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เม่ือวานมีคนมาถามปัญหานะ ถามปัญหาผูป้ฏิบติัใหม่ เวลาปฏิบติัน่ีท าไมนัง่ๆ 
ไปแลว้มนัจะโงก มนัจะโยกมนัจะคลอน แลว้เวลานัง่ไปน ้าลายมนัจะออกไง  พอปฏิบติั
แลว้มนัจะเป็นอยา่งน้ีหมดเลย ผูท่ี้ปฏิบติัใหม่น่ี เราไปคิดกนัเองวา่เราพยายามจะ
ประพฤติปฏิบติัใช่ไหม แต่ไม่คิดเลยวา่ขณะท่ีปฏิบติัน่ีกิเลสมนัอยูก่บัเราดว้ย  

เราถึงบอกวา่ ใหท้ าไป เราปฏิบติัน่ี เอาเร่ืองของเราไปปฏิบติั เพื่อเอาหวัใจ อยา่
ไปกงัวลท่ีร่างกายนะ แต่เวลาคนท่ีประพฤติปฏิบติัใหม่ไปกงัวลกนัท่ีร่างกายไง  

๑.ตอ้งนัง่ใหต้รง ไปกงัวลวา่ตอ้งนัง่ใหต้รง  

๒.ไม่ใหมี้การตอบสนองไง คือไม่ใหมี้อะไรมาตอบสนอง อยา่งเช่น กาย 
ความรู้สึกมนัจะไปตอบสนองส่ิงใด  

เราบอกวา่ เห็นไหม มนัเป็นใจกบัอาการของใจ ถา้อาการของใจมนัมีความรู้สึก 
มีความรู้สึกวา่มนัโยกมนัคลอน แลว้เหง่ือมนัจะแตกบา้ง แลว้เวลาน ้าลายจะออกมาเตม็
ปากบา้ง  แลว้จะคอยกลืนตลอดเวลา แลว้มนักไ็ปรับรู้เหมือนแผน่เสียงตกร่อง ถา้
แผน่เสียงตกร่องนะเราไปรับรู้สึกตรงนั้นมากๆ เขา้ ความรู้สึกนั้นมนัจะขยายไปเร่ือยๆ  
แต่ถา้เรากลบัมาท่ีตวัเราเองไม่ออกไปท่ีความรู้สึก แลว้มนัท าอยา่งไรล่ะ  

เราเปรียบเหมือนคนกลวัผ ี เวลาคนมนักลวัผมีนัจะกลวัมากเลย อาการกลวันั้น
ไม่ใช่ใจนะ อาการกลวัเกิดจากใจ ถา้อาการกลวัจากใจ เวลาท่ีพวกเราปฏิบติัใหม่ๆ ทุกคน
เพราะพระท่ีปฏิบติัน่ีนะกม็าจากคนน่ีแหละ พอมาจากคน คิดดูสิ คนท่ีบวชพระใหม่จะ
กลวัผไีหม ทุกคนกลวัผทีั้งนั้น แต่เวลากลวัผแีลว้ใหไ้ปเท่ียวป่าชา้ เห็นไหมกลวัผแีลว้จะ
เขา้ไปหาผมีนัไม่ยิง่กลวัไปใหญ่เลยหรือ  
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น่ีถา้คิดทางโลกมนัท าไม่ได ้ แต่ถา้เป็นทางธรรมนะ  พอกลวัผ ี เพราะอะไร  
เพราะกลวัผ ีเพราะเรามีความลงัเลสงสยั  เพราะมนัมีความสงสยั มนัมีนิวรณธรรม สงสยั
มนัยิง่กลวัมนัยิง่สร้างภาพใหญ่เลย กเ็ลยเดินเขา้ไปในป่าชา้ เขา้ไปป่าชา้แลว้นะไม่มี
อะไรเลย  ซากศพกคื็อซากศพ ตน้ไมก้คื็อตน้ไม ้ใบหญา้ต่างๆ เห็นไหม แลว้พวกท่ีเขาท า
เป็นท่ีฝังศพ มนักเ็ป็นอิฐหินทรายปูนไม่มีอะไรเลย  

แต่เรากลวัตวัเราเองเห็นไหม อาการอยา่งน้ีกบัการกลวัผ ีการกลวัผมีนักส็ร้างภาพ
อยา่งน้ี ถา้พอเราเขา้ไปพิจารณาแลว้นะ ครูบาอาจารยเ์ขา้ไปในป่าชา้แลว้นะ ไปเห็นสุนขั 
ไปเห็นหนู ไปเห็นสตัวม์นัอยูใ่นป่าชา้ สตัวม์นัยงัไม่กลวัผเีลย ท าไมเรากลวัล่ะ มนัท าให้
เรานะ  มนักลบัละอายใจไง พอเราละอายใจ อาการกลวัผเีกิดจากเรา  

เราจะบอกวา่เวลาเรานัง่แลว้โยกคลอน เวลาเราโยกเราคลอน เวลาน ้าลายเราออก 
ความรู้สึกน่ี จิตมนัออกมารับรู้ไง   พอจิตมนัออกมารับรู้   เห็นไหม เหมือนกลวัผเีลย 
กลวัผมีนักเ็กิดดบั เด๋ียวกก็ลวัเด๋ียวกไ็ม่กลวั  

บางอยา่ง ถา้จิตเราปกติ จิตเราไม่คิดอะไร ส่ิงน้ีจะไม่มีนะ มนัจะไม่ออกมารับรู้
อาการจากขา้งนอก แต่ถา้เราเผลอป๊ับมนัจะออกมารับจากขา้งนอก แลว้มนัเป็นเพราะเรา
ปฏิบติัใหม่ดว้ย  พอปฏิบติัใหม่ดว้ยความตั้งใจมนัสูง พอตั้งใจสูง นึกวา่นัง่แลว้มนัตอ้ง
เหมือนพระพทุธรูป ตอ้งไม่ขยบัเขยื้อนเลยแลว้จิตมนัจะลง  แต่ความจริงไม่ใช่  

ความจริงเรานัง่เพื่อเอาใจไง  เวลาเรานัง่เพื่อเอาใจ ร่างกายมนัจะคลอนจะแคลน
ยงัไง มนัเร่ืองของร่างกาย เวลาเราปฏิบติันะเห็นไหมนัง่คร่ึงชัว่โมงเอาชัว่โมงหน่ึง แลว้
มองนาฬิกานะ เวลานัง่อยูเ่ห็นไหมเราจะเอาใจเรา แต่เราไม่เอาใจเลยเราส่งใจเราไปดู
ตวัเลข วา่เขม็กระดิกไปท่ีไหน แลว้กอ็ยากใหม้นัไปเร็วๆ เห็นไหม มนัส่งออกหมดเลย  

แลว้พอมนัเขา้ใจส่ิงใดมนักว็า่มนัวา่ง มนัปล่อยวางเห็นไหม ความกลวัหายไป 
ความกลวัหายไปเป็นสมาธิหรือยงั ยงันะ  ความกลวัเกิดจากใจ แลว้ความกลวัหายไป  จิต
มนักป็ล่อยเฉยๆ  แลว้ตวัจิตมนัเป็นสมาธิหรือยงั?  

ถา้ตวัจิตมนัเป็นสมาธิ มนัตอ้งมีค าบริกรรมไง มนัตอ้งมีค าบริกรรมหรือตอ้งมี
ปัญญาอบรมสมาธิ คือตอ้งมีการกระท า จะบอกวา่มนัตอ้งมีเหตุไง เรานัง่กนัอยูน่ี่นะเรา
คิดวา่เรามีสมบติัเตม็ตวักนัเลย เรามีทุกอยา่งพร้อมเลยแลว้มีจริงหรือเปล่า? ไม่มีหรอก 
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แต่ถา้เราท างานท าการนะ เราไดส้มบติัมาเราไดเ้งินทองมา เงินทองเป็นของเรา
ไหม เป็นของเราเลย ถา้มนัมีเหตุไง มีเหตุท่ีเรามีค าบริกรรมต่างๆ   มนัจะยอ้นกลบัเขา้มา
ในตวัของใจ มนัไม่มีอะไร น่ีไงท่ีบอกวา่ชาวพทุธ เห็นไหมท่ีวา่ชาวพทุธปล่อยวางๆ ทุก
คนปล่อยวางหมดแลว้ ทุกคนเป็นคนดีหมดแลว้ ท าไมตอ้งไปวดั?  

ค าน้ีจะพดูทุกคนเลย เรากเ็ป็นคนดีอยูแ่ลว้ท าไมเราตอ้งไปวดั กิเลสมนัอา้งวา่เป็น
คนดีไงแลว้เราดีจริงหรือเปล่า?  

ถา้เราดีจริงนะ เราดีจริงเราตอ้งรู้จกัตวัเราสิ น่ีเราไม่รู้จกัตวัเรานะ ทุกคนไม่รู้จกั
ตวัเราเองเลยเพราะอะไร เพราะวา่ธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของความรู้สึกมนัส่งออก
หมด มนัส่งออกหมดมนัเลยไม่เขา้ตวัมนัเอง แลว้พอเราศึกษาธรรมะไงเขาใหป้ล่อยวางๆ 
เรากป็ล่อยวาง เพราะเราไปเขา้ใจส่ิงต่างๆ วา่เป็นสภาวะเรากป็ล่อยวางๆ ปล่อยวาง
เหมือนกลวัผน่ีีแหละ  กลวัผแีลว้หายกลวัผี พอหายกลวัผจิีตมนัเป็นสมาธิไหม จิตไม่เป็น
สมาธิเลย   

ไออ้ยา่งน้ีนะ เวลาเราบอกเดก็ขนาดไหนกแ็ลว้แต่ เราสอนเดก็สอนลกูสอนหลาน 
ตอ้งเป็นอยา่งน้ีตอ้งเป็นอยา่งน้ี แต่ลกูหลานมนักฟั็งไวเ้ฉยๆ  เหมือนครูบาอาจารยเ์ราวา่
เห็นไหม เวลาอ่านพระไตรปิฎกน่ีใหเ้ช่ือไวค้ร่ึงหน่ึง แต่มนัมีความรู้สึกในหวัใจวา่มนัยงั
ลงัเลอยู ่แต่ถา้เม่ือใดจิตเราเขา้ไปสงบเอง จิตเราเขา้ไปเห็นเอง ไม่ตอ้งมีใครบอกเลย  

เวลาความสงบเงียบกเ็หมือนกนั ถา้มนัเขา้ไปสงบจริงนะมนัจะไม่พดูอยา่งท่ีเขา
วา่ วา่งๆ วา่งๆ อยา่งนั้นเลย ไอส่ิ้งท่ีวา่งๆ น่ีนะ เวลาครูบาอาจารยเ์ขาพดูกบัลกูศิษยม์นั
เป็นผูท่ี้รู้กบัผูท่ี้รู้ เหมือนเราคนท างาน คนท างานเป็นกบัคนท างานเป็นพอพดูค าเดียวกนั
มนัเหมือนกนั  

แต่คนท างานไม่เป็นเห็นไหมฟังเขาเล่ามาแลว้กท็  าไป ถา้ท าไปอยา่งนั้น  มนัจะ
ไม่..  มนักว็า่งเหมือนกบัวา่งๆ ของเดก็ พอเดก็มนันัง่สงบ มนับอกมนัวา่ง ถา้เดก็มนันัง่
เรียบร้อยน่ีนะ มนับอกวา่มนัท าคุณงามความดีมหาศาลเลย ทั้งท่ีมนัยงัไม่ไดท้  าอะไรเลย
นะ แต่ถา้มนัซนอยูน่ี่ เราบอกวา่เดก็น่ีซน ถา้เดก็ไม่ซนป๊ับ มนัอยูเ่ฉยๆ  แลว้มนัไดอ้ะไร
ข้ึนมา ใจเรากเ็หมือนกนั ถา้มนัอยูเ่ฉยๆ มนัวา่งเฉยๆ มนัวา่งอยา่งนั้นมนัวา่งของอะไร  
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เราจะพดูบ่อยมากเลย วา่ความวา่งของปุถุชนนะ เราเป็นปุถุชนเรามีสมาธิกนัทุก
คน    ท่ีนัง่อยูน่ี่มีสมาธิกนัทุกคนเลยแต่สมาธิของปุถุชนไง   ถา้คนไม่มีสมาธินะ   ดเูดก็
สมาธิสั้นสิ วงการหมอจะรู้ดีวา่เดก็สมาธิสั้นมนัจะคุมตวัเองไม่ได ้ เพราะสมาธิมนัไม่
ปกติเห็นไหม ไปหาหมอหมอตอ้งพยายามฟ้ืนฟข้ึูนมา เพราะสมาธิของเราเป็นสมาธิของ
ปุถุชน  

แลว้พวกนกัวิชาการเห็นไหม พวกนกัวิทยาศาสตร์ เขาจะมีการทดสอบของเขา 
เขาท าวิจยัเขาตอ้งเพง่ เพง่อยูน่ี่ สมาธิเขากเ็ร่ิมดีข้ึน พอสมาธิเขาเร่ิมดีข้ึน เพราะอะไร  ดสิู
อยา่งการศึกษา ถา้เด็กคนไหนศึกษาดี เดก็คนไหนสมาธิดี มนัจะเรียนของมนัดี ถา้เรียน
ของมนัดีมนัจะดีข้ึนของมนัไปเร่ือยๆ   

แมแ้ต่ปุถุชนนะ  แมแ้ต่คนท่ีท างานดี คนท่ีมีสมาธิดี เหมือนเดก็ท่ีมนัเรียนดี 
เพราะมนัมีพื้นฐานของมนัดี แลว้พอถา้จิตมนัเป็นอริยมรรค โสดาปัตติมรรค สมาธิมนั
ต่างจากปุถุชนแลว้ ถึงวา่ปุถุชน กลัยาณปุถุชนไง  ถา้ปุถุชนมนัยงัมีความฟุ้ งซ่านอยู ่ 
ฟุ้ งซ่านแลว้มนัควบคุมไม่ได ้  

