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 ... อธิบาย เพราะตอนท่ีอ่านกไ็ม่รู้เร่ือง เพราะอยากหาทางลดัเหมือนกนั อยาก
หาทางลดันะ อยากหาทางออก อยากหาทุกอยา่ง แลว้ไปอ่านเซนนะ ขอ้ไหนมนัฝังใจไว้
มนักจ็บัไว ้แลว้ เซนกบ็อกวา่อยา่ใหติ้ดกาลเวลา ดูนิสยันะ เหมือนหลวงตาท่านวา่ ถา้คน
มีนิสยั คนมีนิสยั มนัจะตรงต่อเวลา  

 การตรงต่อเวลาน่ีนะเป็นบารมีอนัหน่ึงนะ การตรงต่อเวลาการท างานตามเวลา 
แลว้นิสยัเรากเ็ป็นแบบนั้น จะท าอะไร เวลาน่ีเป๊ะเลย ขอ้วตัรปฏิบติัตอ้งเตม็ท่ีร้อย
เปอร์เซ็นตเ์ลย แลว้ไปอ่านในเซน บอกอยา่ใหติ้ดกาลเวลา งงแลว้ จะท้ิงหรือไม่ท้ิง คือถา้
ไปติดกาลเวลาคือเราเป็นข้ีขา้กิเลสไง เรากจ็ะตอ้งท้ิงเวลา ท้ิงสจัจะเราเลย   

 แต่มนัดีอยูอ่นัหน่ึง เขาบอกวา่ เขาพดูเราตีความผดิไง อยา่ใหท้ิ้งกาลเวลา พอผา่น
แลว้จะเขา้ใจ พออยา่งนั้นป๊ับ เอ แลว้เราจะท าอยา่งไร? ท่านสอนอยา่งนั้นแต่เรากฝื็นไป
ก่อน คือยงัซ่ือสตัยย์งัซ่ือตรงกบัเวลาไปก่อน พอปฏิบติัไป ปฏิบติัไปมนัถึงมาเขา้ใจเร่ือง
มิติไง 

 กาลเวลา ๒๔ ชัว่โมง กาลเวลาของ ๑๐๐ ปีเท่ากบัเทวดา ๑ วนั กาลเวลาเห็นไหม 
เรา ติดกาลเวลา อยูใ่นมิติ มิติของมนุษย ์๒๔ ชัว่โมงเป็น ๑ วนั ๑๐๐ ปีของเราเท่ากบั ๑ 
วนัของเทวดา แลว้เทวดา หน่ึงอายขุยัของเขาเท่ากบัลา้นปีของเรา ๙ ลา้นปีนะ เราอ่านมา
หมดแลว้  

 แลว้พออ่านไปเห็นไหม ดูสิ เวลาสงัฆราชองคท่ี์ ๕ จะส่งมอบเห็นไหม ใหอ้งคท่ี์ 
๖ กบ็อกใหเ้ขียนโฉลกใช่ไหม ชิงเชาวม์นักเ็ขียนเลย “กายเป็นโพธิจิตเป็นกระจกใส” ทุก
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คนกราบไหวบู้ชา เวย่หล่าง เป็นคนไม่รู้หนงัสือ เป็นคนหุงขา้ว กเ็ลยออกมาเห็นเขายนืดู
กนั เขาดูอะไรกนัน่ะ เพราะอ่านหนงัสือไม่ออก  

 เขาเขียนโฉลกวา่ “กายเป็นโพธิจิตเป็นกระจกใส”  

“เขียนใหผ้มบา้งไดไ้หม เขียนใหผ้มดว้ย ของผมกายกไ็ม่มีจิตกไ็ม่มี แลว้ฝุ่ นมนั
จะเกาะอะไร”  

กายเป็นโพธิจิตเป็นกระจกใส แลว้เราหมัน่เช็ดกระจกทุกวนัๆ  กล็ดซ่ึงกิเลสไง 
หมัน่เช็ดกระจกทุกวนัๆ  แลว้ฝุ่ นจะไม่เกาะ เพราะวา่ กายเป็นโพธิจิตเป็นกระจกใส 
สกิทาคามี กายกบัจิตแยกออกจากกนัโดยสจัจะ แต่ตอนนั้นกไ็ม่รู้ แต่ผา่นแลว้พอ
ยอ้นกลบัมารู้หมด   

  แลว้เวย่หล่างมาบอกวา่กายกไ็ม่มี จิตกไ็ม่มี แลว้ฝุ่ นจะเกาะอะไร อูย๊! เขายิง่ซูฮก
กนัใหญ่นะ สงัฆราชมาบอกวา่เอารองเทา้ลบท้ิง เพราะมนัเป็นส่ิงท่ี บอกวา่ใหดู้หนา้สิ 
ใหเ้อารองเทา้ลบท้ิง วา่ กายกไ็ม่มีจิตกไ็ม่มี เพราะ เพราะถา้ส่งใหน้ี้ไปมนัจะเป็นภยัต่อ
กนั  

 เพราะชิงเชาว ์ เขามีองคก์รของเขา คือเขาเป็นส่ิงท่ีเป็นนกัปราชญอ์ยูใ่นราชส านกั 
ส านกัของเขา เขาจะเป็นผูสื้บต่อ แลว้มนัมีองคก์าร ถา้ไปใหก้บัเวย่หล่าง เวย่หล่างจะเป็น
ภยั กเ็ลยบอกวา่ ไปเคาะท่ีก าลงัต าขา้วอยู ่ เคาะ ๓ ที กใ็นหนงัสือบอกนดัตีสาม ๓ ทีคือ
โสดาบนั สกิทา อนาคา กายไม่มี จิตไม่มี เรือนวา่ง แต่กย็งัไม่สุด กายกไ็ม่มี จิตกไ็ม่มี วา่ง 
วา่งหมดเลย  

 (โทษนะ) ถา้วา่งๆ บอกอนาคาไม่ใช่นะ วา่งๆ ตอ้งมีเหตุมีผลถึงเป็นอนาคา ไอ้
วา่งๆ  แบบวา่งๆ สกัวา่วา่งนั้น ไอว้า่งมิจฉานัน่อยา่ไปพดูถึงมนั แลว้วา่งมิจฉา ตอนน้ี
ร้อยทั้งร้อยเลย วา่งมนัตอ้งมีเหตุมีผล บอกวา่วา่งของโสดาบนั วา่งของสกิทา วา่งของอ
นาคา วา่งๆ อยา่งน้ี เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนโมฆราชไง  

 โมฆราชเธอจงดูโลกน้ีเป็นความวา่ง ดวูา่วา่งทั้งหมดเลย แลว้ พอเราดูวา่วา่ง ก็
เออ้ กด็ูโลกวา่วา่งทุกอยา่งวา่งกน่็าจะเป็นพระอรหนัต ์ไม่ใช่ ไม่ใช่ ถา้วา่งอยา่งน้ีนะ มนัก็
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รับรู้วา่วา่ง อวกาศกว็า่ง “เธอจงดูโลกน้ีเป็นความวา่ง แลว้ใหก้ลบัมาถอนอตัตานุทิฏฐิ” 
ใหก้ลบัมาถอนไอค้นท่ีรู้วา่วา่ง  

