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จริงไม่ขัด 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๗ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

 ขอ้ ๑๖๗๗. เนาะ 

 ถาม    :   ขอ้ ๑๖๗๗. เร่ือง "กราบเรียนหลวงพ่อดว้ยความเคารพธรรมอยา่งสูง" 
(น่ีหวัขอ้เขานะ) 

 ลูกไดศึ้กษาธรรมของครูบาอาจารยม์าพอสมควร แต่มีขอ้สงสัยอยู ่๒ เร่ือง  

 ๑. ท าไมครูบาอาจารยท่ี์เราเช่ือกนัว่าถึงภมิูพระอรหนัตใ์นสายครูบาอาจารยห์ลวง
ปู่ มัน่เรานั้นยงัทะเลาะกนัอยู ่ มีตวัอยา่งลูกรอยร้าวในวงกรรมฐาน อาทิหลวงปู่ บา้นตาด
กบัวดัอ่ืน  

 ๒. ท าไมเร่ืองความรู้ ความเห็นภายในของครูบาอาจารยน์ั้นเห็นไม่ตรงกนั บาง
องคก์็ว่าอยา่งนั้น บางองคก์็ว่าอยา่งน้ี (ภมิูธรรมเร่ืองกายทิพย)์ แลว้เราจะทราบไดอ้ยา่งไร
ว่าองคไ์หนท่ีท่านเห็นถูกตอ้ง  

 ๓. เป็นไปไดห้รือไม่ คนท่ีไม่ใช่พระอรหนัตก์ระดูกจะเป็นพระธาตุ  

 ๔. พระนิพพานเป็นเมืองแกว้หรือไม่ เป็นดินแดน เป็นภพ สภาวะหรือไม่ และ
เม่ือถึงจะเป็นอยา่งไร 

 ลูกเห็นหลวงพ่อเป็นผูเ้ท่ียงตรงต่อธรรม จึงขอเมตตาลูกหลานผูโ้ง่เขลาดว้ย  

 ตอบ   :   น่ีเขาว่านะ น้ีเอาขอ้ท่ี ๑ เอาขอ้ท่ี ๑ ท่ีว่า  

 ถาม    :   ท าไมครูบาอาจารยท่ี์เราเช่ือกนัว่ามีภมิูเป็นพระอรหนัตใ์นสายหลวงปู่
มัน่จึงยงัทะเลาะกนัอยู ่
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 ตอบ   :   จึงยงัทะเลาะกนัอยู ่ เรามองอยา่งไรว่าทะเลาะกนัอยู ่ เวลาหลวงตานะ 
เวลาท่านประพฤติปฏิบติั เวลาท่านมีความสงสัยข้ึนไปท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ ข้ึนไปท่ีกุฏิ
หลวงปู่ มัน่ไปถามปัญหาธรรมะของหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านจะสอน เวลาหลวงปู่ มัน่
จะสอน หลวงตาท่านบอกว่าท่านเคารพหลวงปู่ มัน่มากนะ ท่านเคารพหลวงปู่ มัน่มาก แต่
เวลาหลวงปู่ มัน่พดูสัจธรรม พดูท่ีหลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัมาแลว้ แต่ท่านท่าน
เคารพ เพราะท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านเขา้ไปรู้ไปเห็นในใจของท่าน พอไปรู้ไป
เห็นในใจของท่านข้ึนมาใช่ไหมท่านบอกว่าเราพดูดว้ยความเคารพ เพราะเรากมี็ของเรา
อยู ่ 

 ค าว่าคนท่ีปฏิบติั เวลาจิตมนัสงบ จิตเห็นนิมิต จิตไปรู้เห็นส่ิงใดเขาจะรู้เห็นของ
เขา น้ีรู้เห็นของเขา ถูกหรือผดิเขาถึงไปหาอาจารยข์องเขา ถา้เวลาเขาไปหาอาจารยข์อง
เขา เขากส็อบถามอาจารยข์องเขา ใหอ้าจารยข์องเขาแกไ้ขความเห็นของเขา น้ีเวลา
อาจารยท่์านถูกตอ้งใช่ไหม หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอรหนัต ์ หลวงปู่ มัน่ท่านจะตอบดว้ย
ความเป็นจริงของท่าน เวลาตอบมาความเป็นจริงของท่าน ทีน้ีมนัก็ไม่ตรงกบัของเราสิ 
เพราะเราเห็นของเรามาอยา่งน้ี น่ีมนัก็ไม่ตรงของเรา เพราะเรารู้ เราเห็น เราปฏิบติัใช่
ไหมเรารู้ เราเห็นของเราข้ึนมา แต่ดว้ยความเคารพเราก็ข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่  

 หลวงตาท่านข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ แลว้กไ็ปอธิบายถึงความเห็นท่ีท่านพิจารณา
ของท่านใหห้ลวงปู่ มัน่ฟัง หลวงปู่ มัน่ท่านก็แกข้องท่าน เวลาแกข้องท่าน ท่านบอกเลย 
เวลาแกม้านะเราก็มีของเราอยู ่ เรามีของเราอยู ่ คือเรามีความสงสัยใช่ไหม เราเห็นของเรา 
เราจบัตอ้งของเรา เราสร้างมากบัมือ แลว้เราไปเสนอผลงานกบัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่
ท่านเห็นว่าเราท า เวลาลกูเรานะเอาผลงานมาเสนอเรา เราภมิูใจในความขยนัหมัน่เพียร 
ในความขวนขวายของลูกเราไหม? เราพอใจมาก แต่ลูกของเราท าถูกตอ้งหรือยงัเราก็
อยากใหม้นัถูกตอ้งดีงามใช่ไหม  

 เวลาท่านก็ใหอุ้บาย ท่านใหอุ้บายในทางธรรมนะ แต่ถา้ทางโลก ทางความเห็น
ของเราท่านก็ด่า โอ๋ย ท่านก็ด่าใหญ่เลย ท่านก็ด่าใหญ่เลย แต่ในกรรมฐานเขาเรียกวา่ให้
อุบาย ท่านใหอุ้บาย ท่านใหว้ิธีการ ท่านใหแ้นวทาง ท่านใหค้วามกระจ่างแจง้กบัเรา แต่
ทางโลกเขาบอก โอโ้ฮ อาจารยด่์าเละเลย อาจารยด่์าเละเลย น่ีทางโลกเขามองว่าอยา่งนั้น 
แต่หลวงตาท่านบอกว่าเราก็มีของเรา ถา้เรามีของเรา เราสงสัย เราท ามาดว้ยความประณีต 
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เราท ามาดว้ยความเชิดชู เราท ามาดว้ยความเตม็ท่ีของเราเลย เราข้ึนไป แลว้เวลาท่านบอก
ว่าไม่ใช่ เราเป็นคนท ามาเอง เราก็ตอ้งมีความตั้งใจ เรามีขอ้มูลของเราไง เราก็ตอ้งพดู เรา
ก็เถียงว่าอยา่งนั้นเลย  

 เวลาท่านใหอุ้บายมาแต่ไม่ถูกใจเรา ไม่ถกูใจเรา ถา้มนัถูกตอ้งมนัก็ถูกใจเราใช่
ไหม มนัไม่ถูกใจเรา เราก็พยายามจะโตแ้ยง้เพื่อจะหาความจริงไง มนัก็มีการโตเ้ถียงกนั 
อยา่งน้ีทะเลาะกนัไหม? อยา่งน้ีถือว่าเป็นการทะเลาะกนัหรือเปล่า มนัอยูท่ี่มุมมองของ
คนว่าอะไรท่ีว่าทะเลาะกนั ถา้ทะเลาะกนันะเป็นการหาความจริง เป็นการส่ือสารการจะ
หาความจริงอยูน่ี่ เขาเรียกว่าธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป็นมงคลอยา่งยิง่  

 เป็นมงคล เห็นไหม แต่พวกเราเวลาปฏิบติัไม่กลา้ ยิง่สมยัปัจจุบนัน้ีตอนหลวงตา
มีชีวิตอยู ่ นกัปฏิบติัทั้งหลายบอกว่าเวลามาถามปัญหาเราไง ถามปัญหาเรา เราก็เป็น
ผูน้อ้ยใช่ไหม โอ๋ย ครูบาก็เพิ่งบวชมาจะมีความรู้อะไร หนูก็มาถามอยา่งนั้นแหละ แลว้
เอง็ไปถามหลวงตามาหรือยงัล่ะ? อู๋ย ถามมาแลว้ ถามอยา่งไรล่ะ? เวลาไปท่ีศาลาใหญ่ 
เวลาหลวงตาท่านเทศน์ หนูก าหนดจิตถาม แลว้ท่านก็ตอบมาตรงเป๊ียะทุกทีเลย มนัไม่
กลา้ เราจะปฏิบติัเอาความจริงกนั แมแ้ต่เผชิญหนา้กบัความจริงมนัยงัไม่กลา้เลย มนัไม่
กลา้เผชิญกบัความจริงไง มนัก็คิดเองเออเองไง แลว้เออเองไม่เออเองธรรมดา เออเองก็ยงั
ไปแปะครูบาอาจารย ์อา้งครูบาอาจารยว์่าครูบาอาจารยไ์ดถ้ามท่านแลว้  