เหมือนเราน่ี เวลาปฏิบติัไปมนัส้มหล่นไดน้ะ บางทีมนัส้มหล่นได ้ มนัวบูได ้
อยา่งส้มหล่นอยา่งน้ี มนัไม่ช านาญในวสีไง ถา้มนัไม่ช านาญในวสี อยา่งน้ีมนัท าไม่ได ้
มนัยกเป็นโสดาปัตติมรรคไม่ได ้ 

แต่ถา้เป็นโสดาปัตติมรรคจิตมนัจะคงท่ีของมนั คงท่ีของมนัเพราะเหตุใด? เพราะ
ปุถุชนและกลัยาณปุถุชน ค าน้ีเราฟังบ่อย ฟังคนเทศน์บ่อย เวลาใครเทศน์มาน่ี 
นกัวิชาการเทศน์มาน่ี โดยหลกัแลว้ตอ้งพดูถกูตอ้ง ถา้นกัวิชาการท่ีถกูตอ้ง นกักฎหมาย
ต่างๆ  โดยหลกัน่ี ถา้โดยหลกัเขาแม่นนะ  

เวลาเขาข้ึนวา่ความเขาจะชกัแม่น ้าทั้ง ๕ ไปไหนกไ็ด ้แลว้เขาจะยอ้นกลบัมาหลกั
กฎหมายของเขาไง เพื่อโนม้นา้วใหทุ้กคนเห็นตามเขา ถา้โดยหลกันะ ปุถุชนและกลัยาณ
ปุถุชน กลัยาณปุถุชนมนัจะเห็น รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่ง
มาร แต่ถา้คนภาวนาไม่เป็นนะจะบอกเลย บอกวา่รูป รส กล่ิน เสียง เป็นอริยสจั สรรพ
ส่ิงน้ีเป็นอริยสจั มนัจะเป็นอริยสจัไดอ้ยา่งไร มนัไม่ไดเ้ป็นอริยสจัหรอก มนัเป็น
ธรรมชาติอนัหน่ึง  
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แต่เพราะอุปาทานของเรา เพราะความหลงของเราเห็นไหม บ่วงของมารมนัล่อ 
รูป รส กล่ิน เสียงน่ีล่อนะ มนัเป็นเคร่ืองล่อ  ถา้เรามีสติ เรารู้ทนัของเรา อยา่งเช่นอาหาร
ท่ีเขามาวางกนัน่ี ถา้เราไม่เขา้ไปตกักไ็ม่ไดกิ้นหรอก แต่เพราะเราเขา้ไปตกัอาหารมา เรา
ไปกินมา น่ีปุถุชนเป็นอยา่งน้ี  

ถา้ปุถุชนเป็นอยา่งน้ี เห็นไหม ท่ีหลวงตาท่านพดู จิตมนัหิวโหย ถา้จิตมนัหิวโหย 
อะไรเขา้มามนัจะกินทนัทีเลย จิตของพวกเราน่ีหิวโหยมากนะ อารมณ์ผา่นเขา้มาไม่ได้
เลย ส่ิงใดกระทบไม่ไดเ้ลย กระทบออก กระทบออก เพราะเราไปเอาเขา  

แต่ถา้เป็นกลัยาณปุถุชน มนัเห็นโทษไง เห็นโทษวา่รูป รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วง
ของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัเป็นเคร่ืองล่อ พอมีเคร่ืองล่อเราเขา้ใจป๊ับ พอมนัมา
ถา้มีสติป๊ับเราจะไม่เอามนันะ เหมือนของท่ีเขามาวางไว ้ เราไม่ไปหยบิน่ีเราจะเป็น
เจา้ของไดไ้หม ถา้รูป รส กล่ิน เสียง มนัไม่เขา้มาหาเรา มนัมาน่ีเราไม่ไปหยบิมนั น่ีไง
กลัยาณปุถุชนเป็นอยา่งน้ี  

ถา้กลัยาณปุถุชนเป็นอยา่งน้ี สมาธิเขาจะควบคุมไดง่้ายไหม?  สมาธิของเขา จิต
ของเขาเขาจะควบคุมไดง่้าย  เพราะเขาเห็นวา่ อะไรเป็นเคร่ืองล่อ อะไรเป็นโทษ แลว้พอ
เห็นอะไรเป็นโทษมนัไม่ไปหยบิเขา้ พอไม่ไปหยบิ อนัน้ีพดูโดยสจัจะขอ้เทจ็จริงนะ แต่
ในเม่ือเดก็ เดก็มนัไม่รู้เร่ืองของเขาหรอก จิตน่ีจิตเดก็ๆ นะ ถา้จิตเดก็ๆ ไม่รู้เร่ือง เราถึง
ตอ้งใชค้  าบริกรรมไง ถา้ค าพทุโธ พทุโธ พทุโธ คือไม่ตอ้งบอกเหตุผล  

คือวา่ใหพ้ทุโธใหจิ้ตมนัเกาะพทุโธน้ีไว ้  รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมารนะ 
มนัเป็นบ่วงมนัเป็นเคร่ืองล่อ แลว้ไปบอกมนัมนักไ็ม่เขา้ใจ เพราะอะไรเพราะมนัยงัเป็น
ปุถุชนอยู ่ ไม่เขา้ใจพอไม่เขา้ใจมนักต็อ้งใหค้  าบริกรรมเกาะตรงน้ีไว ้ ถา้มนัเกาะค า
บริกรรมน้ีไวม้นัพฒันาของมนัเขา้ไป มนัจะวนของมนัเขา้ไป ถา้วนเขา้ไปมนัถึงจะเป็น
สมาธิไง  

ถา้จิตเป็นสมาธิข้ึนมา มนัเห็นไงวา่ รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็น
พวงดอกไมแ้ห่งมาร ถา้เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร เราเห็นแลว้เราเขา้ใจ
แลว้ เขา้ใจดว้ยรู้แจง้นะ ถา้เขา้ใจอยา่งน้ี  พดูอยา่งน้ีเรากฟั็งแลว้เขา้ใจ     แต่เขา้ใจอยา่งน้ี
มนัเขา้ใจชัว่คราว เขา้ใจแต่พอมนัมา มนักห็ยบิ มนัทนส่ิงเร้าในใจไม่ได ้ มนัทนกิเลส
ไม่ได ้ 
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แต่ถา้เราไปเห็นโทษ เหมือนอยา่งท่ีวา่เหมือนเราจบั เราจบัปลานึกวา่เป็นปลา แต่
พอรู้เป็นงูเห่า  เราจะปล่อยท้ิงเลย พอมนัเห็นโทษอยา่งนั้นมนัจะเขา้อยา่งนั้น พอมนัขาด
อยา่งน้ี น่ีกลัยาณปุถุชน พอเป็นกลัยาณปุถุชนน่ีจิตมนัจะคงท่ี  จิตมนัจะรักษาไดง่้ายมาก
เลย พอรักษาไดง่้ายข้ึนมาน่ีพลงังานมนัมีพร้อม มนัยอ้นไปโสดาปัตติมรรคสบายไดเ้ลย  

ถา้ยอ้นไปโสดาปัตติมรรคสบาย  มนัจะท าของมนัได ้ มนัจะยกข้ึนวิปัสสนาได ้
แต่จะวิปัสสนาไดม้นัตอ้งมีตรงน้ีไง ตรงน้ีเป็นพื้นฐาน แต่เวลาท าอยา่งน้ีมนัไม่ไดอ้ยา่ง
นั้น  มนัท าตรงน้ีไม่ได ้ 

พอท าตรงน้ีไม่ได ้ กเ็พียงแต่ท ากนัไปแลว้กเ็ทียบเคียงธรรมะไป วา่ธรรมะเป็น
อยา่งนั้นเป็นอยา่งนั้น เป็นวิปัสสนึกไป ถา้มนันึกของมนัไปเร่ือยๆ  มนักเ็ลยเป็นธรรม
เพราะสภาวธรรม ท าๆ กนัไป มนัถึงไม่เขา้ทางไง  

พดูถึงเวลาเราเขา้ใจหลกั ถา้เขา้ใจหลกัแลว้เรากอ็ยูก่บัหลกัไป  ท าไปเร่ือยๆ นะ 
เพราะการท าอยา่งน้ีเหมือนปลกูตน้ไม ้ เราปลกูตน้ไมน้ะมนัอยูท่ี่ดิน อยูท่ี่อากาศ อยูท่ี่น ้ า  
ถา้เรารักษาอยา่งน้ีตน้ไมจ้ะงอกงาม เวลาเราปฏิบติักเ็หมือนกนัตั้งสติไว ้  แลว้พทุโธไป
เร่ือยๆ  ถา้ไม่พทุโธกปั็ญญาอบรมสมาธิ แลว้ใคร่ครวญไป  

มนัจะมากจะนอ้ยมนัท าไป แต่ทุกคนจะคิดวิตกวิจารวา่เราท านานแลว้  เราไม่ได ้
จะท าอยา่งไรใหส้ะดวกสบาย ใหเ้ขา้ถึงมรรคผล แลว้เวลาท าไปเรากไ็ปดูสมบติัคนอ่ืน
นะ เวลาสมบติัคนอ่ืน เห็นไหมสวา่งโพลง สวา่งโพลง พดูกนับ่อยนกัเลย  

แต่เราบอกวา่ เวลาของหลวงปู่ มัน่เรานะ ชา้งกระดิกหู งูแลบล้ิน  มนักเ็หมือน
สวา่งโพลงนัน่แหละ ชา้งกระดิกหูกบัสวา่งโพลงใครเร็วกวา่กนั งูแลบล้ินแพลบ็เดียว
เท่านั้นกบัสวา่งโพลงเห็นไหม แต่ขณะท่ีชา้งกระดิกหู งูแลบล้ินน่ี ในเถรวาทเราในการ
ปฏิบติัของครูบาอาจารยเ์รา ขณะท่ีจิตมนัมรรคสามคัคี ชัว่เส้ียววินาที พั้บ! พั้บ! เป็นไป
เลยนะ  

แต่ขณะท่ีจะเป็น  อยา่งท่ีเราสร้างสมมาน่ี เพราะอะไร หลวงตาท่านจะพดูบ่อย 
บอกวา่ถา้ไม่มีกอไก่กอกาข้ึนมา ไอส้วา่งโพลงอยา่งนั้นมนัจะเป็นไดอ้ยา่งไร เพราะเรามี
ความตอ้งการอยา่งนั้น พอเรามีความตอ้งการอยา่งนั้น เราคิดอยา่งนั้น เรากจ็ะวา่อยา่งนั้น
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ง่าย   คือเราจะไปท้ิงรากกนัไง ถา้เราท้ิงรากฐานกนัหมดเลย เราจะอยูอ่ยา่งนั้นแลว้เราจะ
ไดอ้ะไร  

เราตอ้งเร่ิมตน้จากฐานน้ีไป ถา้มนัเป็นความจริงนะตอ้งเร่ิมตน้จากฐานน้ีไป ศีล 
สมาธิ ปัญญา ถา้มีศีล สมาธิ ปัญญาอยา่งไรกแ็ลว้แต่ มนัมัน่คง ถา้มนัสามเส้าเห็นไหม 
เราตั้งหมอ้บนสามเส้า มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา  

น่ีกเ็หมือนกนัในการประพฤติปฏิบติัของเรา เราตอ้งมีหลกัของเรา จิตคนเราน่ี 
เวลาปฏิบติัไปมนัมีเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญตลอดไปนะ อาหารเราเกิดมาเรากิน
ทานอาหารไปแลว้ก่ีรอบ การปฏิบติักเ็ป็นอยา่งน้ี เด๋ียวเจริญเด๋ียวเส่ือม เด๋ียวเจริญเด๋ียว
เส่ือม ถา้เรารู้จกัเจริญรู้จกัเส่ือม ไม่ไปวิตกวิจารกบัมนัเลย  อยูก่บัเหตุผลเท่านั้น ตั้งสติไว ้
แลว้พยายามตั้งตนไปและวิปัสสนาไป แลว้ท าสมถะไปวิปัสสนาไป ของเราเป็นขั้นเป็น
ตอนข้ึนไป  

ฉะนั้นเนน้ย  ้าวา่ในการปฏิบติัน่ี ปฏิบติัเอาหวัใจ ในเร่ืองของร่างกาย  มนัจะมี
ปัญหาของมนั มนัจะมีอะไรของมนัเป็นเร่ืองของร่างกาย ดนูะเวลาคนพิการเขาจะท า
อยา่งเราไม่ไดห้รอก เพราะเขาเป็นคนพิการใช่ไหม ขนาดคนพิการเขายงัปฏิบติัได ้เพราะ
ยนื เดิน นัง่ นอนไง   แลว้ถา้มนัท าได ้มนัเร่ิมตน้จากความลงัเลสงสยัของเรา ความลงัเล
สงสยัของปุถุชน  

เพราะค าวา่ปุถุชนนะ มนัจะมีความลงัเลสงสยัตลอด แลว้ท าไปมนักค็าดหมายยิง่
ไปเห็นผลงานนะ เวลาครูบาอาจารยเ์ทศน์เห็นไหม มนัจะท าอยา่งนั้นท าอยา่งนั้นเรากท็  า
ตาม ถา้ท าตามโดยเหตุโดยผล เรากท็  าตามของเราไป ผลจะเกิดไม่เกิดมนัหนา้ท่ีของผล
นั้น แต่น่ีเราท าตามไปเหมือนกบัเราท าเลข นบัเลข แลว้ผลของมนัตอ้งใหไ้ดอ้ยา่งนั้น นัน่
มนัเป็นการนบัแต่ในการประพฤติปฏิบติั  