 อวกาศมนัไม่รู้วา่มนัวา่งนะ ไอจิ้ต มนัตวัมนั ไปรับรู้ความวา่ง แลว้ใหก้ลบัมา
ถอนไอพ้วกไม่รู้ แลว้มนัมีวา่งไหม? ในเม่ือผูรู้้กโ็ดนถอนท้ิงแลว้ อะไรมนัวา่ง? เน่ียมนั
จบท่ีน่ี แต่ไปเคาะนะ เคาะเสร็จแลว้ เวย่หล่างกข้ึ็นไปหาวนันั้น ตี ๓ นดัเขา้ไป แลว้สอน 
สอนตรงน้ี จนเวย่หล่าง เป็นพระอรหนัต ์ แลว้กใ็หบ้ริขารไป พวกน้ีจะตามฆ่า หนีไปๆ  
จนเห็นโทษนั้นกเ็ลยยติุแค่น้ี สงัฆราชองคท่ี์ ๖ เท่านั้น ไม่มีองคท่ี์ ๗ ท่านเห็นภยั  

 แต่เวลาต่อสู้นะ เพราะเรากอ็่าน เรากศึ็กษา ไม่ใช่วา่สวา่งโพลงๆ  ถา้สวา่งโพลง 
นีออน เป็นพระอรหนัตห์มดเลย มนัสวา่งทั้งนั้นน่ะ สวา่งโพลง มนัเป็นโวหาร แลว้เราก็
เอาโวหารเอาปรัชญามาโมก้นัมาอวดกนั ถา้เม่ือก่อนนะการปฏิบติัไม่เจริญอยา่งน้ีนะเรา
กไ็ม่พดูเร่ืองน้ีนะ ถา้พดูเร่ืองน้ีกลายเป็นคนครึอีก  

 ถา้ใครเช่ือมรรคผล ใครเช่ือนรกสวรรคค์นนั้นเป็นคนตกสมยั แลว้พอครูบา
อาจารย ์เอาชีวิต ตั้งแต่หลวงปู่ มัน่ ตั้งแต่ครูบาอาจารย ์พวกเรา รุ่นท่ี ๓ คือ ๓ ชัว่ชีวติคน 
ท าใหส้งัคม หมุนกลบัมา ใหเ้ช่ือวา่มรรคผลมี ใหเ้ช่ือวา่ท าดีไดดี้ท าชัว่ไดช้ัว่ ส่ิงท่ีพอคน
สงัคมเช่ือข้ึนมา มนักเ็ป็นตลาด พอเป็นตลาดข้ึนมา ไอพ้วกท่ีท าการตลาดกเ็ขา้มาหา
เหยือ่ 

 สงัคมไทยน่ีเป็นเหยือ่หมดเลย เป็นเหยือ่กบัไอว้า่งๆ น่ี  

จะวา่งจะไม่วา่งมนักมี็เหตุผลนะ มนัตอ้งมีเหตุผลของมนั ถา้จะวา่ง วา่งเพราะ
อะไร? มนัตอ้งดูกนั มนัมีเหตุมีผล ส่ิงท่ีจะวา่งมนัตอ้งเป็นไปไง น่ีไงกิจญาณ วา่งๆ อยา่ง
น้ีใหเ้ขาอธิบายธรรมมาสิ โยมไปฟังสิ มึงข้ึนตน้ตรงไหนกไ็ม่รู้ จบตรงไหนกไ็ม่จบ หมุน
อยูน่ัน่นะ  

 แต่ถา้เป็นมรรคเป็นผลนะ จุดเร่ิมตน้ จุดสรุป สกักายทิฏฐิ โสดาบนั มรรคสามคัคี
รวมตวั แยกออกกายกบัจิตแยกออกจากกนัโดยธรรมชาติ โลกน้ีเป็นราบหมดเลย สกิทา  
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แลว้จะกลบัเขา้ไปหากามราคะอยา่งไร? เขา้ไปถึงกามราคะ จะต่อสู้กบักามราคะอยา่งไร? 
แลว้ฆ่าโอฆะอยา่งไร? มีเหตุมีผลทั้งนั้นน่ะ แลว้วิทยานิพนธ์ซอ้นกนัไม่ไดด้ว้ย  

 ของครูบาอาจารย ์ของหลวงตา จุดและต่อม มีพระเอามาโมก้นัมาก ของผม เป็น
จุดเป็นต่อม เป็นไปไม่ได ้ เป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะอ านาจวาสนาของคนไม่มีเสมอกนั 
ท่านสร้างบารมีของท่านมาขนาดนั้น เวลาหลวงตาท่านพดูถึงลกูศิษยข์องท่าน อาจารย์
สิงห์ทองเห็นไหม ขณะจิตไม่เหมือนกนั ขณะจิตของสิงห์ทองกเ็ป็นของอาจารยสิ์งห์
ทอง ขณะจิตของท่านมหาศาล พลิกโลกธาตุเลย พอพลิกโลกธาตุเพราะอะไร? 

 เพราะท่านไดส้ร้างของท่านมา แลว้ดูผลงานของท่านสิ ถา้ท่านไม่ไดส้ร้าง
บุญญาธิการมาอยา่งน้ีท่านจะท างานอยา่งน้ีไดไ้หม แลว้ไอข้ี้ครอก จุดและต่อม จุดและ
ต่อม มนัร้องไหโ้ฮๆ นะมาหาเรานะ ร้องไหโ้ฮๆ เลย เดก็อนุบาลมนัร้องทั้งโรงเรียนนะ 
เดก็อนุบาลน่ะไปกราบมนัซะ พระอรหนัตท์ั้งนั้นเลย การร้องไหโ้ดยทุกขก์มี็  

 แต่ของหลวงตาสาธุนะ ของท่านเป็นอยา่งนั้น มนัสะเทือน มนัเป็นธรรมสงัเวช 
เรา นะเวลาส่ิงท่ีมากระเทือนหวัใจ มนัสะเทือนถึงน ้าตาไหลพรากนะ เวลาเรา พลดัพราก
จากกนั แลว้เรามาเจอกนั เราจะกอดคอกนัร้องไหโ้ฮๆ เลย ทุกขไ์หม ทุกขท่ี์ไหน ในเม่ือ
เราพลดัพรากจากกนัมาน่ะ  

 คนท่ีพลดัพรากจากกนัมาเป็นสิบๆ ปี เจอหนา้กนัจะกอดกนันะร้องไหอ้ยูน่ัน่น่ะ  

แลว้กบ็อกวา่ร้องไหไ้ม่ได ้ ร้องไหสุ้ขกมี็นะ ธรรมสงัเวช เวลาธรรมมนักระเทือนหวัใจ 
มนัสะเทือนขั้วหวัใจ แลว้มนัพลิกฟ้าคว  ่าดินนะ มนัแตกพรากๆ ออกไปธรรมชาติของ
ท่าน แลว้ของพวกเราเป็นอยา่งนั้นนะ เราไม่เช่ือ เราไม่เช่ือหรอก 