 ถามอะไร? ถามท่านดว้ยการก าหนดจิต ก าหนดจิตถามท่าน แลว้ท่านก็ตอบมา
ตรงเป๊ียะเลย ก าหนดจิตอยา่งไรก็ได ้ เวลาท่านพดูอะไรมาเราก็เคลมใหเ้ป็นความเห็นเรา
ก็ได ้ มนัไม่ไดเ้ขา้ไปเผชิญกบัความจริง ธมฺมสากจฺฉา เวลาเราซกัไซก้นัดว้ยขอ้เทจ็จริง
เลย ขนาดซกัไซด้ว้ยขอ้เทจ็จริงนะ เวลาครูบาอาจารย ์เช่นหลวงปู่ มัน่ท่านมีญาณของท่าน 
ท่านรู้ได ้ท่านมาสอนในภาวนาได ้เวลาสอนภาวนา เวลาธรรมมนัเกิดเราก็เคลมเขา้ตวัเรา
เองหมด  

 น้ีเราจะบอกว่า เราเขา้ใจวา่ครูบาอาจารยเ์ราสายหลวงปู่ มัน่ท่ีว่าเป็นพระอรหนัต์
ท  าไมยงัทะเลาะกนัอยู ่ ไม่ไดท้ะเลาะกนั ถา้เป็นจริงนะ ธรรมท่ีเป็นจริง เร่ืองการทะเลาะ
กนัไม่มี มีแต่ความเป็นมงคล แต่ท่ีมนัจะมีความเห็นต่าง เห็นไหม ความเห็นต่างเขาเรียก
จริตนิสัย เวลาหลวงปู่ มัน่นะ เวลาหลวงปู่ ชอบเขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่คร้ังแรก ท่านไล่หลวง
ปู่ ชอบออกไปเลย แลว้พอท่านพิจารณาของท่านนะ ท่านใหพ้ระไปตามหลวงปู่ ชอบ
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กลบัมา เวลาครูบาอาจารยไ์ปแต่ละองค ์เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านใหห้ลวงปู่ อ่อน หลวงปู่ อ่อน
ท่านไม่ใหก้ าหนดพุทโธนะ เราจ าไม่ไดท่้านใหก้ าหนดเป็นค าบาลียาวมากเลย พุทโธ พุท
โธเด๋ียวมนัตกภวงัค ์มนัอาจจะหลบัได ้แต่คนๆ น้ีมนัสมควรกบัพุทโธ ท่านจะใหพุ้ทโธ  

 น่ีเวลาครูบาอาจารยมี์ความถนดัอยา่งใด ท่านดูจริต ดูนิสัย ดูอ  านาจวาสนา แลว้
ท่านจะใหก้รรมฐาน เขาเรียกว่าใหก้รรมฐาน คือใหค้  าบริกรรมแต่ละองค์ๆ  มนัไม่
เหมือนกนั ท่านใหไ้ม่เหมือนกนันะ ท่านสอน แต่โดยหลกั โดยหลกั เห็นไหม พุทธานุ
สติ ธมัมานุสติ สังฆานุสติ โดยหลกั ส่ิงท่ีท่านใหม้า ท่านใหม้าเพื่อประโยชน์กบัคนท่ี
ภาวนา ถา้ภาวนาแลว้ใหจิ้ตสงบเขา้ไป ถา้สงบเป็นความจริงแลว้มนัจะเป็นความจริง  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่ามนัเป็นจริต เป็นนิสัย เป็นการภาวนา อนัน้ีครูบาอาจารยท่์านจะไม่
กา้วก่ายกนั ดูสิเวลาหลวงตาท่านไปแกห้ลวงปู่ ค  าดี ท่านบอกเลยหลวงปู่ ค  าดีเวลา
พิจารณาเร่ืองเสือเหมือนเรา แต่คนละกาล คนละเวลากนั คนละกาล คนละเวลากนั อยา่ง
หลวงปู่ ค  าดีท่านจะพิจารณากายของท่านมาตลอด ตั้งแต่กายอยา่งหยาบ กายอยา่งกลาง 
กายอยา่งละเอียด กายอยา่งละเอียดสุด หลวงปู่ เจ๊ียะท่านพิจารณากายต่อเน่ืองกนัมา  

 เวลาหลวงปู่ ชอบพิจารณากาย เวลาหลวงตาท่านพิจารณาเวทนา ขั้นแรกท่านผา่น
ทางเวทนา ขั้นท่ีสองผา่นเร่ืองกาย เวลามนัแยกดิน น ้า ลม ไฟออกเป็นธรรมชาติของมนั
เลย แลว้พอข้ึนไปท่านไปเห็นกาย เห็นอสุภะ แลว้ท่านไปเห็นจิต เห็นจุดและต่อม น่ีมนั
ไม่เหมือนกนั พอไม่เหมือนกนั ความถนดัมนัไม่เหมือนกนั ดูอาจารยสิ์งห์ทองสิ เวลา
อาจารยสิ์งห์ทองท่านพิจารณาธรรมนะ อาจารยสิ์งห์ทองท่านพิจารณาธรรม ท่ีว่า
พิจารณาของท่านไปตลอด น่ีเวลาคนพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม แต่ แต่มนัไม่มีอะไร
แตกต่างกนัเลย เวลามนัเป็นผล เวลาเป็นผล เป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี  

 เวลาพดูมนัจะเหมือนกนั เหมือนกนัเพราะอะไร? เพราะหลวงตาใชค้  าว่าขณะจิต 
ขณะท่ีจะเป็นไป ดูสิเราท างานเสร็จ ถา้เราไม่รู้ว่าท  างานเสร็จเราจะถามกลบัเลย โทษนะ 
เอง็บา้หรือเปล่าวะ? เอง็ท างานเสร็จ เอง็ไม่รู้ว่าท  างานเสร็จหรือ? เอง็ท างานเสร็จ
ตรงไหน? แลว้ท างานเสร็จแลว้เสร็จอยา่งไร? อยา่งพวกเรา เช่นเราน่ีเราเอาเงินไปฝาก
ธนาคาร เราโอนเขา้ธนาคารก็อยูใ่นธนาคารใช่ไหม แลว้โอนผดิท่ีมนัก็ไม่ใช่ใช่ไหม? เอา
เงินจะไปฝากธนาคาร ไปทิง้ไวใ้หไ้อพ้วกรักษาความปลอดภยัแลว้ก็กลบับอกว่าฝาก
ธนาคารแลว้ มนัจะเขา้ธนาคารไหม? มนัไม่ได ้ 
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 น่ีถา้ว่าทะเลาะกนั ทะเลาะกนัเร่ืองอะไร? ถา้ทะเลาะกนั ทะเลาะกนัเร่ืองสัจจะ 
เร่ืองความจริง เราจะบอกว่าถา้จริงแลว้ไม่มีทะเลาะ เพราะจริงก็รู้ว่าจริง ดูสิดูหลวงตานะ 
หลวงตาท่านมีประสบการณ์เยอะมาก เพราะเวลาหลวงตา เวลาจะเขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่ 
หลวงปู่ เจ๊ียะท่านเล่าใหฟั้งตลอด บอกว่ามนัจะมีพระส าคญัองคห์น่ึงเหมือนท่านเจ๊ียะ แต่
ไม่ใช่ท่านเจ๊ียะ จะเขา้มาหาเรา เวลามีพระองคใ์ดเขา้มา หลวงปู่ เจ๊ียะจะไปถามหลวงปู่ มัน่
ว่าใช่องคน้ี์หรือเปล่า ท่านเงียบ ไม่ใช่ๆ ใช่องคน้ี์หรือเปล่า ไม่ใช่ พอหลวงตาเขา้ไปท่าน
ถามวา่ใช่องคน้ี์หรือเปล่า ท่านไม่ตอบเลย เฉย  

 ฉะนั้น เวลาท่ีท่านภาวนาไป เวลาหลวงตาท่านบอกว่าหลวงปู่ มัน่พดูกบัท่านนะ
ว่าหลวงปู่ มัน่ท่านสร้างประโยชน์มามาก มีใครเคยคิดด าริอะไรหรือไม่ หลวงตาท่าน
บอกว่า อู๋ย คิดตลอด จะเขียนประวติัก็คือเขียนผลงานของหลวงปู่ มัน่ท่านระลึกตลอด แต่
ตอนน้ีงานของตนยงัไม่เสร็จ เออใช่ๆ แลว้เวลาท่านพดูนะพดูกบัพระดว้ยกนัเห็นไหม ว่า
หลวงปู่ มัน่เวลาท่านเสียไปแลว้จะพึ่งใครๆ ใหพ้ึ่งมหานะ มหาดีทั้งนอกและดีทั้งใน ดีทั้ง
นอกคือขอ้วตัรปฏิบติั ดีทั้งในคือในหวัใจ  

 ฉะนั้น เวลาหลวงตาท่านถึงเวลาเหมาะสมแลว้ท่านจะเขียนประวติัหลวงปู่ มัน่ น่ี
เวลาเขียนประวติัหลวงปู่ มัน่ เพราะเขียนประวติัหลวงปู่ มัน่ท่านบอกเลย ตั้งแต่ท่านอยูก่บั
หลวงปู่ มัน่มา ส่ิงน้ีท่านอยูก่บัหลวงปู่ มัน่เอง ท่านสามารถเขียนไดด้ว้ยความชดัเจน แต่
ก่อนท่ีท่านยงัไม่เขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่ มีครูบาอาจารยท่ี์อยูก่บัหลวงปู่ มัน่แลว้ท่านพยายาม
จะไปหาขอ้มูลจากครูบาอาจารยท่ี์ท่านอยูก่บัหลวงปู่ มัน่มาแลว้ หลวงปู่ ขาวท่ีหลวงตาจะ
เล่าเร่ืองหลวงปู่ ขาวมาก เวลาท่านบอกว่าท่านไปหาหลวงปู่ ขาวแลว้ชา้งมาหา ชา้งเอางวง
มาลูบกุฏิ เพราะท่านไปหาขอ้มูลน่ีแหละ ไปหาหลวงปู่ ชอบ ไปนอนกบัหลวงปู่ ชอบ  

