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 ถาม    :   ขอ้ ๑๖๙๕. เร่ือง "วิธีท  าลายหนงัสือธรรมะ หรือส่ือธรรมะท่ีเห็นไม่
เหมาะสม" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อเจา้ค่ะ โยมมีค าถามดงัน้ีค่ะ  

 ๑. ถา้หากเราไดห้นงัสือธรรมะหรือส่ือส่ิงพิมพธ์รรมะต่างๆ มา พอมาอ่านดูแลว้
มนัไม่ใช่ เม่ือลองเทียบเคียงท่ีหลวงปู่ องคต่์างๆ ท่ีท่านเป็นอริยบุคคลแลว้ โยมเลยไม่
อยากเก็บหนงัสือเหล่าน้ีไว ้ เพราะถา้เก็บไว ้ และมีคนอ่ืนมาอ่านเจอ เขาก็จะไดข้อ้มูลผดิ
ไปดว้ย จะสามารถท าลายหนงัสือไดห้รือไม่คะ คือเม่ือก่อนท่ีจะยงัไม่ไดเ้จอหลวงตามหา
บวั และเขา้วดัหลวงพ่อ โยมมีหนงัสือธรรมะแบบท่ีไม่ใช่แนวทางปฏิบติั และยงัไม่มี
หลกัยดึ เห็นว่าเป็นหนงัสือธรรมะก็รับมา แยกแยะไม่ออก แต่ตอนหลงัมาพอจะเร่ิม
เขา้ใจไดนิ้ดหน่อยว่าธรรมะจากพระปฏิบติั กบัพระไม่ปฏิบติัเป็นแบบไหน ทีน้ีเลยไม่
อยากเก็บเอกสารต่างๆ ท่ีรู้สึกวา่ไม่ใช่ออกไป จะมีวิธีท  าลายโดยท่ีไม่เป็นบาปไหมเจา้คะ 
เพราะหนงัสือบางเล่มก็มีรูปพระพุทธรูป มีรูปพระสงฆ ์และก็เป็นหนงัสือธรรมะดว้ยค่ะ 

 ๒. เม่ือเราเจอพระพุทธรูป และพระเคร่ือง หรือพระสงฆ ์ หรือรูปท่ีควรสักการะ
ในหนงัสือพิมพ ์ แต่ว่ามีรูปอยา่งอ่ืนมาแทรกดว้ย เช่นในรูปมีพระพุทธรูปก็มีโลงศพดว้ย 
ใจหน่ึงก็เห็นว่าเป็นพระพุทธรูปก็ไม่อยากทิง้หรือท าลาย แต่ส่ิงท่ีอยูข่า้งๆ พระพุทธรูป
มนัก็เป็นส่ิงท่ีไม่กลา้ท่ีจะตดัเอามาข้ึนห้ิงบูชาดว้ย ถา้จะทิง้หนงัสือพิมพช่์วงน้ีไปก็กลวัว่า
ทิง้พระพุทธรูปอีก กลวัว่าไม่เคารพ แลว้เราจะมีวิธีท  าลายรูปแบบน้ีโดยท่ีไม่เป็นบาปว่า
เป็นท าลายพระพุทธรูปหรือไม่เจา้คะ  
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 ตอบ   :   น่ีค  าถามเนาะ โอโ้ฮ ค าถามน่ีเป็นค าถามโลกแตก เป็นค าถามโลกแตก 
เพราะ เพราะศรัทธาของคนมนัมีอยา่งหยาบ อยา่งกลาง อยา่งละเอียด ศรัทธาของคน ถา้
ศรัทธาเร่ิมตน้ก็เป็นแบบนั้น ถา้ศรัทธาเร่ิมตน้ก็มีความเช่ือ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้เผยแผธ่รรม เขาเช่ือผ ี เช่ือสาง เขาเช่ือรูปเคารพต่างๆ สมยัเขาถือผเีขาก็ตอ้งเช่ือ
อยา่งนั้น แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหเ้ขาละทิง้ไง ใหเ้ขาละทิง้ส่ิงนั้นมา 
ใหเ้ช่ือในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ถา้ใหเ้ช่ือในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ น่ี
พระพุทธเจา้คือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระธรรมคือสัจธรรม พระสงฆคื์อ
สาวกท่ีไดป้ระพฤติปฏิบติั รู้แจง้เห็นจริงแลว้ถึงเป็นท่ีพึ่งของเราได ้

 น่ีเผยแผธ่รรมๆ ใหจิ้ตใจของคนละทิง้ ละทิง้ส่ิงความเช่ือเดิม ละทิง้ส่ิงความเช่ือ
เดิมใหม้าเช่ือในรัตนตรัย ดูสิเวลากองทพัธรรมๆ หลวงปู่ มัน่ เห็นไหม จากภาคอีสานเขา
ถือผีๆ  กนั การถือผน่ีีมนัทุกขย์ากมากนะ การถือผ ี ท าอะไรก็ไดก้ลวัผดิผไีง ถา้ผดิผตีอ้ง
ไปแกไ้ปอะไร ล  าบากนะชีวิตน่ียุ่งยากมากเลย แลว้จะไดส่ิ้งใดมา ดสิูเราท าอะไรมนัผดิผ ี
ผดิผเีราก็ตอ้งไปแก ้ เพราะผดิผเีด๋ียวมนัจะเจบ็ไขไ้ดป่้วย ผดิผแีลว้เด๋ียวครอบครัวจะมี
ปัญหา ผดิผแีลว้ยุง่ไปหมดเลย ชีวิตเราตอ้งระวงัเตม็ท่ีเลย แลว้พอไดส่ิ้งใดมา จะกินจะใช้
ก็ตอ้งเซ่นไหวผ้ก่ีอนถึงจะไดกิ้นไดใ้ช ้แลว้ท าส่ิงใดมนัติดขดัไปหมด  

 น่ีกองทพัธรรมถึงไดพ้ยายามเผยแผใ่หค้นมีท่ีพึ่ง ใหถื้อศีล ใหมี้ศีล ๕ ถา้มีศีล ๕ 
แลว้ แลว้เรารักษาศีล ๕ ของเรา เราไม่เบียดเบียนใคร เราไม่ลกัของใคร เราไม่ผดิลูกเมีย
ใคร เราไม่โกหก เราไม่เสพของเมา ใหถื้อศีลแลว้ท ามาหากิน มนัก็พออยูพ่อกิน ท าให้
เป็นกิจจะลกัษณะใหมี้ความขยนัหมัน่เพียร ใหมี้จุดยนื ใหมี้ความเขม้แขง็ ท  าส่ิงน้ีมา ให้
คนละทิง้ ละทิง้ส่ิงนั้นมาเพื่อเขา้เป็นพุทธมามกะ ใหถื้อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นท่ีพึ่ง แลว้พยายามประพฤติปฏิบติัของเราเองใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา ถา้เป็นความจริง
ข้ึนมานะ เร่ืองหนงัสือ เร่ืองต่างๆ น่ีจบเลย  

 แต่น้ีปัญหาโลกแตกๆ เพราะอะไร? เพราะคนศรัทธา คนศรัทธาความเช่ือ คนไม่
ศรัทธา ไม่ศรัทธาเขาก็ไม่สนใจเลย ดูคนสิ ดูทางตะวนัตกเขาเอาพระพุทธรูปไปเป็น
เคร่ืองประดบับา้นเขา เพราะเขาไม่นบัถือพุทธ คนไม่นบัถือเขาไปท าอยา่งนั้น เพราะเขา
ไม่ถือเลย เขาว่าเป็นศิลปะ เขาว่าเป็นโบราณวตัถุ เป็นของสวยงาม แต่เขาไม่ไดเ้คารพ
บชูาแบบชาวพุทธเรา ชาวพุทธเราเป็นสัญลกัษณ์ไง เป็นตวัแทนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
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พุทธเจา้ แลว้ธรรมะล่ะ? ธรรมะก็เป็นแนวทาง มรรคโคทางอนัเอกท่ีเราจะเอามา
ประพฤติปฏิบติัใหถึ้งจริงใหไ้ด ้ แลว้พระสงฆล่์ะ? พระสงฆก์็เป็นครูบาอาจารยข์องเรา 
คอยช้ีแนะน าทางของเรา  

 ถา้เราเป็นชาวพุทธแท ้ เราเป็นชาวพุทธถา้จิตใจมนัสูงส่งข้ึนมา ถา้จิตใจไม่สูงส่ง
มนัก็มีปัญหาไปหมดแหละ ถา้มีปัญหาไปหมด น่ีมนัเป็นปัญหาโลกแตกเพราะวา่ศรัทธา
ของคน เพราะอะไร? เพราะเราเห็นอยูบ่่อย เวลาพวกจานกระเบ้ือง พวกจานกระเบ้ือง
เวลามนัพิมพห์นงัสือนะ พิมพห์นงัสือแจก พอแจกไปแลว้ ใครไดรั้บหนงัสือน้ีตอ้งพิมพ์
ต่อ ตอ้งแจกต่อ ถา้ไม่แจกต่อจะเป็นกรรม ไอพ้วกจานกระเบ้ืองมนัไม่ใช่ครูบาอาจารยใ์ช่
ไหม  