 น่ีไง ถา้มนัเป็นสภาวะแบบนั้น ของครูบาอาจารย ์ วิทยานิพนธ์ของใครของมนั 
แลว้ของหลวงปู่ ดูลย ์ เราเช่ือหลวงปู่ ดูลย ์ เพราะหลวงปู่ ดูลยพ์ดูน่ะมนัฟังหมด เพราะ
หลวงปู่ ดูลย ์เราฟังจากลกูศิษยใ์กลชิ้ด หลวงปู่ ดูลยพ์ดูกบัหลวงปู่ กิมไง  

“กิมเห็นอวิชชาไหม” “เห็นครับ”  

“กิมเห็นจิตไหม” “เห็นครับ”  
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“กิมพิจารณามนั กิมพิจารณามนั”  

 หลวงปู่ กิม เราวา่สุดดว้ย เวลาสอนกนัตวัต่อตวัน่ีนะ หลวงปู่ กิม ลกูศิษยมื์อขวา
หลวงปู่ ดูลย ์“กิมเห็นจิตไหม” “เห็นครับ” “กิมเห็นอวิชชาไหม” เพราะจิตกบัอวิชชาอยูท่ี่
ไหน แลว้พิจารณามนั พิจารณามนั ท่านบอกวา่พิจารณานะ ท่านไม่ไดบ้อกใหดู้นะ ท่าน
ไม่ไดบ้อก  

 แต่ขณะท่ีดูจิต จิตท่ีส่งออกทั้งหมดเป็นทุกข ์ ผลท่ีเกิดจากส่ิงท่ีส่งออกน่ะ จิตท่ี
ส่งออกทั้งหมดเป็นทุกข ์ ผลท่ีจิตส่งออกเป็นสมุทยัใช่ไหม แต่จิตยอ้นกลบัมาเห็นตวัเอง
เป็นมรรค ส่ิงท่ีกลบัมา แลว้อีกอนัหน่ึง จิต คนเรา ทุกขเ์พราะคิด ตอ้งหยดุความคิด แต่
การหยดุความคิดกต็อ้งใชค้วามคิด  

 หลวงปู่ ดูลยบ์อกอยา่งน้ี ความคิด ทุกข ์ เราทุกขเ์พราะความคิด ตอ้งหยดุความคิด 
แต่หยดุความคิดกต็อ้งใชค้วามคิด เพราะความคิดมนัเป็นปัญญา หลวงปู่ ดูลย ์สอนถกู แต่
คนฟังมามนัเป็นอยา่งไรเรากไ็ม่รู้นะ แต่ในเม่ือบอกดูจิต เราพดู นะประสาเราเลยเราพดู
ดว้ยความสงสารมาก เพราะ เพราะมนัไม่มีใครมีวฒิุภาวะจะรู้เร่ืองอยา่งน้ีได ้ ถา้ใครไม่มี
วฒิุภาวะมารู้เร่ืองน้ีได ้ไอค้นท่ีมนัเอามาพดูมนักพ็ดูไดท้ั้งวนั 

 แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะ มนัเป็นความจริงมนัมีเหตุมีผล เวลาหลวงตาท่านบอก
นะ เวลาท่านนัง่ตลอดรุ่ง ตลอดรุ่ง ท่านบอกเลยเจริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม แลว้
เกาะติด เกาะติดหมายถึงวา่นัง่ตลอดรุ่ง ท่านผา่นเวทนามาเหมือนกนั  

ท่านบอกเลย ๒,๐๐๐ ชัว่โมง ลกูเวทนามนัมา พอมนัมา พอมนัมาปุ๊บ มนัมาต่อสู้
กนัใชปั้ญญาใคร่ครวญแลว้มนักป็ล่อย พอปล่อยนะ เวทนา เวทนาสกัแต่วา่เวทนา แลว้
อีก ๓-๔ ชัว่โมง พอ่เวทนามนักม็า ท่านกต่็อสู้มนัจนมนัปล่อย พอปล่อย ๖-๗ ชัว่โมง ปู่
เวทนามนักม็า มนัหนกักวา่เก่าเห็นไหม ท่านสู้อยา่งน้ีทั้งคืนนะ  

 คืนหน่ึง เวทนามนัจะเกิดหลายรอบ เกิดหลายรอบปัญญามนักใ็คร่ครวญหลาย
รอบ จนถึงท่ีสุดเวทนาสกัแต่วา่เวทนา จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ แยกออกจากกนั ท่าน
บอกเลยนะ มนัเกาะติด ท่านพดูวา่เกาะติด โสดาบนั แลว้ท่านข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ ท่าน
บอกวา่ธรรมดาเคารพหลวงปู่ มัน่มาก แลว้พดูเสียง ไม่กลา้รุนแรง   
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 แต่วนันั้นดว้ยความองอาจกลา้หาญ ข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ เหมือนหมาจะเห่าจะจิก
จะกดั ท่านก ็เออ “จติมนัไม่เกดิ ๕ อตัภาพโว้ย ได้หลกัแล้ว จติมนัไม่เกดิตาย ๕ อัตภาพ
ได้หลกัแล้ว ต่อไป สู้ต่อไป” เห็นไหมเวลามนัเป็นข้ึนมา มนัองอาจกลา้หาญ  

 มนัจะตอ้งใหค้รูบาอาจารย ์ ตรวจสอบ ตรวจสอบนะ ถา้ใหม้นัเป็นจริงนะ แต่
ตรวจสอบเพราะเป็นผลงานของท่านไง มนัถึงท่ีสุด มนัองอาจกลา้หาญ มนัจะกลา้สู้
สงัคมไง อยา่งของเรา โทษนะ เราพยายามจะหลบ เราพยายามจะอยูใ่ตดิ้นมาตลอด 
เพราะ เร่ืองจริง เราไม่เคยออกไปไหนเลย  

 วนัน้ี ท่ีมา เพราะโยมสมดี ไปพดูท่ีวดั พดูถึงเร่ืองศาสนา วนัน้ีมาเพราะสถาบนั
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เพราะเร่ืองของศาสนา เร่ืองศาสนา อยากใหไ้ดมี้หลกัมี
เกณฑ ์ท่ีมา เพราะวา่เรามานัง่อยูน่ี่นะ บอกตรงๆ วา่ไม่เคยกลวัใครเลย ไม่เคยกลวัใครเลย
ถา้พดูธรรมะกนั  

 แลว้ท่ีมา จะบอกวา่เราไม่อยากออกไปยุง่ขา้งนอกหรอก แต่ในเม่ือมนัมาอยา่งน้ี
เรากต็อ้งพดูอยา่งน้ี เพราะอะไรนะ ถา้ให้พดูนะมนัจะลึกไปกวา่น้ีนะ มนัจะสาวไปกวา่น้ี 
มนัไม่สมควรเนาะ ผา่นประเดน็น้ีไป  