 น่ีครูบาอาจารยท่ี์จิตท่านเป็นธรรมท่านทะเลาะกนัท่ีไหน ท่านสมานสามคัคี ท่าน
รักกนั ท่านเชิดชูครูบาอาจารยข์องท่าน หลวงตาท่านจะเขียนประวติัหลวงปู่ มัน่ ท่าน
อยากจะเอาผลงานของหลวงปู่ มัน่มาเป็นประโยชน์กบัโลก ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็น
ธรรมนะท่านส่งเสริม ท่านคอยบอก คอยช้ี คอยแนะ แลว้ถูกตอ้งใครอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ท่ี
ไหน อยูอ่ยา่งไร แลว้อยูแ่ลว้หลวงปู่ มัน่พดูเร่ืองอะไร พดูธรรมอยา่งไร ท่านไปเก็บขอ้มูล 
ส่ิงท่ีเป็นธรรมๆ ท่านเชิดชู ท่านเห็นคุณประโยชน์ แต่คนท่ีไม่เป็นธรรม อา้ว ดูสิดู
ประวติัหลวงปู่ มัน่เวอร์ชัน่ของใครล่ะ? เวอร์ชัน่ของหลวงตาท่านจะเชิดชูหลวงปู่ มัน่  
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 แลว้พดูถึงถา้เขียนแบบโลกๆ นะ หลวงปู่ มัน่ท่านออกจากอุบลฯ มา ทางฝ่าย
ปกครองเขาจะใหเ้ป็นเจา้คณะจงัหวดั แลว้หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระปฏิบติัท่านหนี ดูสิเขา
สั่งใหท้างฝ่ายบา้นเมืองจบั เร่ืองอยา่งน้ีหลวงตาบอกว่าท่านไม่เอามาเขียนเลย ท่านบอก
เลยนะเขียนเพื่อประโยชน์ ส่ิงใดเป็นประโยชน์ถึงเอามาเป็นประโยชน์ ส่ิงใดท่ีเขียนแต่
แง่บวก เขียนถึงแต่ผลงานของหลวงปู่ มัน่ เขียนถึงหลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติั
อยา่งไร ท่านไดร้ื้อคน้ ไดเ้ขา้ไปสัประยทุธ์กบักิเลสของท่านอยา่งไร ท่านท าอยา่งไรเพื่อ
ประโยชน์ของท่าน  

 เวลาท่านหลง เวลาท่านผดิพลาดท่านผดิพลาดเพราะเหตุใด แลว้ใครบา้งท่ีเคยเชิด
ชูท่าน ใครบา้งท่ีไดไ้ปอาศยัเขา ใครบา้งท่ีไดร่้วมพยายามบุกเบิกกนัมา เวลาท่านเขียน น่ี
คนท่ีเป็นธรรมไง น่ีไงพระอรหนัตส์ายหลวงปู่ มัน่ท่ีเป็นธรรม เชิดชูครูบาอาจารย ์ เชิดชู
ความเป็นจริงไง แลว้ไปดูเวอร์ชัน่อ่ืนสิท่ีเขาเขียนถึงหลวงปู่ มัน่ เขาเขียนหลวงปู่ มัน่เป็น
เคร่ืองการันตีความดีของเขา เคยไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ แลว้หลวงปู่ มัน่เป็นผูก้ารันตีความดี
ของเขา เขาเป็นผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบ เขาเป็นคุณงามความดี เขาเขียนประวติัหลวงปู่ มัน่
ดว้ยความมุมมองอยา่งนั้น ดูสิอยา่งน้ีทะเลาะกนัหรือเปล่า  

 น่ีในเม่ือว่าสายหลวงปู่ มัน่ท  าไมทะเลาะกนั มนัไม่ไดท้ะเลาะกนัหรอก ถา้เป็น
ธรรม เป็นธรรมมนัเป็นคุณธรรมทั้งนั้นแหละ ส่ิงท่ีว่าทะเลาะกนั ท่ีมนัมีการขดัแยง้กนั
มนัตอ้งมีความผดิสิ เพราะเวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอก ถา้เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้จะไม่มีขดัไม่มีแยง้เดด็ขาด ถา้มีการขดัมีการแยง้กนัแสดงว่าตอ้งมี
อนัหน่ึงผดิ  

 ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตั้งแต่สมถะ ตั้งแต่วิปัสสนาเป็นชั้น
เป็นตอนข้ึนไปมนัจะไม่มีขดัไม่มีแยง้กนั เพราะอะไร เพราะมนัจะเร่ิมตน้เหมือน
การศึกษา ถา้เรียนอนุบาลมาดี พื้นฐานมาดี พอเรียนประถมมนัก็จะดีข้ึน ถา้เรียนประถม
มาดี วิชาการดีข้ึนมาจะเรียนมธัยมดีข้ึน พอดีข้ึนมนัสอบติดจะเรียนอะไรก็ได ้ เพราะ
พื้นฐานมนัมาดีไง ถา้เป็นธรรมะนะไม่มีขดัไม่มีแยง้กนั ถา้มีขดัมีแยง้ พวกเรามนัไม่มีวฒิุ
ภาวะไง เราไม่รู้ว่าใครถูกใครผดิไง  
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 ค าว่าถกูว่าผดิ ถา้หลวงตาท่านพดูส่ิงใดนะท่านพดูหวงัเพื่อประโยชน์กบัสังคม 
หวงัเพื่อประโยชน์กบัศาสนา คนท่ีวางพื้นฐานหรือชกัน าใหแ้นวทางปฏิบติัมนับิดเบ้ียว
ไป เวลาท่านพดูท่านจะบอกว่าพดูเร่ืองธรรมะ จะไม่เก่ียวกบับุคคล อนัน้ีไม่ใช่ขดัไม่ใช่
แยง้ มนัเป็นระหว่างความถูกกบัความผดิ ระหว่างถูกกบัผดิ แลว้ไม่ใช่ถกูผดิของหลวงตา 
ไม่ไดถู้กผดิของครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรม มนัจะถูกผดิของสังคมท่ีจะยดึแนวทางท่ี
ปฏิบติัไปแลว้ถูกหรือผดิ ถา้ผูท่ี้ยดึหลกัปฏิบติัถูกหรือผดิมนัก็เขา้ไปตามกระแสช่องทาง
นั้น น่าสงสารไหม? น่าสงสารไหม? 

 น่ีมุมมองของครูบาอาจารยเ์รา ถา้มุมมองของครูบาอาจารยเ์ราท่ีเวลาท่านขดั ท่าน
แยง้ ขดัแยง้ไวเ้พื่อใหค้นท่ีจะเดินแนวทางใดก็แลว้แต่ไดฉุ้กคิด ไดฉุ้กคิดว่ามีคนเตือน
แลว้นะ จิ้งจกเตือนเขายงัฟังกนัเลย แลว้ถา้มีครูบาอาจารยค์อยเตือนเราจะฟังหรือไม่ฟัง
ไง น่ีการขดัการแยง้ มนัไม่มีการขดัการแยง้ถา้เป็นธรรม แต่ถา้เป็นการถกูและผดิ คนท่ีใจ
เป็นธรรม คนท่ีเป็นบณัฑิตเขาเบ่ือหน่าย เขาไม่อยากไปคลุกดว้ยหรอก  

 อยา่งเราน่ีนะถา้เรามีความสุข ความสบายแลว้ เราอยากจะไปตากแดด ตากฝน
ไหม? เราไม่อยากหรอก แต่ถา้เราเห็นว่าคนท่ีเขาท างานอยูน่ัน่มนัจะผดิพลาด เราอยากจะ
ไปช่วยเหลือเขา เราตอ้งลงไปตากแดดตากฝนมนัน่าเบ่ือไหม? เพราะอะไร? เพราะครูบา
อาจารยท่์านไม่ปรารถนาอะไร ท่านไม่ตอ้งการหวงัอะไรทั้งส้ิน แต่ท่านท าเพื่ออนุชนรุ่น
หลงั ท าเพื่อสังคมไง ท าเพื่อความถูก ความผดิอนันั้นไง  

 น่ีเขาบอกว่า พระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่ท่ีว่าเป็นพระอรหนัตท์  าไมยงัทะเลาะ
กนัอยู ่มนัถูกหรือผดิ แลว้มนัท าใหเ้ราไดคิ้ด แลว้เราคิดอยู ่อยา่งเช่นว่ารอยร้าวท่ีว่าหลวง
ปู่ บา้นตาด หลวงปู่ บา้นตาดเพราะอยูท่ี่อ  านาจวาสนาบารมีไง เวลาเรามีพระ มีเพื่อนใน
กรรมฐาน เขาคุยกนัในพระว่าดสิูเวลาหลวงปู่ มหาเขียนท่านบอกเลยนะ ถา้อยากเห็น
หลวงปู่ มัน่ใหไ้ปบา้นตาด เพราะพวกเราเกิดมาไม่ทนัหลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยห์ลายองค์
นะท่านบอกว่าถา้อยากเห็นขอ้วตัรปฏิบติัของหลวงปู่ มัน่ใหไ้ปท่ีบา้นตาด ใหไ้ปท่ีบา้น
ตาด สมยัท่ีเราบวชใหม่ๆ นะใหไ้ปฝึกไปหดั เพราะว่าท่านพยายามทรง พยายามรักษา 
รักษามรรคโค รักษาขอ้วตัร รักษาทางเอกอนันั้นไวใ้ห ้ส่ิงนั้นเป็นทางเอก 

