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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

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

ถาม : ข้อ ๒๒๖๖. เร่ือง “ความคิดจากตอนที่จิตสงบ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อเจ้าคะ่ ก่อนถึงค าถาม ขอรายงานผลที่เคยถามไว้เม่ือปีก่อน ถ้า
จิตเวิง้ว้าง กล้าๆ กลวัๆ จ าไว้นะ อย่าทิง้พทุโธไม่เสีย 

ตอนนีภ้าวนาไม่กล้ากลวัแล้วค่ะ เพราะจบัสภาวะกลวั ตื่นเต้น ไม่ใช่เรา ใช้พทุโธจดจ่อดู
อารมณ์นัน้ไป น่าแปลกใจตรงพอเรารู้ทนัว่าไม่ใช่เรา มนัหายแว็บไปเลยค่ะ 

ส าหรับค าถามครัง้นี ้ พอจิตสงบแล้วพิจารณาด้านปัญญา หนคูิดว่าตรงนีท้ ายากค่ะ 
อาจจะเพราะท าไม่เป็น หรือไม่ค่อยมีอบุายคิดเท่าไร รอธรรมะเกิดเองก็ไม่ค่อยจะเกิด (แต่มีบ้าง
ที่ซาบซึง้น า้ตาไหล นานๆ ครัง้ค่ะ) ตอนนีเ้ป็นลกัษณะหวัตอ เข้าใจที่หลวงตาพดูเลยค่ะ 

ค าถามที่หนสูงสยั ค าถามว่า 

๑. จิตสงบออกพิจารณาปัญญา คือการใช้ความคิดข้อธรรมหลงัจากจิตสงบแล้วใชไ่หม
เจ้าคะ (จิตมนัขีเ้กียจค่ะ) 

๒. เป็นบางครัง้ที่จิตดีๆ พอสงบ หนลูองสัง่ให้ยกมือขึน้ มือแขนไม่ท าตาม พอเรียกลม
หายใจแรงๆ คราวนีย้กขึน้ได้ตามใจสัง่ หนเูคยเข้าใจเอาเองว่ามนัมีอะไรบางอย่างเชื่อมกายกบั
จิตอยู่ คืออะไรคะหลวงพ่อ 

ตอบ : ค าถามเนาะ ค าถามนีถ้ามถึงผลของการปฏิบตัิ ผลของการปฏิบตัินะ ถ้าผลของ
การปฏิบตัิ สิ่งที่ว่าค าถามต่อเนื่องๆ มา ถ้าต่อเนื่องมา เห็นไหม อย่างเช่นเม่ือวานนีเ้ขาก็ความ
เข้าใจของเขา วนันีก้็เป็นความเข้าใจอีกคนหนึ่ง 
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เวลาความเข้าใจๆ เวลาถามปัญหามา เวลาครูบาอาจารย์ของเราตัง้แต่สมยัสโุขทยั 
สมยักรุงศรีอยธุยา สมยักรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมมา พระนเรศวรมหาราช เวลาอาจารย์ของพระ
นเรศวรมหาราชเป็นพระป่า 

ค าว่า “พระป่า” คือพระปฏิบตัิ เวลาพระป่าพระปฏิบตัินะ ตัง้แต่สมยัสโุขทยั สมยั
อยธุยา สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น มนัจะมีวิปัสสนาธุระ คนัถธุระ 

ถ้าวิปัสสนาธุระก็พระวิปัสสนา พระที่มีความสามารถที่เขาควบคมุกนัดแูลกนั 

คนัถธุระ คนัถธุระคือการศึกษา พอการศึกษา ส่วนใหญ่เขาไปศึกษาในส านกั ศกึษาใน
ราชวงั เพราะว่ามหากษัตริยจ์ะเป็นผู้อบรมผู้สัง่สอน มหากษัตริย์เป็นผู้คุ้มครองดแูลศาสนา 

แต่วิปัสสนาธุระ เวลาวิปัสสนาธุระมนัต้องมีผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิเป็น ถ้าผู้ที่ปฏิบตัเิป็นนะ 
เขาเท่าทนัจิตไง เพราะจิตมนักะล่อน จิตมนัปลิน้ปล้อน กิเลสนีม้นัร้ายกาจนกั ถ้าร้ายกาจนกั 
คนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญามนัเท่าทนัไม่ได้ พอเท่าทนัไม่ได้ เวลาจิตโดนกิเลสมนัหลอก เวลากิเลส
มนัหลอก มนัปรุงมนัแต่ง มนัสร้างภาพ มนัยิ่งกว่านะ เพราะค าว่า “ยิ่งกว่า” เวลาคนประพฤติ
ปฏิบตัิไปมนัส าคญัตนไปทัง้นัน้นะ่ 

แล้วอย่างพวกเรา พวกเรานะ เราเป็นชาวพทุธ เราเคารพพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์
เราเคารพองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่อยู่กบัครูบาอาจารย์
อยู่ในป่า ไม่มีรูปเคารพท่านก็กราบได้ๆ ท่านกราบรตันตรัยของท่าน ท่านกราบด้วยหวัใจของ
ท่านไง 

แต่เวลากิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัเข้ามาในหวัใจนะ โอ๋ย! มนัว่ามนัใหญ่กว่า 
มนัใหญ่กว่า มนัยิ่งใหญ่กว่า ถ้าไม่ยิง่ใหญ่กว่ามนัไม่มีต้นธาตตุ้นธรรมหรอก มนัไม่มีสิ่งที่เหนือ
พระพทุธเจ้าหรอก ไอ้สิ่งที่เหนือพระพทุธเจ้านัน่คือมนัเหนือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์อีก แต่
ถ้ามนัมีวิปัสสนาธุระ อย่างนีน้ะ ท่านกระทืบตายเลย 

อย่างเช่นมีพระ พระสมยัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านลงมาจากเชียงใหม่ มีพระบอกว่า
ท่านส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ พอส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ สมเด็จวดัพระศรีมหาธาตทุ่านก็ตัง้มหา ๙ 
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ประโยค ๔ องค์ สอบไอ้พระองค์นี ้ สอบกนัไปสอบกนัมา สอบอยู่อย่างนัน้น่ะ ๙ ประโยคมนัก็
ตามต ารับต ารา นี่คนัถธุระกบัวิปัสสนาธรุะ 

คนัถธุระ คนัถธุระเขาจบ ๙ ประโยคนะ จบ ๙ ประโยค ๔ องค์ ๔ องค์นี ้ ๓๖ บาลี ๙ 
ประโยคนี ้๓๖ ประโยค ๓๖ ประโยคมนัเอาไม่อยู่ ถามอย่างไรก็ไม่ได้ ถามอย่างไรกไ็ม่ได้ ปลิน้
ไปปลิน้มา ปลิน้มาปลิน้ไปอยู่อย่างนัน้น่ะ เพราะเวลากิเลสมนัหลอก ทัง้ๆ ที่ ๓๖ ประโยคนะ 
ไม่ใช่ ๙ ประโยค 

สดุท้ายแล้วหลวงปู่ มัน่ลงมาจากเชียงใหม่ ก็นิมนต์พระองค์นีไ้ปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่
มัน่ก็ให้ท่านพดูถึงธรรมะออกมา พอพดูจบ 

“ท่านติดสมาธิ” 

ไอ้บ้านัน่กราบแล้วไม่กล้าพดูอะไรเลย เงียบ 

นี่พดูถึงว่าวิปัสสนาธุระ วิปัสสนาธุระถ้าผู้ที่มีภูมิความรู้มีความเป็นจริงอนันัน้มนัจะเป็น
ความจริงไง ถ้าเป็นความจริง นี่วิปัสสนาธรุะ 

คนัถธุระ คนัถธุระคือการศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท่องจ ากนั
เป็นนกแก้วนกขนุทอง พอท่องจ าเป็นนกแก้วนกขนุทองขึน้มาแล้ว แล้วอีโก้มนัเกิดขึน้มา เวลา
สติปัญญามนัเกิดมนัก็เกิดด้วยความหลอกลวง หลอกลวงมนัสร้างภาพไปทัง้นัน้น่ะ พอสร้าง
ภาพไป เห็นไหม 