ถาม :   จิตดูจิต จิตดูจิต มนัเป็นปัญญาวิมุตติ  

หลวงพ่อ :  ดอกบวัท่ีใจหมดหรือยงัไม่รู้? “ปลกูดอกบวัท่ีใจ” กณัฑสุ์ดทา้ย นัน่น่ะคือ 
“การพิจารณาจิต” การพิจารณาจิต นัน่น่ะการผา่นมาทางจิต ปลกูดอกบวัท่ีใจ กณัฑ์
สุดทา้ย กณัฑแ์รกปลกูดอกบวัท่ีใจ กณัฑสุ์ดทา้ย การพิจารณาจิต การพิจารณาจิต มนัจะ
ออกมาเป็นอยา่งนั้น มนัไม่ใช่ดูเฉยๆ  มนัดไูม่ได ้มนัตอ้งบริหารจดัการ ตอ้งมีการกระท า
อนันั้น มีจิตในการกระท ามาแลว้มนัจะออกมาเป็นปัญญาวิมุตติ 

ถาม :  ท าอยา่งไรถึงเป็นผูรั้กษาศีล ๕ บริสุทธ์ิ?  

หลวงพ่อ : ศีล ๕ น่ีบริสุทธ์ิโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ แต่ท่ีเราไปขอศีลน้ีคือกติกาของศีล 
๕ เป็นกฎหมาย เราไม่ท าผดิกฎหมายเราเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ไม่ใช่กฎหมายจะบงัคบัเรานะ เรา
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ท าผดิกฎหมายกฎหมายถึงบงัคบัเรา เราท าผดิศีลเราท าผดิขอ้ปฏิบติัมนัถึงเป็นการผดิศีล 
แลว้ จะท าใหศี้ล  

 ถา้ศีลมนัจะบริสุทธ์ิน่ี เราไม่ท าอะไรผดิมนับริสุทธ์ิอยูแ่ลว้ ดพูระเราสิ พระเรา ยงั
มีอาบติัเลย พระเรามีอาบติัพระยงัปลงอาบติัเห็นไหม ทุกคนมนัจะมีความผดิพลาด ศีล ๕ 
เราถา้มนัผดิ มนัผดิมนัผดิพลาดไป เรากไ็ม่ตอ้งไปต่อกบัใครนะ ขอศีล วรัิติเอา สมุทเฉจ
กบัวิรัติ ขอศีลน่ีขอจากตวัเลย ศีล มีโดยปกติเลย  

  ศีลคือจิตมนัเป็นปกติ จิตมนัเป็นปกติ มนัไม่ผดิศีล แต่พอความคิดออกไป มนัท า
ใหเ้ราผิดออกไป อนันั้นมนัคิดออกไปแลว้เกิดการท าผดิศีล เพราะถา้เราจะใชปั้ญญา
อยา่งไงใหศี้ลมนัเป็นปกติ ใหศี้ลมนัอยูก่บัเราตลอดไป มนัไปตะครุบเงา  

 ในเม่ือตวัเรา เราสะอาดท่ีตวัเรา ท าไมเราตอ้งไปวิตกวิจารกบัเงาของเรา เราอยู่
ปกติของเรา มนัเป็นสุขอยูแ่ลว้ อยูก่ฏิุของเราเห็นไหม บริสุทธ์ิอยูแ่ลว้ใช่ไหม แต่ไม่ท า
ผดิขอ้บงัคบันะ ขอ้บงัคบัน่ี ศีล ๕ น่ีขอ้บงัคบั ไปหาพระ ขอศีล ขอศีล แลว้ถา้ไม่มีพระ 
ขอท่ีไหน?  

 มนัมีชาวประมงไปหาปลา อยูใ่นพระไตรปิฎก ลากปลามาเตม็ล าเรือเลย นัน่ผดิ
ศีล ๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์ลย ลากปลามาเตม็ล  าเรือเลย แลว้เรือน้ีจะเขา้ฝ่ัง เกิดพายลุมแรง พอ
เกิดพาย ุ เรือกล่็มจะตอ้งตาย ขา้พเจา้ขอวิรัติศีล ๕ เด๋ียวน้ี ชาวประมงคนนั้นไปเกิดเป็น
เทวดา  

 ขณะท่ีเขาหาปลาอยูน่ั้นเขาท าผดิศีล แต่ขณะท่ีเขาเกิดวิกฤตในชีวิต เห็นวา่ชีวิตน้ี
จะดบั คนเราน่ีจะรักตวัมาก วิรัติเอาวา่ขา้พเจา้ขอถือศีล ๕ แลว้มนัตายตอนท่ีมนัวา่มนัขอ
ถือศีล ๕ มนัอยูก่บัศีล ๕ ไปเกิดเป็นเทวดา เราอยา่ไปเกร็งสิ ตอนน้ีชาวพทุธไปเกร็ง ถือ
ศีลกไ็ปเกร็งกบัศีล ไม่ถือศีลกส็ ามะเลเทเมา อยูโ่ดยปกติเน่ียศีลบริสุทธ์ิ  

 ถา้ผดิ ผดิพลาดบา้ง ขาดสติ อา้ว วรัิติใหม่ เร่ิมตน้ใหม่ เร่ิมตน้ใหม่ เร่ิมตน้ใหม่ 
เราจะเติมตะเกียงน ้ามนัไปตลอด แลว้ตะเกียงของเราจะไม่ดบั น่ีถือศีล ๕  
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 (อนัน้ีขอโทษนะ มนัเป็นเร่ืองส่วนตวั พดูอาจจะผดินิดหน่อยนะ) วา่เม่ือก่อนเคย
เรียนดี แลว้พอจิตมนัตกวบูแลว้เรียนไม่ดี เพราะการเรียนดี เราเคยเรียนดีมา เรียนดีมาเรา
กต็ั้งสติของเรามา เราท าของเรามา แต่ขณะท่ีปัจจุบนัน้ีมนัเรียนไม่ดีเรากฝึ็กใหม่  

 เราพดูบ่อยนะ เดก็เวลามีการศึกษามีการเรียน แลว้กอ็ยากจะใหเ้รียนดี อยากจะให้
จ  าได ้ พยายามท่องต ารา ท่องต าราเห็นไหม เราพยายามยิง่ท่องต าราขนาดไหน ถา้สมอง
มนัเบลอ ยิง่ท่องกลบัไม่ไดผ้ล เราวางเลย แลว้ก าหนดพทุโธ พทุโธ พทุโธ แลว้เรา
กลบัไปท่องใหม่ อ่านแต่นอ้ยแต่อ่านเขา้ใจ ส่ิงน้ีจะดี  