 ครูบาอาจารย ์ เห็นไหม การสอนโดยไม่ตอ้งสอนประเสริฐท่ีสุด การสอนโดยตวั
ของท่านเอง ประพฤติปฏิบติัเป็นตวัอยา่งนัน่ล่ะประเสริฐท่ีสุด การสอนโดยไม่ตอ้งสอน
เลย น่ีเราไปเห็นครูบาอาจารยใ์ช่ไหม เราเห็นแลว้เราศรัทธา เรามีความเช่ือ เห็นท่าน ชีวิต
ของท่าน ท่านด ารงชีวิตของท่าน นัน่ล่ะท่านสอนเราแลว้ล่ะ ท่านสอนเราโดยชีวิตของ
ท่านนัน่แหละ น่ีท่านสอนเรา ท่านไม่ตอ้งไปเผยแผ ่ ไม่ตอ้งพิมพแ์จกออกไป พอพิมพ์
แจกออกไป ใครรับหนงัสือน้ีแลว้ตอ้งพิมพต่์อเน่ือง ถา้ไม่พิมพต่์อเน่ืองจะเป็นเวรเป็น
กรรม มนัก็เลยกระจายไปทัว่ เป็นแชร์ลูกโซ่  

 น่ีแจกหนงัสือแจกกนัอยา่งนั้นเยอะ แจกหนงัสือนะ ใครไดห้นงัสือเล่มน้ีแลว้ตอ้ง
พิมพอี์ก ๕๐๐ เล่มแจกไป ถา้ไม่พิมพแ์จกไปแลว้มนัจะเป็นเวรเป็นกรรมอยา่งนั้น ไอ้
พวกนั้นก็เช่ือ พิมพแ์จกไปมนัก็เลยเผยแผไ่ปทางโลก แลว้มนัจริงหรือเปล่าล่ะ? เพราะเรา
ก็ไม่มีก๋ึนเราก็ไม่รู้วา่อะไรเป็นธรรมะ ไม่เป็นธรรมะ พอพิมพห์นงัสือมา พอพิมพเ์ป็น
หนงัสือมาเราก็เช่ือแลว้ ศรัทธาของคนมนัแตกต่างหลากหลายอยา่งน้ีมนัเลยท าใหเ้ป็น
ปัญหาโลกแตก ปัญหาโลกแตกว่าคนท่ีเขาละเอียดกว่า เขาฉลาดกวา่เขาก็หาพวกน้ีเป็น
ผลประโยชน์ของเขา แลว้เขาแจกหนงัสือ ค าถามเนาะ 

 ถาม   :   ๑. ถา้หากไดห้นงัสือธรรมะ ส่ิงพิมพธ์รรมะต่างๆ มา พออ่านดูแลว้ว่า
มนัไม่ใช่  
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 ตอบ   :   น่ีถา้มนัไม่ใช่ ค  าวา่ไม่ใช่ๆ เราท าลายทิง้ได ้ เด๋ียวน้ีเขารีไซเคิล เขา
ท าลายทิง้ ถา้พดูถึงว่าเราท าลายทิง้เพื่อประโยชน์กบัเราไง มนัเหมือนกบัว่าในการปฏิบติั
นะ เขาว่าเป็นครูบาอาจารยมี์ช่ือเสียงดว้ยนะ อยูท่างภาคเหนือ เวลาท่านไปแสดงธรรม
กบัลูกศิษยแ์ลว้ท่านลงจากเขามา พอท่านคิดไดว้่าท่านพดูผดิไง ท่านปีนเขาข้ึนไปนะไป
บอกว่าค าพดูนั้นผมพดูผดินะ ลูกศิษยบ์อกโอโ้ฮ อาจารยไ์ม่ตอ้งมาก็ได ้บอกเม่ือไหร่ก็ได ้
ไม่ได ้ เด๋ียวเธอไปบอกคนอ่ืน ถา้บอกคนอ่ืนไปแลว้ถา้มนัเสียหายมนัเสียหายมาก เพราะ 
เพราะว่าเราหลงผดิเองมนัก็เป็นบาปเป็นกรรมนะ แต่เราไปชกัจูงใหค้นอ่ืนหลงผดิมนั
เป็นบาปเป็นกรรมมากกว่านั้นอีก  

 ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงท่านห่วงตรงน้ีมาก ถา้เรายงัไม่รู้จริงเราไม่ควรจะบอกใคร 
ถา้เรายงัไม่รู้จริงเราไม่ควรช้ีแนะใคร ถา้เรายงัไม่รู้จริงนะ ถา้รู้จริงแลว้นะ ดูสิเวลาหลวง
ตาท่านพดูนะ ท่านพดูท่านทา้ทายสังคมมากเลยบอกใหใ้ครก็ไดม้าถามปัญหาท่าน ให้
ท่านติดปัญหานั้น มนัก็เหมือนหมอ หมอน่ีดูสิในการเจบ็ไขไ้ดป่้วยในประเทศน้ีเราจะ
รักษาไดห้มด รักษาไดห้มด ถา้รักษาไดห้มดรักษาตามอาการนั้นเพราะเขาเป็นหมอ  

 น่ีก็เหมือนกนั หลวงตาท่านพดูบ่อยใหถ้ามมาๆ ปัญหาน้ีใหถ้ามมา ดูซิว่าหลวงตา
ติดไหม น่ีไงถา้รู้จริงแลว้มนัสอนมนัเป็นประโยชน์ไง ถา้ยงัไม่รู้จริงยงัไม่ควรสอนเขา 
สอนตวัเองใหไ้ดก่้อน หลวงตาจะเนน้ย  ้า หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยเ์ราจะเนน้ย  ้า สอน
ตวัเองใหไ้ดก่้อนแลว้ค่อยสอนคนอ่ืน สอนตวัเองใหก่้อนแลว้ค่อยสอนคนอ่ืน ถา้สอน
ตวัเองไดแ้ลว้ ถา้มนัไดจ้ริงแลว้ มนัท าส่ิงใดมนัไม่ผดิพลาดเลย น่ีท  าส่ิงใดไม่ผดิพลาดเลย 
หนงัสือเราน่ีมีคนเอาไปอ่านนะ หนงัสือเรามีคนเอาไปอ่านนะหนงัสือเราน่ี แลว้ก็เอา
หนงัสือเรากลบัมาถามเรา หลวงพ่อน่ีผดิ พอเราอธิบายป๊ับนะเงียบเลย ครับ กลบั เพราะ
อะไร? เพราะความหยาบของเขาไง  

 เวลาความหยาบของเขา เวลาค าพดูมนัพดู มรรค ๔ ผล ๔ มนัมีเป็นระดบัของมนั
นะ ถา้เป็นระดบัของมนั ถา้คนเขาเป็นเขาจะรู้ ถา้คนไม่เป็นมนัขดัแยง้กนั มนัขดัแยง้ 
ความจริงมนัไม่ขดัแยง้หรอก กิเลสของเขาขดัแยง้ พอกิเลสของเขาขดัแยง้ป๊ับเขาว่า
หนงัสือน่ีผดิ แต่ความจริงหนงัสือมนัไปขดัแยง้ความเห็นเขา แลว้เอาหนงัสือมาเลย เอา
หนงัสือมาถามเรา ถา้อยา่งน้ีดี เพราะมนัจะไดแ้กไ้ขไง ถา้ไม่อยา่งนั้นไปเขาก็เขา้ใจผดิไป
อยา่งนั้นเร่ือยๆ  
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 ฉะนั้น ว่าถา้เราอ่านแลว้ไง ถา้เราอ่านแลว้มนัไม่ใช่เราจะท าลาย ท าลายไดเ้ลย 
ท าลายไดเ้ลย เห็นไหม ท าลายไดเ้ลยมนัเป็นบุญหรือเป็นบาป เป็นบุญ เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน มารเอย เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรา
ยงัไม่เขม้แขง็ ไม่สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้ เราจะไม่ยอมนิพพาน 
จนถึงเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะนิพพานนะ บดัน้ีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกาของเราเขม้แขง็ เขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้ง เราสามารถรู้ถกู รู้ผดิได ้ถา้
เราสามารถรู้ว่าอนันั้นมนัผดิ เราแยกความผดิออกไปมนัเป็นบาปตรงไหน มนัเป็นบุญ  

 ถา้เราเห็นว่ามนัผดินะเราออกเลย เราออกเลย ถา้เป็นความจริงนะเราท าลายเลย 
เราท าลายทิง้ มนัไม่เป็นบาปหรอก มนัจะเป็นบาปตรงไหนถา้เราจะท าลายของเรานะ น่ี
เขาบอกว่าส่ิงท่ีเห็นว่ามนัไม่ใช่เราควรท าลายไหม? โยมว่าเขาไดห้นงัสือน้ีมา เพราะได้
แลว้เขาไม่อยากจะเก็บไว ้ เพราะว่าถา้คนอ่ืนไดไ้ปแลว้มนัไดข้อ้มูลผดิๆ เราสามารถ
ท าลายหนงัสือน้ีไดไ้หม? ได ้ เราท าลายได ้ น่ีท  าลายเลย ถา้มนัผดิชดัเจนนะท าลายไดเ้ลย 
แลว้มนัจะเป็นบาปเป็นกรรมตรงไหน มนัเป็นบุญ เป็นบุญเพราะเราจะคดัเลือกว่าส่ิงใด
ถูก ส่ิงใดผดิ แลว้ถา้อยา่งนั้นป๊ับนะ หนงัสือในเมืองไทยตอ้งเผาทิง้ทั้งประเทศเลย 
หนงัสือในเมืองไทยตอ้งเผาทิง้ทั้งประเทศเลย ถา้หนงัสือเก่ียวกบัธรรมะนะ มนัมี
ตรงไหนบา้งถูก  