นี่พดูถึงว่าในวงการ เพราะเราเป็นพระ เราประพฤติปฏิบตัิอยู่ในครอบครัวกรรมฐาน 
ปัญหาอย่างนีม้นัเจอมามาก พอเจอมามาก ย้อนกลบัมาในปัจจุบนันี ้ เวลาเราบวชใหม่ๆ เรา
เองเราก็แสวงหา ค าว่า “แสวงหาของเรา” มนัก็ตัง้ใจอยู่ว่าหลวงตามหาบวัเป็นเป้าหมาย แต่
บวชใหม่ๆ  ใช่ไหม ก็อยากจะศึกษาก่อน กลวัว่าตวัเองยงัไม่เข้าใจเร่ืองข้อวตัร กลวัจะท า
ผิดพลาด อยากจะสงวนสิทธ์ิไว้ให้มนัชดัๆ ไง กลวัโดนไล่ออกแล้วมนัจะหมดสิทธ์ิ ก็เลยศึกษา
จากรอบนอกเข้ามา ไปเจอใครนะ ไปไหนมา สามวาสองศอก ถามช้างแม่งตอบม้า ถามม้ามนั
ตอบเสือ มนัตอบไป 
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รู้ว่ามนัถามช้างตอบม้าเพราะอะไร จะรู้ว่ามนัถามช้างตอบม้าต่อเม่ือเราประพฤติปฏิบตัิ
เข้าหลกัเข้าเกณฑ์ แต่ตอนที่มนัถามช้างมนัตอบม้า อือ! ก็ใช่เว้ย ไปไหนมา สามวาสองศอก ก็
ยี่สิบวาไง คือพอไม่เป็นมนัเห็นดีเห็นงามไปกบัเขาหมด มนัตื่นเต้น เวลาเขาตอบปัญหามา อู๋ย! 
ใช่ เออ! ใช่ แตพ่อใช่แล้วมนัไม่ใช่ พอใช่นะ แต่ใจเรามนัไม่เป็นอย่างนัน้น่ะ ใจมนักย็งัเดือดร้อน
อยู่น่ะ 

เวลาศึกษามาแล้วท าอย่างไรมนัก็ท าไม่ได้ พระก็ชวนธุดงค์กนัไป ไปอีสาน ไปอีสานก็ไป
พกัที่สว่างแดนดิน วดัหลวงปู่ บุญนี่แหละ ไปพกัที่นัน่ พระเขาบอกว่า ถ้าเอ็งมาอีสานนะ เอ็ง
ไม่ได้ไปภูทอก เหมือนเอ็งไม่ได้มาอีสาน 

เฮ้ย! จริงหรือวะ ก็เลยเข้าไปภูทอก 

คืนที่หนึ่ง พอคืนที่สองท่านเทศนเ์ท่านัน้น่ะ จบเลยนะ กูไม่ไปไหนแล้วล่ะ 

“อวิชชาอย่างหยาบของท่านสงบตวัลง อวิชชาอยา่งกลางๆ ในหวัใจของท่านอีก
มหาศาลเลย อวิชชาอย่างละเอียดที่ในใจท่านอีกมากมาย” 

เฮ้อ! ไม่ต้องให้ใครตอบกูแล้วล่ะ เพราะไอ้หยาบๆ มนัเพ่ิงแค่สงบเฉยๆ ไอ้งานที่ต้องท า
ค้นคว้าหาอวิชชาอย่างกลางอย่างละเอียดในใจกูนี่ยงัอีกมหาศาล มนัมีงานท าไง 

ก่อนหน้านัน้ อู้ฮู! ถามช้างตอบม้า ไปไหนมา สามวาสองศอก บ้าบอคอแตกไปทัว่ แล้ว
พออยู่ที่นัน่ก็เร่ิมเอาจริงเอาจงัขึน้มา พอเอาจริงเอาจงัขึน้มา ตัง้ล าให้ดี ตัง้ล าให้ดี ท าจิตให้สงบ
แล้วตัง้ล าให้ดี พอมนัเข้าไป โอ้โฮ! มนัเข้าไปเห็นจิต มหศัจรรย์มาก 

พอมหศัจรรย์มากก็เร่ิมต่อเนื่องๆ ไป ก าลงัเข้าด้ายเข้าเข็มเลย เคร่ืองบินท่านตกเสียชีวิต 
โอ้โฮ! ตาย มนัแบบว่าหนาวไปทัง้ตวัเลย เพราะอะไร เพราะโดนเขาหลอกมาหวัป่ันมากี่ปี 
เราน่ะ โดนไอ้ถามช้างตอบม้า ไปไหนมา สามวาสองศอกอยู่เท่าไร พอมาเจอของจริงเข้า อยู่กนั
ไม่ถึงปีเคร่ืองบินตกแล้ว มนัเลยบอกว่า มึงต้องเข้าบ้านตาด เข้าบ้านตาดหมายความว่าต้องหา
ควาญช้างที่มีความสามารถ 
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ไอ้ช้างมนัไม่มีควาญ ถ้าช้างไม่มีควาญ มนัเดินเข้าไปในหมู่บ้านใดมนัใหญ่นะ ทกุคน
ต้องวิ่งหนีมนัหมด เพราะมนัเป็นช้าง ใครๆ ก็กลวั แต่ถ้ามนัเจอควาญช้างนะ เฮ้ย! ช้างหางตก
เลย มนัต้องหลบเลย เราก็เลยต่อเนื่องมา 

นีเ้อามาเป็นปฐมบท จะย้อนกลบัมาที่ค าถาม ค าถามว่า เวลาหลวงพ่อตอบอย่างนัน้ๆๆ 
หนฟัูงค าตอบแล้วบอกว่า ห้ามทิง้พทุโธ ต้องอยู่กบัพทุโธ เม่ือก่อนมนัเวิง้ๆ ว้างๆ มนักลวั เดี๋ยวนี ้
มนัก็หายกลวัแล้ว มนัดีขึน้ 

เพราะเวลาทีเ่ราตอบปัญหาๆ มนัเหมือนกบัคนหลงทาง เห็นไหม เวลาเราไปไหนก็
แล้วแต่ ทางอยู่ที่ไหน ทางอยู่ที่ปาก ถามไปทัว่ หลงทาง กูก็ถาม หลงทาง กูก็ถาม คนภาวนาก็
เหมือนกนั มนัไม่เห็นทาง มนัหลงทาง มนัวิ่งมาหา มนัเขียนเว็บไซต์มาถาม เราก็เป็นคนบอก
ทางๆ 

ถ้าคนบอกทางบอกทางแล้ว ไอ้คนที่มนับอกแล้วถ้ามนัไปท าถกูทาง มนัก็จะไปถึงทาง 
มนัจะไปตามเป้าหมายของมนั ถ้าบอกทางไปแล้วมนัท าไม่ได้มนัก็เข้าไม่ถึงเป้าหมายของมนั 
ถ้ามนัไม่ถึงเป้าหมายของมนั ฉะนัน้ คนบอกทางผิดหรือ 

นี่ก็เหมือนกนั ตอนนีน้ะ เม่ือก่อนที่ตอบปัญหาๆ เราจะบอกว่า ไปไหนมา สามวาสอง
ศอก ถามช้างตอบม้ามาตลอด ฉะนัน้ เวลาที่เราตอบปัญหา ตอบปัญหาก็เพราะเหตนุี ้ มึงถาม
ช้าง กกู็ว่าช้าง ช้างตวัมนัใหญ่ ช้างมนัมงีวง ช้างมนัมีใบหใูหญ่ๆ ช้างมนัมีหาง มึงถามช้าง กกู็
ตอบช้าง มึงถามม้า กูก็ตอบม้าแล้วกนัแหละ 