 ดูสิเราจะขบัรถมาเราตอ้งมีถนน ถนนไม่ดีเราบ่นทุกคนเลย ขอ้วตัรปฏิบติั 
แนวทางมนัเหมือนกบัหนทางท่ีจะใหจิ้ตเขา้ไป แลว้ท่านรักษาไวใ้หก้บัพวกเราไดด้  าเนิน 
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พวกเราจะขบัรถคือขบัหวัใจ ขบัหวัใจของเรา พยายามขบัเคล่ือนไปใหไ้ดม้รรคไดผ้ล 
แลว้ท่านรักษาขอ้วตัรนั้นไว ้ ไอค้นท่ีไม่มีความเห็นอยา่งน้ีก็บอกว่า อู๋ย มนัล าบาก อู๋ย 
ท่านดุ อู๋ย ท่านคอยว่า คอยติ คอยเตียน ท่านรักษาเส้นทาง รักษามรรค รักษาขอ้วตัรไวใ้ห้
เราปฏิบติั ใหเ้ราความเป็นจริงไง ส่ิงนั้นท่ีครูบาอาจารยท่์านพดูอยู ่ น้ีพดูถึงว่าถา้พดูถึง
หลวงปู่ บา้นตาดกบัแนวทางนั้นๆ นะ อนัน้ีขอ้ท่ี ๑ 

 ถาม   :   ขอ้ท่ี ๒ ท าไมเร่ืองความรู้ ความเห็นของครูบาอาจารยน์ั้นไม่ตรงกนั 
บางองคก์็ว่าอยา่งนั้น บางองคก์็ว่าอยา่งน้ี แลว้เราจะทราบไดอ้ยา่งไรว่าองคไ์หนท่าน
ถูกตอ้ง  

 ตอบ   :   เออ เราจะทราบไดอ้ยา่งไร เราก็พยายามหลบัตาแลว้ก าหนดพุทโธ แลว้
ท าใหไ้ดจ้ริง เราจะวดัไดเ้ลยว่าอาจารยอ์งคน้ี์แมแ้ต่สมาธิท่านยงัท าไม่ถูกเลย แลว้ท่านท า
สมาธิยงัไม่เป็นเลยแลว้ท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหนัต ์ แลว้กระดูกท่านเป็นแกว้ดว้ย
มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร อา้ว ถา้กระดูกเขาเป็นแกว้เขาเป็นพระอรหนัต ์ แมแ้ต่สมาธิเขา
ยงัท าไม่เป็น เขายงัไม่ถูกแลว้มนัจะเป็นพระอรหนัตไ์ดอ้ยา่งไร  

 น่ีไงถา้เขาบอกในแนวทางบางองคเ์ขาสอนอยา่งนั้น บางองคก์็สอนอยา่งน้ี ค  า
สอนใครก็สอนได ้ ทุกคนก็พดูพร่อยๆ พดูแค่เขาผเีจาะปากใหม้าพดู แลว้มนัรับผดิชอบ
ค าพดูของเขาไหม? ไอท่ี้เขาสอนๆ กนัอยู่มนัรับผดิชอบค าพดูของเขาไหม เวลาสอนคน
แลว้ใหค้นปฏิบติัตาม ถูกผดิมนัรับผดิชอบค าพดูของเขาไหม แต่ครูบาอาจารยข์องเรานะ 
เวลาคนไปปฏิบติัท่ีไหนก็แลว้แต่ ผดิพลาดมาท่านยงัแก ้ ท่านพยายามจะแก ้ พยายามจะ
ฟ้ืนใหก้ลบัมาปกติ น่ีท่านพยายามแกไ้ขอยา่งนั้น  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าครูบาอาจารยเ์ห็นไม่ตรงกนั กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง การท าความสงบ
ของใจ ๔๐ วิธีการ ฉะนั้น ถา้ยงัท าความสงบของใจ ๔๐ วิธีการ เพราะจริตนิสัยไง เราถึง
บอกองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา ท่านจะร้ือสัตว ์ ขนสัตว ์ แลว้ค าว่า
สัตตะผูข้อ้งมนัแตกต่างหลากหลายนกั จริตนิสัย ความชอบของคนมนัแตกต่าง
หลากหลายนกั จึงมีแนวทางต่างๆ ใหต้รงกบัจริต อยา่งเช่นถา้เป็นศรัทธาจริต พุทโธ พุท
โธน่ีดีมากเลย เพราะมนัศรัทธา มนัเช่ือ ถา้เป็นพุทธจริตพวกปัญญาชน พุทโธไม่ค่อยได้
หรอก เพราะว่าพุทโธไม่มีเหตุผล พุทโธมนัก าป้ันทุบดิน มนัไม่ยอมรับ พวกน้ีตอ้งใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ  
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 ในการปฏิบติัมนัเป็น ๒ แนวทางใหญ่ๆ ๒ แนวทางใหญ่ๆ คือว่าอคัรสาวกเบ้ือง
ขวาคือพระสารีบุตร คือปัญญาวิมุตติ คือมีปัญญามาก เวลาส าเร็จนะ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาท่ีเขาคิชฌกฏู เทศน์สอนหลาน เพราะหลานจะมาต่อว่าไง วา่เอา
ญาติมาบวชหมด เอาตระกลูพระสารีบุตรมาบวชหมดไง ไม่พอใจๆ คือจะมาต่อว่า
พระพุทธเจา้ แต่พดูออ้มๆ พระพุทธเจา้บอกว่าถา้เธอไม่พอใจส่ิงต่างๆ เธอตอ้งไม่พอใจ
อารมณ์ความรู้สึกของเธอดว้ย เพราะอารมณ์ความรู้สึกของเธอนั้นก็เป็นวตัถุอนัหน่ึง 
ความคิดเป็นวตัถุอนัหน่ึง  

 น่ีปัญญาชน นกัปฏิบติัเขารู้ไดว้่าความคิดน่ีเปรียบเหมือนวตัถุเลย เป็นสสาร เป็น
แร่ธาตุท่ีสามารถจบัตอ้งไดเ้ลย น่ีพวกปัญญาวิมุตติเขาจะเห็นของเขาอยา่งนั้น เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการหลานพระสารีบุตร พระสารีบุตรยนืถวายการ
พดัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูข่า้งหลงั ดว้ยธรรมขอ้น้ีพระสารีบุตรป๊ิง เป็นพระ
อรหนัตเ์ลย ปัญญาวิมุตติ เวลาพระโมคคลัลานะเจโตวิมุตติ เห็นไหม นัง่แลว้สัปหงกโงก
ง่วง  

 เป็นพระโสดาบนันะ เป็นพระโสดาบนัมากบัพระสารีบุตร จากสัญชยัมาแลว้มา
บวชกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ก็นัง่สัปหงก นัง่สัปหงก มีฤทธ์ิมากนะนัง่
สัปหงก พระพุทธเจา้มาโดยฤทธ์ิเลย โมคคลัลานะ ถา้เธอง่วงนอนขอใหต้รึกในธรรมให้
จิตมนัสว่างไสว ถา้เธอง่วงนอนใหแ้หงนหนา้ดูดาว ถา้เธอง่วงนอนใหเ้อาน ้าลูบหนา้ ถา้
เธอง่วงนอนนะ แลว้ถึงท่ีสุดถา้เธอไม่หายง่วงนอนเธอก็นอนซะ นอนก่อน ต่ืนแลว้ค่อย
ภาวนา ขอ้เทจ็จริงมนัเป็นแบบน้ี น่ีเวลาท าสมาธิเจโตวมุิตติ พุทโธ พุทโธเจโตวิมุตติ 
สมาธิอบรมปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิ น่ีแนวทางใหญ่ๆ  

 ฉะนั้น เวลาปฏิบติัไปแลว้ ท่ีว่าขดัแยง้กนัๆ มนัขดัแยง้กนัเร่ืองอะไร ถา้ชอบฤทธ์ิ
ชอบเดช ถา้มีก าลงัท าไปไดก้็ปฏิบติัธรรมไปตามเจโตวิมุตติ ท  าความสงบของใจเขา้
มาแลว้ยกข้ึนสู่วิปัสสนา ถา้เป็นปัญญาชนก็ปัญญาวิมุตติ ปัญญาวิมุตติกใ็ชปั้ญญาอบรม
สมาธิ ปัญญาก็ไล่ตอ้นจิตใหจิ้ตมนัสงบเขา้มาใหไ้ด ้ น่ีเพราะมนัเป็นโลกียปัญญา มนั
ปัญญาสมถะ ปัญญาเพื่อความสงบร่มเยน็ แต่เวลาจิตสงบแลว้ยกข้ึนสู่วิปัสสนา จะไป
เห็นกาย เห็นเวทนาตามความเป็นจริง มนัจะยกข้ึนสู่วิปัสสนา มนัเป็นวิปัสสนา เป็น
ปัญญาการรู้แจง้ น่ีมนัพิจารณาไป น่ีมนัเป็นอยา่งนั้น  