ดูสิเหมือนท่ีเราท าเห็นไหม วาดภาพน่ีวาดเหมือนกนั แต่ภาพสวยไม่สวยต่างกนั
แลว้ เพราะมนัอยูท่ี่ฝีมือ น่ีกเ็หมือนกนัในการประพฤติปฏิบติั ท าเหมือนกนัแต่ผลไม่
เหมือนกนันะ  ผลไม่เหมือนกนัเพราะอยูท่ี่เรา เราท าไดม้ากไดน้อ้ย ตั้งใจตรงน้ีวา่การ
ปฏิบติั มนัท าแลว้มนัจะไม่ไดผ้ล มนัเป็นการเร่ิมปฏิบติัใหม่นะหรือจะปฏิบติัเก่าก็
แลว้แต่  ถา้มนัยงัท าไม่ไดผ้ล  
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เพราะเวลาองคส์มเดจ็พระพทุธเจา้วา่อยา่งน้ี ขอใหป้ฏิบติับูชา แลว้เราท าบุญกศุล
กนั เร่ืองของทานเร่ืองของศีล เร่ืองของการปฏิบติั  ปฏิบติับูชา เพราะการปฏิบติัมนักมี็
โอกาสแลว้ คนปฏิบติัเหมือนการเร่ิมตน้ท างาน ถา้คนเร่ิมตน้ท างานมนัมีผลงานนะ ถา้
ไม่เร่ิมตน้ท างานอะไร แลว้ผลงานเอามาจากไหน   

น่ีปฏิบติับูชา เราปฏิบติัแลว้ไดห้รือไม่ไดไ้ม่ส าคญั จะทรมานขนาดไหนกท็รมาน
ไป เพราะเวลาปฏิบติัมนัปฏิบติัยาก แลว้พอเราพดูถึงวา่ปฏิบติัง่าย เรากไ็ปคาดการณ์วา่
ส่ิงท่ีปฏิบติัง่ายนั้นคือการปฏิบติัไดผ้ล ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก มนัปฏิบติัง่ายปฏิบติัยาก มนัอยู่
ท่ีตนสร้างบุญกศุลมา ใครสร้างมาหรือไม่สร้างมาเท่านั้นเอง น่ีพดูถึงเร่ิมตน้  

เร่ิมตน้มนัจะเป็นยงัไงใหม้นัเป็นไป ร่างกายมนัจะโยกคลอนขนาดไหนกเ็ร่ือง
ของร่างกาย เอาหวัใจเท่านั้น  

ถา้มีปัญหาต่อไป ใครมีอะไรโตแ้ยง้ เพราะเราพดูถึงพื้นฐานไง ถา้ไม่มีปัญหา 
เวลาเราพดูจากพื้นฐานมนัจะโดด  มนัจะเหินฟ้า เพราะมีพื้นฐานแลว้โดยการเทศน์ จาก
การปรับพื้นแลว้มนักข้ึ็นโครงสร้าง พอข้ึนโครงสร้าง มนักข้ึ็นตกแต่งภายในแลว้ โดย
พื้นฐานอยา่งนั้นถา้ใครถามพื้นฐานแลว้เราจะตอบประเดน็ใหม่  

ถามปัญหามา ตอนน้ีใหถ้ามแลว้ เวลาไม่ใหถ้ามนะกอ็ยากถาม               

ถาม :   หลวงพอ่ครับ เวลาภาวนาไป บางทีน่ีบางจงัหวะ หมายถึงวา่ อตัตาตวัตน
มนัข้ึน จนเราเอาไม่อยู ่ บางทีมนัเป็นความหลงแลว้เราจะแกอ้ยา่งไรครับ?                                         
หลวงพ่อ: ขณะท่ีอยูใ่นเหตุการณ์เห็นไหม ตอนนั้นเราก าลงัต่อสู้เหมือนนกักีฬา 
นกักีฬาเวลาแข่งขนัเห็นไหม ตวัเองแข่งขนัอยูก่บัคู่แข่ง เราจะไม่รู้วา่เราท าผดิท าถกู
เพราะเราพยายามอยู ่ แต่คนดูนะเห็น น่ีจะบอกขณะปฏิบติัไง ขณะปฏิบติัเหมือนกบัเรา
ก าลงัแข่งขนั เราจะไม่เห็นตวัเราเองเลย  

แต่พอมนัผา่นไปแลว้เห็นไหม น่ีไงพอพดูตรงน้ีป๊ับมนัสะเทือน สะเทือน
ตรงไหนรู้ไหม ตรงท่ีพระพทุธเจา้บอกวา่ปัจจุบนัธรรมไง แลว้กิเลสมนักห็ลบอยูอ่ยา่งน้ี
แลว้มนักอ็ยูเ่หนือเรานิดเดียว แพทุ้กที ปฏิบติัทีไร เด๋ียวกลุ็กสู้ไม่ไหว พอลุกมาแลว้ เฮอ้
น่าจะท าอยา่งนั้น น่าจะท าอยา่งน้ี  
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แต่ในปัจจุบนัเอาไม่ทนั แค่น้ีนะมนักค็วบคุมเราไดช้าติหน่ึงแลว้ แลว้มนัจะเกิด
ตายไปอีกก่ีชาติๆ มนักแ็ค่น้ี แค่ท่ีมนัเหล่ือมเรานิดเดียว แลว้กช็นะเราตลอดไปเลย มนัรู้
โดยท่ีวา่ออกมาแลว้ มนัรู้เป็นอตัตา  เวลาเราปฏิบติัอยูม่นัขบัดนั ขบัดนันะเราเคยนัง่ พวก
น้ีมนัเคยนัง่  

เราเคยนัง่ จิตมนัเร่ิมสงบมาก สงบจนตอนนั้นคุมไดดี้มากเลย  แลว้บงัเอิญเดก็มา
เล่นอยา่งน้ี ลุกพรวดเลยจะไปเอด็เขา ลุกพรวดเลยนะ น่ีพอตวัเองทะล่ึงมาเลย นัง่อยูน่ี่
ทะล่ึงเลยนะ พอทะล่ึงข้ึนไปถึงประตูสติมนัมาทนั  

“มึงจะบา้หรือ?” กลบัมานัง่อยา่งเก่าเลย ทะล่ึงไปเลยนะ เพราะตอนนั้นจิตภาวนา
มีขั้นมีตอนแลว้สูงมาก แลว้ก าลงัหมุนเตม็ท่ีเลยนะ แลว้เดก็เล่นกนัเสียงดงัมาก มนั
ประสาเรานะประสาเราดว้ยสามญัส านึกทุกคน ตอ้งคิดวา่เราท าดีทุกคนตอ้งส่งเสริม แลว้
เวลาเราท าดีอยูใ่นกฏิุเราน่ี ไม่มีใครรู้หรอกขา้งนอก วา่ใครท าดีอยู ่ 

เขาไม่รู้ของเขา เขาเล่นของเขา พอเล่นของเขาเรากคิ็ดวา่ เอะ๊ เราท าดีขนาดน้ี 
ท าไมคนเขายงัมามีปัญหา มาท าใหเ้ราเสียโอกาส แลว้กโ็กรธ พอโกรธทะล่ึงไปเลยแต่
มนัเพราะปฏิบติัมนัข้ึนไปแลว้ พอทะล่ึงไปนะสติมนัมาทนัเลย  

ถา้วนันั้นไป ธรรมดาเราเป็นพระแลว้เขาเป็นเดก็น่ี พระมนัตอ้งเอด็ใครกไ็ดโ้ดย
ท่ีวา่สิทธิตามสงัคมไง มนัสามารถจะวา่ใครกไ็ด ้แลว้กต็อ้งออกไปวา่เขาเตม็ท่ีเลย แต่พอ
สติมนัมา พั้บ! น่ี มนัถามตวัเองเลย “มึงจะบา้หรือ?”  

คือค าวา่ “จะบา้หรือ” คือเขาไม่รู้เร่ือง คนท่ีเอง็ไปบอกไปวา่เขาน่ีเขาไม่รู้อะไรกบั
เอง็เลย เราต่างหากเห็นไหมเรานัง่อยู ่ แลว้จิตเราเป็นสมาธิอยู ่ แลว้เขามากระเทือนจิตเรา
อยู ่ เรารู้ของเราอยูเ่ราโกรธของเราอยูแ่ต่เขาไม่รู้เร่ืองเลย พอเขาไม่รู้เร่ือง กก็ลบัมานัง่
ใหม่ อนัน้ีกเ็หมือนกนั เวลามนั อตัตามนัเกิด  อตัตามนัเกิด  เรารู้เราเขา้ใจเพราะพอพดู
ป๊ับ เวลามนัเกิดจากภายในมนัดนั มนัดนัมนัเหมือนกบัภาษาโลกวา่อดัอั้นตนัใจ  

เหมือนกบัเราเป็นเดก็แลว้โดนผูใ้หญ่เอด็นะ มนัจะอดัอั้นตนัใจในหวัใจของมนั 
มนัจะระเบิด มนัจะระเบิดมนักต็อ้งหาทางออก หาทางออกกก็ าหนดพทุโธกไ็ด ้ ระบาย
มนัไปทางใดทางหน่ึง ไออ้ยา่งน้ีมนัอยูท่ี่เทคนิคนะ เทคนิคหมายถึงวา่คนเราน่ีมนัจะเกิด
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เหตุการณ์อยา่งน้ีทุกๆ คน แต่มนัจะเกิดในแง่ของอาการอยา่งใด เพราะกิเลสอนัเดียวกนั
นัน่ล่ะ แต่มนัอยูใ่นหวัใจมนัจะเกิดในแง่มุมอยา่งใด  

อยา่งเช่นวนัน้ีภาวนาแลว้ดี ภาวนาน่ีนะ นัง่พทุโธอยา่งน้ี มุมน้ี อากาศอยา่งน้ี 
บรรยากาศอยา่งน้ีนัง่แลว้ดีมากเลย แลว้พรุ่งน้ีจะเอาบรรยากาศอยา่งเดิมน้ี มานัง่ตรงท่ีเก่า
น้ีไม่ไดเ้ร่ืองเลย เห็นไหมจะบอกวา่คนละแง่ ทั้งๆ ท่ีบรรยากาศเหมือนกนั เราเลือกชยัภูมิ 
เลือกทุกอยา่งเหมือนกนัเลย  แต่กิเลสมนัรู้ทนัแลว้ไง เม่ือวานน้ีกิเลสมนัไม่รู้ทนัเพราะ
ก าหนดอยา่งน้ีป๊ับ แลว้มนัลงได ้ 

วนัน้ีจะก าหนดอีก หรือจะไปช าระกิเลสอีก กิเลสมนัรู้ทนัเลย มนัพลิกกลบัเลย 
พอพลิกกลบัอาการถึงเกิด อึดอดัมาก อึดอดัทางใจไปหมดเลย โอเ้ม่ือวานมนัได ้เม่ือวาน
มนัได ้ ตรงน้ีอยา่งน้ีไดเ้ลย แลว้วนัน้ีท าไมมนัไม่ได ้ น่ีไงเหมือนกนัเลยท่ีพดูเม่ือก้ีวา่
ปฏิบติัเอาจิตไม่ไดป้ฏิบติัเอาร่างกาย แลว้บรรยากาศอยา่งน้ี ใช่บรรยากาศอยา่งน้ี แต่
หวัใจท่ีมีกิเลส มนัมีเล่ห์เหล่ียมของมนัแลว้มนัสร้างภาพอยา่งน้ี  

เราถึงบอกภาวนาไปน่ีลองผดิลองถกู นัง่อยา่งนั้นไดก้ไ็ด ้ ไม่ไดก้เ็ปล่ียนอยา่งน้ี 
เขาเรียกวา่อุบายไง หลวงตาท่านใชค้  าน้ีเราจ าแม่น บอกวา่การประพฤติปฏิบติั มนัจะเอา
แบบวา่ซ ้าๆ อยูอ่ยา่งนั้น  มนัไม่มีอุบายวิธีการคือปฏิบติัแบบไม่ใชปั้ญญาไง ค าวา่ปัญญา
น่ีนะ ถา้ทางโลกมนัเหมือนฉอ้ฉล เหมือนกบัเล่ห์เหล่ียม 

ค าวา่ปัญญานะคือเหมือนกบัหลบหลีก แต่ถา้นกัปฏิบติั เพราะกิเลสมนัเป็นเรา ไอ้
การหลบหลีกอยา่งน้ี เราไม่ใช่หลบหลีกเพื่อเรา  เราจะหลบหลีกเอาชนะเรา อุบาย     
ท าซ ้ าท าซาก ท าซ ้ าท าซาก  ท าอยา่งนั้นกไ็ด ้ท าอยา่งน้ีกไ็ด ้ เราหาแง่มุมของมนัไง  แลว้
ท าเหมือนกนั ลงไม่ลงต่างกนั บางทีอยูท่ี่บรรยากาศ บางทีอยูท่ี่จิต  

ค าวา่อยูท่ี่จิต เราถึงเนน้เห็นไหม เพราะเราเห็นอาการอยา่งน้ี เราเคยปฏิบติัมา
อยา่งน้ี ตีสามคร่ึงเราจะปลุกพระทั้งหมดเลย ลงมาท าขอ้วตัร พอท าขอ้วตัรเสร็จประมาณ
สกั ๑๐ กวา่นาทีเสร็จแลว้ พอเสร็จแลว้จากตีสามกวา่ ตีส่ี ตีหา้ หกโมงเชา้ สองสาม
ชัว่โมง ช่วงเชา้จิตใจยงัไม่กระทบกระเทือนอะไร มนัจะไม่มีแรงไม่มีอตัตาตวัน้ีไง  