ฉะนัน้ เราถึงตอบปัญหาอยู่นี่ไง ถ้าเราตอบปัญหาอยู่นี่เพราะอะไร เพราะเราก็โดนมา
เอง แล้วพอโดนมาเองนะ โดยที่ว่าสมยัเรามนัก็มีพระอยู่ แล้วประสาเราตอนนัน้มนัยงัไม่ใช่พทุธ
ทนุนิยมแบบนี ้ ถ้าพทุธทนุนิยมแบบนีมี้แต่เร่ืองทนุนยิม มีแต่เร่ืองการบริโภคนิยม มีแต่เร่ือง
ศกัยภาพ ไปไหนต้องมีขบวนยาวๆ ไปไหนต้องมีหน้าม้า ไปไหนต้องมีคนรับหน้า ต้อนหน้า 
รับหน้ารับหลงั ไอ้นี่มนัเร่ืองทนุนิยม มนัเป็นเร่ืองทางโลกทัง้นัน้น่ะ 

เวลาครูบาอาจารย์ของเรา หลวงตาท่านพดูประจ าวา่นิสยัเราไปไหนไปคนเดยีว ครูบา
อาจารย์ของเราไปไหนนะ ท่านไปสะดวกสบายของทา่น แล้วถ้าไปไหนไปคนเดียว อยู่กบัธรรม
ไง วิหารธรรมในใจ อยู่ในธรรม ธรรมมนัเต็มหวัใจ ธรรมมนัเต็มหวัใจมนัไม่ชอบเกาะเกี่ยวกบั



ถามทาง ๖ 

©2020 www.sa-ngob.com 

ใคร มนัไม่ชอบพิรีพิ้ไร ไม่ชอบออเซาะฉอเลาะ ไม่ชอบ ธรรมไม่ชอบ ไอ้ออเซาะฉอเลาะ พิรีพิ้ไร
ไปหน้าไปหลงั อนันีม้นัเป็นเร่ืองบุพเพสนันิวาส มนัเป็นเร่ืองละครทีวทีัง้นัน้นะ่ 

ฉะนัน้ เวลาถ้าเป็นความจริงๆ ไปไหนท่านไปคนเดียวทัง้นัน้น่ะ ฉะนัน้ ในสมยัปัจจุบนันี ้
มนักลบัเป็นพทุธทนุนิยม ยิ่งกรรมฐาน กรรมฐานระบบเศรษฐกจิ เศรษฐีโลก คนล้อมหน้าล้อม
หลงั มนัก็เลยท าให้คนทีเ่ร่ิมจะประพฤติปฏิบตัิไขว้เขว ไขว้เขวว่าความจริงมนัคืออะไรวะ ความ
จริงมนัคืออะไร 

ความจริงมนัคือศีล คือสมาธิ คือปัญญาในใจของเรา ความจริง ความจริงคือหวัใจของ
เรา เวลาประพฤติปฏิบตัิเข้าสู่โคนไม้ เรือนว่าง เข้าสูท่ี่สงบสงดั แล้วหายใจเข้านึกพทุ หายใจ
ออกนึกโธ ค้นคว้าหาหวัใจของตนให้เจอ พระพทุธศาสนาสอนเข้ามาที่นี่ สอนเข้ามาที่ใจของคน 

หลวงตาท่านตอกย า้ประจ า พระพทุธศาสนา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ารือ้สตัว์
ขนสตัว์ในหวัใจของสตัว์โลก หลวงตาไปไหนไปเอาหวัใจคน ไปเอาหวัใจคน หวัใจๆ การ
ประพฤติปฏิบตัิขึน้มาค้นคว้าหาใจของตน ถ้าหาใจของตนขึน้มา 

นี่จะเข้าค าถาม ค าถามมาบอกว่า เวลามนัปฏิบตัิไปแล้ว เม่ือก่อนมนัเวิง้ว้าง มนักล้าๆ 
กลวัๆ แล้วก็จ าค าหลวงพ่อไว้ “อย่าทิง้ผู้ รู้ อย่าทิง้พทุโธ” ไอ้กล้าๆ กลวัๆ มนัก็ดีขึน้ มนัก็หายไป 
พอมนัหายไป จากสภาวะใด ความตื่นเต้นกลวัก็จะพทุโธตลอดเวลา แต่มนัแปลกใจตรงที่ว่า 
เวลาถ้ามนัตรงป๊ับ ไอ้ที่รู้เท่าทนัว่าไม่ใช่เรา พอไม่ใชเ่รามนัจะหายวบัเลย 

มนัหายวบัเพราะมนัทนัไง ถ้ามนัไม่หายวบัขึน้มามนัก็สร้างเร่ือง มนัไม่หายวบัขึน้ไป 
“พอจบัผู้ รู้ ผู้ รู้ก็เป็นพระอรหนัต์ พระอรหนัตก์็สิน้กิเลสแล้ว เราก็เป็นพระอรหนัต์เลย จบ” ถ้ามนั
อยู่มนัก็หลอกไปเร่ือย 

เพราะคนโกหกเรา คนมาโกหกเรา เรารู้เท่าทนัคนโกหก คนโกหกมนักล้าสู้หน้าเราไหม 
กิเลสมนัคอยหลอกเราตลอดเวลา แล้วถ้าสติปัญญาเราไม่ทนัมนันะ พอกิเลสมนัหลอกก็ใช่เลย 
แหม! ท่านเป็นยอดมนษุย์ ท่านนีเ่ป็นนกัปฏิบตัิ โอ๋ย! ท่านนี่เป็นคนเก่ง มนัก็หลงตวัมนัเอง พอ
มนัหลงตวัมนัเองป๊ับ มนัก็จะไปเหยียบย ่าคนอื่นแล้ว ฉันนีเ้ป็นยอดมนษุย์นะ ใครบอก กิเลสมนั
บอกกู กิเลสในใจมนับอกมาเม่ือกีน้ี ้บอกว่าคนนีเ้ป็นยอดมนษุย์ พอมนัยอดมนษุย์มนัก็มองคน
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อ่ืนต ่าแล้ว มองนกัปฏิบตัิคนอ่ืนด้อยค่ากว่าเรา พอมนัด้อยค่ากว่าเรา ด้วยอีโก้ใช่ไหม มนัก็จะ
เหยียบเขาไปไง 

แตถ้่ามนัรู้ทนัป๊ับ นี่บอกว่าพอมนัรู้ว่าไม่ใช่เราป๊ับ มนัหายแว็บเลย 

ก็รู้ทนัมนัน่ะ รู้ทนักิเลส กเิลสมนัก็หลบหน้า แต่มนัไม่ไปไหนหรอก มนัรอให้เอ็งอ่อนแอ 
เดี๋ยวมนัมาใหม่ มนัรอให้เอ็งแพ้ พอมนัรอให้เอ็งชกัไม่แน่ใจ เดี๋ยวมนัก็มาหลอกอีก พอมาหลอก
ก็เชื่อมนันะ 

ที่มนัหลอกเราไม่ได้เพราะอะไร มนัหลอกเราไม่ได้ หลวงพ่อบอกว่า ให้อยู่กบัผู้ รู้ ให้อยู่
กบัพทุโธ จะไม่เสีย ก็อยู่กบัผู้ รู้ อยู่กบัพทุโธมาตลอด มนัก็ดีขึน้ มนัก็ชดัเจนขึน้ แต่มนัก็น่าแปลก
ใจ ตรงที่พอไปรู้เท่าทนัว่าไม่ใช่เรา มนัหายแว็บเลย เพราะถ้าจิตมนัดีขึน้ จิตเราดีขึน้นะ ไอ้พวก
กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนักจ็ะเบาบางลง 

แต่ในเม่ือค าว่า “ดีขึน้” แต่ยงัไม่ได้ฆ่า ยงัไม่ได้ท าลาย มนัยงัอยู่สมบูรณ์ของมนั 

ค าว่า “อยู่สมบูรณ์ของมนั” เพียงแต่ว่าจิตของเราเข้มแข็งขึน้มามนัก็หลบหลีก แต่ถ้า
จิตใจเราอ่อนแอนะ มนัเหยียบตายเลย ภาวนาก็ไม่ได้ เราเกิดมาเป็นคนก็วาสนาน้อย เราก็มี
หน้าที่การงาน ภาวนาไปเดี๋ยวกเ็จ็บไข้ได้ป่วย โอ๋ย! พรรคพวกเยอะแยะเลยเขาไปเที่ยวสนกุ 
โอ้โฮ! เยอะแยะเลย นี่ถ้าจิตใจมนัอ่อนแอนะ มนัมีเหตผุลเต็มไปหมดเลยที่จะให้เลิก 