 ฉะนั้น ถา้ถูกนะ เขาบอกว่า อา้ว มหามกฎุฯ น่ีถูก มหามกุฎฯ เป็นวิชาการท่ีคดั
แยกออกมาจากพระไตรปิฎกเลย เออ ถูก ถูกตามคดัแยกมา แต่เวลาครูบาอาจารยอ์ยา่ง
หลวงตาท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกท่านก็แน่ใจว่ามีบางส่วนท่ีจดจารึกกนัมาผดิ เราใช้
ค  าว่าจดจารึกมาผดินะ ไม่ใช่ค าว่าพระไตรปิฎกผดินะ จดจารึกมาผดิ ถา้จดจารึกมาผดิ 
คนมนัพิมพม์นัไปคดัแยกมนัจดจารึกมาผดิ หลวงตาท่านพดูถึงอนันั้นท่านบอกเลยว่าถา้
อาทิตตฯ์ มนัเขา้ไปถึงมโน คือเขา้ไปถึงใจ ถา้อนตัฯ มนัแค่ขนัธ์ ๕  

 ท่านบอกว่าปฏิบติัไปแลว้ ถา้แนวทางปฏิบติัมนัไม่ต่อเน่ืองเขา้ไปถึงใจ ไม่
ต่อเน่ืองเขา้ไปถึงพุทธะ แต่ท่านก็ยกให ้ ท่านบอกว่าส่ิงน้ีคนจดจารึกมา คนจดจารึกมา
อาจจะขาดตกบกพร่อง แต่ถา้เป็นอาทิตตฯ์ นะ มโนมิงปิ นิพพินทะติ เขา้ไปถึงมโน เขา้
ไปถึงตวัใจ แต่ตวัขนัธ์มนัไม่ถึงใจ แต่ตวัขนัธ์ไม่ถึงใจท าไมพระปัญจวคัคียเ์ป็นพระ
อรหนัต ์ เป็นพระอรหันตเ์ป็นความจริง แต่น้ีเพราะว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
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เทศน์มนัเป็นความจริง ถา้ไม่เป็นความจริงปัญจวคัคียเ์ป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาไม่ได ้อนตัต
ลกัขณสูตร แต่ในพระไตรปิฎกละขนัธ์ ๕ นิพพินทงั วิรัชชะติ ละขนัธ์ ๕ แลว้บรรลุ
ธรรม เพราะขนัธ์มนัไม่ใช่จิตมนัไม่ถึงตวัจิต ท่านบอกว่าแมแ้ต่ในพระไตรปิฎกจดจารึก
ผดิ มีคนจดจารึกกนัมามนัอาจจะขาดตกบกพร่องมี แต่อนัน้ียกไวเ้พราะมนั ๒,๐๐๐ กว่า
ปีใช่ไหม แต่คนปฏิบติั เวลาปฏิบติัแลว้เขา้ไปต ารามนัจะถูกเลย  

 ฉะนั้น บอกว่าส่ิงท่ีคดัมาจากพระไตรปิฎกน่ีถูก ถกูนั้นถูกเป็นทางวิชาการ ถูกนั้น
เป็นทฤษฎีท่ีเราศึกษากนัแต่ยงัไม่ไดป้ฏิบติั พอปฏิบติัเขา้ไปแลว้มนัจะรู้เลย เพราะคน
ปฏิบติัแลว้กบัสัจจะมนัเป็นเน้ือเดียวกนั แต่ถา้เวลาปฏิบติัแลว้ ถึงแลว้ ส่ิงท่ีว่าเป็นทาง
วิชาการมนัขาดตอน มนัไม่สืบต่อไปจนถึงท่ีจบ มนัมีวรรค มนัเวน้วรรคไว ้ เรายกใหไ้ง 
เพราะถา้เราปฏิบติัไดจ้ริงเรารู้ได ้ เพราะ เพราะในสูตรน้ีมนัขาด แต่เวลาไปเทียบกบัสูตร
อ่ืน สูตรอ่ืนมนัเตม็ ในพระไตรปิฎกมนัมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์  

 น่ีมนัมี อนัไหนท่ีมนัขาดตกบกพร่องแสดงว่าคนจดจารึกมา คนจดจารึกผดิ ถา้
บอกว่ามนัเวน้วรรคอยา่งนั้น แลว้ถือว่าการเวน้วรรคอยา่งนั้นเป็นความถูกตอ้ง สูตรอ่ืน
มนัก็ตอ้งเวน้วรรคเหมือนกนัหมดสิ ท าไมสูตรอ่ืนมนัเตม็ล่ะ? อาทิตตฯ์ น่ีเตม็เลย มโน
มิงปิ นิพพินทะติ เขา้ไปถึงมโน เขา้ไปถึงตวัจิต อนันั้นเขา้ไปถึงขนัธ์ เห็นไหม มนั
แตกต่างกนั ฉะนั้น บอกว่าแมแ้ต่ของท่ีว่าออกมาจากพระไตรปิฎก มหามกฎุฯ  มหาจุฬา
ฯ เขาถูกทางวิชาการ ถูก ถูกตามทฤษฎี ถกูตามส่ิงท่ีเขาจดจารึกมา คือหลกัฐานมีเท่าน้ีก็
ถูกตามหลกัฐานนั้นแหละ แต่มนัยงัมีหลกัฐานท่ีดีกว่าน้ีอีก หลกัฐานท่ีชดัเจนกว่าน้ี ถา้
อยา่งนั้นแสดงว่า เราพดูไปมนัจะแรงไป อา้ว หนักลบัมา เด๋ียวแรงเกินไป น่ีพดูถึงถา้มนั
ถูกก็คือถกู คนปฏิบติัแลว้มนัถูก ถา้มนัผดิ อะไรมนัผดิ ถา้ผดิตอ้งเผาทิ้งกนัเยอะมาก 

 ฉะนั้น เม่ือวานส่ิงท่ีว่าหนงัสือหลวงตาถูกไหม? ถา้หนงัสือหลวงตาเล่มเก่าๆ ท่ี
หลวงตายงัตรวจสอบอยูน่ี่ถูก แต่เล่มใหม่ๆ เราเองเรายงัคดัคา้นในใจเยอะมากเลย ท่ี
หนงัสือหลวงตาท่ีท ากนัเล่มทา้ยๆ ท่ีหลวงตาตอนออกมาช่วยชาติแลว้ ใครๆ ก็จะไปเค
ลมว่าหลวงตาตรวจแลว้ หลวงตาเชค็แลว้ หลวงตาไดต้รวจสอบแลว้ เราไม่เช่ือ เราไม่
เช่ือ ไม่เช่ือเลย แต่ถา้ว่าหนงัสือประวติัหลวงตาน่ีดูไดไ้หม? ได ้ แว่นส่องธรรม นิพพาน
เป็นนิพพาน อวกาศของจิต อวกาศของธรรม เล่มเก่าๆ ท่ีหลวงตาท่านยงัตรวจทานอยู ่
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พวกนั้นใชไ้ดห้มดเลย แต่มาทา้ยๆ เรายงัไม่เช่ือเลย ไม่เช่ือ เพราะอะไร? เพราะมนัปฏิบติั
แลว้มนัขดัแยง้ มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ได ้ 

 ฉะนั้น ถา้เป็นไปไม่ไดแ้ลว้เราจะพึ่งอะไรกนั? พวกเราจะพึ่งอะไรกนั? พวกเราจะ
พึ่งท่ีไหน? ถา้หาท่ีพึ่ง ช่วงน้ีครูบาอาจารยย์งัมีชีวิตอยู ่ ส่ิงน้ีเพราะอะไร? เพราะหนงัสือ
นะเวลาไดม้าเราจะดูเลย ถา้หนงัสือเขาเอามาฝากเราเราจะดูค  าน า ถา้เป็นหนงัสือหลวงตา
ท่ีท่านจดัการ เออ แต่ส่วนใหญ่แลว้พอหลวงตาทา้ยๆ มนัจะเป็นคณะบุคคลเรียบเรียง
ใหม่ ไดข้ดัเกลาใหม่ โอโ้ฮ เราฟังค าน้ีแลว้เศร้ามาก มนัใจน่ีห่อเห่ียวเลยนะ เอง็มีความรู้ 
ความสามารถอะไรถึงไปเรียบเรียงใหม่ เรียบเรียงใหม่ก็เรียบเรียงของถูกใหเ้ป็นของผดิ 
เพราะอะไร? เพราะเอง็ไม่เขา้ใจว่าอะไรถกู อะไรผดิ เอง็ไม่เขา้ใจ หลวงตาท่านใชค้  าว่า
นิวเคลียร์ นิวตรอนของเรามนัตดัทิง้ แลว้มนัเอากลว้ยหอม กลว้ยไข่ใส่เขา้ไป  

 หลวงตาท่านพดูตอนทา้ยๆ ชีวิต ท่านพดูค าน้ีเยอะมาก น่ีต ารับต ารา หนงัสือใน
ท่านเทศน์ไวม้นัไปตดันิวเคลียร์ นิวตรอนทิ้งกนั เพราะมนัไม่เขา้ใจเร่ืองนิวเคลียร์ 
นิวตรอน แลว้มนัเอากลว้ยหอม กลว้ยไข่ กลว้ยหอม กลว้ยไข่กพ็วกลิงไง ลิงมนัชอบกิน
กลว้ย ไอพ้วกน้ีก็เหมือนกนั หวัใจมนัยงัเป็นลิงอยู ่หวัใจมนัภาวนาไม่เป็นมนัก็ชอบเอาท่ี
มนัพอใจ เวลานิวเคลียร์ นิวตรอนเขาจะท าลายชีวิตลิง เขาจะท าลายชีวิตกิเลสไง เพราะ
กิเลสมนัเป็นลิง มนัจบัจด น่ีนิวเคลียร์ นิวตรอนมนัก็ระเบิดท าลายชีวิตกิเลสทิง้ซะ ไอลิ้ง
นั้นมนัก็ปฏิเสธซะ มนัจะไปเอากลว้ยหอม กลว้ยไข่  