 แต่ถา้เรามนัเป็นแลว้ เราพยายามจะเอาชนะเห็นไหม เราพยายามจะชนะโดยท่ีไม่
มีเหตุผล ถา้เราจะเอาชนะตวัเองโดยไม่มีเหตุผล มนัจะชนะไม่ได ้ เราจะตอ้งมีเหตุผล 
เช่น ในปัจจุบนัน้ี เราคิดอารมณ์อะไรอยู ่แลว้เราบอกวา่อารมณ์น้ีมีความทุกขม์าก มีความ
ทุกขม์าก แลว้เราจะคิดหาเหตุหาผล เราแพต้ลอดไป  

 แต่ถา้เรามีอารมณ์อะไรในใจของเราน่ี มนัมีความทุกขม์ากนะ เราจะสลดัอารมณ์
น้ีท้ิงเลย เปล่ียนอารมณ์ใหม่ คิดเป็นอารมณ์อ่ืนไป เห็นไหมอยา่ไปตามมนั ถา้ส่ิงใดท่ีเรา
เคยดีแลว้มนัวบู มนัวบูอะไรกแ็ลว้แต่น่ีนะ ถา้มนัไม่โดนส่ิงต่างๆ  คุณไสย ไม่โดนอะไร 
ไม่มีปัญหา แต่ถา้มนัโดนคุณไสย โดนอะไรน่ี  

 ค าวา่โดนคุณไสยอยา่คิดวา่โดนนะ เราเปรียบเทียบเฉยๆ  เราเปรียบเทียบนะ มี
คุณไสย มี ไสยศาสตร์ มี แต่เราไม่เช่ือ ไม่เช่ือถึงความจริงของเขา เราเช่ือพทุธศาสตร์ แต่
ไสยศาสตร์มี ไม่งั้นเราจะพดูมิจฉาสมาธิ สัมมาสมาธิท าไม มิจฉาสมาธิคือการท าคุณไสย 
แลว้ถา้ท าคุณไสย ถา้จิตเขามี วบู มนัไปโดนกระท า อนัน้ีเรากใ็หก้ลบัมาอยูก่บัพทุโธ  

 เราเท่ียวป่ามาเยอะนะ เราธุดงคม์าทัว่ประเทศไทย เร่ืองจิตวิญญาณ เจอมาทั้งนั้น
น่ะ ป่าชา้ไหนกไ็ปนอนมาแลว้ เขาเผาศพกนัใหม่ๆ  เรานอนอยูก่บัซากศพเลย ใหม่ๆ น่ะ
กลวัจนขาสัน่ แต่ตอ้งบงัคบัตวัเองใหไ้ป แต่พอไปๆ แลว้นะไม่เคยกลวัอะไรเลย เพราะ
อะไรนะ? เพราะถา้เราเป็นพระ เราเป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส เรายงัไม่มีหลกัใจเลย 
ศาสนามนัจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร?  
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ศาสนามนัจะอยูไ่ดเ้ราตอ้งมีหลกัใจเห็นไหม  ฉะนั้นวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเราไม่เช่ือส่ิง
ใดเลย ฉะนั้นถา้มนัมีอะไรข้ึนมา ใหคิ้ดถึงพทุโธ เวลาคิดถึงพทุโธนะ เวลาพระกลวัผกีลวั
สางนะใหคิ้ดถึงพทุโธ ถา้ไม่หายคิดถึงสงัโฆ ธมัโม เวลาเราอยูป่่าอยูเ่ขา เราอยูป่่าอยูเ่ขา
เราเท่ียวมาตลอดนะ เราเจออะไรมา  

 แลว้โทษนะ มีลกูศิษยไ์ปหาเยอะ ลกูศิษยน์ะมนัไปประสบการณ์ต่างๆ  จะไปหา
วา่จะแกไ้ขอยา่งไร? แกไ้ขอยา่งไร? เราจะบอกวา่ใหต้ั้งสติ ตั้งสตินะ แลว้กลบัมาท่ีพทุโธ 
แลว้ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนมา มนัเป็นกรรม กรรมเก่ากรรมใหม่ บุญเก่าบุญใหม่กแ็ลว้แต่ ให้
อโหสิกรรมต่อกนั  

 เวลาเราท าพทุโธ พทุโธ แลว้จิตสงบเขา้มา ส่ิงใดท่ีเป็นบุญเป็นกรรมใหอ้โหสิต่อ
กนั เพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้บอกวา่  

“เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร”  

เราเคยท าอะไรกบัใคร เราเคยมีความบาดหมางกบัใครเราไม่รู้ ถา้ไม่รู้ เขามีส่ิง
ความฝังใจของเขา เขาท าอะไรกลบัมา เราก าหนดพทุโธแลว้ใหอ้ภยั แลว้ใหอ้ภยั แลว้เรา
จะเอาตวัรอดไป แลว้การเรียนจะกลบัมา  

 การเรียนอยา่ไปกลวั การเรียนส่ิงท่ีไม่ดี ไม่ดี มนัตกน่ี เราพลิกใจเราใหม่ อยา่ไป
หมกมุ่น ทุกคนผดิพลาดไดน้ะ ดูองคุลิมาลสิฆ่าคนมา ๙๙๙ ศพ พระพทุธเจา้ยงัเอามาเป็น
พระอรหนัตไ์ดเ้ลย แลว้ไอน่ี้แค่การเรียนเฉยๆ  เดก็ๆ มากเลย อยา่ใหต้รงน้ีเป็นประเดน็
ข้ึนมาใหบี้บคั้นหวัใจเรานะ  

 โลกยงักวา้งขวางมาก ชีวิตเรายงัตอ้งเติบโตไปอีกเยอะ ชีวิตเรายงัตอ้งกา้วหนา้ไป
อีกเลย ส่ิงท่ีเป็นประเดน็อยา่งน้ี เดก็ๆ  นะการการศึกษา เวลามีการศึกษาน่ีนะ ทุกคนจะ
ไปวิตกกงัวล ดูสิเห็นไหม วยัรุ่น ถา้มีความชอบพอกนั ถา้ขดัใจกนั ท าร้ายตวัเองกนัเลย  

 แต่ถา้เราไม่ไปดึงเขาไวน้ะ แลว้ปล่อยเขาโตข้ึนมานะ ถามวา่คิดอยา่งนั้นสิ โอโ้ฮ 
คิดไดอ้ยา่งไงกไ็ม่รู้ คิดอีกกไ็ม่รู้ แต่ขณะน้ีเป็นอยา่งน้ีไง น่ีกเ็หมือนกนั ชีวิตเรายงัอีกยาว
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ไกลนะ การศึกษา ถา้มนัเรียนแลว้ เราพยายามตั้งตวัใหม่ เราตั้งสติของเรา แลว้เราดู
หนงัสือของเรา  

 ถา้ดไูม่เขา้ใจ วาง กลบัมาท าความสงบก่อน ใหใ้จสบาย ใจปลอดโปร่ง อ่านนอ้ย
กไ็ม่เป็นไร อ่านนอ้ยเขา้ใจดีกวา่อ่านมากแลว้ไม่รู้เร่ือง อ่านแต่นอ้ยแลว้ค่อยๆ ท าไปใหม่
นะ ท าไมมนัเป็นอยา่งนั้น? เพราะมนัเป็นเร่ืองของความรู้สึกไง แลว้ถา้ความรู้สึกของเรา 
เดก็ๆ  แลว้ไปเจอแบกรับอยา่งน้ี มนัเป็นปัญหาใหญ่นะ  