แต่ถ้าเราเร่ิมพทุโธ เราอยู่กบัพทุโธ ถ้าจิตมนัดีขึน้นะ เฮ้อ! โลกมนัก็เป็นของโลกๆ อยู่
อย่างนัน้น่ะ มนัมีมาตัง้แต่เรายงัไม่เกิด เราเกิดมาแล้วมนัก็ยงัมีมาเพ่ือจะบริการเราอยู่นี่ แต่เรา
ไม่ไป เราไม่ไปใช้บริการของเขา สขุภาพเราก็แขง็แรง เงินทองเราก็อยู่สมบูรณ์ ทกุอย่างดีไป
หมดเลยถ้าจิตมนัด ี

ถ้าจิตไม่ดีนะ ไปเลย โอ้โฮ! ถ้าวาสนาน้อยนี่จบเลยนะ ฉันเป็นคนวาสนาน้อย คนอ่ืนมนั
วาสนามากกว่า มนัจะไปเทียบวาสนากบัเขาแล้ว เทยีบวาสนากบัเขา ค าว่า “เทียบวาสนากบั
เขา” เขาก็จะลากเราไปทัง้นัน้น่ะ เพราะเราจะไปเทียบกบัเขา แต่เขาไม่มาเทียบกบัเรานะ เขาไม่
มาเทียบกบัเรา มีแต่เราจะไปเทียบกบัเขา 
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ถ้าเขาจะมาเทียบกบัเรา เราแข็งแรงกว่า เพราะอะไร เราถือพรหมจรรย์ พรหมจรรยเ์ป็น
ผู้อยู่ด้วยเป็นเอกเทศ ไม่มีสมบตัิภาระรุงรงั นี่เข้าข้างตวัเอง ไม่มีแล้วอวดเขาว่าไม่มีอีกไง 

ถ้าไม่มีก็บอกเขาเลย ฉันถือพรหมจรรย์ ฉันอยู่ด้วยความเป็นพรหมจรรย์ ไม่มีเคร่ือง
อ านวยความสะดวกเลย นี่มนัสู้เราไม่ได้แล้ว มนัเทยีบเราไม่ได้ เพราะมนัอยู่แบบเราไม่ได้ 

ถ้าจิตมนัดีขึน้ ไอ้นี่พดูถึงว่าจิตมนัดีขึน้ ถามช้างตอบช้าง ไม่ได้ถามช้างตอบม้า ไปไหน
มา สามวาสองศอก เพราะการภาวนาเบสิกมนัเป็นอย่างนี ้ แล้วเวลาครูบาอาจารย์ของเราท่าน
สอน สอนให้หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ ท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจสงบระงบัเข้า
มาแล้ว ด้วยสติสมัปชญัญะที่ดีขึน้ ใจเราสงบแล้วรู้ว่าสงบ ถ้ารู้ว่าสงบขึน้มา เพราะอะไร เพราะ
ใจสงบแล้วมีสติควบคมุดแูล 

ไม่ใช่ว่าพอมนัว่างๆ เออๆ เหมือนคนขบัรถแล้วหลบัใน คนขบัรถหลบัในมนัพารถมนัไป
ไม่ถึงฝ่ังหรอก หลบัแล้วหลบัอีก เดี๋ยวต้องลงข้างทางแน่นอน ไอ้นี่ก็ว่างๆ ว่างๆ มนัหลบัใน ไม่รู้
ว่ามนัจะตกภวงัค์เม่ือไหร่ 

แต่ถ้าเราหายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ ด้วยสติสมัปชญัญะสมบูรณ์ ขบัรถแจ่มใส
สติสมบูรณ์ จะพารถเข้าไปจอดที่ไหน จอดตรงไหน จอดตรงไหน จอดตึกหลงัไหนมนัเข้าจอดได้
หมด ถ้าเราหายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธด้วยสติสมบูรณ์ ถ้ามนัสมบูรณ์ของมนั มนัก็เป็น
สมัมาสมาธิ พอสมัมาสมาธิมนัก็มีความสขุของมนั มันก็ดีขึน้ของมนั 

นี่พดูถึงว่าเร่ิมต้นเบสิก นี่ถามทาง นี่บอกทาง ถามช้างตอบช้างแล้วกนัแหละ ถามช้าง
ไม่ได้ตอบม้าแล้วกนั แตค่นเรามนัเป็นจริตเป็นนิสยั สงัคมปฏิบตัินะ ครูบาอาจารย์ของเรา 
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ของเราแต่ละองค์ที่ท่านจะผ่านพ้นของท่านไป ท่านได้
สร้างบุญกุศลของท่านมาขนาดไหน เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านสร้างสมบุญญาธิการมา ท่านบอก
ท่านปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้า ปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์ 

เวลาที่ท่านประพฤติปฏิบตัิใหม่ๆ ไปอยู่กบัหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ เสาร์พาไปออกวิเวก 
เวลาพากลบัมาเยี่ยมบ้าน เพ่ือนๆ มานัง่คยุด้วย หลวงปู่ เสาร์เห็นท่าไม่ดี พาหนีเลย เฮ้ย! ท่าไม่
ดีแล้ว เพราะอะไร เพราะพาหลวงปู่ มัน่กลบัไปเยี่ยมบ้านที่อบุลฯ โอ๋ย! เพ่ือนๆ มานัง่คยุด้วยนะ 
สนกุไปกบัเขานะ 
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ครูบาอาจารย์ท่านดกูริิยา กิริยาที่ว่าเวลาพดูแล้วมนัมีออกรส มนัร่วมมือกบัเขา ท่าน
เห็นท่าไม่ดีแล้ว พอท่าไม่ดีแล้วออกอบุายเลย “ไป ธุดงค์ต่อ ธุดงค์ต่อ” พาเข้าป่าเข้าเขาไปต่อ 
พาเข้าป่าเข้าเขาไปเพ่ือให้หลบหลีกจากเพ่ือนฝงู หลบหลีกจากญาติพ่ีน้อง หลบหลีกจากถิ่นที่
อยู่ของตน ออกวิเวกของท่านไป 

กว่าที่ครูบาอาจารย์ของเรานะ ท่านมีอ านาจวาสนาขนาดนัน้ แล้วครูบาอาจารย์ทีเ่ป็น
ความจริงท่านพาออกวิเวกขนาดนัน้ มีพืน้ฐานเบสิกที่ท ามาขนาดนัน้ กว่าท่านจะตัง้หลกัได้ 
กว่าท่านจะตัง้ความจริงขึน้มาได้ ในสมยัปัจจุบนันีจ้ะมีใครมีอ านาจวาสนาเกินหลวงปู่ มัน่ จะมี
ใครมีอ านาจวาสนาท าแล้วประสบความส าเร็จแบบหลวงปู่ มัน่ แล้วไอ้นี่ที่ภาวนาในสงัคม 
ภาวนาปัจจุบนันี ้ ไปไหนมา สามวาสองศอก ถามช้างตอบม้าก็แล้วกนัแหละ แล้วปฏิบตัิไปบ้า
บอคอแตก ฉะนัน้ ที่เราตอบปัญหาอยู่ก็เพราะเหตนุี ้

ฉะนัน้ เพราะเหตนุีป๊ั้บ เวลาถามปัญหามา “หลวงพ่อบอกว่าใช่ หลวงพ่อต้องยอมรับนะ
ว่าใช่” 

บอกว่าใช่นี่นะ เพราะอะไร เพราะสงัคมเป็นแบบนัน้ ทกุคนจะพากนัไปอีเหลวแหลก ทกุ
คนจะพาคนทกุๆ คนให้ไปกู้หนีย้ืมสิน กู้หนีย้ืมสิน เวลาไปกู้หนีน้อกระบบ เวลากู้ ได้เงินทัง้นัน้น่ะ 
เพราะเงินนอกระบบเขาให้มึงกู้ก่อน แล้วเดี๋ยวกจูะตามมาทวง 