 ฉะนั้น แมแ้ต่หนงัสือถา้มนัคลาดเคล่ือนไปแลว้มนัจะเป็นแบบนั้น แลว้อะไรล่ะ
ท่ีชดัเจน ฉะนั้น บอกว่าท่ีเขาไดม้าท าลายไดไ้หม? ได ้ แต่หนงัสือครูบาอาจารยข์องเรา
เช่นเม่ือก่อนน้ีเขายงัไม่เจอหลวงตา ยงัไม่เขา้ไปหาหลวงพ่อเขาก็ยงัไม่มีหลกัยดึ เขาก็
เขา้ใจของเขาไป แต่ตอนน้ีเขามีหลกัยดึแลว้ เพราะเขา้ไปแลว้มนัแยกแยะเป็น แยกแยะ
ออกได ้ทีน้ีเลยไม่อยากเก็บเอกสารต่างๆ น้ีไว ้ไม่อยากเก็บไวแ้ลว้ แลว้ถา้ไม่อยากเก็บไว ้
เวลาจะไปท าลายมนัก็มีรูปดว้ย มีอะไรดว้ยท าอยา่งไร มีรูปดว้ยอะไรดว้ย เพราะวา่จริงๆ 
แลว้นะส่ิงท่ีเวลาหลวงตาท่านพดู เวลาหลวงปู่ มัน่จิตใจท่านเป็นธรรม ท่านเห็นเอง  

 หลวงตาท่านเห็นเองนะท่ีว่ามาวดัป่าสาละวนัเขาจดัท่ีพกัให ้ แลว้พอเขา้ไปมนัมี
หนงัสืออยู่ท่านไม่ยอมนอน ท่านบอกว่าแมแ้ต่ตวัอกัษรมนัยงัส่ือธรรมะของพระพุทธเจา้
ได ้ หนงัสือตวัอกัษรมนัยงัส่ือได ้ ฉะนั้น ท่านถึงยกไว้ๆ  ไง น่ีดว้ยความเคารพในหวัใจ
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ของท่าน เห็นไหม เราบอกว่าส่ิงท่ีมนัขดัแยง้ในใจเรา มนัขดัแยง้เพราะว่าเราไม่รู้อะไรถูก 
อะไรผดิ แต่เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านรู้ถูก รู้ผดิ ฉะนั้น ตวัอกัษร ตวัอกัษรยงัไม่ไดผ้สม ยงั
ไม่ไดผ้สมคือความเห็นของใคร ท่านบอกว่ามนัส่ือธรรมะได ้ ท่านเคารพตั้งแต่ตรงนั้น 
ท่านเคารพตั้งแต่ตวัอกัษรท่ีมนัส่ือธรรมะได ้ มนัส่ือออกมาไดใ้ช่ไหม แต่เวลาส่ือออกมา
น่ีถูกหรือผดิล่ะ? ฉะนั้น ท่านยงัเคารพเลย  

 ฉะนั้น ส่ิงน้ีถา้ท่านเคารพนะ เราก็เคารพ แต่ถา้เวลามนัส่ือออกไปมนัส่ือออกไป
ผดิแลว้ น่ีท่ีเราแยกเอกสารมนัผดิ แลว้มนัมีรูปดว้ยมีอะไรดว้ยเราก็แยก เราก็ท  าลาย รูปก็
คือรูป แต่ถา้เราเคารพของเรากคื็อเคารพของเรา เราเคารพของเรา แต่จิตใจมนัสูง มนัต า่
มนัเป็นอยา่งน้ี น่ีขอ้ท่ี ๑ ใช่ไหม  

 ถาม   :   ๒. ถา้เราเจอรูปพระพุทธรูป หรือพระเคร่ือง พระสงฆท่ี์ในหนงัสือพิมพ์
มนัมีรูป  

 ตอบ   :   ถา้ค าว่ามีรูปๆ พอมีรูป เห็นไหม ท าไมเราไม่ใช่คนฉลาดหรือ? ถา้เรา
คนฉลาดนะ รูปมนัก็เป็นรูป เขาวาดเป็นรูปอะไรข้ึนมาก็ได ้ ถา้เรามองรูป เพราะอะไรรู้
ไหม? หลวงตาพดูค าน้ีเราจ าจนตายเลยนะ มนัสะเทือนใจมาก มีพวกพระดว้ยกนัเขาไป
เอาพระพุทธรูป แลว้เม่ือก่อนท่ีหลวงตาท่านยงัเขม้งวดอยูใ่ครๆ ก็อยากว่าเอา
พระพุทธรูปไปถวายหลวงตาๆ ถา้หลวงตารับเขาจะเป็นคนพิเศษ เขาก็ไปท าพระพุทธรูป
กนั แลว้ก็ไปตั้งไวท่ี้ศาลาใหญ่ ไม่กลา้ไปถวายไง  

 เวลาพวกพระน่ีนะเขาจะไปรับหนา้โยมไง โยมอยากถวายพระพุทธรูปหลวงตา
ไหม? อาตมาท าได ้ อาตมาเอาใหไ้ด ้ ไปรับหนา้เขา เวลามาถึงวดับา้นตาดจริงๆ ไม่กลา้ 
เอาไปตั้งไวท่ี้ศาลาใหญ่ ตั้งไวอ้ยา่งนั้นแหละ แลว้หลวงตารถท่านเขา้ออกไง ท่านเห็น
พระพุทธรูปองคใ์หม่มาตั้งอยูท่ี่ศาลาใหญ่ ท่านถามพระว่า “ใครเอาวตัถุมาตั้งไวน้ัน่น่ะ 
ใหเ้อาคืนไปซะ ใครเอาวตัถุมาตั้งไวท่ี้นัน่ใหเ้อาคืนไปซะ” เห็นไหม หลวงตาท่านใชค้  า
ว่าวตัถุนะ วตัถุคือธาตุ ทองเหลือง ถา้เป็นหยกก็เป็นหยก ถา้เป็นไม ้ 

 ท่านใชค้  าว่าวตัถุ ท่านบอกว่าใครเอาวตัถุมาวางไวท่ี้ศาลาใหญ่ ใหเ้อาวตัถุนั้น
ออกไป ใหเ้อาออกไป ท่านไม่ไดบ้อกพระพุทธรูป ถา้บอกพระพุทธรูปข้ึนมาหาว่าเราไม่
เคารพแลว้ หาว่าหลวงตาไม่เคารพพระพุทธรูป แลว้ไอค้นท่ีเอามาเขาคิดว่าเป็น
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พระพุทธรูป ทุกคนจะปฏิเสธไม่ไดไ้ง เพราะของมนัสูงส่งไง แลว้เห็นไหมเวลาเราไป
ถวายพระพุทธรูปท่าน ท่านบอกท่านรับแลว้ แลว้ใหโ้ยมกลบัไปไหวต่้อ ท่านรับแลว้ 
เพราะจิตใจท่านเป็นธรรม น่ีส่ิงนั้นมนัเป็นรูปเคารพไง เวลาเขาเอาไปไวท่ี้ศาลาใหญ่ท่าน
บอกว่าใหเ้อาวตัถุนั้นออกไป ท่านไม่ใชค้  าว่าเอาพระพุทธรูปออกไป  

 ท่านไม่ใชค้  าว่าเอาพระพุทธรูปออกไปนะ ท่านใชค้  าว่าใหเ้อาวตัถุออกไป 
พระพุทธรูปมนัของสูงส่ง พระพุทธรูปน่ีนะมนัเป็นสัญลกัษณ์ เป็นตวัแทนของ
พระพุทธเจา้ แต่จิตใจของคนมนัต ่า จิตใจของคนมนัอา้งเอาพระพุทธรูปนั้นมาเป็นเคร่ือง
แสดงออก มนัอยากดงั อยากใหญ่ อยากมีอ านาจ แลว้เอาพระพุทธรูปนั้นมาเป็นเคร่ือง
แสดงออก ท่านบอกว่าเอาวตัถุนั้นออกไป เพราะท่านรังเกียจกิเลสของคน ท่านใหเ้อา
ออกไป  

 สุดทา้ยแลว้พระน่ีเคารพหลวงตาก็ตอ้งเอาออกไป เพราะพระก็รู้ว่าใครเอามา ก็
เอาไปคืนเขา เอาไปคืนเขา เห็นไหม ถา้บอกว่าส่ิงท่ีว่าเป็นรูปเคารพ เป็นพระพุทธรูป 
เป็นพระสงฆ ์ เป็นพระเคร่ืองในหนงัสือพิมพ ์ ถา้อยา่งนั้นมนัก็ตอ้งไปแบกโลกหมด ถา้
อยา่งน้ีป๊ับก็เหมือนคนเรา อยา่งเราน่ีอวดเขาว่าถือศีล ๕ ไปตลาดก็บอกฉนัถือศีล ๕ นะ 
ฉนัไม่กินของมีชีวิต ไอค้นขายปลามนัเห็นคนน้ีเดินมามนัทุบหวัไวเ้ลย พอมาน่ีปลาตาย 
ตวัน้ี ๕๐๐ ตอ้งซ้ือ มนัทุบหวัแลว้มนัคิดราคาแพงเพราะเราตอ้งซ้ือไง ไปอวดเขา 

 น่ีก็เหมือนกนั ไปอวดเขาว่าเราเป็นชาวพุทธ เราเคารพพระพุทธรูปมาก ไอพ้วก
ลทัธิอ่ืนนะมนัพิมพพ์ระพุทธรูปมาวางไวท่ี้เมืองไทย มนัจะตีเมืองไทยมนัเอา
พระพุทธรูปมาวางไวน้ะ ทุกคนไม่กลา้สูก้บัมนัเลย กลวัจะโดนพระพุทธรูปก่อน มนัยดึ
ประเทศไทยไดเ้ลย ใหม้องอยา่งน้ี น่ีหลวงตาท่านท าเป็นตวัอยา่งนะ หลวงตาหรือหลวง
ปู่ มัน่ท่านท าอะไร ถา้คนคิด ไอค้  าท่ีท่านบอกว่าใครเอาวตัถุมาวางไวใ้หเ้อาออกไป  

