งขวาง 
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ทางของนักบวชนักพรต ๒๔ ชัว่โมง พระฉันเสร็จแลว้ ของเรามแีต่พระที่

รบัผดิชอบ เราจะใหช้่วยดูแลงาน แต่พระทีไ่ม่รบัผดิชอบ เราใหภ้าวนา ๒๔ ชัว่โมง เช่น 

วนัน้ีอดอาหารไปหลายองค์ วนัน้ีอดอาหารไป ๕-๖ องคม์ัง้ เพราะพระ ๒๒ วนัน้ี

บณิฑบาต ๑๖ หรอื ๑๗ วนัน้ีพระอดอาหารหลายองค ์

ถ้าอดอาหารนี่ ๒๔ ชัว่โมง เขาไม่ตอ้งท าอะไร ขอ้วตัรนี่ยกเวน้เลย ถ้ายกเวน้ 

นี่ทางกวา้งขวาง ทางกวา้งขวางคอืมเีวลาภาวนาอยู่ แลว้มคีรูบาอาจารยก์นัไว ้ คอืว่า

อยู่คนเดยีว อยู่ในทีข่องตวัเป็นเอกเทศคนเดยีวจะไม่มใีครเขา้ไปยุ่ง ๒๔ ชัว่โมง 

แต่ถ้าทางคฤหสัถ์เป็นทางคบัแคบ เพราะว่าเวลาทีท่ างาน เวลาท างานแลว้มี

สิง่ใดกว่็าท างานไปกก็ลบัมาท่องพุทโธ พยายามหลบหลกีไม่กระทบกบัใคร ถ้า

กระทบแลว้มนักไ็ปกระทบกระเทอืนใหก้เิลสเราฟูขึ้นมา 

ถ้ามนัฟูขึน้มาอย่างนี้ เราตอ้งมสีตปัิญญา มสีตปัิญญาหมายความว่า ในเมื่อ

เรามหีน้าที ่ เราเกดิมาเป็นมนุษยต์อ้งมหีน้าที่การงานเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เลี้ยง

ปากเลี้ยงท้องเพื่อเอาชวีตินี้ไวเ้พื่อประพฤตปิฏบิตั ิ

พอปฏบิตัขิึน้มา จติใจเดีย๋วมนักก็ลวัอย่างนัน้ เดีย๋วมนักก็ลวัอย่างนี้ อุปสรรค

มนัเยอะ นี่ทางคบัแคบ ทางคบัแคบกพ็ยายามหาทางออกของตวั ถ้าท าไดม้นักเ็ป็น

ประโยชน์ ถ้าท าไม่ได ้เดีย๋วค่อยว่ากนั 

มนัตอ้งหลบหลกีไปเพราะว่าเราเป็นคฤหสัถ์ คฤหสัถ์คอืว่าเรายงัเป็นผู้

ด ารงชวีติทางโลก ตอนน้ีเขาก็ว่าของเขาไป เหน็ไหม เขาท าของเขามา เวลาพมิพง์าน

ต่างๆ มนัเป็นทีท่ างานนะ อนันี้อนัหนึ่ง อนัต่อไปนี่ส ิ

“ตอนนี้มกีารเปลีย่นแปลงในองคก์ร งานมปัีญหา หวัหน้างานกม็าปรกึษา โยมก็

พยายามปลอบและบอกเขาว่าอย่ายดึตดิ อยู่ทีบ่า้นกเ็จอกระทบกบัน้อง น้องชวน

ทะเลาะ โยมตอ้งควบคุมสตไิม่ใหต้อบโต ้ยอมๆ เขาไป ทัง้ๆ ทีใ่จมนัไม่ยอม” 

ถ้าทางโลกเขาบอกว่า “ยอมๆ เขาไป” ยอมๆ คอืแบบว่า ยอมจ านน ลทัธยิอม

จ านน ยอมแพเ้ขาหมดเลย ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งผูแ้พเ้ลย 
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แต่พระพทุธเจ้าบอกไม่ใช่ แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร แพ้เป็นพระ เรา

ไม่ได้แพ ้ เราเป็นพระ เป็นพระหมายความว่ามสีติมีปัญญา มีสติปัญญา พอมี

สติปัญญา เหน็ไหม ในธรรมขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ บอกว่า ถ้า