คือนอนต่ืนข้ึนมาไม่มีอะไรกระทบเลย แลว้เราดึงข้ึนมา ดึงข้ึนมาใหท้ าขอ้วตัร 
แลว้ตอนน้ีอยูท่ี่อ  านาจวาสนา ใครจะมุ่งมัน่ใครจะหาวิธีการอยา่งไรเพื่อเอาชนะตวัเอง 
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แลว้ถึงเวลาบิณฑบาตออกบิณฑบาต พอบิณฑบาตกลบัมาเสร็จแลว้ ไปแลว้ อยูท่ี่โอกาส
ละ  

น่ีไง พิสูจน์ทางกวา้งขวาง ๒๔ ชัว่โมงใหป้ฏิบติัตลอด เวน้ไวแ้ต่ตอนเชา้ ถา้ฉนั
อาหาร แลว้มาฉนัน ้าร้อน แลว้ท าขอ้วตัรแลว้นัน่ตลอดเลย เพราะเราปฏิบติัมา เรา
ตอ้งการโอกาสอยา่งน้ี เราอยูท่ี่วดัไหนนะ ถา้เขามีโอกาสใหเ้ราภาวนา เราอยูท่ี่นัน่นาน  
ถา้วดัไหนเขาพาท างาน เขาพานอกเร่ืองนะ เราอยูไ่ม่นานเด๋ียวเราเกบ็ของไป  

ฉะนั้นพอเรามาเป็นหวัหนา้เอง เราตอ้งการใหทุ้กคนมีโอกาสไง น่ีใหม้นัมี
โอกาสใหส่ิ้งท่ีวา่  เวลาปฏิบติัไปน่ี แรงขบัอยา่งน้ี  ความเป็นไปอยา่งน้ี จ  าไวเ้ลย หลวงตา
พดูบ่อย ขณะปฏิบติัไปน่ีนะ อยา่นึกวา่ปฏิบติัแลว้ธรรมะจะไดป้ฏิบติัตลอดไป กิเลสมนั
อยูก่บัธรรมะนั้นดว้ย กิเลสเราน่ี  

ถา้ไม่อยา่งนั้นนะ เวลาคนเราทุกยากนะมีคนบวชมาก พอเวลาบวช บอกตลอด
ชีวิต ตลอดชีวิต ฮึกเหิมมากเลย บวชแลว้ตอ้งเป็นพระอรหนัต ์ น่ีไงเพราะขณะท่ีจิตมนัดี
เห็นไหม แต่พอไปท าป๊ับ กิเลสมนัเกิดนะ พอกิเลสมนัเกิด เล่ห์เหล่ียมมนัออกแลว้ ท า
อะไรกไ็ม่ประสบความส าเร็จ ท าอะไรกไ็ม่ได ้ พอท าไม่ไดป๊ั้บ แปลกนะถา้คนมีวาสนา
นะ มนัยงัพยายามรักษาใจไว ้ 

เราถึงบอกพระตลอด บอกธรรมวินยัเหมือนกบัอาวธุ เอาไวรั้กษาตวัเอง  อาวธุน้ี
อยา่ไปท าลายคนอ่ืน ขณะท่ีจิตมนัตกนะ เพราะธรรมวนิยัมนัเป็นกฎหมายใช่ไหม มนัก็
ไปวา่ พระองคน์ั้นขาดตกบกพร่องอยา่งน้ี  พระองคน์ั้นบกพร่องอยา่งน้ี พระองคน์ั้น
บกพร่องอยา่งนั้น ทุกคนบกพร่องหมดเลย น่ีไงไปท าลายเขาแลว้ แต่ความจริง ธรรมวนิยั
น้ีเพื่อเรา  

พอเห็นคนนูน้กบ็กพร่องคนน้ีกบ็กพร่อง เราดีคนเดียว แลว้เราดีคนเดียวกอ็ยู่
ไม่ได ้สึกไปซะ แต่ถา้มนัไวดู้แลเราเห็นไหม รักษาเรา รักษาเรา เร่ืองของเขา เขาท าดีกมี็ 
เขาบกพร่องกมี็ ถา้เร่ืองของเราเราตอ้งดูแลของเรา อยา่ใหเ้ราเอาธรรมวินยัมาท าลาย
ตวัเอง  

ตั้งแต่ถา้เร่ิมบวชใหม่ๆ เราจะบอกวา่จิตมนัดี มนัดีไปหมดแต่เวลาจิตมนัตก 
ขณะท่ีจิตตกเพราะอะไร เพราะในใจเรามีกิเลส ขณะท่ีปฏิบติั กิเลสมนัไม่เคยเปิดโอกาส
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ใหใ้ครปฏิบติัเลย ขณะท่ีเราปฏิบติั เราปฏิบติัเพื่อจะชนะกิเลสต่างหาก แต่กิเลสไม่เคย
เปิดโอกาสใหเ้ลย เพียงแต่มนัยงัไม่มีช่อง แลว้จิตเราก าลงัดีอยู ่จิตเรายงัมีศรัทธาอยู ่มนัยงั
แสดงตวัไม่ถนดัไง แลว้มนัวา่ปฏิบติั เออ มนัไดผ้ลบา้ง สงบบา้ง ดีบา้ง  

แต่ถา้มึงเผลอนะ น่ีแก่นกิเลสแลว้มนัเอาคนอยูใ่นอ านาจของมนัตลอด จะตอ้ง
หลวงตาพดูบ่อยนะ งานอะไรทุกขย์ากเท่าช าระกิเลสไม่มี มนัเผลอไม่ได ้ เราอยูด่ว้ยกนั
นะ เขาจะท าร้ายเรา เขายงัท าร้ายเราเลย ไอน่ี้มนัความรู้สึกเลย มนัคิดอยูน่ี่ แลว้มนัท าร้าย
โดยท่ีเราไม่รู้ตวั น่ีอวชิชาไง มนัอยูก่บัจิตนะแลว้มนัท าลายเราโดยท่ีเราไม่รู้ตวัเลย  

อยา่งเช่น ท่ีปฏิบติัแลว้มนัไม่ลง แลว้ท าไมไม่ลงถา้ปฏิบติัไม่ลง คือสมาธิไม่ลง 
แลว้ท าไมมนัเคยลงล่ะ ถา้มนัเคยลงแสดงวา่มนัลงไดใ้ช่ไหม แลว้ท าไมคราวน้ีมนัไม่ลง
ล่ะ ไม่ลงมนักต็อ้งมีเหตุสิ มนักต็อ้งมีเหตุท่ีกิเลสมนัเป็นตวัขดัขวางสิ ถา้มีกิเลสเป็นตวั
ขดัขวาง  น่ีไงเราถึงจะตอ้งขดัเกลากิเลส  

ธุดงควตัรน่ีเป็นการขดัเกลากิเลส ขดัเกลาใหม้นัเบาลง เช่นผอ่นอาหาร คนง่วง
นอนอดนอนมนัจะแกง่้วงนอนไดอ้ยา่งไร? ได ้ คนง่วงนอนแลว้ยิง่นอนนะ นอนแลว้
นอนเล่าไปนอนเถอะ ไม่เคยอ่ิม นอนแลว้นอนอีก นอนแลว้นอนอีก มนักจ็ะนอนต่อไป 
เอาไวไ้ปลองดูได ้ แลว้บอกอดนอนมนัแกง่้วงนอนไดอ้ยา่งไร อา้ว ลองดูสิ อดนอนแก้
ง่วงนอนได ้มนัง่วงไม่นอน ไม่นอน  

อดนอน ผอ่นอาหารไง คือขดัเกลากิเลสคือไม่ใหกิ้เลสมนัตวัอว้นเกินไป แลว้มนั
คอยท าอยา่งน้ี แต่เราไม่คิดเลยวา่ ส่ิงท่ีเราท าอยูน่ี่มนัเป็นการขดัเกลากิเลส คือไม่ใหกิ้เลส
มนัเขม้แขง็ไง ไม่ใหกิ้เลสมีอ านาจเหนือใจไง ไม่มีอ  านาจเฉยๆ นะ แต่ท าอะไรมนัไม่ได้
หรอก ถา้ไม่มีมรรคญาณ  

อริยสจั ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ถา้ไม่มีมรรคญาณ เขา้ไปท าลายกิเลสท าลาย
ไม่ไดห้รอก กิเลสเน่ีย อาวธุอยา่งน้ี ธรรมวินยัอยา่งน้ีท่ีพระพทุธเจา้วางไว ้ เป็นธรรมและ
วินยั เป็นอาวธุเห็นไหม 

เวลาหลวงตาท่านบอกวา่ “เอะ๊! แลว้จะสอนใครไดห้นอ” เห็นไหม น่ีขอ้วตัร
ปฏิบติัไง ปฏิปทาเคร่ืองด าเนิน ท่ีพระพทุธเจา้วางไว ้ แลว้ครูบาอาจารยเ์ราไปปฏิบติัไว ้
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วางไวใ้หเ้ราใช ้ น่ีเราเอามาใช ้ แต่มนัใชข้ึ้นมาเพื่อจะเสริมไง เหมือนกบัเรา ทุกๆ คนนะ
พระพทุธเจา้ถึงบอกวา่  

“เราไม่สามารถท าใจให้ใครบรสิุทธิ์ได้ แต่เราสามารถบอกทางได้”  

ทีน้ีเราขอ้วตัรปฏิบติัมนัเป็นทาง พอเป็นทางเห็นไหม อยา่งเรามาน่ี ทางรัฐบาล
เขาท าทางใหเ้รามา ขบัรถมาตามทางนั้น แต่ทางในใจล่ะ ทางในใจท่ีกา้วเดินไปอยูท่ี่ไหน 
ขอ้วตัรปฏิบติัน่ีเห็นไหมเราถึงตอ้งสร้างทางไง สร้างทางเพื่อสร้างสมาธิ สร้างสติน่ีไง  

เราจะบอกวา่เวลาเราท างานก่อสร้างนะ เรามีพิมพเ์ขียว เราไปสัง่วสัดุไดเ้ลย วสัดุ
อะไรกไ็ดส้ัง่ไดเ้ลย แต่ในใจนะสัง่วสัดุไม่ได ้ศีล สมาธิ ปัญญาสัง่ไม่ได ้ศีล สมาธิ ปัญญา
ตอ้งเกิดข้ึนเองหมด งานประพฤติปฏิบติัไม่มีการสัง่จากใครท าใหไ้ดเ้ลย วสัดุทุกตวัตอ้ง
ตั้งโรงงานผลิตเองหมด ถนนหนทางทุกสายตอ้งสร้างเองหมด  

แลว้เดินไดค้นเดียวดว้ย จิตดวงนั้นดวงเดียวเดินไป แลว้จบแลว้เห็นไหม โสดา
ปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค ท าไมโสดาปัตติมรรคกบัสกิทาคามิมรรค 
ต่างกนัอยา่งไร สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรคต่างกนัอยา่งไร อนาคามิมรรค 
อรหตัมรรคต่างกนัอยา่งไร  

มรรค ๔ ผล ๔ แลว้เป็นของบุคคลคนเดียว บุคคล ๘ จ าพวก บุคคลคนเดียว
เปล่ียนเป็นได ้ ๘ บุคคล โสดาปัตติมรรคเป็นบุคคลท่ี ๑  โสดาปัตติผลเป็นบุคคลท่ี ๒ 
สกิทาคามิมรรคเป็นบุคคลท่ี ๓ สกิทาคาผลเป็นบุคคลท่ี ๔ มรรค ๔ ผล ๔ เราสร้างเองนะ 
เราตอ้งสร้างเองทุกอยา่ง แลว้เป็นคนเดินเองแลว้เป็นคนไดผ้ลเอง แลว้เรากจ็  าทางของเรา  

เวลาจ าทางเวลาเทศนาวา่การ เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านคุยกนัทางตรงน้ี คุยกนั
เร่ืองถนนหนทาง ถนนของใคร หนทางของใคร ถนนของใครตดัผา่นไปทางไหน จะลง
เหวหรือบ่อนะ ลึกต้ืนอยา่งไร อยูท่ี่อ  านาจวาสนา  

ถา้ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนสมบุกสมบัน่ ผา่นป่าเขาแบบ สมบุกสมบัน่ ลงทะเลลง
เหวขนาดไหน ครูบาอาจารยอ์งคน์ั้นจะมีประสบการณ์มาก ครูบาอาจารยอ์งคน์ั้นจะ
สามารถแกว้ิถีจิตของลกูศิษยไ์ดม้หาศาลเลย ครูบาอาจารยอ์งคใ์ดไปเรียบๆ นะ ไปแบบ
เรือเดินบนทะเลถึงฝ่ังเลย  
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เวลาลกูศิษยไ์ปประพฤติปฏิบติั ลกูศิษยเ์รือไปชนหินโสโครก ครูบาอาจารยไ์ม่
เคยชน อา้ว แลว้อยา่งน้ีเป็นอยา่งไร อยา่งน้ีเป็นอยา่งไรเห็นไหม น่ีอยูท่ี่อ  านาจวาสนา 
ประพฤติปฏิบติัง่าย มนัเป็นประสบการณ์ทางจิตทั้งหมด แลว้จิตมนัจะกระทบมนัจะรู้ไป
หมดมนัจะมีปัญหาไปหมด แลว้ทุกดวงจิตตอ้งมีปัญหาหมด เวน้ไวแ้ต่ขิปปาภิญญา
เท่านั้น ปฏิบติัง่ายรู้ง่ายทีเดียวเป็นพระอรหนัตเ์ลย  