 ถา้คนคิด น่ีเราคิดนะ อ๋อ ท่านตีความอยา่งน้ีเนาะ ท่านตีความอยา่งน้ีแลว้ท่าน
ไม่ใหไ้อพ้วกกิเลส ไอค้นท่ีมนัเอารัดเอาเปรียบมากดข่ีท่าน มนัมากดข่ีนะ มนัเอา
พระพุทธรูปมาพวกเราก็แบนแต๊ดแต๋เลย นอนราบใหม้นัทบัเลย เออ ยอมแพ ้ เอา
พระพุทธรูปมานะ ท่านตีกลบับอกว่าใครเอาวตัถุมา ใหเ้อาวตัถุนั้นออกไป น่ีเราก็
ยอ้นกลบัมา หนงัสือพิมพม์นัส่ิงท่ีว่าเขาโฆษณาของเขา มนัอาชีพของเขา อายขุองมนัก็
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แค่วนัเดียว พอวนัใหม่หนงัสือพิมพน์ั้นก็หมดอายแุลว้ ขายไม่มีราคาแลว้ แต่เขาพมิพ์
ภาพพระพุทธรูปไว ้เราจะตอ้งแบกรับส่ิงน้ีทั้งชีวิตเลยหรือ 

 หนงัสือพิมพม์นัก็เป็นการขายหนงัสือพิมพเ์ก่า ขายกระดาษไป ส่ิงนั้นมนัเป็นท่ี
ตน้เหตุไง ตน้เหตุอยู่ท่ีส านกัพิมพ ์ตน้เหตุอยูท่ี่การโฆษณา ไอพ้วกพระพุทธรูปส่วนใหญ่
แลว้งานไง เวลาเขาจะมีงานกนั เขาจะมีบุญกุศลอะไรกนัเขาก็เป็นการประชาสัมพนัธ์ เขา
มีรูปพระพุทธรูป เขาก็เพื่อจะส่ือความหมายเพื่อใหรู้้ในแค่ช่วงงานของเขา แต่มนัติด
กระดาษนั้นไปตลอดนะ เราเองต่างหากไปเป็นทาสเขา ไปเป็นแบกรับว่ามีรูป
พระพุทธรูป ไม่กลา้ท าลาย โอ๋ย ยุง่ไปหมดเลย กระดาษ มองไปว่าเป็นกระดาษ เป็นวตัถุ
แลว้ก็ใชต้ามนั้นไป คือยกใจเราใหสู้งข้ึน  

 ฉะนั้น ทิง้ได ้ท  าลายได ้แลว้มนัจะเป็นบาปไหม? เขาว่าเป็นบาปไหม? เราว่าเป็น
บุญ เราเป็นบุญเราพยายามเก็บ พยายามท าความสะอาดพุทธศาสนา เราเก็บท่ีไหน เรา
เก็บท่ีความรู้สึกเราไง คนเรานะดีชัว่มนัอยูท่ี่ใจ เห็นไหม เด๋ียวน้ีทางโลกเขาก าลงัจะ
โฆษณากนัว่างามออกจากภายใน งามจากหวัใจ ตอนน้ีเขาพยายามประชาสัมพนัธ์กนันะ
ใหง้ามจากภายใน น่ีมนัเจริญมนังามจากหวัใจ มนังามจากความรู้สึกของเรา มนังามจาก
การท่ีเราพิจารณาของเรา แลว้เราท าของเรา บุญมนัเกิดตรงน้ี  

  ฉะนั้น เขาบอกว่าถา้ทิง้หนงัสือพิมพก์็กลวัว่าทิง้พระพุทธรูปนั้นอีก กลวัว่าไม่
เคารพ แลว้เราจะมีวิธีท  าลายรูปอยา่งนั้นอยา่งไร? ท าลายขายเป็นของเก่าไป กรณีน้ีมนั
เป็นกรณีของโลกนะ ถา้เป็นกรณีส่วนตวัของเรา ตั้งแต่เราปฏิบติัมา ส่ิงใดท่ีไม่ถูกเราไม่
เคยรับไวเ้ลย ถา้เป็นโยมเอาหนงัสือมาฝากใหแ้จกเราจะใหเ้อาคืน เม่ือตอนกฐินมนัมีกลุ่ม
คนกลุ่มหน่ึงเขาบอกว่าเขาจะเอาประวติัหลวงตามาใหเ้ราแจก ประวติัน่ีเป็นพระผูใ้หญ่
ท าดว้ยเอามาใหเ้ราแจก เราบอกว่าเขาท ากนัท าไมเขาไม่แจกของเขาล่ะ? ท าไมตอ้งใหเ้รา
แจกล่ะ? ท าไมตอ้งมาใหเ้ราแจก?  

 เขาอา้งว่าเป็นประวติัหลวงตานะเขาท ากนั เราบอกว่าไม่ ไม่รับ หนงัสือน่ีไม่รับ
เลย ยิง่หนงัสืออ่ืนนะเราไม่รับเลย เพราะ เพราะเราไม่แน่ใจเร่ืองคนพิมพเ์ขามีเจตนาอยา่ง
ใด แลว้เขารู้จริงหรือเปล่า แลว้ถา้เอามาใหเ้ราดู พอเราดูแลว้เราก็รู้วา่ถกูหรือผดิ ก็จะมี
การกระทบกระเทือนกนั เวลาหนงัสือมาเราบอกเล่มนั้นผดิ เล่มน้ีผดิมนัจะ
กระทบกระเทือนกนัไง แต่ผดิถูกมนัตอ้งคุยกนัดว้ยเหตุผลสิ ถา้เขามีความสามารถพมิพ์
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ไดเ้ขาก็แจกของเขาได ้ ท าไมตอ้งมาบงัคบัใหเ้ราแจก หนงัสือเราท่ีเราพิมพเ์รานัง่อยูน่ี่ไง 
ถา้ใครอ่านว่าผดิมาไดเ้ลย แลว้มนัผดิตรงไหนว่ามา แต่มีคนถือหนงัสือมาหลายคนแลว้
บอกมนัผดิ มนัผดิอยา่งไร?  

 น่ีหลวงพ่อผดิอยา่งน้ี มรรค ๔ ผล ๔ ไง โสดาปัตติมรรค ถา้มนัจบแลว้มนัมีสกิ
ทาคามิมรรค มนัมีอนาคามิมรรค มนัมีอรหตัตมรรค มรรคมนัมีหยาบ ละเอียด ถา้มนั
หยาบเป็นโสดาปัตติมรรค อนันั้นเป็นสกิทาคามิมรรค อนันั้นเป็นอนาคามิมรรค อนันั้น
อรหตัตมรรค แลว้เอง็ไดข้ั้นไหนล่ะ? ไม่ไดอ้ะไรเลย ไม่ไดอ้ะไรเลยแลว้เอง็รู้ไดอ้ยา่งไร? 
อธิบายแลว้กลบัหมดไม่มีใครอยูห่รอก มีคนถือหนงัสือมาหาหลายคนแลว้ เพราะ
หนงัสือทางโลกเป็นแบบนั้น หนงัสือทางโลกน่ีเคลมกนัเลยนะ นอนหลบัไปต่ืนมาเป็น
พระอรหนัต ์ แลว้ไม่มีเหตุมีผล เวลาอธิบายไปแลว้มนัขดัแยง้กนัมนัก็วิ่งมาหาเราหมด 
พอวิ่งมาหาเรา ช้ีมนัก็จบกลบัไป  

 อนัน้ีเขาว่ามนัขดัแยง้กนัภายใน มนัขดัแยง้กนัภายในหวัใจของเรา ถา้หวัใจของ
เรา เราเป็นคนดี เราปรารถนาดี แต่โลกเขาท าอยา่งนั้น แลว้เราจะไปแบกโลกอยา่งไร 
โยมตอ้งแบกออกไงนัน่มนัเป็นปัญหาทางโลก ถา้ปัญหาทางโลกหมายถึงว่าทางโลกท่ีว่า
เขาเป็นสุจริตนะ แลว้ทางโลกมนัมีทุจริตดว้ย มีทุจริตเขาพยายามจะเอาส่ิงน้ีมาเพื่อหา
ประโยชน์ แต่เราน่ีจิตใจเราเป็นธรรม เราไม่ตอ้งการหาผลประโยชน์ แลว้เราท าอยา่งไร
ล่ะ? น่ีมนัก็ตอ้งแบบว่าศึกษา ศึกษาแลว้ท าความเขา้ใจแลว้ เขา้ใจแลว้ก็ดูครูบาอาจารยท์  า  

 หลวงตาท่านใชค้  าน้ีนะ เวลาคนจะเอาหนงัสือมาใหท่้านแจกท่านบอกว่าใหแ้จก
กนัเอง แต่ท่านมัน่ใจว่าหนงัสือท่ีท่านพิมพข์องท่าน ท่านสอนถูก ท่านสอนของท่านถูก 
ท่านมัน่ใจหนงัสือของท่าน แต่ตอนออกมาโครงการช่วยชาติแลว้มนัมีเจา้ภาพเยอะ 
เจา้ภาพท่ีเขาจะมาช่วยหลวงตาเยอะมาก แลว้ก็มีมุมมองแตกต่างหลากหลาย แลว้ก็ไปเอา
หวัขอ้ ไปเอาธรรมะของหลวงตามา แลว้กข็ยายความ ตีความ พิมพม์าเลอะเทอะ เลอะ
เทอะ วุ่นวายไปหมด แต่มนัจะมีค่าว่าหลวงตาตรวจแลว้ หลวงตาตรวจแลว้ หลวงตารับ
แลว้ หลวงตารับประกนั แต่พอถามจริงๆ เขา้ไม่ไดต้รวจหรอก  