จริงไม่ขดั ๑๐ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

 ฉะนั้น ท่ีว่าองคน์ั้นก็ว่าอยา่งน้ี องคน้ี์ก็ว่าอย่างนั้น ใครว่าอยา่งใดก็แลว้แต่มนัตอ้ง
มีเหตุผลความจริงรองรับ ค าว่าเหตุผลความจริงรองรับคือไดท้  าแลว้ ไดท้  าแลว้ ไดรู้้แลว้ 
ไดมี้คนท าจริง ดูสิอยา่งเช่นเขาบอกว่าพระกรรมฐานก าหนดพุทโธ พวกน้ีสมถะจะติด
นิมิต จะเกิดปัญญาข้ึนมาไม่ได ้ จะบรรลุธรรมไม่ได ้ แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราปฏิบติั
มา ปฏิบติัตามความเป็นจริงของครูบาอาจารยเ์ราเป็นพระอรหนัตม์ากมายเลย แต่ของเขา
ทางโลก ดว้ยโลกียปัญญา ปัญญาสามญัส านึก แลว้บอกว่าใชปั้ญญา ปัญญารู้เท่า ใช้
ปัญญารู้ก าหนดการเคล่ือนไหวตลอด รู้ทุกอยา่งพร้อมว่าเป็นวิปัสสนา  

 เขาแนวทางปฏิบติัของเขา จ  านวนผูป้ฏิบติัของเขามากมายมหาศาล แต่ส่ิงท่ีเป็น
ผลข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นอริยผลข้ึนมาไม่เคยเห็น เราไม่เห็นแมแ้ต่องคเ์ดียว ไม่เห็นเลย แลว้ไป
ถามไม่ไดด้ว้ย ไปถามหลวงปู่ มัน่ก็บอกพดูไม่ได ้ แต่ของเราเวลาถามข้ึนมา เวลาถาม
ข้ึนมา ดูสิหลวงตาข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ ถามเป็นขั้นเป็นตอนข้ึนไปเลย น่ีเป็นความจริง
ข้ึนมาไปเลย ความจริง เห็นไหม เพราะอะไร? เพราะมรรค ผลมนัมีไง ผูท่ี้สอน แลว้คนท่ี
รับการสอนนั้นปฏิบติัข้ึนไปถึงค าสอนแลว้ แลว้มนัเป็นอยา่งไรต่อไป ผูส้อนตอ้งบอกให้
ไดสิ้ ผูส้อนตอ้งสามารถยกข้ึนได ้ ผูส้อนยอ่มสามารถดึงข้ึนได ้ ผูส้อนสามารถชกัน าไป
ได ้ 

 น่ีมนัมีความจริงไง มนัมีความจริงถึงบอกว่าครูบาอาจารยข์องเราท่านมีความเห็น
ต่างกนั มนัเป็นจริต เป็นนิสัย แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยท่ี์จริง เหมือนพ่อแม่ครอบครัวหน่ึง
มีลูก ๔-๕ คน พ่อแม่ไม่ไดส้อนเหมือนกนัหมดหรอก ลูกของเราจะฉลาดมาก ฉลาดนอ้ย 
จะชอบและไม่ชอบแตกต่างกนั ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นครูบาอาจารยท่ี์จริงท่านจะสอน
จ าเพาะเลย สอนเขา้ไปสู่จริต สู่นิสัย สู่การกระท าอนันั้น เพราะตอ้งการใหลู้กของเราแต่
ละคนเป็นคนดี ใหลู้กเราแต่ละคนมีมรรค มีผล  

 ฉะนั้น มนัตอ้งตรงกบัความชอบอนันั้นมนัถึงส ารอก มนัถึงคายของมนัได ้ น่ีครู
บาอาจารยท่ี์ถูกตอ้ง ครูบาอาจารยท่ี์ดีนะ เขาไม่มีสูตรส าเร็จ สูตรส าเร็จไม่มี อริยสัจน่ีเป็น
สัจจะ เป็นหวัใจ แต่วิธีการจะเขา้สู่ วิธีการจะเขา้สู่อริยสัจ วิธีการจะเขา้สู่วิปัสสนา 
แลว้แต่การกระท าของแต่ละคน แต่ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงท่านสอนได ้ ท่านบอกได้
เพราะท่านเคยผา่นมาก่อน น่ีไง ฉะนั้น ว่าคนนั้นก็ว่าอยา่งน้ี คนน้ีก็ว่า เขาวา่ก็วางไว ้
เพราะเขาว่ามนัยงัไม่จริง ไม่จริงหรอก  
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 ไม่จริง เห็นไหม ในกาลามสูตรไม่ใหเ้ช่ือ ไม่ใหเ้ช่ือนะ ถา้ไม่ใหเ้ช่ือ น้ีใครว่า
อยา่งไรๆ ประสาเรานะไดย้นิแลว้มนัข าๆ หลวงตาท่านพดูอยา่งน้ีนะ เวลาหลวงปู่ มัน่
ท่านนิพพาน ท่านก าลงัพิจารณาอสุภะเลยล่ะ ท่านบอกเลยใจดวงน้ีมนัด้ือนกั มนัไม่ยอม
ฟังใครหรอก แลว้เวลามนัจะลงมนัก็ลงหลวงปู่ มัน่เท่านั้นแหละ แลว้หลวงปู่ มัน่ก็
นิพพานไปแลว้ แลว้เราจะฟังใคร เคยนะเคยไป เวลาท่านลาหลวงปู่ มัน่ออกไปวิเวก ไป
เจอครูบาอาจารยก์็วางตนเป็นอาจารยท์ั้งนั้นแหละ เวลาพดูออกมานะท่านคิดในใจเลย 
เฮอ้ ความรู้แค่น้ีจะมาสอนเรา คือส่ิงท่ีท่านพดูนะเราไดผ้า่นมาหมดแลว้ไง  

 ส่ิงท่ีท่านพดู คนท่ีปฏิบติัมนัจะรู้นะว่าส่ิงท่ีท่านพดูมนัพดูแค่ไหน แลว้ไปพดู
ออกมาน่ีถูกหรือผดิ บางคนพูดก็ไม่เขา้สู่สมาธิเลยนะ มนัยงัพดูเฉไฉไปของมนัเร่ือยเฉ่ือย
นะ แลว้มนัคิดว่ามนัเป็น ผเีจาะปากใหม้าพดู ถา้ผเีจาะปากใหม้าพดู พดูโดยไม่มีวุฒิภาวะ 
พดูโดยไม่มีสติปัญญาก็พดูธรรมะพระพุทธเจา้คิดว่าตวัเองเก่ง แต่คนท่ีภาวนามาแลว้มนั
รู้เลยว่าอนัน้ีมนัแค่เบสิก อนัน้ีมนัแค่เร่ิมตน้ท่ีจะเขา้สู่ธรรม ไม่เขา้สู่ธรรมเท่านั้นเอง แลว้
ถา้ไม่เขา้สู่ธรรม ตวัเองก็ฉอ้ฉลพดูออกไปอยา่งนั้นแหละ  

 ท่านเลยบอก อู๋ย ปัญญาแค่น้ีจะมาสอนเรา ไม่ใช่เป็นอาจารยเ์ราไดน้ะ ถา้เราฟัง
แลว้ ถา้เรามีวุฒิภาวะเราดถููกอีกต่างหาก เราดูถูกไวใ้นใจ ดูถูกออกมาขา้งนอกไม่ไดเ้ด๋ียว
เขาเป็นอาจารยใ์หญ่ เขาจะเสียฟอร์ม เราน่ีคิดดูถูกเขาในใจเลยล่ะ น่ีไงบอกว่าคนนูน้ก็ว่า
อยา่งน้ี คนน้ีก็ว่าอยา่งน้ี ก็ไอค้นว่าๆ มนัปฏิบติัแลว้มนัรู้หรือเปล่า มนัเป็นจริงหรือเปล่า 
ถา้เป็นจริงมนัจะแกไ้ขส่ิงน้ีได ้น่ีพดูถึงขอ้ท่ี ๒ 

 ถาม    :   ๓. เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีไม่ใช่พระอรหนัตแ์ลว้กระดูกเป็นพระธาตุ 