แลว้ถา้ยอ้นกลบัสิ เวลาเราเห็นวา่ขิปปาภิญญาปฏิบติัง่ายรู้ง่ายนะ ยอ้นกลบัไปดู
เวลาสร้างมานะทุกขน่์าดูเลย เพราะเขาทุกข ์ 

ดูอยา่งพระพทุธเจา้สิ เพราะอ่านพระไตรปิฎกนะเป็นกระต่าย เห็นนายพรานเขา
หลงป่ามา นายพรานเขาอดอยากอยู ่ หนาวมากจุดไฟ ก่อไฟผงิอยู ่ พระโพธิสตัวเ์ป็น
กระต่ายโดดเขา้กองไฟเลย สละชีวิตน้ี เลือดเน้ือน้ีใหก้บันายพราน ๒ คนนั้นไดกิ้น น่ี
พระโพธิสตัว ์สละชีวติขนาดน้ีนะ สละมาตลอดเลย  

แต่เวลามาปฏิบติัเขา้มนักไ็ดผ้ล กขิ็ปปาภิญญาวา่ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย แต่ลองยอ้นกลบั
ไปอดีตชาติสิ ชาติท่ีจะมาเป็นขิปปาภิญญา เขาตอ้งสมบุกสมบัน่มาขนาดไหน เขาตอ้ง
เสียสละมาขนาดไหน ไอเ้ราถา้พดูถึงเราเสียสละมาเราจะมีโอกาสตรงน้ี ถา้ไม่เสียสละ
มานะ การเสียสละมาป๊ับมนัจะเปล่ียน เปล่ียนความรู้สึก เปล่ียนจิต  

จิตมนัเคยกระทบมนัเคยเสียสละ มนัจะเปล่ียนความรู้สึกนั้น พอมนัเป็นจิตตรงน้ี 
พอมีอะไรกระทบ เชาวน์ปัญญามนัเกิดไง แต่ถา้เราไม่เคยเสียสละเลยนะ จิตน้ีมนัจะ
ซ่ือบ้ือเพราะมนัไม่เคยมีอะไรกระทบเลย เห็นอะไรกซ่ื็อบ้ือ ซ่ือบ้ือไปหมดแต่ถา้เชาวน์
ปัญญามนัเกิดนะ  

การเกิดเชาวน์ปัญญาดูสิ ดูอยา่งเราประสบอุบติัเหตุหรือเราไปเกิดวิกฤตเราผา่น
มาน่ีจะใชอ้ะไรผา่นมา ถา้ไม่ใชปั้ญญา แกไ้ขเหตุการณ์นั้นมา การแกเ้หตุการณ์นั้นมา
เห็นไหม ฝึกจิตมา จิตไดส้ะสมอยา่งน้ี สะสมมาสะสมมา มนัจะลงไปท่ีจิตไดห้มด แต่พอ
มนัเจอเหตุการณ์วิกฤต มนัไม่ต่ืนเตน้  

มนัแกเ้หตุการณ์นั้นไปไดเ้หตุการณ์นั้นไปได ้ เราไม่ไดคิ้ดกนัอยา่งน้ีน่ี เราคิดกนั
แต่ปัจจุบนัน้ีไง เพราะมนัมีอยา่งน้ี จะพดูวา่เพราะมนัมีอยา่งน้ี ยอ้นบุพเพนุวาสานุสติ
ญาณ เพราะยอ้นอดีตชาติ ยอ้นกลบัไปๆ กลบัไปๆ มนัเคยเห็นอยา่งน้ีไง มนัเห็นอยา่งน้ี
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มนัเป็นอยา่งน้ี มนัถึงยนืยนัไดอ้ยา่งน้ี ขอ้เทจ็จริงมนัเป็นอยา่งน้ี เพียงแต่คนไม่มีตรงน้ี 
คนไม่เช่ือตรงน้ีมนักม็องภาพไม่ชดั  

ถา้มองภาพชดัมนัจะยอ้นกลบัไดห้มด ตวัจิตน้ีไม่เคยตาย มนัจะไปของมนัอยา่งน้ี
แลว้ในปัจจุบนัน่ีจิตไม่เคยตายดว้ยนะ แลว้เวลามนัเกิดตายเกิดตาย มนัผา่นจากโอกาสน้ี
ไปแลว้นะ โอกาสก่ึงพทุธกาลไปแลว้ ทีน้ีมนัมีแต่ซ่ือบ้ือกบัซ่ือบ้ือมาเจอกนั มนัผา่น
โอกาสไปแลว้น่ี มนัไม่มีใครบอก  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้มาน่ี มาบอกมาสอนน่ี แลว้ดูสิ องคท่ี์ 
๔ และจะองคท่ี์ ๕ พระศรีอริยเมตไตรยจะมาอีก มนัจะหมุนไปอยา่งน้ี แลว้เรามาเกิดก่ึง
พทุธกาลเราเจอตรงน้ี แลว้จะเอาหรือไม่เอา จะท าหรือไม่ท า แลว้ท าพอเวลาท าข้ึนมา 
ตั้งใจท าแลว้  

พอตั้งใจท าประสาเรา เราจะพดูอยา่งน้ีเลยนะ พวกโยมน่ีปฏิบติั ๕๐ เปอร์เซ็นต ์
โดนกิเลสเอาไปกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต ์ โยมท า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ แต่ในความเห็นเราโยมท า
ไดแ้ค่ ๕๐ เปอร์เซ็นต ์ เพราะโยมไม่ไดทุ่้มเท แลว้ทุ่มเทไม่ได ้ มนัทุ่มเทไม่ไดเ้พราะมนั
แบกรับภาระ ๒ ส่วนไง  

ส่วนหน่ึงคืออาชีพ ส่วนหน่ึงความรับผดิชอบ พอส่วนความรับผดิชอบป๊ับมนั
ตอ้งแบกรับภาระส่วนน้ีไว ้    แลว้มาอีกส่วนหน่ึงคือส่วนมาปฏิบติั  น่ีพดูถึงธรรมะแบก
รับนะ เพราะโดนแบกรับน่ีไงมนัถึงโดนหลอก 

โดนหลอก เพราะอะไร โดนหลอกเพราะเราตอ้งท าอยา่งน้ีตอ้งท าอยา่งน้ี ถา้ไม่
ท าอยา่งน้ีป๊ับ เราหนา้ท่ีการงานเราจะเสียหาย โดนหลอกแลว้ แต่พระไม่มีตรงน้ี ถา้พระมี
ตรงน้ีป๊ับนะ อดอาหารจนเดินไม่ไดค้ลานไปกไ็ม่เป็นไร  แต่โยมอดอาหารไม่ไดเ้ลย 
เพราะมนัจะไปเสียงาน มนัลงหลกัไม่ไดเ้หมือนกนั 

แต่ถา้เป็นพระ เป็นพระนะเราเป็นพระ เรามีครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยป์กป้อง
ดูแลรักษา อยา่งอยูบ่า้นตาดอยา่งน้ี ทา้ตวัเองไดเ้ลยนะ หมออยูน่ี่จะรักษามึงทั้งหมดเลย 
รักษาทั้งไขก้ายไขใ้จเลย แลว้รอเอง็ดว้ย เอง็สามารถหาโรคมาสิ คือปฏิบติัมาใหติ้ดสิ 
ปฏิบติัมาใหมี้เหตุมีผลสิ น่ีหมอรักษาเลย  
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ค าพดูค าน้ีนะมนัเหมือนกบัเราท าแลว้สบายใจไหม เราจะมีคนแกไ้ขตลอด แลว้
มนัสบายใจตรงท่ีวา่เล้ียงกายเล้ียงใจ เล้ียงกายคือวา่อยูใ่นวดัน่ีนะ ในวดัน่ีเพราะทุกอยา่ง
มนัสมบูรณ์ ในวดัอาหารกมี็ น ้ าปานะกมี็ อะไรมีหมดตอ้งทุกขร้์อนไหม คือมนัตายใจ
ปฏิบติัได ้๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์ลย ไม่ตอ้งห่วงอะไรเลย  

ถา้ขาดแคลนป๊ับ เหมือนกบัเราอยูใ่นโรงพยาบาลเลย พอช็อกหมอใหอ้อกซิเจน
ไดเ้ลย มนัไม่ตกใจเลยเห็นไหม ถา้เอง็ช็อกเด๋ียวน้ี เอง็จะตายเด๋ียวน้ีนะ หลวงตาอยูต่รง
นั้นนะ รักษาเอง็ไดห้มด เรามีความรู้สึกอยา่งน้ีตอนอยูบ่า้นตาด  

น้ีพอเห็นพวกโยมมาถามปัญหาน่ีเห็นไหม นัง่แลว้เป็นอยา่งนั้น นัง่แลว้เป็นอยา่ง
น้ีมนัเพราะอะไร เพราะ ๑.ปฏิบติัเอง เหมือนกบัอยูใ่นป่าห่างจากโรงพยาบาลหลายร้อย
กิโล พอกลวัวา่เจบ็ไขไ้ดป่้วยจะไปโรงพยาบาลไม่ทนั ไปถึงหมอจะอยูไ่ม่อยูก่ไ็ม่รู้ โอย๊ 
วิตกกงัวลไปหมดเลย อาหารกต็อ้งหากินเอง ทุกอยา่งกต็อ้งท าหมด  

น่ีไงเราถึงบอกวา่ปฏิบติั เราน่ี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ เราอยูก่บัครูบาอาจารยล์ุยไปเลย 
จะเป็นจะตายเด๋ียวอาจารยจ์ดัการให้ จะตายเด๋ียวเผาศพไปเลย มนัท าได ้๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
เห็นไหม แต่โยมท า เราถึงบอกวา่เวลาการประพฤติปฏิบติัไปการต่อสู้กบักิเลส ไม่ใหม้นั
มีช่องเลย ไม่ใหมี้เปอร์เซ็นตแ์มแ้ต่เปอร์เซ็นตเ์ดียวท่ีบอกวา่ “อยา่งน้ีกไ็ด”้ ไม่ใหมี้เลย ไป
เตม็ ๑๐๐ ใส่เลยไม่มีขอ้แม ้ไม่มีขอ้แมใ้ดๆ ทั้งส้ิน เพราะจะเป็นอยา่งนั้นไม่มี ลุยไปอยา่ง
เดียว  

ทีน้ีโยมไม่ได ้ เพราะอยา่งท่ีวา่น่ี เร่ิมตน้กภ็าระรับผดิชอบแลว้ ภาระทุกอยา่ง
พร้อมแต่กย็งัดี เห็นไหมเวลาหลวงตาท่านพดูบ่อย อยา่งนอ้ยกข็อปฏิบติัวนัละ๕-๑๐นาที 
มนัจะเป็นจริตนิสยัไปไง แต่ถา้มนัปัจจุบนัน่ีจนส้ินกิเลสไดม้นักสุ็ดยอด จะบอกวา่ถา้
อยา่งนั้นโยมกต็อ้งปฏิบติั ปฏิบติัเพื่อเป็นจริตนิสยัไปอยา่งนั้นหรือ ไม่ใช่  

ดูสิเราไปร้านอาหารท่ีไหนอร่อย เราไปกินอาหารเขามนัติดในรสชาติไหม จะขบั
รถกลบัไปกินอีกไหม? อยากเตม็ท่ีเลยเห็นไหม น่ีกเ็หมือนกนัถา้เราปฏิบติัไปแลว้ ถา้จิต
มนัสงบ มนัมีจริตนิสยัมนัฝังลงท่ีใจ เหมือนเราเคยไดกิ้นอาหาร ไดกิ้นอาหารท่ีดีมนัก็
อยากกินอาหารอยา่งน้ีอีก  
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ถา้จิตมนัลงสมาธิ จิตมนัมีหลกัฐานนะ แลว้มนักอ็ยากท าอยา่งน้ีอีก ถา้อยา่งนั้นมี
อยา่งน้ีนะ เวลาใครปฏิบติัมานะ ถา้จิตมนัมีพื้นฐานโดยท่ีเป็นสมาธิ เราสบายใจคือมนัพดู
ง่าย มนัพดูง่าย หมายถึงวา่มนัพดูไปแลว้ เหมือนเราพดูเร่ืองอาหารน่ีแลว้คนคนน้ีเคยกิน
อาหารมาแลว้ เห็นไหม พดูไป ประสบการณ์ท่ีเขาเคยกินมาน่ีเขาจะรับรู้ไดง่้าย แลว้เรา
อธิบายมนักง่็าย  

ถา้จิตเราเคยไดส้มัผสัตรงน้ี น่ีปัจจตัตงั ๑. ทุกคนท่ีนัง่ปฏิบติักนัอยูน่ี่ ทุกคนตอ้ง
สงสยั สมาธิจะเป็น อยา่งไร ปัญญาจะเป็นอยา่งไร ทุกคนสงสยัหมดนะ แลว้เวลาสงสยั
กบัสงสยัคุยกนั มนักง็งสิ แต่คนเราน่ีนะ เราเคยไปเจอ เราไปสมัผสัมาแลว้ใช่ไหม น่ี
ปัจจตัตงั สงสยัไหม สงสยั แต่กเ็คยเห็น พดูกนั เออ้ๆ น่าจะรู้ น่าจะเขา้ใจเห็นไหม น่ีค  าวา่
พดูง่าย  

ถา้หากเขาไดส้มาธิมา อะไรมา เออ้ พดูง่ายๆ ใช่ครับๆ จะเป็นอยา่งนั้นครับ จะ
เป็นอยา่งนั้นครับแลว้จะฟังไป เพราะอยา่งน้ีนะเวลาพระพทุธเจา้บอกเห็นไหม เราจะ
สอนเขาไดอ้ยา่งไร เพราะอะไร เพราะรู้อยูค่นเดียว แต่พอพระอญัญาโกณฑญัญะรู้ พระ
โมคคลัลานะรู้เห็นไหม เรามีพยานแลว้ เรามีพยานแลว้ แลว้พดูออกมาไดเ้ลย เพียงท่าน
พดูออกไปบางที 