 เราเคยมีลกูศิษยต์วัเลก็ๆ  มายกมือไหว ้ แลว้มนักม็าหานะ หลวงพอ่ยกมือไหว ้
เหน่ือยน่าดูเลย เหน่ือยมาก มนัแค่ยกมือไหว ้ มนับอกเหน่ือย เหน่ือยมากๆ  ตวันิดหน่ึง 
อา้ว ถา้เหน่ือยง่ายจะใหย้าคูลทข์วดหน่ึง มนัเกิดมาจากความรู้สึกของเขา น่ีมนัเดก็มนัพดู 
พดูมาจากเดก็เลก็ๆ  โอ ้ยกมือไหวน่ี้ เหน่ือยน่าดูเลย  

  เห็นไหม น่ีกเ็หมือนกนั เราอยูใ่นวยัศึกษา มนัรู้จากความรู้สึกไง ความรู้สึกเราถา้
มนับีบคั้น มนัท าอะไรแลว้มนัทุกขน์ะ ทุกขเ์พราะเรา ทุกขเ์พราะความไม่เขา้ใจ แต่ถา้มนั
หงายซะ อากาศมนัถ่ายเทนะหมดเลย ไม่มีอีกล่ะ ทุกขเ์พราะน ้ามนักกัตุนแลว้มนักกัขงั 
น ้ ามนัจะเสีย เราถ่ายเทน ้าใหม่เขา้มา ปล่อยน ้าเก่าออกไป เด๋ียวทุกขจ์ะหายนะ  

ถาม :  ในปัจจุบนัน้ี ถา้พระในกรุงเทพนะ น่ีเขาถามวา่ พระ ข้ึนรถไปบิณฑบาต
ผดิไหม? 

หลวงพ่อ : ถา้ข้ึนรถเมลไ์ปบิณฑบาตไม่ผดิ เพราะการเดินทางนะ ถา้การเดินทางโดย
ถกูตอ้ง แต่ถา้พระขบัรถไปบิณฑบาต ผดิ แต่พระข้ึนรถเมล ์ รถท่ีเขารับส่งไปบิณฑบาต
ไม่ผดิ บางอยา่งนะ พระน่ีนะมนักแ็บบวา่อะไรนะ เขม้แขง็อ่อนแอต่างๆ กนันะ ถา้
เขม้แขง็ เวลาความผดิเลก็ผดินอ้ยเขาจะไม่ท า  

 เพราะวา่ตอนหลวงปู่ มัน่ ท่านจะเกบ็เลก็ผสมนอ้ยไง เข่ือน มนัพงัเพราะตามดนะ 
ส่ิงใดท่ีมนัแตกมนัร้าวไง หลวงตาท่านพดูบ่อย บอกวา่เวลาผา้มนัขาดตอ้งปะตอ้งชุน ศีล
ขาดกต็อ้งปะตอ้งชุนไง ผดิเลก็ผดินอ้ยไม่ควรท า เพราะคนท าแลว้มนัจะเป็นจริตเป็น
นิสยั เพราะคนเคยท า ท าบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ มนัจะท าความผดิมากๆ ข้ึนไปเร่ือยๆ   
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  ถา้ความผดิอยา่งน้ีไม่ควรท า ศีลเลก็ศีลนอ้ยกต็อ้งระวงั ยิง่กรรมฐานยิง่ตอ้งระวงั
เลย เพราะอะไรรู้ไหม? เพราะเราท าความผดิแลว้เป็นอาบติั แลว้เรามานัง่พทุโธๆ  มึงอยา่
หลอกตวัเองสิ มนัรู้ เพราะถา้เรามีความผดิพระกรรมฐานจะรีบปลงอาบติัเลย เพราะไม่
หลอกตวัเอง เราจะเอาชนะตวัเอง  

 แลว้กิเลสไปท าความผดิมนักข็ดุหลุมพรางล่อไวข้า้งหนา้แลว้ มนัจะลงสมาธิได้
ยงัไง เราบอกเลยนะ พระท่ีท าอาบติัๆ กนั เขาไม่เคยเท่ียวป่านะ หลวงปู่ มัน่ไปอยูท่ี่ถ  ้า
สาริกา เวลาจะข้ึนไปถ ้าสาริกา ชาวบา้น อยา่ข้ึนไปเลยพระตายไปแลว้ ๓ องค ์ 

 หลวงปู่ มัน่ ขอข้ึนไปดูหน่อย ขอข้ึนไปดูหน่อย แลว้หลวงปู่ มัน่กข้ึ็นไปนอน ไป
ท่ีนัน่เห็นไหม แลว้พอท่าน จิตท่านสงบนะ ท่านดูอดีตไดไ้งวา่พระท่ีตาย เป็นอาบติั เป็น
อาบติัเพราะวา่เวลาบิณฑบาตไดม้า ภิกษุเราน่ีนะ ภิกษุน่ีนะหา้มสะสม หา้มทุกอยา่งนะ 
บิณฑบาตมาตอ้งฉนัภายในวนันั้น ท่ีเหลือเศษแลว้ตอ้งใหเ้ป็นทานไป  

 แลว้พระน่ีบิณฑบาตไกล พอบิณฑบาตมาฉนัวนันั้น ส่ิงใดท่ีเกบ็เป็นของแหง้ก็
เกบ็ไวฉ้นัในวนัรุ่งข้ึน เป็นนิสสคัคียป์าจิตตีย ์ อาหารนั้นเป็นนิสสคัคียเ์พราะมนัแรมคืน 
ภิกษุฉนัเป็นอาบติัปาจิตตีย ์แค่น้ี น่ีไง เราบอกวา่พระนาคิตะเห็นไหม เทวดา มาส่งเสริม  

 แต่น่ีนะ รุกขเทพ เทวดาหกัคอตายเลย ตาย ๓ องค ์ผดิศีลแค่น้ีตายนะ อยูใ่นป่าใน
เขา แลว้เขาท าผดิกนัในสงัคมเมือง เขาไม่ออกธุดงค ์ เขาไม่กลา้เขา้ป่าเขา้เขา เพราะอะไร 
เพราะหวัใจเขารู้กบัตวัอยูก่บัใจ แลว้ถา้จะไปธุดงคน์ะเขาจะมีกองทพัพระลอ้มหนา้ลอ้ม
หลงัเป็นกองทพัเลย เพื่อพิสูจน์วา่ฉนักธุ็ดงคไ์ดไ้ง แต่ธุดงคข์องเรานะ ไปกนัโดยความ
จริง  

ถาม :   พระท่ียนืรับบาตรอยูก่บัท่ีในตลาด ผดิพระธรรมวินยัหรือไม่?  