 ตอบ   :   เป็นไปไม่ได ้เป็นไปไม่ได ้แลว้ค าว่ากระดูกเป็นพระธาตุ เราจะบอกว่า
อยา่งน้ี เร่ิมตน้โดยพื้นฐาน แมแ้ต่การประพฤติปฏิบติั พวกเราก่ึงพุทธกาลแลว้มรรค ผล
มนัจะไม่มี เวลาเขาอา้งเขาอา้งกนัอยา่งน้ี ก่ึงพุทธกาลแลว้มรรค ผลจะไม่มี แมแ้ต่หลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านท าก็ไม่ไดจ้ริง มนัไม่มีอยูจ่ริง เพราะว่ามนัก่ึงพุทธกาลแลว้พระ
อรหนัตก์็มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้องคเ์ดียว ในสมยัปัจจุบนัน้ีปฏิบติัแลว้มนัจะ
ไม่มีหรอกมรรค ผล ปฏิบติัไปก็เสียเปล่า เขาพยายามเจาะยางกนัอยา่งนั้นแหละ  
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 ฉะนั้น เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านส าเร็จของท่านมาแลว้ ท่านถึงมาวางขอ้วตัร พยายาม
จะสร้างศาสนทายาท พยายามชกัจูง น้ีชกัจูงข้ึนมา เวลาท่านใหก้ารบา้น ใหก้ารบา้นว่าให้
ท  าอยา่งนั้นๆ แลว้เวลาปฏิบติัไปแลว้มนัเป็นอยา่งนั้น เราท่ึงกบัอาจารยเ์ราไหม? 
อยา่งเช่นหลวงปู่ ฝ้ันกบัหลวงปู่ อ่อนข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ท่ีเชียงใหม่ แลว้ป่าเขามนัดีก็
อยากจะไปเท่ียวไง แต่หลวงปู่ มัน่ท่านเห็นโอกาสว่าถา้ควบคุมกนัดีแลว้หลวงปู่ ฝ้ันท่าน
จะสั้นเขา้ ท่านจะไดส้ะดวกข้ึน อยากจะไปเท่ียวนู่นเท่ียวน่ี ท่านบอกว่าไปเท่ียวท่ีไหนก็
ไม่เท่าเท่ียวท่ีน่ีหรอก ไปเท่ียวท่ีไหน คือจะวิเวกมนัไม่ดีเท่าท่ีน่ีหรอก ท่ีน่ีก็ป่าเขาอยูแ่ลว้ 
ก็วิเวกอยูน่ี่  

 น่ีมนัมีอะไรขดัใจท่านก็พิจารณาของท่าน พอถึงคืนหน่ึง เวลาพิจารณาของท่าน 
พิจารณากายของท่านมนัพิจารณาจนสมดุลของมนั แลว้มนัรวมลง มนัสว่างหมดเลย พอ
สว่างหมดเลยนะ เชา้มา ธรรมดาเวลาตอนเชา้พระกรรมฐานเรามนัจะมีกตญัญู จะรักครู
บาอาจารยม์าก ก็จะไปเอาบาตรของหลวงปู่ มัน่เพื่อจะมาบิณฑบาต ธรรมดาข้ึนไปเอา
บาตร ท่านก็ใหเ้อาบาตร ท่านก็อยูใ่นกลดนัน่ล่ะ วนันั้นท่านยืนอยูป่ากประตูเลย เป็น
อยา่งไร จะไปเท่ียวท่ีนัน่ๆ เด๋ียวน้ีเป็นอยา่งไร? จะไปเท่ียวท่ีไหนอีกไหม? โอ๋ย ท่าน
คุกเข่าเลยนะ มนัซาบซ้ึง 

 น่ีพดูถึงเวลาครูบาอาจารยท่์านใหก้ารบา้น แลว้เราปฏิบติัแลว้มนัทะลุทะลวงไป 
มนัเคารพบชูาไหม? มนัซาบซ้ึงไหม? หลวงปู่ มัน่ท่านสร้างศาสนทายาท ท่านสร้าง
ข้ึนมาๆ แลว้สร้างข้ึนมาไปถึงจุดท่ีทนักนั มนัพิสูจน์กนัในความเป็นจริงแลว้พระอรหนัต์
มนัจะมีไหม? พระอรหนัตม์นัมี แต่สังคมเขาจะเช่ือไหม? เพราะเขาบอกว่าก่ึงพุทธกาล
ไม่มีพระอรหนัต ์ไม่มีพระอรหนัต ์ 

 ฉะนั้น เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเสียไปแลว้ เวลาเผาแลว้กระดูกเป็นพระธาตุ หลวงตา
ท่านถึงเอาเร่ืองส่ิงน้ีมายนืกบัสังคม ท่านตอ้งการใหส้ังคมยอมรับ ท่านตอ้งการใหส้ังคม
ไดโ้อกาส ท่านพยายามใหส้ังคมยอมรับว่าการประพฤติปฏิบติัมนัมีมรรค มีผล มีการ
กระท าไง น้ีพอบอกว่าพระอรหนัตเ์วลาตายไปแลว้กระดูกเป็นพระธาตุ ตอนน้ีคนท่ียงัไม่
ตายเป็นพระธาตุเยอะแยะเลย ธาตุพลาสติก เขาไปซ้ือเมด็พลาสติกมาแจกกนั  

 น่ีไงเราจะบอกว่าครูบาอาจารยข์องเราท่านพดูเพื่อความดี พดูเพื่อหวงัสังคม ให้
สังคมมีโอกาส เป็นห่วงเป็นใยหวัใจของสัตวโ์ลกว่าสัตวโ์ลกมนัจะมีกระท าไหม สัตว์
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โลกใหม้ัน่ใจ แลว้จะไดก้ระท า จะไดเ้ป็นประโยชน์กบัสัตวโ์ลก ไอพ้วก ๑๘ มงกุฎมนัก็
ไปเอาเมด็พลาสติก ไปซ้ือเมด็พลาสติกมาใส่ผอบแจกกนั แลว้บอกว่าน่ีเป็นพระธาตุของ
ท่านใช่ไหม มนัน่าเกลียดไหม? พระธาตุเวลาครูบาอาจารยท่์านยนืยนั ยนืยนัไว ้ยนืยนัไว้
ว่ามรรค ผลมนัมี ยนืยนัไวเ้พื่อประโยชน์กบัสังคม เพื่อประโยชน์กบัชาวพุทธ แต่ถา้มนั
ไม่เป็นก็คือมนัไม่เป็น ท าไมมนัจะเป็น ไม่เป็นตอ้งไปเอายนืยนัมา ก็อยากจะใหเ้ขารู้โดย
ออ้มว่าคนๆ นั้นมีมรรค มีผล อยากใหเ้ขารู้โดยออ้มไง แลว้เอง็รู้ไม่เป็นหรือ?  

 เราจะบอกว่าคนท่ีเขาเป็นจริงนะ เพราะสัจธรรม มรรค ผลมนัมีค่า มนัเหนือโลก 
มนัเหนือกว่าทรัพยส์มบติัในจกัรวาลน้ี แลว้เอง็ท าไมจะตอ้งไปแสวงหาอะไรอีกล่ะ? ถา้
เอง็แสวงหา เอง็ประกาศตนแสดงว่าธรรมะเอง็ไม่มี เพราอะไร? เพราะเอง็ตอ้งการ
ช่ือเสียง เอง็ตอ้งการลาภสักการะ เอง็ไม่ตอ้งการคุณธรรม เพราะคุณธรรมมนัจะหาได้
โดยการวิปัสสนา คุณธรรมมนัจะไดโ้ดยการกระท า คุณธรรมมนัไม่ใช่หาดว้ยการแจก
เมด็พลาสติก เมด็พลาสติกไม่ตอ้งไปแจกกนัหรอก โรงงานพลาสติกมนัมีเยอะแยะ ท าไม
ไปซ้ือมาแจกกนั ไปซ้ือมา ไปเอามาแจก เอามาหลอกลวงกนั 

 ฉะนั้น บอกว่า 

 ถาม    :   เป็นไปไดห้รือไม่คนท่ีไม่ใช่พระอรหนัตก์ระดูกจะเป็นพระธาตุ  

 ตอบ   :   เป็นไปไม่ได ้แต่ตอนน้ีเพราะเห็นว่าทางวิทยาศาสตร์ เขาว่าในสิงคโปร์
เขาใชค้วามร้อนสูงมาก ใครมีพ่อมีแม่นะ เวลาพ่อแม่ตายแลว้เขาจะเอากระดูกพ่อแม่ส่วน
ใหญ่เขาเอาไปเผา เขาจะเผา เราจะบอกว่ามนัแปลกนะ ทางวิทยาศาสตร์เด๋ียวน้ีเขาท าได ้
กระดูกคนธรรมดาเผาใหเ้ป็นแกว้ได ้แลว้มีคนไปท ามาแลว้ดว้ย มีคนไปท า เขาเอาพ่อแม่
ของเขา เขารักพ่อแม่ของเขามาก เวลาพ่อแม่เขาตายแลว้เขาเอากระดูกไปท่ีสิงคโปร์แลว้
ไปเผาดว้ยความร้อน เขาว่าความร้อนสูงมากนะมนัออกเป็นผลึกแกว้ไดเ้ลย คนเขาท ากนั
มาแลว้ อนัน้ีมนัเป็นวิทยาศาสตร์ไง เป็นความร้อนท่ีแผดเผา แต่ถา้พระอรหนัต ์ พระ
อรหนัตน่ี์จิตมนัฟอก ธรรมดาออกซิเจน เราหายใจเอาออกซิเจนเพื่อฟอกเลือดของเรา  

 น่ีก็เหมือนกนั เวลาคุณธรรมของเรามนัอยูใ่นร่างกาย มนัฟอกของมนัอยู่
ตลอดเวลา แลว้เวลาฟอกของมนั ถา้เป็นเจโตวิมุตติหรือว่าเป็นพระอรหนัตม์าตั้งแต่
ดั้งเดิม คือว่าเป็นพระอรหนัตต์ั้งแต่อายยุงันอ้ย ส่ิงท่ีจิตมนัอยูใ่นร่างกายจะเป็นพระ
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อรหนัตไ์ดเ้ร็ว เพราะเราอยูก่บัหลวงปู่ จวน หลวงปู่ จวนเผา ๗ วนัเป็นพระธาตุ หลวงปู่
มัน่ เห็นไหม ตอ้งก่ีปีถึงจะเห็นเป็นพระธาตุ ของหลวงปู่ แหวนกระเดน็ออกมาจากกอง
ไฟเลย ของหลวงปู่ แหวน น่ีมนัเผากนัธรรมดาน่ีไง กระดูกแท้ๆ  น่ีแหละมนัเป็นพระธาตุ
ไดด้ว้ยคุณธรรมในใจ  