 เวลาไปโตแ้ยง้มนัผดิข้ึนมา เขาสารภาพกบัเราเองว่าไม่ไดต้รวจ ไม่มีเวลาตรวจ
หรอก แต่ตอนพิมพน์ั้นว่าก าลงัชุลมุน เขาวา่ตรวจกนัไป หลายคน เวลาจ้ีเขา้ไปแลว้บอก
ว่าไม่ไดต้รวจหรอก เพราะว่าถา้ตรวจมนัรู้ว่ามนัผดิอยา่งนั้นหลวงตาปล่อยมาไม่ได ้
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เพราะคนอ่านเป็นมนัมี คนรู้จริงมนัมี หลวงตาปล่อยออกมาไดอ้ยา่งไร? พอหลวงตา
ปล่อยออกมาไดเ้ขาก็สารภาพว่าไม่ไดต้รวจ ไม่ไดต้รวจหรอก แสดงว่าเขาโกหกมาตั้งแต่
ตน้ เขาโกหกมาตั้งแต่ตอนพิมพ ์ เขาโกหก อนัน้ีพดูถึงหนงัสือนะ จบ ฉะนั้น ตอ้งใหม้นั
จบเร่ืองไป  

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๙๖. เร่ือง "การละอยูท่ี่ใจ" 

 กราบเรียนหลวงพ่อท่ีเคารพอยา่งสูง การท าสมาธิใหไ้ดอ้ริยมรรคอยา่งสม ่าเสมอ
ก็พอท่ีเห็นอาการไหวของจิตไปเกาะติดราคะอยูบ่า้ง เบาบางบา้ง ท่ีเป็นอยา่งน้ีก็อาศยัการ
พิจารณาวา่เพราะอาศยักายน้ีซ่ึงประกอบไปดว้ยหนงั กระดูก เอน็เป็นตน้ จึงเกิดราคะ 
เพราะไม่รู้จริงในราคะก็เลยละราคะไม่ได ้ พิจารณาซ ้าๆๆ เขา้ไปอยา่งสม ่าเสมอก็ดู
เหมือนว่าจิตใจจะรู้และยอมรับว่าใช่ เพราะเราไม่รู้ว่าราคะจึงเกิดราคะ แต่ราคะก็ยบุตวั
ลงแลว้ดว้ยพิจารณาโครงกระดูกของตวัเองอยา่งเสมอๆ และก็มีความเบาสบายตวัมาบา้ง
แลว้ แต่ก็ยงัไวใ้จไม่ได ้ เพราะมนัยงัเกิดยบุยบัอยูภ่ายในน้ี หรือเรียกว่าสนามรบ ตรงน้ี
หรือท่ีจะแพห้รือชนะบ่วงมารได ้ แต่ก็ไม่ประมาณในลมหายใจเขา้ออก แต่ผมก็คิดอยู่
เสมอว่าถา้ไดบ้วชคงจะสงบไดม้ากกวา่น้ี หรือแต่ก็กลวัมนัตลบหลงัใหสึ้กในภายหนา้อีก 
ก็เลยนึกไดว้่าถา้อยูใ่นเพศคฤหสัถ ์ ถา้ไม่ชนะใจตนเองตรงน้ีแลว้จะไปชนะท่ีไหนอีก แต่
ดว้ยถา้มีบุญกระผมคงไดบ้วชในพุทธศาสนาครับ ขอใหห้ลวงพ่อเป็นแสงเทียนแห่ง
ธรรมดว้ยครับ  

 ตอบ   :   น่ีพดูถึงอนัน้ีก็คือการบอกการปฏิบติัอีกแหละ เขาเคยถามปัญหามา
พอสมควร ก็ไดอ้ธิบายกนัไปเยอะแลว้ แต่น่ีพอเยอะแลว้เขาถามมาอีกวา่ส่ิงท่ีท  าแลว้ ท่ีว่า
พิจารณาซ ้ าๆๆ เพราะว่าเราไม่รู้จกัราคะมนัถึงไดเ้กิดราคะ แต่ถา้รู้เท่าราคะแลว้มนัก็เบา
บางลง ส่ิงท่ีรู้ราคะแลว้เบาบางลงแลว้เขาพจิารณาซ ้าในโครงกระดูกของเขา ตรงน้ีส าคญั
มาก ถา้ผูป้ฏิบติัเป็น เพราะอะไร? เพราะเวลาคนปฏิบติัแลว้ส้มหล่นก็มี คือพอปฏิบติัไป
แลว้มนัสมดุล มนัเป็นไปมนัเป็นการส้มหล่น เป็นของชัว่คราว เวลาผูป้ฏิบติัไปนะถา้จิต
มนัสงบแลว้นะมนัเป็นกายนอก กายนอกหมายถึงพิจารณาแลว้มนัปล่อยวางเขา้มา น่ีเขา
เรียกว่ากายนอก  

 กายนอกผลของมนัคือสมาธิ กายนอกของมนัคือสมถะไง พอจิตเป็นสมถะแลว้ 
จิตเป็นอิสระแลว้มนัถึงเป็นสัมมา สัมมาคือสัมมาสมาธิ สมัมาสมาธิยกข้ึนสู่วิปัสสนา ใน
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สติปัฏฐาน ๔ มนัจะเห็นกายตามความเป็นจริง เห็นกายตามความเป็นจริงเราพิจารณาไป
แลว้มนัปล่อยวางๆ เขาเรียกตทงัคปหานมนัปล่อยวางชัว่คราว การปล่อยวางชัว่คราวโดย
การพลั้งเผลอ พอปล่อยวางมนัมีความสุข ถา้ปล่อยวางมนัจะดีมาก พอดีมาก พอมนั
ปล่อยวางมนัคิดว่าเป็นธรรมๆ ไง  

 ฉะนั้น ครูบาอาจารยท่์านถึงบอกว่าใหซ้ ้ า ทีน้ีใหซ้ ้ ามนัซ ้ าอยา่งไรล่ะ? เหมือนกบั
ใหซ้ื้อของซ ้ า ใหซ้ื้อของซ ้ ามนัก็ตอ้งมีเงินไปซ้ือจริงไหม? ใหซ้ ้ ามนัตอ้งมีสมาธิ ถา้ใหซ้ ้ า 
คนใหซ้ ้ า ถา้มนัจะซ ้ าไดม้นัตอ้งมีสมาธิมนัถึงจะซ ้ าได ้ เพราะส่ิงท่ีมนัท ามา ค าว่าส้ม
หล่นๆ มนัก็มีสมาธิ มีสติ มีปัญญามนัถึงพิจารณาอยา่งนั้นได ้ พิจารณาไดม้นัปล่อยวาง 
ปล่อยวางมนัปล่อยวางชัว่คราว ปล่อยวางชัว่คราวแลว้ ปล่อยวางชัว่คราวกิเลสมนัไม่ได้
ขาด คือมนัไม่จบส้ิน ไม่จบส้ินกิเลสมนัแค่เขา้ไปทกัทายมนั พอกิเลสมนัทกัทายแลว้ พอ
มนัรู้ตวั ถา้มนัตีกลบัข้ึนมา พอจิตใจเราผอ่นคลาย มนัเส่ือมข้ึนมา มนัตีกลบัข้ึนมา น่ีพระ
เวลาปฏิบติัดีๆ เยอะแยะไปหมดเลย พระท่ีตั้งใจมีเยอะแยะไปหมดเลย แลว้พระกสึ็กไป
มหาศาลเลย ท าไมพระอยูไ่ม่ได ้ ท  าไมพระปฏิบติัไม่ได ้ พระปฏิบติัไม่ไดเ้พราะมนัไม่
เป็นความจริงไง  

 ฉะนั้น เวลาคนถามปัญหาข้ึนมา เวลาถา้ถามปัญหาว่า พิจารณาถกูไหม? ถกู ถกู
แลว้ท าอยา่งไรต่อ? ถูกตอ้งซ ้ า ถา้ซ ้ ามนัก็เหมือนซ้ือของซ ้ า ซ้ือของซ ้ าก็ตอ้งมีเงินเท่ากบั
เคยซ้ือของคร้ังแรก น่ีเราจะซ้ือของคร้ังแรกราคาหน่ึงร้อยบาท จะซ้ือซ ้ าก็ตอ้งร้อยท่ีสอง 
ซ้ือซ ้ าก็ตอ้งร้อยท่ีสาม ซ้ือซ ้ าตอ้งร้อยท่ีส่ี ซ้ือซ ้ าตอ้งร้อยท่ีหา้ เงินร้อยแรกมนัซ้ือของไป
แลว้ เงินนั้นไดจ่้ายไปแลว้ สมาธิไดพ้ิจารณาไปแลว้ สมาธิมนัใชปั้ญญาพิจารณาไปแลว้ 
มนัพิจารณาไปแลว้มนัก็จบไปแลว้ กระบวนการมนัจบไปแลว้มนัก็ไดผ้ลมา ผลมากคื็อ
เบาไง ผลมาคือสบายไง ผลมาคือผลตอบสนองไง แต่มนัยงัไม่ขาดก็ตอ้งซ ้ าๆๆ  