คนเขาโกรธเรา เขาก าลงัด่าเรา ว่าอย่างนัน้เลย ถ้าเราด่าตอบน่ีเราโง่กว่าเขา 

เวลาคนเขามาโจมตเีรา ถ้าเราโตต้อบไป เหน็คนโจมตเีราไหม โอโ้ฮ! เขาหนา้

ด าคร ่าเครยีดเลย โอโ้ฮ! เลอืดเตม็หน้าเลย เลอืดแดงหมดเลย โอโ้ฮ! ด่าใหญ่เลย มนั

เป็นตวัตลกไหม มนัเป็นยกัษ์เป็นผไีหม เป็นแน่นอน แลว้เราอยากเป็นยกัษ์เป็นผกีบั

เขาไหม ไม่อยาก แต่เป็นท าไม อ้าว! เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะว่าไม่ยอมไง 

ค าว่า “ยอม” ยอมคอืว่ายอมจ านน คอืเป็นลทัธผิูแ้พ ้แต่ความจรงิไม่ใช่ ชนะ

ต่างหาก ชนะตน การชนะนี่ชนะยากนะ เพราะอะไร โลกธรรม ๘ เราขาดสตอิยู่แลว้ 

เพราะเราไม่ไดท้ าอะไรเลย อยู่ดีๆ  เขากม็าโจมตเีอาๆ เรารบัไม่ไดห้รอก แต่มนัตอ้งมเีวร

มกีรรมส ิเขาตอ้งเขา้ใจผดิมา เขาตอ้งมคีนไปยุไปแหย่อะไรมา นี่มนัเรื่องของเขา 

เวลาเขามา ถ้าเขาขาดสต ิเขาจะโจมต ีเขาจะตฉิินนินทา 

อา้ว! กใ็หเ้ขาอารมณ์เบาๆ ก่อนแลว้ค่อยคุยกบัเขากไ็ด ้ถ้าไม่คุยกบัเขามนัก็

กรรมของสตัว ์คอืว่าเราไม่ตอบโตไ้ง 

ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พราหมณ์เขามาตเิตียน

พระพุทธเจา้ไง ตเิตยีนพระพุทธเจา้เลย “นี่เป็นผูอ้าวุโสน้อย ยงัเป็นเดก็อยู่ไม่ไหวผู้ใ้หญ่ 

อย่างนี้มนัผดิประเพณี” 

พระพุทธเจา้นัง่เฉย เขาพูดจนพอใจ พระพุทธเจา้ถามกลบัค าเดยีว 

“พราหมณ์ พราหมณ์เวลาเอาส ารบัอาหารไปตอ้นรบัคนอื่น ถ้าเขาไม่กนิอาหารนัน้ 

พราหมณ์ตอ้งท าอย่างไร” 

“กต็อ้งเอาส ารบักลบัไง” 

ฉะนัน้ “เวลาพราหมณ์มาโจมต ีมากล่าวโทษพระพุทธเจา้ พระพทุธเจา้ไม่รบั 

ใหเ้อากลบัไป ใหเ้อากลบัไป” โอ๋ย! ยิง่โกรธใหญ่ ๒ ชัน้ ๓ ชัน้เลย 
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อนัน้ีกเ็หมอืนกนั ในเมื่อมนัมกีารทะเลาะเบาะแว้ง ในเมื่อเขาว่าเขา้ไปแลว้ถ้า

มนัมปัีญหาไปมนัยิง่ฟุ้งไป มนัยิง่ยุ่งยากไป เรากย็อมๆ ไป ค าว่า “ยอมๆ” นี่มสีตนิะ 

ยอมโดยใจมนัไม่ยอม แต่ถ้าเรามสีตปัิญญา เราเหน็แลว้เราสงัเวชนะ อย่างนี้

เขาไม่ใช่เรยีกว่ายอม เขาเรยีกว่าชนะตนเอง ชนะตนนะ 

คนที่เขาทัง้โจมต ีทัง้กล่าวรา้ย เรากรู็ม้คีวามรูส้กึ เราไม่ไดท้ าเลย ความจรงิมนัก็

ตอ้งโกรธ ๒ เท่าเนาะ ไอค้นทีท่ าผดิเขาจบัไดม้นักย็งัว่า เออ! เขาจบัได ้ ไอน้ี่ไม่ไดท้ า