 ฉะนั้น ถา้พระอรหนัตก์ระดูกท่านเป็นพระธาตุ แลว้จะเป็นชา้ เป็นเร็วมนัอยูท่ี่
ประเภทของพระอรหนัต ์ เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ถา้เจโตวมุิตติมนัฟอกดว้ยก าลงัสมาธิ 
ถา้ปัญญาวิมุตติ พระอรหนัต ์ ๔ ประเภท แลว้แต่ละประเภทส่ิงท่ีท ามนัหนกัดว้ยก าลงั
ของจิต หรือหนกัดว้ยก าลงัของปัญญา คือก าลงัมนัมีก าลงัอนันั้นมนัจะไปฟอก มนัจะท า
ใหเ้ป็นพระธาตุชา้หรือพระธาตุเร็ว แต่เป็น เป็นแน่นอน พระอรหนัตเ์ป็นพระธาตุหมด 
แต่ชา้หรือเร็ว แลว้ร่างกายระหวา่งส่วนท่ีเป็นส่วนบน ส่วนท่ีว่าจิตมนัจะเป็น ไม่เป็น
ทีเดียว เป็นเหมือนกนัหมด ถา้เป็นเหมือนกนัหมดมนัก็เป็นวตัถุ มนัก็เป็นส่ิงท่ีเป็นธาตุไง 
แต่น้ีมนัเป็นโดยก าลงัของจิต เป็นดว้ยคุณธรรม  

 มนัเป็นดว้ยคุณธรรม ดูอยา่งพระธาตุไปอยูก่บับางคน บางคนก็เป็น บางคนไม่
เป็น บางคนไม่เป็นเพราะอยูท่ี่เวรกรรม พระธาตุมนัส่ิงท่ีมีชีวิต มนัเป็นเร่ืองของบุญของ
กรรม เร่ืองของน้ีดว้ย น่ีมนัเขา้มาตรงน้ีไง น่ีพดูถึงพระธาตุนะ ถา้คนไม่เป็นพระอรหันต์
เป็นพระธาตุไม่ไดห้รอก แต่ในปัจจุบนัน้ีอยา่งท่ีว่า เพราะเราดูอยูเ่ขามาเล่าใหฟั้งวา่มี
เมืองไทยน่ีหลายคนเอาพ่อแม่ไปเผาดว้ยความร้อนท่ีสูงท่ีสิงคโปร์ แลว้เขาก็ท  าเป็นลอ็ก
เก็ตแขวนคอ เพราะเขารักพ่อแม่ของเขา เขาเป็นแกว้ใสเลย แต่เราก็ไม่เห็นนะ ถา้เขาท า
อยา่งนั้นไดม้นัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง แต่เราเอาความจริงของเรา วิทยาศาสตร์มนัอีกเร่ือง
หน่ึง  

 ถาม    :   ๔. พระนิพพานเป็นเมืองแกว้หรือไม่ เป็นดินแดน เป็นภพ เป็นสภาวะ
หรือไม่ และเม่ือถึงแลว้จะเป็นอยา่งไร 

 ตอบ   :   เม่ือถึงแลว้ ครูบาอาจารยท่์านถึงแลว้ท่านถึงเมืองพอก็จบไง ถา้ท่านถึง
ของท่าน ทีน้ีค  าว่านิพพานเป็นเมืองแกว้หรือไม่ เวลาเราพดูเราก็เสียใจนะ ค าว่าเสียใจ
เพราะอะไรรู้ไหม? เพราะเราเป็นชาวพุทธ เราเกิดมาเราเกิดท่ีโพธาราม วดัตามทัว่ๆ ไป
เวลาเขาสวดมนตก์นัเขาจะสวดมนตแ์ปลว่านิพพานเป็นเมืองแกว้ เป็นส่ิงท่ีปรารถนาของ
ชาวพุทธ นิพพานเมืองแกว้ เราอยากจะส้ินสุด เราอยากจะไปนิพพาน  
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 น่ีพดูถึงว่ามนัเป็นท่ีวฒันธรรมความเช่ือ ทีน้ีความเช่ือนะ นิพพานเป็นเมืองแกว้ 
เวลาสวดมนต ์ ผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่เขาสวดมนตก์นัวา่อยากจะเขา้สู่นิพพาน นิพพานเป็นเมืองแกว้ 
เป็นท่ีปรารถนา น่ีเป็นวฒันธรรม แต่ถา้เป็นความจริง ถา้เป็นเมืองแกว้มนัเมืองแกว้ได้
อยา่งไรล่ะ? ถา้เป็นเมืองแกว้นะเราบอกว่าสมมุตินะ สมมุติเราเป็นแกว้เราก็ตอ้งเอาผา้ไว้
ผนืหน่ึง ถึงเวลาเราตอ้งคอยเชด็ฝุ่ น เพราะฝุ่ นมนัจะจบัถา้เป็นแกว้ ถา้เป็นแกว้มนัก็มีวตัถุ
มนัก็จบัตอ้งไดน่้ะสิ มนัจบัตอ้งอะไรไม่ได ้ มนัจะเป็นแกว้หรือ? ถา้เป็นแกว้นะ ดูสิดู
เทวดา เทวดาอาหารเขาเป็นทิพย ์ เขาเป็นทิพยเ์ป็นแสงของเขา วิญญาณาหารคือความ
พอใจ ถา้เป็นพรหมล่ะ? แต่ถา้เป็นนิพพานล่ะ?  

 นิพพานก็คือนิพพาน นิพพานนะ นิพพานสูงสุดพน้ออกไปจากวฏัฏะ ออกจาก
วฏัฏะ ไม่วนกลบัมาวฏัฏะ เราจะบอกว่าถา้เป็นสมมุติ มนัสมมุติมนัส่ือสารได ้ มนัเป็น
ของคู่ ดีและชัว่ ขาวและด า ถา้ลองส่ือป๊ับมนัมีตรงขา้ม พอพดูออกไปป๊ับมีตรงขา้มเลย 
อา้ว นิพพานเป็นความว่าง แลว้ว่างอยา่งไรล่ะ? อา้ว นิพพานเป็นอะไรล่ะ? ถา้พดูมนัเป็น
ของคู่ นิพพานเป็นหน่ึง ไม่ใช่ของคู่ แลว้ถา้หน่ึง เห็นไหม หน่ึงเขาบอกว่านิพพานเป็น
เมืองแกว้หรือไม่ เป็นดินแดนหรือไม่ เป็นภพหรือไม่เป็นภพ ถา้เป็นหน่ึง เป็นหน่ึงก็เป็น
ส่ิงท่ีมีอยู ่ 

 ส่ิงท่ีมีอยู ่ เห็นไหม ส่ิงท่ีมีอยูม่นัก็ยอ่ยสลายได ้อา้ว เพราะอะไร? เพราะวา่จิตเดิม
แทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทเ้ป็นผูข้า้ม
พน้กิเลส ผอ่งใสคู่กบัเศร้าหมอง เวลาหลวงตาท่านพิจารณาของท่านไป เวลาท่าน
พิจารณาท่านบอก โอโ้ฮ จิตน้ีมหศัจรรยม์าก มนัทะลุปรุโปร่ง ผา่นไปหมดเลย เวลามนั
เพ่งภเูขามนัจะไม่มีวตัถุอะไรกนัไดเ้ลย มนัจะทะลุหมด มนัเห็นหมด โอ๋ย มหศัจรรย์ๆ  
แต่ธรรมะมาเตือนเลยนะ แสงสว่างน้ีเกิดจากจุดและต่อม มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปไง  

 พอยอ้นกลบัมา พอมาท าลายจุดและต่อม ท าลายอวิชชา ท าลายส่ิงท่ียงัหลงไป น่ี
มนัผอ่งใสมนัก็คู่กบัเศร้าหมอง มนัจะสูงสุดขนาดไหนมนัตอ้งจบ มนัไม่มีอะไรคงท่ี 
ฉะนั้น เวลาท่านพิจารณาของท่าน เวลาผา่นไปแลว้ อ๋อ ส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ ส่ิงท่ีผอ่งใส
เหมือนกองข้ีควาย ค าว่ากองข้ีควายคือไม่มีค่าเลย เหมือนกองข้ีควายคือไม่มีค่าเลย แต่
เม่ือก่อนข้ีควายนะเทิดใส่ศีรษะไวเ้ลยนะ อูฮู้ สุดยอดๆ เอาข้ีควายโปะหวั อูฮู้ สุดยอดเลย 
แต่มนัสละทิง้นะ โอโ้ฮ ข้ีควายไม่เอาอีกแลว้ น่ีไงผอ่งใสไง เป็นภพ เป็นภพก็ไม่ได ้ เป็น
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สภาวะก็ไม่ได ้ เป็นอะไรไม่ไดไ้ม่ไดท้ั้งส้ิน ถา้มนัจบนะนิพพานคือนิพพาน นิพพานคือ
นิพพาน  