ไอ้นี่ปฏิบตัิก็เหมือนกนั สพัเพเหระเหมือนการกู้หนีน้อกระบบ อะไรก็ได้ ภาวนาอะไรก็ได้ 
นัง่แล้วได้สมาธิเลย โอ๋ย! บรรลธุรรมแล้ว 

แล้วเวลามนัจะทวงคืนนะ หมดเนือ้หมดตวั หมดจากสติสมัปชญัญะ สิ่งที่หลกัใจของ
เรามีเหตมีุผล มีหลกัมีเกณฑ์ กลายเป็นคนไม่เอาไหน กลายเป็นคนมกัง่าย กลายเป็นคนเห็นแก่
ตวั กลายเป็นคนที่ประพฤติปฏิบตัิแล้วไม่ฟังใคร กลายเป็นคนที่ประพฤติปฏิบตัิแล้วถือแต่
ความเห็นของตนเป็นใหญ่ นีเ่วลามนัเสีย มนัเสียไปนูน่ 

เหตทุี่รู้ว่าท าอย่างนีจ้ะได้ผลอย่างไร เห็นว่าสงัคมชกัน ากนัไปอย่างไร เห็นวา่ชาวพทุธ
มนัจะเหลวแหลกไป เราถึงได้ตอบปัญหาอยู่นี่ ที่ตอบปัญหาเขาอยู่นี่เพราะอะไร เพราะยืนขวาง
ไง กระแสสงัคม ลมเศรษฐกจิ เวลาเศรษฐกจิ เวลามีเหตกุารณ์ขึน้มา มนัพดัมา ประเทศเล็กๆ 
ล้มระเนระนาดไปหมดเลย 
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นี่ก็เหมือนกนั ปลกุกระแสกนั ภาวนายอดเยีย่ม นอนหลบัไปตื่นขึน้มาเป็นพระอรหนัต ์
ไอ้พวกกรรมฐาน ไอ้พวกขีท้กุข์ อตัตกิลมถานโุยค ท าอะไรไปมีแต่ความทกุข์ความยาก มาอยู่
กบักูนี่ หลบัไปตื่นมาเป็นพระอรหนัต์เลย...กู้หนีน้อกระบบ เวลามนัมาทวงหนีน้ะ มนัทบุบ้านทิง้
เลยนะมึง เวลามนัมาทวงหนี ้มนัมาเอาคืนหมดล่ะ 

เวลาเขามาทวงหนีไ้ม่เห็นหรอก แต่เวลาหลงใหล หลงใหลไปกบัเขา แต่เวลาเรา มึงถาม
ช้าง กูตอบช้างก็แล้วกนัแหละ ฉะนัน้ ไอ้ที่ถามมานี่เราตอบไปๆ เวลาตอบไป คนที่ยึดหลกัไว้ได้ 
เขาถึงบอกว่า จ าค าที่หลวงพ่อว่าไว้ “อย่าทิง้ผู้ รู้ อย่าทิง้พทุโธ” มนัก็ดีขึน้อย่างนัน้ๆ 

ดีขึน้ก็ดีขึน้ นี่ก็ยงัดี ยงัดีที่ว่าท าแล้วมนัเป็นประโยชน์ไง 

ส าหรับค าถามนะ เขาใช้ปัญญา ปัญญาทีเ่ขาจะใช้นีถ่กูต้องหรือไม่ ปัญญาทีเ่ขาจะใช้
มนัก็เป็นโลกียปัญญา ค าว่า “โลกียปัญญา” คือปัญญาอบรมสมาธิเท่านัน้น่ะ สิ่งที่เป็น
ปัญญาๆ ปัญญาอบรมสมาธิหมายความว่าอะไร ปัญญาอบรมสมาธิหมายความว่า ปัญญา
เกิดจากความคิดของเรา 

เหมือนกบัเราศึกษา ศึกษาทางวิชาการ เราศึกษาทางวิชาการ เราใช้อะไรคิด สมอง เรา
ไปศึกษา เราไปศึกษามา จบดอกเตอร์กนั ท าวิชาการจะเป็นศาสตราจารยก์นันี่ใช้อะไร ใช้อะไร
ท า แล้วเวลาเราไปภาวนา ใช้อะไร อนัเดียวกนัหรือเปล่า อนัเดียวกนัไหม ถ้าอนัเดียวกนัก็เกิด
จากสมองไง เกิดจากสมองก็โลกียปัญญาไง ถ้าโลกียปัญญา ผลของมนัก็คือสมัมาสมาธิไง ถ้า
ท าถกูเป็นสมัมานะ ถ้าเป็นวชิาก็โกงตวัเองด้วย นี่ไง แล้วบอกว่าใช้ปัญญาๆ 

อย่างที่ว่าค าถามของเขา ๑. จิตสงบแล้วพิจารณาปัญญาคือการใช้ความคิดในข้อธรรม
ตามที่จิตสงบใช่หรือไม่เจ้าคะ 

เห็นไหม ถามช้างจะตอบช้างนะ ไม่ใช่ตอบม้า จิตมนัสงบ สงบจริงหรือเปล่า จิตมนัไม่
สงบเพราะอะไร เพราะวงเล็บ (จิตมนัขีเ้กียจเจ้าค่ะ) 

จิตมนัขีเ้กียจ จิตมนัไม่เหน็ไง ถ้าความจริงเป็นธรรมๆ แล้วจิตมนัจะขยนัหมัน่เพียร 
เพราะอะไร เพราะมหศัจรรย์ อย่างคนเรา อย่างพวกเรานะ ใครก็แล้วแต่ท าธุรกิจ วนันีมี้คนมา
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สัง่ซือ้นะ ได้ก าไร ๕ ล้าน พรุ่งนีมี้คนมาสัง่ซือ้ของได้ก าไรอีก ๑๐ ล้าน วนัต่อไปเขามาสัง่ของ 
ก าไรอีก ๑๕ ล้าน งกไหม อยากได้ ๕ ล้าน ๑๐ ล้าน ๑๕ ล้าน ๒๐ ล้าน 

ภาวนาก็เหมือนกนั เพราะจิตสงบแล้ว อู้ฮู! มนัสขุมาก จิตสงบนี่มหศัจรรย์ มนัไม่เคย
เป็นอย่างนี ้เฮ้ย! จิตท าไมมนัเป็นอย่างนีว้ะ เฮ้ย! จิตมนัขนาดนีเ้ชียวหรือ พอมนัเฮ้ย! อย่างนีป๊ั้บ
นะ มนัอยากได้อีก แล้วไม่ได้หรอก มนัจ าได้ 

นี่ไง มนัเหมือนกบัค้าขาย วนันีไ้ด้ ๕ ล้าน พรุ่งนี ้๑๐ มะรืน ๑๕ ๒๐ อยากได้ไหม อยาก 
ภาวนาก็เหมือนกนั ถ้าภาวนานะ พอมนัสงบแล้วมนัมหศัจรรย์ มนัก็ดีขึน้ แล้วนี่มีไหมล่ะ ท า
ธุรกิจเกือบตาย เขาไม่เคยซือ้ของเราสกัที ของเต็มโกดงัขายไม่ออกอยู่นู่น 

นี่ก็เหมือนกนั ภาวนาเกือบตาย จิตแม่งไม่เคยลงสกัที สงบอยู่ไหนก็ไม่รู้จกั แล้วก็
อาจารย์ว่ามหศัจรรย์ๆ กูไม่เคยมหศัจรรย์สกัที เม่ือไหร่มนัจะมหศัจรรย์สกัทีวะ นี่ไง ถ้าเม่ือไหร่
มนัจะมหศัจรรย์สกัที มนัก็ย้อนกลบัไปหลวงปู่ มัน่ไง ขนาดอ านาจวาสนาบารมีระดบันัน้ เป็น
พระอรหนัต์ไปแล้ว เป็นครูเอกของพวกเรา เป็นผู้ทีมี่หลกัเกณฑ์ปักไว้กบัประเทศไทย ก่อนที่
ท่านจะภาวนา หลวงปู่ เสาร์ต้องพาหลบพาหลีก หนีเพ่ือน หนีทกุคนเข้าป่าเข้าเขาเพ่ือจะไป
สร้างเนือ้สร้างตวัขึน้มาให้เป็นความจริงขึน้มา 