 การซ ้าๆ ซ ้ าจนซ้ือของมนัเป็นสิทธิของเราเลย เห็นไหม เราซ้ือรถ ซ้ือรถโตโยตา้ 
ซ้ือโตโยตา้ ซ้ือโตโยตา้จนบริษทัโตโยตา้เป็นของเราเลย ซ้ือมนัทั้งบริษทัเลย ซ้ือมนัทั้ง
ประเทศญ่ีปุ่นเลย เวลามนัขาดมนัเป็นของเรา แต่ถา้เราไปซ้ือน่ีซ้ือโตโยตา้ เวลาบริษทัมนั
ผดิพลาดนะมนัเรียกคืน เรียกรถคืน เรียกรถคืนไปเปล่ียนหมอ้น ้าใหม่ เรียกรถคืนไป
เปล่ียนสายน ้ามนัใหม่ เรียกรถคืน มนัไม่ใช่ของเรา เราซ้ือเขามาเขายงัเรียกรถคืนเลย 
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เวลาเรียกรถคืนรีบไปคืนเขาเลย ท าไมล่ะ? เด๋ียวมนัเกิดอุบติัเหตุกบัเรา เขาเรียกรถคืนนะ 
แต่ถา้เราซ้ือๆๆ ซ้ือซ ้ าๆๆ ซ้ือซ ้ าเราซ้ือจนซ้ือบริษทัมนัเลย  

 น่ีก็เหมือนกนั พิจารณาซ ้ าๆ จนมนัขาดเลย พอมนัขาดก็เป็นสิทธิของเรา เป็นของ
เรา ของเรามนัเป็นความจริงไง น่ีท่ีบอกใหซ้ ้ าซ ้ าแบบน้ี ใหซ้ ้ ามนัตอ้งมีสัมมาสมาธิ มนั
ไม่ใช่ส้มหล่น ส้มหล่นมีสมาธิแลว้พิจารณาไม่เป็น พิจารณาไม่ได ้ แต่พจิารณาบ่อยๆ 
คร้ังเขา้มนัก็ส้มหล่น มนัก็สมดุลอยูห่นหน่ึง แต่มนัยงัไม่เตม็ท่ีของมนั น่ีมนัก็ขดัแยง้กนั
แลว้ ขดัแยง้ภายใน ขดัแยง้ภายในคือไม่รู้จริง รู้คร่ึงๆ กลางๆ น่ีขดัแยง้ ไอว้่าไม่รู้ก็จะรู้ ไอ้
ว่ารู้ก็ไม่รู้ ไอว้่าไม่รู้ก็รู้นะ เพราะมนัรู้คร่ึงๆ กลางๆ  

 ไอว้่ารู้ก็ไม่รู้ เออ ไม่รู้ มนัขดัแยง้ภายใน ท าอะไรก็เลยผดิพลาดไง แลว้เราก็
ปฏิบติัซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่ามนัเป็นการท าเพื่อความมัน่ใจ มนัท าเพื่อความช านาญของเรา ซ ้ าๆ 
ไอท่ี้ว่าผดิพลาดๆ มนัจะท าบ่อยคร้ังเขา้จนถึงท่ีสุดเกิดญาณทศันะ ถา้มนัท าซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า
จนมนัเห็นชดัเจน มนัเกิดญาณทศันะมนัสลดสังเวชนะ กิเลสมนัตายต่อหนา้ เวลา
พิจารณาไปเวลาขาด พจิารณากาย เห็นไหม กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข์ 

 หลวงตาท่านใชค้  าว่ามนัแยกเป็นสามทวีป คือมหาทวีป โลกน้ีเดิมเป็นมหาทวีป 
แลว้มนัแยกออกไป มนัเคล่ือนยา้ยออกไปกลายเป็นทวีปต่างๆ น่ีมนัเป็นมหาทวีปแลว้
มนัแยกออกไป พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าๆ กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ มนัแยก
เป็นสามทวีป หลวงตาใชค้  าว่ามนัแยกออกเป็นสามทวีป แลว้จิตมนัรวมลง จิตรวมลง จิต
นั้นมนัส ารอก จิตนั้นคายออก น่ีซ ้ าๆ จนเกิดผลอยา่งน้ี พอเกิดผลอยา่งน้ีป๊ับมนัถึงเป็น
จริง  

 ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยม์า เหมือนค าถามก็เหมือนกนัเวลาถามเรามา ถา้ถูก
ไหม? ถูก ถา้ถูกแลว้อยา่เพิ่งดีใจนะ พอบอกว่าถกูเขาก็ติดปีกเลย หลวงพ่อบอกว่าถูก ฉนั
ปฏิบติัเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ แลว้พอมนัเส่ือมนะกลบัมาหาหลวงพ่อเลย ไหนหลวงพ่อ
บอกว่าถูกไง ก็หนูก็นึกว่าหลวงพ่อว่าถูก หนูก็ไปเตม็ท่ีเลย ตอนน้ีหนูหมดตวัแลว้ เส่ือม
หมดเลย ถกูคือวิธีการท าถูก วิธีการท่ีท ามาน่ีถูก ค  าวา่ถกูมนัปฏิบติัถูกตอ้งตามวิธีการ แต่
ถา้ผลของมนันะ เวลามนัเป็นจริงมนัไม่เป็นอยา่งนั้น  
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 ถูกหรือผดิ วิธีการท่ีผดิกบัวิธีการท่ีถูก วิธีการท่ีถูก ผลตอบแทนมนัถึงรวมลง ผล
มนัถึงเกิดข้ึน นั้นคือวิธีการท่ีถูก วิธีการท่ีผดิมนัก็รวมลงแต่มนัเป็นมิจฉา มนัรวมลงเป็น
มิจฉา คือมนัว่างๆ ว่างโดยท่ีมนัตั้งช่ือมนัเอง ว่างโดยท่ีมนัพยายามเคลมของมนัเอง นั้น
เป็นทางปฏิบติัท่ีผดิ ถูกคือวิธีการท่ีถูก แต่เวลาผลของมนั เวลาผลของมนั เห็นไหม 
อกุปปธรรมอนันั้นมนัเป็นผลของมนั เราไม่เคยใชค้  าว่าถูก ถา้มนัเป็นอยา่งนั้น เราใชค้  า
ว่ามนัขาด ถา้มนัขาดแลว้ ผา่นแลว้ จบแลว้ นัน่ถา้มนัถูก ถา้มนัเป็นผลเราจะบอกว่าจบ
แลว้ ส้ินแลว้ ใชไ้ดแ้ลว้ แต่ว่าถกู  

 ค าว่าถกูคือวิธีการท่ีถกู มีคนต่อว่ามาเยอะเลย บอกว่าก็หลวงพ่อว่าถูกไง แลว้
ท าไมหลวงพ่อไม่ยอมรับผมล่ะ? ก็หลวงพอ่บอกว่าผมถูก แลว้ท าไมหลวงพ่อไม่ยอมรับ
ผม ก็เอง็มาถามปัญหาวิธีการท า เอง็ท าอยูก่็ถูกไง พอบอกว่าถูกป๊ับเขาจะหกัคอเลยนะ
บอกว่าถา้ถกูแลว้ตอ้งรับเขาว่าเขาเป็นพระอรหนัตด์ว้ย โอ๋ย ตาย วิธีการตอบปัญหามนั
หลากหลาย ในวิธีการทางปฏิบติัน่ีถูกไหม? ถูก แต่ผลของมนัมนัยงัไม่ไดผ้ลสมบรูณ์ ถา้
ไดผ้ลสมบรูณ์นะ ถา้จริงๆ แลว้ผลมนัสมบรูณ์เขาจะรู้ก่อน คือมนัเป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิ
โก คือเขากินขา้วก่อน เขาไดลิ้้มรสก่อน แลว้รสอาหารนั้นเขาถึงมาถามเราว่าหลวงพ่อ
มนักลมกล่อมอยา่งน้ีถูกไหม? แต่ถา้เขายงัไม่รู้เขาบอกว่าเป็นอยา่งน้ีๆ เขายงัไม่ไดกิ้น เรา
จะบอกอะไรเขา 

 น่ีไงเวลาพระพุทธเจา้พยากรณ์ พยากรณ์อยา่งน้ี เวลาเขาไปหาพระพุทธเจา้นะ 
พระพุทธเจา้รู้แลว้ว่าเขาจริงหรือปลอม เพราะพระพุทธเจา้มีอนาคตงัสญาณ เวลาของจริง
มาท่านจะบอกว่าถูกตอ้งดีงาม ถา้ของไม่จริงมา เห็นไหม ดูพระท่ีหลงตวัว่าเป็นพระ
อรหนัต ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหพ้ระไปดกัหนา้ บอกไม่ตอ้งเขา้ไปหา
พระพุทธเจา้นะ ใหเ้ขา้ไปเท่ียวป่าชา้ก่อน พอเขา้ไปป่าชา้จิตใจเขาหวัน่ไหวเขารู้แลว้ 
เวลาคนไปหาพระพุทธเจา้ใหพ้ระพุทธเจา้พยากรณ์ พระพุทธเจา้พยากรณ์ตามขอ้เทจ็จริง
ท่ีใจเขาเป็น ใจเขาเป็น 

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้เขาปฏิบติัถูกใจเขาจะถกูก่อน แต่ถา้เขายงัไม่ถูกเขาว่างๆ เขา
เป็นอยา่งนั้นแหละ ว่างๆ อยา่งนั้นสัมมาและมิจฉา ความว่างเป็นมิจฉาเยอะแยะไป 
อุปกิเลส ๑๐ โอภาส สวา่งไสว ความวา่ง อุปกิเลสทั้งนั้นแหละ กิเลสอยา่งละเอียดไง 
กิเลสหยาบๆ นะ กิเลสท่ีเราเป็น เวลากิเลสอยา่งละเอียดคืออุปกิเลส คือความว่าง ความ
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ผอ่งใส นัน่ล่ะกิเลสอยา่งละเอียด กิเลสทั้งนั้นแหละ เพราะเวลามนัเป็นจริงมนัขา้มพน้
จากความว่าง มนัขา้มพน้จากความผอ่งใส ขา้มพน้ไปหมดเลย แลว้คืออะไรล่ะ?  