แลว้เขามาโจมต ีโอโ้ฮ! มนัโกรธ ๒ เท่า ๓ เท่าเลย 

แต่ถ้าเรามสีตเิรากย็บัยัง้ไว ้ จนเขามสีตแิลว้ค่อยบอกเขานะ โอโ้ฮ! เขาจะขอ

อภยั เขาจะขอโทษ ถ้าเขาขอได้ 

ถ้าเขาขอไม่ไดน้ะ คนทีเ่ขาโลกธรรม ๘ เขาจะตฉิินนินทา กเ็ขาแกล้งไม่รู้อยู่

แลว้ เขาก็รูว่้าเราไม่ไดท้ า แต่เขาใส่ความใส่ไคลเ้พื่อจะโจมต ี เราจะพูดอย่างไร เราไม่

มเีหตผุล ไม่มเีหตุหลกัฐานทีจ่ะเคลยีรปั์ญหานี้ เขาก็ยิง่บอกว่าเรายอมจ านน เขายิง่ไป

โฆษณานะ “ใช่ เมื่อกี้เพิง่ไปว่าเขามา เขาเงยีบเลย เขายอมรบั”...โอโ้ฮ! พูดไปนู่นเลย 

นี่เราชนะตนเองต่างหาก ค าว่า “ชนะ” คอืชนะใจเรา ถ้าเขามาแหย่แลว้เรา

เตน้ นัน่น่ะเตน้ตามเพลงเขาเลย เขาจะใหเ้ราเล่นบทไหน เรากก็ด เรากต็อ้งเตน้

ตามนัน้ เป็นตุ๊กตาไขลานเลย นัน่กเ็ป็นเรื่องอกีอย่าง 

โลกธรรม ๘ เราอยู่กบัโลกธรรม ๘ นะ ถ้ามองกระแสโลก “อู๋ย! ยอมแพเ้ป็นคน

ทีส่ ิน้ไรไ้มต้อก” 

แต่ถ้ามองในทางธรรมนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พูดไวช้ดัเจนมาก 

“อย่าดถูกูความน่ิงอยู่ของพระอริยเจ้า” 

เพราะพระอริยเจ้าเขาน่ิงอยู่ เพราะว่าได้รบัผลกระทบ ใครไปติฉิน

นินทากร็บัรู้ รบัรู้ทัง้นัน้น่ะ แต่ท่านมีสติปัญญายบัยัง้ของท่าน ท่านมีสติปัญญา

มีเหตุมีผลแยกแยะได้ แล้วท่านไม่โต้ตอบ ไม่พดู ไม่พดูเพราะอะไร ไม่พดูเพราะ

เขาไม่เข้าใจ พดูไปแล้วมนักระทบกระเทือนกนัน่ะ 
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“อย่าดูถูกความนิ่งอยู่ของพระอรยิเจา้” 

พระอรยิเจา้ ทีต่ฉิินนินทา ทีด่่าเขา เขารูห้มดแหละ เขารูว่้าด่าเรื่องอะไร แต่

เขารูว่้ามนัไม่ถูก มนัไม่จรงิ แลว้เขากไ็ม่พูดดว้ย เพราะพูดไป ไอค้นทีม่าพูดมนัใสไ่คล ้

มนัไดค้วามคดิชุดส าเรจ็รูปมาจากคนทีเ่ขาปัน่หวัมา พูดไปมนักไ็ม่เขา้ใจ ถ้าไม่เขา้ใจ 

ท่านไม่พูดใหเ้สยีเวลา ไม่พูดใหก้ระทบกระเทอืน นี่พระอรยิเจา้ ธรรมะของ

พระพุทธเจา้เป็นอย่างนี้ 

แลว้บอกว่า เรายอมๆ ไป เรายอมจ านนทัง้ๆ ทีใ่จมนัไม่ยอม 

ค านี้เราฟังแลว้ ใช่ ถ้าพูดทางโลก ทางวทิยาศาสตรก์พ็ูดอย่างนี้ว่าเรายอม 

แต่ความจรงิแลว้เราไม่ใชค้ าว่า “ยอม” เราใชค้ าว่า “ชนะ” 

แพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมาร 

แพ ้ เหน็ไหม แพเ้ป็นพระ เขาว่าเขาชนะ เขาเป็นมาร แต่ทีค่ าว่า “ชนะ” คอื

ชนะใจตวัเอง ชนะใจตวัเอง ชนะกเิลส ชนะกเิลส ชนะความทีม่นัไม่ยอมลง ชนะไอส้ิง่

ทีเ่ขามาคุย้เขีย่ เขามาใส่ไฟ เขาเอาน ้ามนัสาดเขา้มานี่ เพื่อใหเ้ราลุกขึน้มานี่ แลว้เรา

ดบัไฟได ้

เขาเอาน ้ามนัสาดเขา้มาเลย แลว้เราดบัได ้ นี่เราชนะ เราชนะตรงนี้ เราชนะ

มารของเรา ชนะกเิลสของเรา 

แต่บอกยอมๆ กนัไป...ไม่ใช่ 

ถ้าสูต้รงนี้ไดม้นักจ็ะสูไ้ดเ้นาะ 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า “หากหลวงพ่อเหน็ควรว่าปรบัปรุงอย่างใด โปรดเมตตาดว้ย” 

ปรบัปรุงอย่างใด กพ็ูดนี ่พูดตัง้แตต่น้มาจนจบ ใหป้รบัปรุงอย่างนี้ ใหท้ าอย่าง

นี้เพื่อประโยชน์กบัเราเนาะ 

ฉะนัน้ ไอเ้รื่องการภาวนา ไอเ้รื่องการกระท า กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กดิต่างๆ กนั 

ในเมื่อเราเกดิมาอย่างนี้ ใจของเรา เราเกดิมาเรายงัมสีตปัิญญารกัษาตวัรอดมาขนาดนี้ 

แลว้มาศกึษาธรรมะขนาดนี้ 
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แลว้ปฏบิตัขิองเรานะ ปฏบิตั ิ ถ้าปฏบิตัสิ ามะเลเทเมาทีเ่ขาปฏบิตักินัไป 

ปฏบิตัติามแต่สญัญาอารมณ์นัน่เรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเราปฏบิตัติามความจรงิ เราพุทโธจรงิ  ๆ

แลว้จติเราสงบ จติเรามหีลกัมเีกณฑ ์แลว้เราเห็นความบกพร่องของเรา แลว้มนัเกิดความ

สงัเวช เกดิสงัเวช เกดิน ้าตาไหลพรากๆ ถ้าเราปฏบิตัอิย่างนี้เรามวีาสนา 

เกดิเป็นมนุษย ์เกดิมาพบพระพุทธศาสนา 

แลว้อาชพีการงาน เกดิเป็นมนุษยท์ าหน้าทีก่ารงานประสบความส าเรจ็ต่างๆ 

นี่เกดิเป็นมนุษย์ 

พบพระพุทธศาสนาแลว้ไม่สนใจ พบพระพุทธศาสนาแลว้ เขากท็ าของเขา

แลว้เขากต็ายเปล่า ตายไปโดยเกดิเป็นมนุษยช์าตหินึ่ง 

เราเกดิเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา เราก็ท าหน้าทีก่ารงานของเรา 

แลว้เราปฏบิตัขิองเรา ปฏบิตัจินมนัเขา้ไปสะเทอืนใจจนน ้าหูน ้าตาไหล จนไปเหน็มาร 

หลานของกิเลสเลยล่ะ ท าอย่างนี้ปับ๊ เราคดิถงึชวีติของเราสว่ิามนัมคีุณค่าไหม 

เกดิเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนาแลว้เราท าไดข้นาดนี้ เรากเ็อาชวีติ 

มนักม็คีุณมปีระโยชน์แล้ว มปีระโยชน์กบัจติของเราเอง มปีระโยชน์กบัจติใจของเรา

เอง 

ใครจะมคีวามรูส้กึนึกคดิอย่างไรมนัเรื่องของเขา ความเหน็ของเขาไง เราจะ

เชื่อปากขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอน

ศลี สมาธ ิปัญญา 

นี่เราเชื่อองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เชื่อปัญญาคุณ เชื่อเมตตาคุณ เชื่อ

ความกรุณาคุณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แลว้เราปฏบิตัขิองเรา เราเชื่อ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราไม่เชื่อโลก เราไม่เชื่อสงัคม เอวงั 