เม่ือวานพวกนอ้งๆ พวกหลานๆ มาเยอะ เม่ือวานเขามาถวายเทียนกนั แลว้เรา
บอกเลยนะเราพดูอะไรน่ี เราจะโกหกอยา่งไรกไ็ด ้พวกเอง็ไม่รู้หรอก  เราจะโกหกอะไร
กไ็ดเ้พราะเขาไม่รู้หรอก เราถึงบอกวา่ถา้เราโกหกอะไรกไ็ด ้ เพียงแต่วา่ ถา้เขาศึกษา เขา
สมัผสัแลว้มาจบัผดิเรา เราจะพดูถึงวงการพระไง   

เม่ือวานเขามาถวายเทียน แลว้เราบอกเลยนะ เราบอกเห็นไหมถา้เป็นสจัจะความ
จริง สจัจะความจริง ธรรมมนัจะเหนือโลก คือมนัจะเหนือผลประโยชน์ ธรรมะน่ีนะ
เหนือผลประโยชน์ทั้งหมดเลย ผลประโยชน์น่ีเหยือ่ เหยือ่ของกิเลส ลาภสกัการะ โมฆะ
บุรุษตายเพราะลาภ ตายเพราะเหยือ่ แลว้ไอผ้ลประโยชน์น่ีคือเหยือ่ แลว้ถา้ครูบาอาจารย์
ท่ีมีธรรมะแลว้น่ียงักินเหยือ่อยูน่ี่นะ มนัจะเป็นธรรมะเหนือโลกไดอ้ยา่งไร  

เราบอกแลว้ เอง็เห็นไหมขา้งทาง เขาจะมีคตัเอาทไ์ปหมดเลย นัน่ล่ะประกาศจบั 
ประกาศจบัหมดเลย มีรูปหมดเลย  ประกาศจบัเพราะอะไร? เพราะเขาเอาส่ิงนั้นมาหา
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ลาภสกัการะ เพราะใหไ้ปเอารูปนั้นไปแลกอยา่งนั้น ไปแลกอยา่งนั้น น่ีมนัผลประโยชน์
ทั้งนั้น  

แลว้เอง็เอาธรรมะของพระพทุธเจา้น่ีนะมาหาผลประโยชน์กนั แลว้ธรรมะมนัจะ
เหนือโลกไดอ้ยา่งไร มนัต ่ากวา่โลกนะ เพราะเอาธรรมะ เอาธรรมของพระพทุธเจา้มาหา
ผลประโยชน์กนัน่ีมนัจะธรรมเหนือโลกไดอ้ยา่งไร  

พอพดูอยา่งนั้นไป เออ้ เขาพึ่งเช่าจตุคามมาใหแ้ม่เขาเหมือนกนั เรากบ็อกใช่ไหม
โคตรรวยเลยใช่ไหม เอง็เอาเงินไปใหเ้ขา เขารวย เอง็ไดก้ระเบ้ืองมาใช่ไหม ทุกรุ่นรวย
หมดเลย คนท ามนัรวย  

เดก็ๆ เม่ือวานเดก็ๆ หลานๆ มาเดก็ๆ  พยายามพดูใหเ้ขาสนใจไง พดูใหเ้ขาสนใจ 
เพราะธรรมดาสายเลือด สายเลือดไม่ค่อยฟังกนัหรอก ทีน้ีเม่ือวานมาครบเลย มาถวาย
เทียนเยอะมาก บอกเลย กจูะหลอกอยา่งไรกไ็ด ้เอง็จบักไูม่ไดห้รอก จะพดูอยา่งไรใหเ้อง็
ฟัง แนะเขาไปเร่ือยๆ  กห็ลาน ลกูของพี่ชายลกูของนอ้งชายเขารวมๆ กนัมา มาถวาย
เทียน อยา่งนอ้ยใหเ้ขาไดฉุ้กคิด ใหเ้ขาไดฉุ้กคิดนะ  

เวลาหลวงตาท่านจะพดูอยา่งน้ี ใหถ้ามวา่ ชีวิตน้ีคืออะไร ใหถ้ามวา่ทุกขน้ี์คือ
อะไร คือเราใหต้ั้งปัญหาถามตวัเอง พอตั้งปัญหาถามตวัเองป๊ับ ตวัเองมนัจะหาค าตอบไง 
เหมือนกบัทางวิทยาศาสตร์เห็นไหม เดก็มนัจะถามทุกเร่ืองเลย มนัอยากรู้อยากเห็นไป
หมด เรากต็อ้งพยายามใหม้นัมีปัญญาข้ึนมา ถา้เดก็มนัไม่ถามเลยไม่ศึกษาเลยไม่คน้ควา้
เลย เดก็มนักจ็ะไม่มีปัญญา 

แต่เราไม่ถามอยา่งนั้น เราเป็นผูใ้หญ่แลว้เราถามเลย ถามตวัเองน่ี ชีวิตน้ีคืออะไร 
ทุกขน้ี์มาจากไหนแลว้จะหาของเราเอง หาจากภายในน่ีมนัแกจ้ากภายใน ไม่งั้นเราจะไป
หาจากภายนอก โลกเป็นเร่ืองขา้งนอกนะ เร่ืองของโลก คือเร่ืองของการสมัผสั เร่ืองของ
ธรรมคือเร่ืองของภายใน  

พระพทุธเจา้พดูซ้ึงมาก ในสโมสรสนันิบาต ทุกดวงใจวา้เหว ่ 

ในสโมสรสนันิบาตนะ ไม่ใช่ในบา้นเรานะ ในหอ้งในหบัเราเหงาๆ เออ น่าจะ
ทุกขอ์ยู ่ไอน่ี้ในสโมสรสนันิบาตเลย ก าลงัชนแกว้กนัน่ีแหละ แต่ทุกดวงใจวา้เหว ่โลกน้ี
เกิดมาวา้เหวห่มด ไม่มีดวงใจดวงไหนเลยท่ีมีความสุข ไม่มี  
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พระพทุธเจา้พดูอยา่งน้ีพระพทุธเจา้กลา้ประกนั แลว้เรากเ็ช่ือ แลว้เราเอาค าน้ีมา
พดูบ่อย แลว้ประกนักบัพวกโยมๆ  โยมๆ หลายคนมากมาหาเรานะไม่เคยรู้จกัทุกข ์ เรา
ไล่จนจนหมด  

มนัมีมาคู่หน่ึง (โทษนะ) วยัรุ่นก าลงัมีความรักมากเลย ไม่รู้จกัทุกขห์รอก ๒ คน
มาคุยกนั ไม่รู้จกัทุกข ์บอกเป็นไปไม่ได ้ เป็นไปไม่ได ้ ไล่ไปไล่มา ยอม เพราะเขามากนั
เยอะแลว้พรรคพวกเพื่อนมาจากนครปฐม  สงสยัเขาคงจะเป็นแบบวา่ ๑.มีฐานะดว้ย ๒.
ก าลงัรักกนันะ  

แลว้เพื่อนเขาคุยกนัวา่มีความทุกข ์ เขาไม่เช่ือ มาหาเราเขากเ็ถียง ๒ คนช่วยกนั
เถียง ไม่ทุกขห์รอก ทุกขไ์ม่มี ไม่รู้จกัทุกข ์ไล่ไปเร่ือยไล่ไปเร่ือยไล่ไป เป็นไปไม่ได ้ 

แมแ้ต่อาหารเรานะ มาไม่ทนัใจ เรากทุ็กขแ์ลว้ สัง่อาหารนะ ถา้อาหารมาไม่ทนัใจ
นะ ยิง่ปัจจุบนัน้ี ดูสิ รถติดนะ รถติดแลว้ปวดทอ้งทุกขไ์หม แลว้บอกวา่ไม่ทุกข ์ มนั
เป็นไปไม่ไดห้รอก แค่ขบัถ่ายกทุ็กขจ์ะตายแลว้ บอกไม่ทุกขเ์ป็นไปไม่ไดเ้ลย คนไม่ทุกข์
ไม่มีหรอก  

ทุกขแ์ต่ไม่ซ่ือสตัย ์ ไม่ยอมรับความจริงแลว้ไม่เห็นอริยสจั ไม่รู้พระพทุธเจา้บอก
วา่อริยสจันะ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขเ์ป็นความจริง น่ีวทิยาศาสตร์เห็นไหม บอก
ศาสนาพทุธน่ีทุกขนิ์ยม ไม่ใช่สจัจะนิยม มนัเป็นความจริงนะ  

ดูสิ ทางตะวนัตก เขาพยายามรัฐสวสัดิการ แลว้คนเฒ่าคนแก่วา้เหวม่าก เหงามาก 
ทุกขม์าก รัฐสวสัดิการฟังสิ ทุกอยา่งพร้อมหมด ทุกอยา่งมีบริการหมดเลย ในการ
ด ารงชีวิตน้ีไม่ทุกขเ์ลยนะ เขาดแูลรักษาหมดเลย แต่นอนโอดโอยนะ  

เช่นหลวงตาท่านวา่เห็นไหม ตึกร้อยชั้นไปนอนโอดโอยอยูบ่นตึกชั้นท่ีร้อยนัน่ 
สวสัดิการมีพร้อมหมดแต่หวัใจมนัทุกข ์ คือเอาเร่ืองสวสัดิการเร่ืองโลกช่วยเหลือกนัได้
นะ แลว้ทางตะวนัตกน่ี เขาศึกษามาเขามีปัญญามา เขาพยายามจะคิดไง คิดวา่ใหเ้รา
ด ารงชีวิตไปกนัใหไ้ด ้และด ารงชีวิตกนัแบบทุกขน่ี์ไง  

แต่ในศาสนาเราเห็นไหม ถา้มองนะขาดแคลนเห็นไหม ดูสิน่ีกไ็ม่สมประกอบ น่ี
กไ็ม่สมประกอบแต่สุขนะ ท าไมบริขาร ๘  คนจนผูย้ิง่ใหญ่ สมบติัมีบริขาร ๘  หาเงินเขา้



 คณะศรัทธา ๒๙ ก.ค. ๕๐   ๒๐ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

คลงัหลวงเป็นหม่ืนๆ ลา้น มีอะไรมีบาตร มีจีวร มีสงัฆาฏิ มีอะไรเป็นสมบติั ไม่มีสมบติั
ส่วนตวัเลย เพราะอะไร เพราะสมบติัมนัสมมุติ ตายตูมทีเดียว  

ดูอยา่ง โตเทยยพราหมณ์ ฝังไวเ้ตม็เลย เกิดเป็นสุนขัไปเฝ้าอยู ่ เพราะอะไร เพราะ
จิตมนัผกูพนั โตเทยยพราหมณ์  เป็นโยมกต็ระหน่ี ตายไปเกิดเป็นสุนขักต็ระหน่ี แลว้
พิสูจน์กนั ไปขดุเอานะ ขดุมาเลย ทองค าทั้งนั้นเพราะสมยันั้นไม่มีธนาคาร เศรษฐีใส่ไห
ฝังดินหมดล่ะ แลว้ฝังดินเป็นคนฝังไวไ้ม่บอกใคร ตายไปแลว้ตวัเองกย็งัจะสมัพนัธ์อยู ่
มาเกิดเป็นสุนขัเฝ้ามนั  

พระพทุธเจา้บอกเลยน่ีโตเทยยพราหมณ์ บอกลกู ลกูไม่เช่ือ ลกูไม่เช่ือกใ็หเ้รียก
มนัวา่พอ่ แลว้เล้ียงอาหารมนั รับรองใหดี้ แลว้ขอ พอขอไปตะกยุนะ เอาคนใชข้ดุ คนใช้
ขดุเจอไหทองค าเลย เราคิดนะมนัน่าสลดใจนะ มนัเป็นโทษไง ถา้ใชเ้ป็นประโยชนม์นั
จะเป็นประโยชน์  น่ีเราเป็นเจา้ของมนันะ พอเป็นเจา้ของเพราะความผกูพนั ตายไปควร
จะไปดีกลบัตอ้งมาเฝ้ามนั  

แลว้พอเฝ้ามนั มนัเป็นทาสนะ เราท าตวัเป็นทาสไม่ไดใ้ช่ไหม เราท าตวัเป็นทาส
ไม่ได ้ เราเกิดไดเ้ป็นเพราะจิตเป็นธาตุรู้ เป็นส่ิงท่ีมีชีวิต น่ีถา้เกิดข้ึนมา เกิดเป็นตุ๊กแก 
จ้ิงจก เกิดเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตไปเฝ้ามนั แต่น่ีเกิดเป็นสุนขั ใจน่ีส าคญัมากเลย ไปผกูพนัมนัไง  

แต่ถา้เราเสียสละไป เราท าผลประโยชนข้ึ์นมา โอโ้ฮ จากใจดวงน้ีไปเกิดเป็น
เทวดา อินทร์ พรหม เพราะการเสียสละอนันั้นแต่กิเลสมนัท าไม่ได ้ แต่ถา้เห็นโทษอยา่ง
นั้น พอเห็นโทษอยา่งนั้นป๊ับ ถา้เราเป็นเจา้ของมนัหรือเราบริหารมนัเห็นไหม อยา่งท่ีวา่ 
ถา้เราไม่มีจิตท่ีเป็นสาธารณะนะ  