 น่ีคนเป็นเขารู้ คนเป็นเขาตอบได ้น่ีถา้บอกว่าถา้มนัเป็นมรรค เป็นผลจะเป็นอยา่ง
ท่ีเราว่าน่ี แต่ค าว่าถกูของเราคือปฏิบติัถูก เราก็เขา้ใจของเราเองคนเดียว เพราะมีคนมาต่อ
ว่าอยา่งน้ีเยอะ ก็บอกว่าถูกไง พอถูกป๊ับเขาก็ใหค่้าตวัเขาเลยโสดาบนั สกิทาคามี 
อนาคามี เพราะมนัถามทีไรกถ็ูกทุกที เพราะเขาถามมาบ่อยไง ถามมา ๔ คร้ังเราก็บอกถูก
ทั้ง ๔ คร้ัง เขาว่าเป็นพระอรหนัตเ์ลย ไอเ้ราบอกว่าถูกเฉยๆ วิธีการท าถูก วิธีการ มนัมี
วิธีการท่ีถูกและผดิ ถา้วิธีการท่ีถกูก็คือวิธีการท่ีถูกไง แต่ผลของมนัถูกแลว้ตอ้งท าใหม้นั
มีผลออกมาดว้ย วิธีการท่ีถกูแต่ผลมนัยงัไม่ออกมา ผลมนัออกมามนัยงัไม่เป็นความจริง 
ถา้ผลออกมาบอกมาสิผลมนัเป็นอยา่งไร ถา้ผลเป็นอยา่งไร  

 ฉะนั้น ค าว่าปฏิบติัซ ้ าๆ น่ีค  าถามก็เหมือนกนั เขากพ็ิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ถา้ซ ้ า
แลว้ซ ้ าเล่ามนัจะไดผ้ลอยา่งน้ี แลว้ถา้ตั้งจิตใหดี้ ใหม้นัเจริญข้ึน พฒันาดีข้ึน ถา้เราตั้งใจ
มนัไม่พฒันาข้ึน น่ีท  าเพื่อทรงตวัไว ้ สร้างอ านาจวาสนาบารมีไป เห็นไหม ท าเพื่อ
ประโยชน์กบัเรา การประพฤติปฏิบติัมนัจะเป็นความจริงนะ เป็นความจริง มนัเป็นความ
จริงกบัเรา ทีน้ีผลของมนั กิเลสกบัธรรมมนัขดัแยง้จากภายใน ถา้ความขดัแยง้จากภายใน
ท าใหเ้ราสงสัย ถา้เราปฏิบติัจริง รู้จริงมนัจะไม่สงสัย มนัจะเป็นความจริง แลว้พอเป็น
ความจริงแลว้ฟังออกดว้ย ฟังออกหมด  

 เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศน์รู้เลยว่าองคไ์หนจริง องคไ์หนไม่จริง องคไ์หนมาก
นอ้ยแค่ไหน ถา้เรายงัมีวุฒิภาวะแค่น้ีเราจะฟังไดแ้ค่น้ี ถา้คนจบส้ินแลว้นะฟังไดห้มดเลย 
เช่นเวลาหลวงตาท่านบอกว่าสมยัก่อนนั้นท่านเรียนมากบัมหาเขียนเรียนมาดว้ยกนั แลว้
เวลามหาเขียนท่านลาจากการเป็นเจา้คณะจงัหวดัโคราช เจา้คณะจงัหวดันะลาออก แลว้
ท่านไปปฏิบติั แลว้ทีน้ีมีคนไปทอดผา้ป่า ลูกศิษยไ์ปทอดผา้ป่า  

 ฉะนั้น หลวงตากบัมหาเขียนท่านเป็นเพื่อนกนั ท่านเรียนมาดว้ยกนั ก็นิมนต์
หลวงตาไปดว้ย หลวงตาก็ไปนัง่ฟังมหาเขียนเทศน์ ท่านบอกเลยตอนนั้นเทศน์มนัปริยติั
หมด เพราะตอนนั้นท่านออกปฏิบติัใหม่ๆ ไง แต่ตอนหลงัท่านฟังเทศน์หลวงตา ฟัง
เทศน์หลวงตาบ่อยคร้ังเขา้ๆ พอท่านปฏิบติั ปฏิบติัเขา้จนถึงท่ีสุด ถึงท่ีสุดเพราะอะไร? 
ถึงท่ีสุดเพราะเวลาท่านอยูก่บัลูกศิษย ์ ลูกศิษยท่์านอยูใ่กลชิ้ด แลว้เวลาเผาศพท่านแลว้
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กลายเป็นพระธาตุหมดเลย น่ีเวลาท่านฟังท่านฟังออกไง เทศน์เป็นปริยติั เทศน์จากความ
จ าเป็นอยา่งนั้น เทศน์จากความจ าก็พดูอยา่งนั้นแหละ แลว้เทศน์จากการศึกษา เทศน์จาก
พระไตรปิฎกก็ธรรมะพระพุทธเจา้ทั้งนั้นแหละ ธรรมะเป็นธรรมชาติ  

 น่ีธรรมะเป็นของพระพุทธเจา้ทั้งนั้นแหละ แต่เวลาเป็นความจริง ดูอยา่งท่ีว่าเม่ือ
ก้ีน้ี ท่ีว่าหลวงปู่ มัน่ เวลาหลวงปู่ ต้ือท่านบอกว่า อา้ว ต้ือท าไมฉนัล่ะ? ก็ผมหิว ค าว่าหิว
ของหลวงปู่ ต้ือ หิวโดยขอ้เทจ็จริงไม่ไดหิ้วโดยกิเลสไง แต่ของเราหิวเพราะอยากกินไง 
เราหิวดว้ย เราอยากกินดว้ย อยากกินอาหารดีๆ อยากกินท่ีพอใจ เพราะกิเลสมนัหิวดว้ย
ไง แต่เวลาหลวงปู่ ต้ือท่านหิวท่านหิวโดยความสะอาดบริสุทธ์ิ หิวโดยธาตุขนัธ์  

 น่ีภารา หเว ปัญจกัขนัธา ขนัธ์ท่ีไม่มีกิเลสไง ของเราขนัธมาร หิวดว้ย อยากกิน
อนัน้ีดว้ย อนัน้ีตอ้งกินก่อน เวลาพิจารณาในบาตร เด๋ียวจะกินอนัน้ีก่อน เขาพิจารณาให้
มนัเป็นของเน่าบดู ไอเ้ราพิจารณาไปแลว้นะจะกินอนัน้ีก่อน เด๋ียวเสร็จจะกินอนัน้ีก่อน 
อนัน้ีอร่อยกว่าอนัน้ี อนัน้ีอร่อยกว่าอนัน้ี เขาปฏิสังขาโยเพื่อใหเ้ห็น ไอเ้ราปฏิสังขาโย ๑ 
๒ ๓ ๔ เรียงตามคิวเลย เห็นไหม คนท่ีไม่มีกิเลสเขาพิจารณาเป็นของปฏิสังขาโยเพื่อใหมี้
สติ แต่ไอค้นท่ีไม่มีกิเลสมนัก็พิจารณาไปอีกอยา่งหน่ึง 

 น่ีก็เหมือนกนั น่ีก็ผมหิว ผมกินเพราะผมหิว หลวงปู่ มัน่บอก เห็นไหม ใครอยา่ท า
อยา่งหลวงปู่ ต้ือนะ เพราะหลวงปู่ ต้ือท่านเป็นอยา่งนั้น ค  าว่าเป็นอยา่งนั้นเพราะว่าท่านไม่
มีกิเลส แต่ของเราบอกผมหิว ผมอยาก ผมหิวดว้ยผมอยากดว้ย ท่านไล่ออกจากวดัเลย 
ท่านไม่เอาไวห้รอกหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม พดูถึงว่าถา้ธรรมจริงเป็นแบบน้ี น่ีถูก ถูกโดย
อะไร? ถา้ถูก ถา้ถูกน่ีเป็นวิธีการ แต่ถา้ผลของมนัเป็นอีกอยา่งหน่ึง ถา้ไม่ขดัแยง้ภายใน
มนัจะรู้ได ้ถา้ขดัแยง้ภายในเราจะตอ้งประพฤติปฏิบติัของเราเพื่อประโยชน์กบัเรานะ ให้
เป็นความจริงของเรา แลว้เราจะไม่เป็นเหยือ่  

 เราปฏิบติัเพื่อความฉลาด ปฏิบติัเพื่อความมัน่คง ปฏิบติัเพื่อมรรค ผลของเรา เรา
ไม่ไดป้ฏิบติัเป็นเหยื่อกบัใคร สังคม เป็นเหยือ่สังคม เพราะสังคม ประชาชนคนเรามนั
รวมกนัแลว้มนัหลากหลายมาก แลว้ชุมชนใด ความเห็นของใครแลว้ก็เสนอส่ิงใดมา 
แลว้เราก็เป็นส่วนประกอบของสังคมนั้น เป็นเหยือ่ไปหมดนะ แต่ถา้เราฉลาดแลว้ หน่ึง
ไม่เป็นเหยือ่ดว้ย แลว้เราจะชกัน าใหเ้ขาไม่เป็นเหยือ่ดว้ยกนั ชกัน าใหทุ้กคนเป็นอิสระ 
ชกัน าใหห้วัใจของเราพน้ออกไปจากความไม่รู้ จากความครอบง าของกิเลส เอวงั 