หลวงพ่อ : ผดิ ผดิมากๆ พระท่ีเวียนเทียน ผดิ เพราะ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้บอกวา่ เวลาบวชนะ ปัตตงั บาตรน้ีเป็นของเธอเหรอ เวลาโยมนะ ตอ้งมีปัจจยั ๔ 
เป็นเคร่ืองอาศยั พระน่ีนะมีบริขาร ๘ บาตรคืออาหาร ธมกรกคือน ้า จีวรกเ็ป็นเคร่ืองนุ่ม
ห่มใช่ไหม แลว้ฉนัดว้ยน ้าดองมูตรเน่า เวลามนัมีปัจจยั ๔ ไง  
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 การบิณฑบาตมาเพื่อด ารงชีวิต แลว้ไปยนือยูก่บัท่ีร้านโดยอยูก่บัท่ี มนัไปท าธุรกิจ
ร่วมกบัร้านคา้ พระท าธุรกิจไม่ได ้ภิกษุ โย ปน ภิกฺข ุชาตรูปรชต ํอุคฺคณฺเหยฺย วา อุคฺคณฺ
หาเปยฺย วา อุปนิกฺขตฺิต ํ วา สาทเิยยฺย, นิสฺสคฺคยิ ํ ปาจตฺิตยิ.ํ ภิกษุหา้มหยบิเงินและทอง 
ภิกษุหา้มเป็นเจา้ของเงินและทอง แลว้เขาไปท าธุรกิจร่วมกบัร้านคา้ เขาหยบิหรือไม่หยบิ 
ไม่ใช่หยบินะ ท าธุรกิจเลย ผดิไหม? ผดิมาก  

 ถา้ผดิมากนะ ภิกษุท าใหศ้รัทธาไทยตกร่วงเป็นอาบติัปาจิตตีย ์คนท่ีเขาเห็น คนท่ี
เขารู้ เขาเห็นเร่ืองศาสนา เขากทุ็กขใ์จ เขากเ็สียใจ ท าศรัทธาไทยใหต้กร่วงเป็นอาบติั
ปาจิตตีย ์ ทีน้ีฝ่ายปกครองเขากพ็ยายามจะแกไ้ข เขากพ็ยายามจะรักษา แต่เขาท าไม่ได้
เพราะคนมนัเยอะหรือไง มนักต็อ้งถามฝ่ายปกครองเนาะ แต่ผดิไหม? ผดิ  

ถาม :   การท าบุญกบัพระท่ีรับสงัฆทานแลว้ยงัจะเกิดบุญใหผู้ต้าย ถึงหรือไม่?  

หลวงพ่อ : การรับสงัฆทานน่ีนะ เห็นไหม กลางวนัวนัน้ีพดูเร่ืองปฏิคาหก เห็นไหม 
บอกเลยวา่ผูรั้บ ผูใ้ห้ใหด้ว้ยบริสุทธ์ิ ส่ิงของใหด้ว้ยบริสุทธ์ิ ผูรั้บตอ้งบริสุทธ์ิ ผูรั้บรับมา 
เขาถวายสงัฆทานเพื่ออะไร? สงัฆทานเพือ่สงฆ ์สงฆน่ี์ตอ้งใชส้อยใช่ไหม? แต่น่ีสงฆเ์อา
ออกไปท าธุรกิจอีก  

 พระกรรมฐาน (โทษนะ) ถา้พระกรรมฐานครูบาอาจารยเ์ราท่านท าไม่ไดห้รอก 
แต่พระกรรมฐานท่ีอ่ืนท าหรือเปล่าเรากไ็ม่รู้นะ เพราะกรรมฐานเด๋ียวน้ีไม่เช่ือใจเลย ไม่
เช่ือใจ มนัไม่น่าท า ถา้พดูถึงพระเวียนเทียนพระบิณฑบาตอยูก่บัท่ีแลว้เวียนเทียน 
สงัฆทานเวียนเทียนมนักเ็หมือนกนั ไม่ต่างกนัหรอก เพราะอะไรนะ?  

 เพราะบวชมาแลว้ พระพทุธเจา้บอกเลย เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ เวลาพระ
กรรมฐาน เขาบอกวา่ไม่มีการศึกษา ไม่ศึกษาไดอ้ยา่งไร? อุปัชฌายบ์อกแลว้ กรรมฐาน 
๕ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ใหอ้นุโลมปฏิโลม ใหย้อ้นกลบัๆ  งานแค่น้ีเขากท็  ากนั
ไม่ไดแ้ลว้ ถา้ท างานน้ีไดน้ะ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ถา้มองทะลุหมดนะสุดยอด
พระเลย สุดยอดพระ งานของตวัมีไม่ท า ไปท าอะไรกไ็ม่รู้ แลว้มาเวียนเทียน  

 อยา่งนั้นแลว้นะ หลวงตาท่านเพิ่งเทศน์เม่ือ ๒ วนัน้ี ฟังเทศน์หลวงตาทุกวนั ท่าน
บอกวา่ ถา้พระยงัเห็นแก่ปากแก่ทอ้ง มรรคผลไม่ตอ้งพดูถึง พระปฏิบติัจะไม่เห็นแก่ปาก
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แก่ทอ้ง ถา้เห็นแก่ปากแก่ทอ้งเรียกวา่ติดสุข ถา้ออกธุดงคจ์ะไม่ไดอ้าหารอยา่งท่ีเรา
ปรารถนาเราตอ้งการ กิเลสมนัผกูโซ่ไวต้ั้งแต่ยงัไม่ออกจากวดัเลย แลว้มนัจะออกธุดงค ์
ออกฆ่ากิเลสไดอ้ยา่งไร?  

 ถา้พระไม่เห็นแก่ปากแก่ทอ้ง จะมีสิทธ์ิไดม้รรคผลนิพพาน น่ีไง ถา้ไม่เห็นแก่
ปากแก่ทอ้ง แลว้ของท่ีเขาถวายมา มนัจะไปยดึไวท้  าไม แลว้ไดม้า แลว้พระท่ีเขาในวดั
มนัไม่มีใชพ้ระทัว่ไป แลว้พระท่ีเขาขาดแคลนทัว่ประเทศไทย ถา้ไม่มีพระจะให ้คุกกใ็ห้
ได ้กรมทหารกใ็หไ้ด ้ถา้คนจะคิดใหเ้ป็นบริสุทธ์ิเป็นทานนะ แหม ปัญญา มนัใชไ้ดร้้อย
แปดเลย ถา้คุณงามความดี แต่น่ีมนัไม่ใชก้นั ไม่อยากพดูเด๋ียวแรง 

 เร่ืองพลงัจิตนะ เร่ืองมโนมยทิธิ มนัมีในพระไตรปิฎก น่ีพดูถึงวา่การฝึกมโนมยิ
ทธิ การฝึกมโนมยทิธิ มนัมีจริง แต่การฝึกมโนมยทิธินะในหนงัสือของ อยา่เอ่ยช่ือเขาเลย
เนาะ เขาเอ่ยช่ือวา่การฝึกมโนมยทิธิ ไปสวรรคนิ์พพานอะไรน่ี เราไม่เช่ือวา่ไปได ้ ถา้ไป
สวรรคไ์ปนิพพานได ้เราไปแลว้เราไม่กลบั เราจะอยูน่ัน่เลย  