เน่ียไม่กลา้พดูหรอก อยา่งของน่ีบางทีนะ วนันั้นมาจากโพธารามโกรธมาก มาถึง
เสียงดงัมากเลย เสียงดงัมากมาจากไหนไม่รู้ แลว้เอาของมาถวายไง เราบอกนะไอน่ี้ไอท่ี้
โกดงัท่ีคลองเตยมีมากกวา่น้ีอีก แต่มนัท าบุญไม่ได ้ โยมเป็นคนเอามนัมานะ เราบอกวา่
ของแบบน้ีมนัไร้สาระนะ ไม่ใช่เอาของมาท าบุญแลว้ คิดวา่เอาของมามากมานอ้ย แลว้
คิดวา่ตรงนั้นจะเป็นประโยชน์นะ  

ไปดูโกดงัสินคา้ท่ีคลองเตยสิมนัเป็นโกดงัๆ เลย  มนัเป็นประโยชน์ไหม มนัเป็น
ประโยชน์เพราะคนมีใจศรัทธาแลว้เอามนัมานะ ของน่ีไม่มีประโยชน์เลยมนัเป็นแร่ธาตุ
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นะ แต่หวัใจของมนุษยน่ี์มนัเสียสละแลว้มนัหามา แลว้เอามาถวายนะ ถวายส่ิงน้ีส่ิงน้ีมนั
เป็นบุญกศุล  

เสียงดงัมากมาถึงเสียงดงัมาก เราจะบอกวา่คนไม่เคยท าบุญไง คนไม่เคยท าบุญ 
เสียสละอะไรหน่อยหน่ึงมนัเร่ืองใหญ่มาก ตอ้งเสียงดงัหน่อย ใครเสียงดงัมาจะบอกเลย 
ในคลงัสินคา้มีมากกวา่เอง็ ไปดูโลตสัสิ มนัเตม็บริษทัเลย มนัไม่มาหากหูรอก มีแต่คน
ไปซ้ือมาถวาย หวัใจคนยิง่ใหญ่ สมบติัเป็นแค่สมบติัเท่านั้น  

น่ีจะบอกวา่ถา้มีจิตใจสาธารณะมนักลา้พดูอยา่งน้ี แลว้ใครมาน่ีเอด็ ถา้มาน่ีเอด็ 
แลว้เวลาโทษนะ บางทีคนทุกขค์นยากนะ บอกมาเลยอยากท าบุญไม่ท าบุญ ขา้วทพัพี
เดียวท าไมท าไม่ได ้ ขา้วทพัพีเดียวเห็นไหม น่ีท่ีใส่บาตรพระสารีบุตร คนจนทุคตะ
เขญ็ใจ แลว้เคยใส่บาตรพระสารีบุตรแค่ทพัพีเดียว เวลาจะมาบวช ไม่มีใครบวชให ้ คน
จนน่ะ ทุกคนเมินหนา้หนี  

พระพทุธเจา้เลง็ญาณเห็นวา่จะมีบารมีเป็นพระอรหนัตไ์ง ประกาศถามเลย  

“ทุคตะคนน้ีเคยมีบุญคุณกบัใคร?”  

พระสารีบุตรยกมือเลย “เคยมีบุญคุณกบัเกลา้กระผมครับ”  

“มีบุญคุณอะไร?”  

“เคยใส่บาตรผมหน่ึงทพัพี”  

เพราะใส่บาตรทพัพีนั้น “อยา่งนั้นพระสารีบุตรบวช”  

พอบวชข้ึนมาน่ี โห ผูเ้ฒ่าแลว้เป็นคนท่ีมีความพยายาม ในพระไตรปิฎกนะ ภิกษุ
บวชผูเ้ฒ่าน่ียากมากเลย ปฏิบติัยากแลว้กส็อนยาก แต่ยกเวน้ภิกษุผูเ้ฒ่าองคน้ี์ เพราะ
พระพทุธเจา้ถามพระสารีบุตร  

“สารีบุตร สทัธิวิหาริกของเธอ สอนดี สอนไดง่้ายหรือไม่”  

“ง่ายครับ ไดค้รับ”  
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ส าเร็จพระอรหนัต ์ น่ีถึงบอก จะมาคิดวา่เราไม่มีขา้วของ แลว้จะมาท าบุญไม่ได ้
ไม่ตอ้งหรอก เพราะพระพทุธเจา้สอนอยา่งน้ี อนุโมทนาทานกไ็ด ้ เห็นเขาท าบุญกศุล ดี
ใจกบัเขาไดบุ้ญแลว้นะ  

ทีน้ีกิเลสน่ีมีบุญตรงไหน กิเลสของเราน่ีนะไม่ค่อยยอมรับใครใช่ไหม อยากจะ
แข่งขนั แต่ถา้เราเห็นคนท าคุณความดีแลว้สาธุกบัเขา น่ีบุญแลว้ บุญน่ีหาไดง่้ายๆ หาได้
ทัว่ไปหมดเลยถา้คนรู้จกัหา  แต่คนไม่เขา้ใจหามนัจะหาแต่กิเลสไง หาท่ีกิเลสวา่เขา
ท าบุญ พวกกจูะท ามากกวา่มึง มึงเท่าไหร่ กจูะท าเท่านั้น หากิเลสกนั  

ทั้งๆ ท่ีจะท าบุญน่ีแหละ แต่ถา้เขาท าบุญนะ สาธุ สาธุ สาธุจริงๆ นะ อยา่สาธุท่ี
ปากนะ สาธุจริงๆ ดว้ย ถา้สาธุออกมาจากใจทุกอยา่งออกมาจากใจ ถา้ออกมาจากใจแลว้
ไม่กลวัผ ี ไม่กลวัอะไรเลย เพราะออกมาจากใจ ใจคิดอยา่งอ่ืนไม่ได ้ แต่น่ีออกมาจาก
อาการของใจไม่ใช่ใจ  

ส่วนใหญ่ออกมาจากกิเลส กิเลสมนัตบแต่งแลว้  กิเลสมนัอนุญาตแลว้ถึงพดู
ออกมาได ้ ถา้กิเลสไม่อนุญาตพดูไม่ได ้ ถา้กิเลสไม่อนุญาตนะ จะพดูอยา่งนั้นไม่ได ้ มนั
ขดัใจมนัไม่ยอมเลย แต่กิเลสอนุญาตค่อยๆ พดูออกมาหน่อยหน่ึง ไม่อยา่งนั้นไม่ยอม
กิเลสมนัคุมหวัอยู ่(อยา่หวัเราะเอง็ดว้ย)  

ถา้ปัญญาวิมุตติมนัจะเห็นอยา่งน้ี เพราะมนัจะเห็นธรรมารมณ์ เห็นธรรมารมณ์ 
เห็นอาการของใจ ระหวา่งใจกบัอาการของใจมนัจะปล่อยวางกนัอยา่งไร แลว้เป็นชั้น
เป็นตอนเขา้ไป แลว้มนัปล่อยมนัขาดอยา่งไร มนัท าลายอยา่งไร น่ีไงพระอรหนัตถึ์งบอก
วา่คิดอกศุลไม่ไดไ้ง เพราะความคิดเกิดจากใจ แลว้มนัคิดเป็นอกศุล มนัคิดเป็นกิเลส คิด
เอาไฟเผามนัมนัจะคิดไดอ้ยา่งไร มนัคิดไม่ไดห้รอก  

อยูดี่ๆ เอาไฟจ้ีเราเป็นไปไม่ไดห้รอก เวน้ไวแ้ต่เผลอมองไม่เห็นเดินไปชนมนั แต่
คนเอาไฟมาจ้ีเราโดยท่ีรู้สึกตวัน่ีไม่มีใครท านะ ใจกเ็หมือนกนัถา้มนัสะอาดแลว้นะ แต่น่ี
เพราะเราไม่รู้ เราไม่รู้วา่ไฟนะท่ีเราจ้ีกนัอยูน่ี่ ไม่รู้วา่ไฟ จ้ีทุกวนัเลย อา้ว ไม่จ้ี คิดข้ึนมา
ทุกขท์ั้งนั้น คิดข้ึนมากจ้ี็ทีหน่ึงๆ เอาไฟเผาตวัตลอด ไม่รู้  

แลว้ถา้มนัรู้นะ ไม่มีใครท าไดห้รอก แต่มนักวา่จะรู้กบัไม่รู้น่ีต่างกนั ไม่รู้น่ีคือมนั
เป็นสญัชาตญาณไปกบัมนัหมดเลย รู้คือมนัคิดแลว้มนัทนั น่ีไงท่ีวา่สติเป็นอตัโนมติัไง 
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สติเป็นอตัโนมติัหมด คิดอะไรรู้ทนัหมดเลย รู้ตลอดเพราะอะไร? เพราะมนัเสวยอารมณ์ 
จิตกระเพื่อมรู้ทนัหมด น ้าอยูป่กติแลว้น ้าไหวตวัน่ีท าไม่จะไม่รู้  

น ้าไหวตวัคือความรู้สึก     ความคิดเกิดไง ถา้มนัความคิดอยูโ่ดยธรรมชาติของ
มนั เหมือนมนัไม่คิดเห็นไหม อยา่งท่ีหลวงตาบอกวา่ เวลาเดินไปมนัไม่ออกรับรู้นะเดิน
ตก พลัก่!ไง เดินไปเดินโดยสญัชาตญาณไม่รับรู้อะไรเลยนะ ท่ีวา่เผลอๆ ไม่เผลอหรอก 
ไม่เผลอในอริยสจัแต่เผลอในขนัธ์ เผลอในสญัญา เผลอในขอ้มูล  

เพราะขอ้มูลมนัอาการของใจ ตอ้งเอาใจออกมารับรู้มนั แลว้ถา้มนัถอนกลบัมาอยู่
ในตวัมนัเอง อยูใ่นนิพพาน มนัจะไม่รู้อะไรเลยอยูข่องมนัอยา่งนั้น น่ีน ้ าน่ิง แต่เวลามนั
จะออกรับรู้น่ีมนัตอ้งกระเพื่อม มนัตอ้งเสวยอารมณ์ ตอ้งรับรู้เพื่อจะส่ือความหมายกนัอยู่
ในขนัธ ์แลว้ออกมาน่ี สติพร้อมหมด  

ทีน้ีท่านบอก ท่านอยูข่องท่านเฉยๆ  เผลอไม่ไดเ้พราะท่านไม่คิดเอง ท่านไม่คิด
ไม่ออกมากินเหยือ่ ท่านอยูข่องท่านเฉยๆ แต่ไม่เผลอหรอก นัน่อตัโนมติั เวลาถา้จบ
กระบวนการแลว้จะเป็นอยา่งนั้น จิตมนัเป็นอิสระ อิสระอยา่งนั้น แต่ของเราไม่อิสระ 
ของเรามนัเหมือนกบัคตัเอาทม์นัสบัแลว้ ไฟมนัจะวิ่งตลอด  แลว้มนัจะวิ่งเขา้ไปใน
เหตุการณ์ต่างๆ   มนัจะหมุนของมนัไป  

(สมควรแก่เวลาไหม อา้ว มา) 

โยม :   ถา้เกิดเรา คือกิเลสน่ีมนัยิง่ใหญ่มาก   เวลาเราพลาดท่ามนัน่ี เกิดวา่เราไม่
ทนัชาติน้ีเน่ีย เราจะสามารถไปปฏิบติัธรรมในภพอ่ืน สมมุติถา้เกิดเราอยูใ่นภพท่ีภูมิมนั
ต ่าลงไป มนัจะทนัไดไ้หมครับ 

หลวงพ่อ :  กิเลสมนัยิง่ใหญ่มาก มนัควบคุมใจไวใ้ช่ไหม แต่อยา่งน้ีถา้เราท าอยา่งน้ี 
มนักต็อ้งอธิฐานนะ เราพดูบ่อย บางทีเรากก็ลบัมา เราเดินจงกรมนะ เรากส็ลดใจ
เหมือนกนั เพราะเราสบประมาทพวกน้ีไปเยอะ บอกวา่  

“พวกเอง็จะไปเกิดยคุพระศรีอริยเมตไตรยน่ี เอง็คิดวา่เอง็จะไปไดไ้หม? เอง็
ไม่ไดตี้ตัว๋แลว้เอง็จะไปหาเขาไดไ้ง”  
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น่ีไงเราไม่ไดอ้ธิฐานไว ้ไม่ไดท้  าบุญอุทิศส่วนกศุลถึง คือไม่ไดต้ั้งปรารถนาไง ถา้
เราตั้งปรารถนา มนัตอ้งปรารถนานะ แลว้เราท าบุญถึง ดสิู ถา้เราไม่ตั้งปรารถนา หลวง
ตาท่านท าบุญกศุล เรากน็ัง่นอนจมกนัอยูน่ี่แลว้เราจะไดอ้ะไรดว้ยล่ะ ถา้เราไปท าบุญกบั
ท่าน เราไปขวนขวายกบัท่าน เราร่วมบุญกบัท่านไป น่ีถึงกนั  

น่ีกเ็หมือนกนัถา้จิตมนัมีอ  านาจเหนือนะ ใช่มนัมีเหนือนะ เรากป็ฏิบติัอยา่งน้ี 
แลว้เวลาตอ้งฝึกไง น่ีเวลาฝึกนะสงัคมโบราณของชาวพทุธไงใหคิ้ดถึงพระตลอดเวลา 
เวลาเราจะตาย คิดถึงพระมนัไปดีไง ส าคญัมากเลยออกจากบา้นแต่งชุดอะไร น่ีววั
ปากคอกหลวงตาท่านพดูอยา่งนั้น  

เวลาเปิดคอกววัออกก่อน อารมณ์ความรู้สึกสุดทา้ย เวลาเราตายไปเราอยูก่บั
อารมณ์อะไร มนัจะเกิดตรงนั้น ถา้เราอยูก่บัอารมณ์ท่ีดีจะเกิดดี เกิดดี เกิดดี แลว้พอดีไป
น่ี เราเปรียบอยา่งน้ีนะ เราเปรียบเหมือนเกลืออยูใ่นภาชนะ    ถา้ใส่น ้ามากเกลือมนักเ็จือ
จาง  ถา้น ้ านอ้ยเกลือมนักเ็ขม้ขน้ น่ีกเ็หมือนกนั กรรมมนัมีอยูแ่ลว้ ดีและชัว่  