สิ่งที่มนัจะเป็นความจริงขึน้มา นี่วิปัสสนาธุระ ครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นธรรม ครูบาอาจารย์ที่
เป็นจริง ท่านจะพาลกูศิษย์ลกูหาของท่านไปสู่สจัจะไปสู่ความจริง เวลาไปสู่สจัจะไปสู่ความจริง 
มนัต้องเกิดความขยนัหมัน่เพียร ต้องเกิดความมมุานะ 

“อู๋ย! อตัตกิลมถานโุยค เป็นความทกุข์” ไอ้นี่คืออิจฉา ไอ้นี่คือกิเลส เที่ยวทิ่มเที่ยวต าเขา
โดยที่ตวัเองก็ท าอะไรไม่เป็น แล้วถ้าตวัเองก็จะพาบริษัท ๔ พาชาวพทุธไปหย าเป พาชาวพทุธ
ไปสู่ความเหลวแหลก แล้วความจริงไม่มีเหลือ ความจริงที่มีอยู่นีเ้พราะหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ 
ครูบาอาจารย์ของเราท่านวางรากฐานมา แล้วเป็นจริงขึน้มา 

นี่พดูถึงค าถาม วนันีพ้ดูถึงโลกทศัน์ พดูถึงโลกทศัน ์ จุดยืนของเราที่เราท างานอยู่นีก้็
เพราะนี่ไง ที่เราท างานอยู่นีเ้พราะเหตนุี ้ที่ตอบปัญหาอยู่นี่ ยงับิณฑบาต ยงัทกุข์ยงัยาก ยงัอาบ
เหงื่อต่างน า้อยู่นี่ กย็ืนกบัเขานีไ่ง กระแสสงัคม กระแสของกิเลส กระแสของความมกัง่าย ให้มนั
พดัเข้ามา ยืนสู้กบัมนัอยู่นี่ไง แล้วยืนสู้กบัมนัแบบว่าไม่เสียใจ ไม่ต้องอะไรพิสจูน์ 
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เหมือนกบัคนเขาต้องพิสจูน์ว่าเราเป็นคนจริง นี่ไม่ต้องพิสจูน์ ไม่มีอะไรพิสจูน์ พิสจูน์
เร่ืองอะไร ไม่พิสจูน์ แต่กยูืนอยู่เฉยๆ พวกมึงกระอกัเลอืดก็แล้วกนัแหละ มึงท าอะไรก็ท าไปเถอะ 

นี่ไง ฉะนัน้บอกว่า จิตที่สงบแล้วพิจารณาปัญญาคือการใช้จิตทีเ่ขาท าเพ่ือจิตสงบ 

อนันีม้นัเป็นความคิดของผู้ปฏิบตัิไง เป็นความคิดของผู้ถาม แต่มนัจริงหรือไม่ มนัไม่
จริง มนัไม่จริง เราท าความสงบของใจเราเข้ามา เพราะใจสงบแล้วจิตเห็นอาการของจิต ถ้าจิต
เห็นแล้ว เห็นแล้วก็อย่างที่ว่า มนัมหศัจรรย์ มนัอยากกระท า มนัมีการก้าวหน้า แล้วมนัท าไป
แล้วมนัจะเป็นความจริงของมนั แต่ถ้ามนัยงัไม่ก้าวหน้า เราก็ท าความสงบของใจเข้ามา แล้วถ้า
มนัจะพิจารณา มนัพิจารณาก็ฝึกหดัไปๆ 

การฝึกหดัพิจารณา เราบอกว่ามนัก็เป็นการฝึกหดัใช้ การฝึกหดัใช้ปัญญาๆ 

เวลากรรมฐาน เขาเสียดสีตลอด “ท าความสงบของใจ ใจสงบแล้วใช้ปัญญา แล้ว
เม่ือไหร่หนจูะได้ใช้ปัญญาเจ้าคะ” ทกุคนจะถามเลย แล้วเม่ือไหร่จะได้ใช้ปัญญาสกัที 

ก็มึงใช้ได้เลย แตปั่ญญานีม้นัเป็นโลกียปัญญา ปัญญาจากเรานี่แหละ ปัญญาจาก
สามญัส านึกเพราะเรายงัพฒันาหวัใจของเราให้มนัพฒันาขึน้ไปถึงระดบัทีจ่ะวิปัสสนาไม่ได้ แต่
ถ้าเราไม่ฝึกหดัเลย เหมือนนกัมวย เหมือนสามเณรน้อย พระที่จะเป็นครูบาอาจารย์ เป็นพระ
ผู้ใหญ่มา ก็มาจากสามเณรน้อย นกักีฬาก็มาจากนกักีฬาที่ฝึกหดัมาทัง้นัน้น่ะ 

การฝึกหดัมาแล้วถ้ามนัมีความสามารถ มนัมีทกัษะที่ดี มนัก็จะเป็นนกักีฬาที่ดี ถ้ามนัมี
ความสามารถ ทกัษะมนัไม่ดี หรือทกัษะมนัดีขึน้มา แต่วาสนามนัไม่มี มนัเกิดอบุตัิเหต ุมนัเกิด
เจ็บไข้ได้ป่วยขึน้มา เห็นไหม มนัมีตวัแปรอีกมหาศาลเลย 

แต่ถ้าไม่มีการฝึกหดัมาเลย เรากจ็ะไม่มีพระผู้ใหญ่ ไม่มีสามเณรน้อย ไม่มีผู้เข้ามาบวช
ในพระพทุธศาสนา มนัจะมีครูบาอาจารย์ที่ไหนให้เรากราบล่ะ มนัก็มาจากสามเณรน้อย จาก
พระเล็กพระน้อย ก็ฝึกหดัขึน้มาไง 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราจะประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เราก็ฝึกหดัของเรา เราก็ฝึกหดัใช้
ปัญญาของเรา ใช้ได้ ไม่ผิดหรอก แตมึ่งไม่ใช่พระผู้ใหญ่ มึงไม่ใช่นกักีฬาอาชีพ 
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นี่ไง แต่เวลาคนถามส่วนใหญ่อย่างนีว้่า “หนไูด้เหรียญทองหรือยงั” 

มึงก็รู้ว่าได้หรือยงั มึงได้ลงแขง่หรือยงัล่ะ 

เวลาถามปัญหาถามมาเลย “หลวงพ่อๆ ท าอย่างนีท้ี่หนึ่งหรือเปล่า เหรียญทองหรือ
เหรียญเงิน” แล้วกจ็ะบงัคบัให้กูตอบอยู่นี่ แล้วพอกูตอบไปแล้วก็ “นี่หลวงพ่อสงบว่าอย่างนัน้ๆๆ 
น่ะ” 

แต่ที่พดูอยู่ทกุวนันีก้็พดูแบบเจ้าคณุจูมธรรมเจดีย์ท่านพดู เราซึง้มาก “การเป็นเจ้าคณะ
ภาค เราไม่อยากเป็นหรอก แต่ทีเ่ป็นเจ้าคณะภาคอยู่นี่ก็เพราะว่าเป็นเพ่ือไม่ให้คนอ่ืนเขามา
รังแกพระกรรมฐาน เขาไม่ให้มารังแกพระป่า พระปฏบิตัิ” 

ไอ้เราตอบปัญหาอยู่นี่ กูก็ตอบปัญหาพวกนกัปฏิบตันิี่ อย่าให้คนมาเสียดสี อย่าให้คน
มาทิ่มมาต า อย่าให้คนมาดถูกูดแูคลน ไอ้คนที่ปฏิบตัิ เวลาเขาดถูกูดแูคลนขึน้มา เพราะเราไม่มี
ใครคุ้มครองใช่ไหม พอนัง่ภาวนาพทุโธๆ อยู่ เขาบอกมึงจะบ้าหรือ เลิกเลย 