 ฉะนั้น เพียงแต่ว่าเวลาคนเขา้ไปเหมือนกบัความเขา้ใจผดิ เราจะไปสถานท่ีหน่ึง 
เราไปเห็นสถานท่ีหน่ึงแลว้อธิบายสถานท่ีนั้นผดิไป ถา้คนไปไดน้ะ ฉะนั้น ท่ีว่าไปเท่ียว
นิพพงนิพพาน ฮึ เราจะซ้ือตัว๋ใบหน่ึงไปดว้ยแลว้ก็ไม่กลบัเลย ไปเท่ียวนิพพานเนอะ 
เหมือนกบัไปญ่ีปุ่นแลว้ไม่กลบั ไปเท่ียว เสร็จแลว้หนีเลยไม่กลบั อยูน่ัน่เลย น่ีก็
เหมือนกนั ถา้ไปเท่ียวนิพพานกไูปดว้ยคน เสร็จแลว้เอง็กลบักนันะ กไูม่กลบั กอูยูน่ี่เลย 
ก็อยูไ่ม่ไดอี้ก เพราะเราไม่มีสิทธิเขา้ไป ไม่มีสิทธิอยู ่ เราเขา้ไปไดอ้ยา่งไรล่ะ? อา้ว ไป
เท่ียวนิพพาน 

 น่ีพดูถึงความเช่ือ เห็นไหม ถา้ความเช่ือของเขา เขาบอกว่าถา้เป็นความจริงแลว้
ไม่ขดักนั ฉะนั้น ค าถามน่ีเขาถามมาเพื่อใหเ้คลียร์ เพื่อจะไม่ใหมี้ขดัใจ แลว้ไปถามหลวง
พ่อ หลวงพ่อพดูไปอีกเร่ืองหน่ึงเลย หลวงพ่อก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหน่ึงแลว้ น่ีพระสาย
หลวงปู่ มัน่เขาทะเลาะเบาะแวง้กนัอยู ่ แลว้ถามหลวงพ่อมา หลวงพ่อพดูมาหลวงพอ่ก็
เป็นอีกกลุ่มหน่ึงทะเลาะกบัเขาอีก ถามใหไ้ม่ทะเลาะเลยกลายเป็นทะเลาะกนัใหญ่เลย 
อา้ว ถามข้ึนมา ไอค้นถามก็ไปสร้างอีกกลุ่มหน่ึงข้ึนมา ความเช่ือของกลุ่มน้ี  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึน เห็นไหม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมนัถึงบอกว่าเป็นอ านาจวาสนานะ 
เราเกิดมาร่วมสมยั เกิดมาร่วมครูบาอาจารยเ์ราขวนขวายของเรา แต่เพียงแต่ว่ามนัเป็น
ความชอบไง มนัเป็นความชอบนะ เวลาหลวงตาท่านพดูนะ เวลาท่านพดูบอกเวลาท่าน
ท าโครงการช่วยชาติท่านบอกว่าถา้ใครยงัช่วยเหลือเจือจานท่านเขาเรียกว่าสายบุญสาย
กรรม ท่านพดูอยา่งไรก็ยงัเช่ือท่านอยู ่ เวลาท่านพดูถึงธรรมะ เม่ือก่อนท่านยงัไม่ออกมา
โครงการช่วยชาติท่านพดูธรรมะเขม้ขน้มาก แลว้ท่านรังเกียจมากท่ีพระภิกษุ พระนกั
ปฏิบติัไปคลุกคลีกบัญาติโยม ท่านรังเกียจมากเลย ท่านรังเกียจมากในการคลุกคลี ท่าน
รังเกียจมากในการเปิดช่องใหกิ้เลสเขา้  

 หลวงตาจะรังเกียจมาก เวลาไปอยูท่ี่บา้นตาดท่านบอกเลยนะ ใครมาอยูบ่า้นตาด
หา้มตีสนิทคุน้เคยกบัโยมนะ ถา้เห็นใครคุยกบัโยมไล่ออกจากวดัเลย สมยัเราอยูก่บัท่าน
นะ ถา้อยูก่บัท่าน ใครคุยกบัโยมโดยท่ีไม่มีเหตุผลนะท่านไล่ออกจากวดัเลย แต่พอถึง
เวลาโครงการช่วยชาติท่านบอกว่า ไอค้นท่ีไม่คุยกบัโยมมาคุยหน่อย ไปเรียกโยมมาเอา
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ทองค า มนัพลิกจากหนา้มือเป็นหลงัมือเลยล่ะ พอมนัพลิกจากหนา้มือเป็นหลงัมือแลว้ 
ถา้คนยงัเช่ือฟังท่านอยู ่ 

 ตรงน้ีส าคญันะตรงท่ีเวลาหนา้มือ พฤติกรรมน่ีอยา่งหน่ึงเลยนะ แลว้เปล่ียนไป
อีกอยา่งหน่ึงเลย ท่านถึงพดูค าน้ีไง เวลาท่านพดูค าน้ีเราสะเทือนใจทุกทีเลย ว่าถา้ใครยงั
เช่ือฟังท่านอยู ่ เขาเรียกว่าสายบุญสายกรรม ยงัเช่ือฟังกนัมาตลอด แต่คนท่ีสายบุญสาย
กรรมคร่ึงหน่ึง เช่ือฟังต่อเม่ือท่านยงัปฏิบติัดี ปฏิบติัอยูใ่นกรอบ เวลาท่านมาโครงการ
ช่วยชาติพวกนั้นทิง้ไปเลยนะ ไอทิ้ง้ไปเลยเรายงัว่าพวกนั้นเป็นสุภาพบุรุษ ไม่เห็นดว้ยเขา
ยงัแสดงตวั แต่ไอพ้วกท่ีไม่เห็นดว้ย แต่ก็ยงัเลียบๆ เคียงๆ ยงัเกาะชายจีวรท่านอยูอ่ยา่ง
นั้น ยงัหากินกนัไปอยูอ่ยา่งนั้น  

 ท่านถึงบอกว่าคนท่ียงัเช่ือยงัฟังอยู่น่ีเป็นสายบุญสายกรรม เช่ือฟังท่าน แมท่้านจะ
อยูใ่นสภาพไหนก็ยงัเห็นคุณงามความดีของท่าน ยงัระลึกบุญคุณของท่าน แต่บางคนนะ
เวลาท่านท าดีก็ว่าท่านดี เวลาท่านมาโครงการช่วยชาติก็ทิง้ท่านไปเลย แลว้ยงับอกเลยว่า
ไม่ใช่กิจของสงฆ ์ ออกมาน้ีมาหาเร่ืองเดือดร้อน สู้ภาวนาของเราดีกว่า มนัจะดีกว่า
อาจารยแ์ลว้ มนัจะสอนอาจารยม์นัแลว้ แต่ก่อนนั้นมนัเช่ือฟังอาจารยม์นั เวลาอาจารยม์นั
จะมาช่วยโลกมนัจะเทศน์สอนอาจารยม์นั 

 น่ียงับอกว่าถา้เป็นสายบุญสายกรรม ยงัเช่ือยงัฟังกนัอยู ่ ส่ิงท่ีท่านท าคุณงามความ
ดีเราก็เห็นว่าท่านท าคุณงามความดี ท่านกห็ล่อเล้ียงเรามา เวลาท่านเห็นความเป็นภยัของ
ประเทศชาติ ท่านเสียสละ เราจะใชค้  าน้ีเลยนะ ท่านเสียสละอุดมการณ์ของท่าน ท่าน
เสียสละในการแบบอยา่งท่ีท่านจะเป็นพระป่าท่ีเป็นแบบอยา่งออกมาแลกกบัข้ี ท่านบอก
ท่านมาคลุกข้ี โลกธรรม ๘ ออกมาคลุกข้ี แบกโลกเพื่อประโยชน์กบัโลก ท่านเสียสละตวั
ท่าน แต่พวกเราไม่ไดม้องถึงตรงน้ีไง บางคนก็บอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ ์ ไม่ใช่เร่ืองของ
เรา มนัเป็นพระเล่นการเมือง ท่านจะท าอะไรก็แลว้แต่  

 น่ีพดูถึงเหมือนกบันินทาท่าน เพราะท่านนิพพานไปแลว้ น่ีเราก าลงันินทาหลวง
ตากนันะ ไม่ใช่นินทา พดูใหเ้ห็นไง พดูใหเ้ห็นว่าสังคมมนัเป็นแบบน้ี แลว้เราบอกว่า
พระสายกรรมฐาน พระสายหลวงปู่ มัน่จะรักกนั ดีกนั ถา้มนัเป็นความจริง ถา้จิตใจมนั
เป็นความจริง มนัมีความรัก มีความผกูพนั มนัเป็นความดีทั้งนั้นแหละ จริงไม่ขดัไม่แยง้ 
ส่ิงท่ีขดัท่ีแยง้ตอ้งมีถูกกบัผดิ ส่ิงท่ีขดัท่ีแยง้ตอ้งมีถูกมีผดิ ตอ้งมีเหตุมีผล แลว้เราเป็นคนท่ี
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รับฟังเหตุ รับฟังข่าวหลายๆ ทางแลว้ใชปั้ญญาพิจารณาแยกแยะไป ถา้ปัญญาเราถึงเราจะ
เห็นถูกเห็นผดิ ถา้ปัญญาเราไม่ถึงเราเห็นวา่เป็นการทะเลาะเบาะแวง้กนั แต่ถา้เป็นธรรม
ไม่ขดัไม่แยง้ เอวงั 

 