ถา้เราเพิ่มน ้ามากๆๆๆ ข้ึนไป มนักเ็จือจางไปๆ เราจะบอกวา่ ถา้เราตายไป  เราตั้ง
สติไว ้ มนัเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหมแลว้แต่ เรากป็ฏิบติัของเราไปเร่ือยๆ  ถา้
เราสร้างวาสนาตั้งแต่ตอนน้ี แลว้เรามีคุณสมบติัอยา่งน้ี ถา้เกิดเป็นเทวดากล็งมาฟังเทศน์ 
พระอริยบุคคลถึงท่ีสุดได ้ 

ถา้เราไม่มีความคิดอยา่งน้ีเกิดเป็นเทวดาเหมือนกนันะ แลว้ไปเสพสุขรอหมด
ชีวิต เทวดากไ็ปฟังเทศน์กนั น่ีกเ็หมือนท่ีเราวา่น่ี พวกน้ีมีปัญหาไปวดั เขาโอย๊ 
พระพทุธเจา้สอนใหป้ล่อยวาง มนันอนกนัอยูบ่า้น ปล่อยวางหมดเลย แลว้ตายกต็ายไป
เฉยๆ นะ เทวดากเ็หมือนกนัถา้เขามีวาสนาเขาไม่สนใจหรอก แต่ถา้มีวาสนาเขาไดส้ร้าง
บุญกศุล  

ดูสิ หลวงปู่ มัน่รับทุกคืนเลย น่ีลงมาๆ ถา้เราตั้งเป้าเราไว ้ เราฝึกใจเราไว ้ เราใฝ่ดี
ไง เราไปเกิดสถานะไหนๆ มนักใ็ฝ่ดี แต่เร่ืองพลาดพลั้งไปขา้งล่างน่ีนะ ไปตกนรกอเวจี
น่ี   อยา่งน้ีมนัอนนัตริยกรรม มนัพวกท ากรรมหนกัๆ ดูอยา่งเทวทตัมนัไปอยา่งนั้น  ถา้
มนัไม่อยา่งนั้น ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก  
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เราตั้งใจไวน่ี้ฝึก ทุกอยา่งอยูท่ี่การฝึก เราฝึกดูจิตเรา ดูท่ีใจ อยา่ไปตกใจไง ตกใจน่ี
เวลาตกใจ ไปหมด เราฝึกไม่ใหต้กใจ มีอะไรเรามีสติ ถา้ตายตายพร้อมกบัสติน่ี ไม่ไป
ไหนหรอก ตอ้งฝึกไวต้ั้งแต่ตอนน้ี พยายามฝึกของเราไว ้ เพราะอะไร เพราะมีครูบา
อาจารย ์พระพทุธเจา้เป็นเคร่ืองการันตียนืยนั  

โยม :   คือหมายถึงวา่เราพยายามฝึกใหเ้ป็นนิสยั เป็นความเคยชิน เป็นอะไรท่ีฝัง
อยูอ่ยา่งน้ี...  

หลวงพ่อ :  ถกูตอ้ง มนัมีนะ พดูเร่ืองกรรมนะ ท่ีวา่เวลาใกล้ๆ ๆ ถา้ไม่ไดฝึ้กไว ้แลว้ถา้
มีกรรมถึงท่ีสุดแลว้ มนัตอนสุดทา้ยน่ีกรรมนิมิตมา มีมานะตอนอยูโ่พธาราม ลกูศิษยเ์ป็น
ทหารนะ แม่หลบัตาไม่ไดเ้ลย หลบัตาไปมีแต่อูหู้นอนไม่ได ้กลวัจนตวัสัน่ แลว้คนไม่ได้
นอนทุกขไ์หม?  

เขาพามาหาเรา พอพามาหาเราน่ีเรากบ็อกวา่ เขาเล่าใหฟั้งก่อนใช่ไหม แลว้พอฟัง
ไปลกูอาย ลกูบอกแม่คิดเพอ้เจอ้ไปเอง เราบอก “เอง็อยูเ่ฉยๆ สิ คนเพอ้เจอ้ไดไ้งกลวั
ขนาดน้ีเพอ้เจอ้ไดย้งัไง” เราบอกอยูเ่ฉยๆ  เราบอกใหโ้ยม ใหแ้ม่ถวายสงัฆทานใหแ้ม่
ตั้งใจถวายสงัฆทานเรา  

แลว้เราสัง่นะ ค าพดูค าน้ีใครฟังแลว้คิดวา่เราพดูโออ้วด แต่ไม่ใช่นะ ค าพดูน่ีเรา
จะพดูต่อเม่ือมนัจ าเป็น ต่อเม่ือคนไม่มีทางออก โยมจ าไวใ้หดี้นะ โยมขนลุกโยมท าบุญ
กบัเรานะแลว้เวลาถา้โยมหลบัตาลงเห็นอะไรนะ บอกวา่ท าบุญกบัเราใหม้าเอาท่ีเราน่ี คือ
คนมนัถึงตอนนั้นไม่มีทางออกไง  

พอเห็นอะไรเขา้มาเห็นผเีห็นจะเขา้มาท าร้ายน่ี บอกวา่ท าบุญกบัเรา แลว้ใหผ้นีั้น
ทุกๆ อยา่งนั้นมาเอาท่ีเรา อุทิศส่วนกศุลมาใหเ้ราน่ี ท าบุญป๊ับกลบัไปเงียบเลย ท่ีวดัโชค
นั้น มีอยูค่นหน่ึงไม่เอย่ช่ือ นุ่งผา้ไม่ไดร้้อนหมดเลย แลว้ลกูหลานอายกั้นฉากไว ้แลว้กม็า
หาเรา  

เราบอก เอง็กลบัไปนะ ตอนเชา้เราบิณฑบาตผา่นหนา้บา้นเขา เอง็บอกเอง็เอาขา้ว
ไปใหผู้ใ้หญ่ของเอง็อธิฐาน แลว้เอง็มาใส่บาตรก ู แลว้เรากบิ็ณฑบาตไป เชา้เขามาใส่
บาตรเขากรั็บรู้กนั เพราะคุยกนัแลว้เขากม็าใส่บาตร ไม่เกินอาทิตยห์ายปกติ  
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จากเดิมท่ีใส่เส้ือผา้ไม่ไดน้ะ ใส่เส้ือผา้ร้อนหมดเลยเหมือนกบัห่มไฟ ตอ้ง(โทษ
นะ)เปลือยกายแลว้เขากเ็อาฉากกั้นไว ้ นัน่เวลากรรมมนัมา เราจะบอกวา่ถา้กรรมนิมิต 
คนไม่เช่ือนะ คนไม่ไดท้  าอะไรไวไ้ม่เช่ือหรอก เวลาตวัเองโดนแลว้จะรู้จกั  

เหตุการณ์อยา่งน้ีเราเจอมาเยอะ แลว้กแ็กม้าเยอะ เราแกข้องเรามาเองเร่ือยๆ 
เพราะ เรามัน่ใจเร่ืองใจของเรา แต่น้ีเร่ืองน้ีมนัเป็นเร่ืองความทุกขข์องคนไง เป็นความ
ทุกขส่์วนตวั เป็นความทุกขข์องเขา แลว้เรามีปัญหาเราจะแกข้องเราไป มีมาหาเร่ือยอยา่ง
น้ี  

...มนัพามานะ มาจากมหาชยั ทีแรกเขาไม่บอกหรอก เขาเป็นนกัเขา้เจา้เขา้ทรง
ใหญ่เลยนะ แลว้เขาไปเท่ียวป่า แลว้กไ็ปลม้ตึงมนัโดนทบัอีกทีหน่ึง แลว้ช่วยตวัเองไม่ได ้
มาหาเราไง ท าอยา่งไรกเ็ถียง ท าอยา่งไรกเ็ถียง เราใส่ๆ พอถึงบอกท าอยา่งน้ีหกัป๊ับ เขาก็
หกัคอเด๋ียวนั้นลม้เลยกอ็อกไง  

มนัมีผทีบัอีกทีหน่ึง แลว้กก็ลบัไป แลว้อีกไม่ก่ีวนั พวกท่ีพามากก็ลบัมาหาเรา 
หลวงพอ่รู้ไหมท่ีพามาในวนันั้นนะ นัน่เป็นเจา้พอ่ศาลใหญ่เลย เป็นเจา้พอ่ศาลใหญ่เลย
นะลกูศิษยล์กูหาเยอะแยะเลย ถึงท่ีสุดแลว้ตวัเองโดนผเีขา้อีกทีหน่ึง แกไ้ม่ได ้วิง่มาหาเรา
ทั้งๆ ท่ีตวัเองกเ็ป็นเจา้พอ่ใหญ่ ไปเจอโดนทบัอีกทีหน่ึง ...มนัพามา  

เห็นอยา่งน้ี แต่ถา้เราไม่ฝึกไว ้ อะไรไว ้ เราท าของเราไวไ้ด ้ เพราะประสาเรานะ
พวกเราน่ี เราน่ี๕๐ : ๕๐ กนั เพราะเราท า เรากไ็ม่สร้างอะไรวิกฤตไง ถา้คนสร้างอะไร
วิกฤตไว ้เวลากรรมนิมิตมนัมา มนัมาเองเลย น่ีไง กัมมะพันธ ุกมัมะปะฏิสะระโณ กรรม
มนัเป็นเผา่พนัไง เราสร้างเองเราท าเองทุกอยา่งเราท าของเราเองนะ ดีเรากท็  า ชัว่เรากท็  า 
แลว้มนัจะใหผ้ลกบัทุกๆ คน  

อยา่งนั้นถา้พดูอยา่งน้ีเรามัน่ใจตรงน้ีแลว้นะ เวลาเราปฏิบติัเราจะองอาจกลา้หาญ
เพราะในการท าความดีในโลกน้ีไม่มีอะไรดีเท่าน้ี ไม่มีอะไรในโลกน้ี ดีเท่ากบัปวดๆๆๆ   
ไอป้วดๆๆๆ น่ีดีท่ีสุดในโลก แต่มนัหายไดน้ะ มนัสู้ไดม้นัชนะไดม้นัผา่นไดแ้ลว้มนั
ส้ินสุดกนัได ้แต่ถา้เราไม่เผชิญกบัมนั เราไม่สู้มนั เราไม่ต่อสู้มนัเราจะแพต้ลอดไป    
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เราตอ้งสู้กบัมนัผา่นมนัจนชนะมนั  เหยยีบย  า่มนัไปเลย เหยยีบหวัมนัไปเลย ถา้
เราไปเผชิญหนา้กบัมนัแลว้ไม่สู้มนั แพม้นัจะแพอ้ยา่งน้ีตลอดไป แลว้จะตอ้งเกิดตาย
ตลอดไป แต่ถา้มีก าลงัใจแลว้ต่อสู้มนัเหยยีบมนัย  า่มนัไปเลย แลว้เราจะชนะมนั  

แลว้ชนะไดด้ว้ย ยนืยนัไดจ้ากครูบาอาจารย ์ ดูสิหลวงตาท่านพดูนะ ตวัเองเป็น
เหมือนหวัตอ ไฟเผาหวัตอคิดดูสิเหมือนไฟลุกท่วมตวั มนัทุกขข์นาดไหนสู้มนัไดย้งัไง 
นัง่อยา่งน้ี แลว้เหมือนเอาไฟสุมตวัเราเลย แลว้ท่านกผ็า่นมาแลว้  

มนัตอ้งเดด็ขาดอยา่งนั้น องอาจอยา่งนั้น มนัตอ้งผา่นมาอยา่งนั้น แลว้เวลาคนท า
เขา้ไปท ามนัถึงจะรู้ เวลาท่านพดูเราฟัง ไปดูแต่ตวัเลขธนาคารเขาไง แต่ตอนท่ีเขาหาเงิน
มาฝากไม่เห็น เห็นแต่ตวัเลขของเขา แต่เขาทุกขย์ากมาขนาดไหน เขาท างานมาขนาด
ไหน กวา่จะไดเ้งินมาขนาดนั้นแลว้เอามาฝากธนาคาร  

แลว้เรากไ็ปดูแต่ตวัเลขธนาคาร เปิดธนาคารเขาด ู แลว้เขาทุกขข์นาดไหน เห็น
ตวัเลขกอ็ยากไดต้วัเลข ท าแต่ตวัเลข กเ็พอ้ฝันกนัเอาตวัเลข แต่ไม่รู้เลยวา่หาเงินกนั
อยา่งไร ท ากนัอยา่งไร เองเงินนั้นมาฝากธนาคารอยา่งไร  

แลว้ตอนน้ีท่านเอาแต่ตวัเลขมาโชว ์ เท่ห์ทุกวนัๆ  คนกโ็อโ้ฮฮือฮาตวัเลขใหญ่เลย 
แต่วิธีการท่ีต่อสู้ท่ีพยายามต่อสู้มา เราตอ้งกลบัไปตรงนั้นเราถึงจะท าของเราได ้ เราตอ้ง
กลบัไปท่ีวิธีการ กลบัไปหาเงินหาทองของเราแลว้ตวัเลขมนัมีเอง ไม่งั้นเงินมนัมีอยูแ่ลว้ 
ตวัเงินมนัมีอยูแ่ลว้ตวัเลขท าไมมนัไม่ข้ึน  

ไอน่ี้เงินมนัวา่งเปล่าแต่จะเอาตวัเลขมนักเ็ป็นอยูเ่ป็นเลขแดง เนาะแค่น้ีเนาะ เออ 
เอาละ  

 
 
 
 
 