แต่ถ้าเราบอกว่าเรานัง่พทุโธๆ อยู่แล้วเขาว่าจะบ้า 

บอกว่า มึงน่ะบ้า กูน่ะดี 

เราอยู่เพ่ือนี่ไง เราตอบปัญหาอยู่นี่เป็นเพ่ือนพวกมึงไง เป็นเพ่ือนของผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ
ไง คนที่ประพฤติปฏิบตัิที่ไม่มีที่พ่ึงที่อาศยั อย่างน้อยมนัก็มีเว็บไซต์ของไอ้หงบให้คอยถามก็
แล้วกนัล่ะ เหตผุลที่กูตอบปัญหานีก้็เพราะเหตนุีแ้หละ เพราะอะไร เพราะว่ากูอยู่นี่ มึงโดนรงัแก 
มึงก็ถามกูได้ มึงโดนคนอื่นเขาดถูกูเหยียดหยาม มึงกถ็ามกูได้ 

นี่ไง เพราะอะไร เพราะการประพฤติปฏิบตัิกรรมฐาน ใครมนัรู้ล่ะ มนัเป็นอารมณ์ มนั
เป็นความรู้สึก แล้วใครเห็นล่ะ มนัไม่มีใครรู้ใครเห็นขึน้มามนัก็เหยียบย ่าเหยียดหยาม พยายาม
จะเคาะให้เป็นพวกเขา เคาะให้เป็นเหยื่อ เป็นเหยื่อเสร็จแล้วก็ท าบุญเยอะๆ อยากได้บุญ เอา
เงินมาให้กู ใครอยากเป็นพระโสดาบนัต้องโอนทรัพย์สมบตัิให้กูหมดเลย มนัเลยไม่กลายเป็น
สีลพัพตปรามาส ไม่ลูบไม่คล าในทรัพย์สินมึงไง แต่เอามาให้กูแทน 
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มนัมนีะ ลกูศิษย์เรามาหาเลย อยากเป็นพระโสดาบนัไหม ถ้าอยากเป็นพระโสดาบนั 
ทรัพย์สมบตัิทัง้หมดต้องโอนไปเป็นส่วนกลาง ถ้าเอ็งไม่มีทรัพย์สมบตัิแล้วเอ็งไม่สีลพัพตปรา
มาส เอ็งไม่มีทิฏฐิ 

มนัก็เชื่อ มนัก็โอนกนัน่ะ เขาบอกเป็นพระเขมรอยู่ที่เชยีงใหม่ นี่โลกทัง้โลกเขาหลอกลวง
กนัทัง้นัน้น่ะ แล้วมนักจ็ะหลอกเอาทรัพย์พวกเอ็งนัน่นะ่ ถ้าไม่ได้หลอกเอาทรัพย์พวกเอ็งก็หลอก
เอาความเชื่อ หลอกเอาหวัใจ 

เวลาเราพดูถึงพวกพระที่มีปัญหาใช่ไหม เขาบอกหลวงพ่อพดูท าไม 

กูพดูเพ่ือให้พวกมึงเอาใจของพวกมึงไว้ในตวัของมึง มนษุย์ให้เอาความรู้สึก เอาหวัใจ
ของเราไว้อยู่กลางอกนี ้ ให้เป็นอิสระเสรีภาพอยู่กบัเรานี ้ อย่าให้ใครมาฉกฉวยดึงไปเป็นเหยื่อ
ของมนั 

ที่ตอบอยู่นี่ มนัถึงว่าถามช้างตอบช้าง ไม่ตอบม้า ถ้าที่อ่ืนนะ มนัไม่ได้ถามช้างตอบช้าง
นะ มนัหลอกมึงอีกต่างหาก ท าอย่างนัน้ล าบาก มาอยู่กบักูนี่ง่าย 

แตเ่รายืนยนัจากหลวงปู่ มัน่ ยืนยนัจากหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ เสาร์ปรารถนาเป็นพระ
ปัจเจกพทุธเจ้า หลวงปู่ มัน่ปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้า พระปัจเจกพทุธเจ้ากบัพระพทุธเจ้าได้ลา
ความเป็นพระโพธิสตัว์นัน้ แล้วมาประพฤติปฏิบตัิจนเป็นครูบาอาจารย์ของเรา กูเอา ๒ องค์นี ้
เป็นที่ยืนยนั แล้วองค์อ่ืนนัน้ไร้สาระ นี่ข้อที่ ๑. 

“๒. เป็นบางครัง้ที่จิตดีๆ พอสงบ หนกู็ลองสัง่ให้ยกมือขึน้ เม่ือแขนไม่ท าตาม พอเรียก
ลมหายใจแรงๆ คราวนีย้กขึน้ได้ตามใจสัง่ หนเูลยเข้าใจเอาเองว่ามนัมีอะไรบางอย่างเชื่อมต่อ
กนั” 

ไอ้เชื่อมต่อกนั เดี๋ยวนีน้ะ หุ่นยนต์ ทางเทคนิคเขาใช้พลงังาน ใช้สายไฟ เวลาเขาท ามนั
ยงัยกได้เลย ไอ้ยกมือไม่ยกมือ ทีแรกมนัยกมือไม่ได้ พอหนเูรียกลมหายใจแล้วมนัยกมือได้ 

ยกมือด้วยก าลงัของจิต มนัเป็นก าลงั ก าลงัคือสมาธิ ธรรมะของพระพทุธเจ้า ปัญญา 
ปัญญาคือการวิเคราะห์วิจยั การค้นคว้าการแสวงหา เพราะเวลาเราจะฆ่ากิเลสมนัต้องฆ่าด้วย
ปัญญา 
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เวลาหลวงตาท่านเทศน์ เห็นไหม สมาธิจบั ปัญญาตดั ไม่มีสมาธิ จบัไม่ได้ ไม่มีสมาธิ 
จิตเราไม่มหศัจรรย์ จิตเราไม่สงบเราจะไปรู้อะไร 

จิตเราไม่มหศัจรรย์ จิตเราไม่สงบ มนัก็โลกียปัญญา คือปัญญาสามญัส านึก ปัญญา
สามญัส านึกตกอยู่ใต้อวิชชา อวิชชาคือกิเลสตณัหาความทะยานอยาก สามญัส านึกที่คิดอยู่นี ่
อยู่ในอวิชชาทัง้นัน้ เพราะมนัอยู่จากภพ 

ความคิดเกิดจากจิต จิตมีอวิชชา จิตครอบคลมุทัง้หมด ความคิดทัง้หมดส่งออกเป็น
สมทุยั ผลของสมทุยัเป็นทกุข์ พอจิตมนัสงบแล้ว จติเห็นจิตเป็นมรรค ผลของจิตเห็นจิตเป็น
นิโรธ หลวงปู่ ดลูย์พดูอริยสจัไว้ชดัๆ เลย 

ของจริงคือของจริง มนัมีขัน้ตอนของมนั แล้วมนัเป็นความจริงของมนั แต่คนโง่ คนโง่มนั
ไม่มีขัน้ตอนนะ มนัรวบรัดหมดเลยว่ากูรู้ แล้วมนัก็แถแม่งไปเร่ือยเฉ่ือย ไร้สาระ 

นี่ก็เหมือนกนั สิ่งที่ว่าพลงังานการยกขึน้ อย่าไปตื่นเต้น นัง่อยู่เฉยๆ นี่นะ เวลามีคนเดิน
ผ่านไป แต่เราเห็นสิ่งหนึง่ผ่านไป แตจ่ิตใจเราไม่รับรู้ เราไม่รู้ว่าคืออะไร แต่ถ้าเรานัง่มองอย่างนี ้
นาย ก เดินผ่านไป เม่ือกีเ้ขาถามใครเดินผ่านไป นาย ก 

นี่ไง อายตนะ ตากระทบรูป จิตมนัสมบูรณ์ นี่รับรู้หมด แต่ตากระทบรูป จิตไม่สมบูรณ์ 
เราเหน็อะไรก็แล้วแต่ที่มนัผ่านไปโดยที่ว่าเราไม่รู้ว่าคอือะไร แต่เห็นของผ่านไป 

นี่ก็เหมือนกนั พลงังานคือตวัจิต แต่ส่ิงทีย่กขึน้ๆ ก็พลงังานทัง้นัน้ มนัมีอะไรล่ะ มนัไม่มี
อะไรไง ฉะนัน้ มนัไม่ตื่นเต้นกบัเร่ืองแบบนี ้ นี่มนัคือพลงังาน พลงังาน เห็นไหม ดึงลมหายใจ
ชดัๆ ขึน้มามนัก็สมบูรณ์ของมนั แล้วเขาบอกว่ามนัคืออะไรเจ้าคะ 

มนัสมบูรณ์ของมนั อายตนะ เห็นไหม ตา ห ู จมกู ลิน้ กาย สิ่งทีว่่าถ้าใจมนัรับรู้ ใจ
สมบูรณ์ มนัก็รับรู้ 

เวลาหลวงตาท่านเทศน์ ตาเป็นใหญ่ในรูป หเูป็นใหญ่ในเสียง ความสมัผสั ผิวหนงั
ความสมัผสัเป็นใหญ่ในความสมัผสั ใหญ่คนละหน้าที่ ตามนัก็ใหญ่เฉพาะตานะ หทู างานแทน
ตาไม่ได้ ตาท าแทนหไูม่ได้ หมีูหน้าที่รับเสียง รับเสียง ถ้าจิตมนัรับสมบูรณ์ขึน้มามนัก็รับรู้ของ
มนั นี่อายตนะ ๖ แต่ส่ิงที่ส าคญัที่สดุคือใจของตน ใจของตน 
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ทีนีเ้ราท าความสงบของใจเข้ามาสู่ใจ เข้าสู่ใจ เห็นไหม การยกแขนยกขึน้ ความสมัผสั 
นัน่มนัคืออะไร ทีแรกสัง่ให้ยกมือขึน้ มนัไม่ยก เส้นประสาท ปลายประสาท สิ่งที่ควบคมุสมอง 
ควบคมุปลายประสาทต่างๆ สัง่ให้ร่างกายนีท้ างาน 

แต่เวลาถ้ามนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัเป็นอีกเร่ืองหนึง่เลย มนัเป็นอีก
เร่ืองหนึง่เพราะมนัเห็นจากจิต ถ้าเห็นจากจิตขึน้มามนัก็จะเป็นธรรม 

จากเป็นโลก เป็นโลกคืออย่างที่ว่าเราศกึษา โลกียปัญญา ปัญญาเกิดจากโลก คือ
ปัญญาเกิดจากจิต ความคิดทัง้หมดเกิดจากจิต จิตนีม้นัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัมีเวรมี
กรรมของมนั คนคิดดีคิดชัว่เกิดจากตรงนี ้ แล้วคิดดีคดิชัว่นี่ก็ส่งออกหมดเลย สิ่งที่คิดออกมานี่
สมทุยั ผลของมนัคือทกุข์ แล้วถ้าจิตเห็นจิตล่ะ 

พอจิตมนัสงบแล้ว จิตเห็นจิตคือจิตเห็นอาการ จิตเห็นจิต อาการของจิต จิตเหน็
ความคิดของตนเอง จิตเห็นความคิดของตนเองเป็นมรรค เป็นมรรคคืออะไร เป็นมรรคคือ
ปัญญาไง นี่สมาธิจบั ปัญญาตดั พอปัญญาตดั มนัเกิดนิโรธ ดบัทกุข์หมดเลย นี่ตดั ตดัอะไร 
ตดักิเลส แต่ความคิดยงัมีอยู่นะ 

เพราะความคิดนี่ขนัธมาร ขนัธมาร คือความคิดเป็นมารหมดเลย เพราะมนัมีมาร มี
อวิชชา แต่พระอรหนัต์ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์เป็นภาระ พลงังานนัน้ยงัมีอยู่ แต่ไม่มีกิเลส 
มนัก็มีโดยธรรมชาติของมนัไง แต่ของเราเพราะมนัมีกิเลสมนัเลยเป็นขนัธมารไง อยู่ใน
พระไตรปิฎก เพียงแต่ว่าเราจ าหน้าจ าชื่ออะไรไม่คอ่ยได้ แต่พระไตรปิฎกอ่านมาหมดแล้ว 
เพราะอะไร เพราะพระพทุธเจ้าก็สอน 

แต่ของเรามีพระเขาแปลกใจนะ “หลวงพ่อสงบพดูไม่มีบาลีเลย แต่พดูฟังรู้เร่ืองดี แต่ไม่
มีบาลีเลย” 

ถ้ามีบาลีกูตายเลย เพราะว่าเราไม่ได้ภาษาไง พอมีบาลีขึน้มา ภาษามนัขดัแย้งกนั กู
ต้องมาพิจารณาบาลีกูก่อน มนัก็เลยไม่ไหลลื่น ฉะนัน้ เวลาเราพดูนี่ไม่มีบาลีเลย 

มีพระมาหาที่นี่ เขาฟังเทศน์ในเว็บไซต์แล้วเขาอยากจะฝึก เขาบอกว่าพระเขาคยุกนัว่า
เทศน์หลวงพ่อไม่มีบาลีเลย เพราะธรรมดาเขาศึกษา ไอ้ ๙ ประโยค ๓๖ ประโยค เวลาเขาจะ
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เทศน์เขาต้องขึน้บาลีไง เป็นหวัเร่ือง แล้วเขาก็ขยายความ เขาบอกว่า “หลวงพ่อไม่มีบาลีเลย 
แต่ฟังดี” เขาว่านะ ของเขามีบาลีนะ แต่ฟังไม่รู้เร่ือง 

พระเขาฟังเว็บไซต์เขากไ็ปวิเคราะห์วิจยักนั ก็เหมือนนกัวิชาการ เขาท างานกนัเขาก็
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงทัง้นัน้น่ะ แล้วเขาก็จะมาปรึกษา มาเรียนกบัเรา 

ถ้าเรียนกบัเรา มึงกลบัไปพทุโธ 

ผมจะมาเรียนกบัหลวงพ่อเร่ืองเทศน์ ท าไมต้องมาพทุโธล่ะ 

อ้าว! ถ้าใจมึงไม่ดี มึงไม่มี มึงก็พดูไม่ได้ไง ถ้าจะพดูก็ต้องกลบัไปพทุโธก่อน ฝึกหดัใจ
ของตนก่อน ให้ใจของตนรู้จริงเห็นจริง ก็พดูตามความรู้ความเห็นอนันัน้ก็จบไง 

คนที่พดูจากประสบการณ์ของตน พดูจากสิ่งที่รู้ทีเ่ห็น มนัจะไปไหนล่ะ มนัก็พดูได้ทัง้วนั
ทัง้คืน แต่ถ้ามนัไม่รู้ไม่เห็นเลย ยืมเขามา ยืมพระพทุธเจ้ามา เวลาหลวงตาท่านพดูไง เวลาถาม
ว่าท าไมพดูอย่างนัน้น่ะ 

อ้าว! ก็พระพทุธเจ้าพดูไว้อย่างนัน้ไง บาลีพดูไว้อย่างนัน้ไง 

แล้วอย่างไร 

บาลีพดูอย่างนัน้ แต่กูไม่รู้เร่ืองไง ก็เลยพดูแล้วก็สบัสนนี่ไง มนัก็เลยยุ่งอยู่นี่ไง 

นี่พดูถึงนะ ค าถามเขาถามทาง เราก็ตอบทาง ถามทาง ตอบทาง แต่คนเดินทาง คน
เดินทางต้องพยายามฝึกฝนของตน แล้วถ้าเดินทางถึงเป้าหมายแล้ว หลวงพ่อไม่ต้องบอก 
เสียเวลา หนจูะไปเอง 

เวลามนัภาวนาได้นะ มนัไม่คิดถงึอาจารย์มนัหรอก มนัจะไปเอง เหมือนเด็ก เด็กเดิน
ไม่ได้มนัอ้อนให้ผู้ใหญ่อุ้มมนันะ เวลาถ้ามนัเดินได้ มนัวิ่งเล่นนะ มนัไม่ให้ใครไปแตะมนันะ มนั
สนกุของมนั 

นี่ก็เหมือนกนั มึงถามทาง กูบอกทาง แล้วถ้าเอ็งเดนิทางได้แล้วนะ เอ็งจะไม่สนใจคน
บอกทาง เอ็งจะไปตามเส้นทางของเอ็ง เอวงั 