 ถา้ใครพาไปเท่ียวนิพพาน เราไปนิพพานเราจะไม่กลบัแลว้ ขออยู ่ กลบัมาท าไม? 
มนัไปไม่ได ้ ไปไม่ได ้ แต่มโนมยทิธิมีจริง แลว้ถา้การฝึกแบบนั้นนะ เพราะค าสอน เรา
ศึกษามาทั้งหมด มโนมยทิธิเขา้สมาบติั แมแ้ต่การเคล่ือนไหว ไดต้ลอด  

 แลว้ถา้นอ้มจิตออกไปวิปัสสนา แค่เค้ียวหมาก เป็นพระอรหนัตไ์ดไ้หม ได ้แต่ท า
ไดไ้หม ไม่ได ้ไม่ได ้ถา้คนหน่ึงท าอยา่งน้ีไดน้ะ มนัมีแต่วา่ผูท่ี้ท  าไดผู้ท่ี้สร้างบุญญาธิการ
มา ไม่ไดเ้พราะอะไร? ไม่ไดน้ะพอเขา้สมาบติันะ พอเขา้สมาบติั ปฐมฌาน ทุติยฌาน 
ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานญัจายตนะ วิญญาณญัจายตนะ เนวสญัญานาสัญญายตนะ 
เวลาข้ึนไป เวลาข้ึนไปแลว้ถอยกลบั ข้ึนไปแลว้ถอยกลบั เวลาผา่นแต่ละขั้นตอนข้ึนไป 
มนัจะเป็นอยา่งไร?  

 พอข้ึนไป แต่ละขั้นตอนมนักติ็ดแลว้ มนัจะบอกวา่ตรงน้ีนิพพาน ตรงน้ีนิพพาน 
ตรงน้ีนิพพานไปตลอดไป เราถึงบอกนะ เวลาเทศน์ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ไปเรียนกบัอาฬารดาบสเห็นไหม อาฬารดาบสบอกวา่ เจา้ชาย
สิทธตัถะ มีความรู้เสมอเรา  
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 แมแ้ต่นะ อาฬารดาบสอาจารยก์ารันตีลกูศิษยเ์ลยวา่มีความรู้เสมอเรา เจา้ชาย
สิทธตัถะยงัปฏิเสธเลย เพราะออกมาแลว้มนัเป็นปุถุชนน่ะ เวลา เทวทตั เขา้ฌานสมาบติั
ได ้ เหาะเหินเดินฟ้าได ้ แปลงกายได ้ ท าไมมีจิตใจคิดจะลม้ลา้งพระพทุธเจา้ล่ะ? สมาบัติ
มนัแก้กเิลสได้ไหม? สมาธิมนัแก้กเิลสได้ไหม? มนัไม่ได้สักอย่าง  

แลว้ไม่ไดส้กัอยา่ง แลว้ตวัเองมีกิเลส ตวัเองมียางเหนียวน่ะ เรามีกาวยางเหนียว
ปะน่ะมนัจะติดไหม? ร้อยเปอร์เซ็นต ์ มีกาวปะอยูท่ี่ไหนมนักติ็ด กเิลสเป็นยางเหนียว 
กเิลสเป็นกาว แล้วมนักไ็ปแปะตดิ เอาสมาบัตอิยู่น่ันน่ะ แล้วสมาบัตมินัจะไปไหน? ทาํได้
ไหมโดยทฤษฎ?ี ได้ แต่ทาํโดยปฏิบัตไิด้ไหม? ไม่ได้ ตดิหมด ตดิหมด เพราะอะไร? 
เพราะวา่นิพพานๆ กนั แลว้ ไปเท่ียวสวรรค ์ไปเท่ียว  

 สวรรคเ์รายนืยนัอยูแ่ลว้เห็นไหม สวรรคใ์นอกนรกในใจมีจริง สวรรค-์นรกน่ะมี
จริง แลว้ขนาดท่ีพวกเรา เห็นไหม เวลาพระกรรมฐานเราอยูใ่นป่าเห็นไหม เวลาเสือมา 
เวลาส่ิงต่างๆ มา เสือเทพกมี็ เสือจริงกมี็ แลว้เทพคืออะไร? เทพ เทพคืออะไร?  

 เทวดา อินทร์ พรหม พวกโยมมองกนัวา่เป็นส่ิงท่ีวา่มหศัจรรยน์ะ เรามองวา่พวก
น้ีติดบ่วงนะ บ่วงแห่งวฏัฏะอยูต่ลอดเวลา ไปเสียเวลาอยูท่ี่นัน่ เพราะอะไร? เด๋ียวเทวดา 
อินทร์ พรหมจะตายหมดเลย แลว้ลงมาเกิดใหม่ ถา้มีบุญกศุลเทวดาเขาอวยพรกนันะ 
เวลาเขาแสง เทวดาเขากินวิญญาณาหาร คือกินความรู้สึกความนึกคิด  

 พอความนึกคิด เวลาอาหารเขาเร่ิมจางลง แสงกเ็ร่ิมบางลง อาหารกเ็ร่ิมพร่องลง
เขาจะหมดอาย ุ เขาตอ้งตาย เวลาเขาจะตายเขากนัรู้หมดเลย ตาย เขาจะมาอวยพรกนั เขา
จะมาปลอบใจกนั เทวดาเขาปลอบใจกนันะ  

“เวลาตายจากเทวดาแลว้ขอใหไ้ปเกิดเป็นมนุษยเ์ถิด เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ขอใหพ้บ
พระพทุธศาสนา เพื่อไดท้  าบุญกศุลข้ึนมาเกิดเป็นเทวดาอีก”  

วฒิุของเทวดามีเท่าน้ี น่ีไง เขาถึงไม่รู้อะไรเลยไง เทวดา อินทร์ พรหม น่ีไม่รู้
อะไรเลยนะ ไม่รู้ ไม่รู้เร่ืองอริยสจั แต่รู้เร่ืองความคิด รู้เร่ืองความรู้สึกของโยม เพราะ
อะไร? เพราะยดึความคิดเป็นวตัถุ ความคิดเป็นสสาร มนัเป็นสถานะของเขาไง แต่เขาไม่
รู้เร่ืองอริยสจั ไม่รู้เร่ืองของ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ไม่รู้  
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 ถึงตอ้งมาฟังธรรมหลวงปู่ มัน่ ตอ้งมาฟังธรรมครูบาอาจารย ์ น่ีไง เวลาเทวดาเขา
จะตาย แลว้น่ีไปเท่ียวสวรรคไ์ปเท่ียวอะไร ไม่อยากพดู ไม่อยากพดูเลย วฏัฏะๆ  นรก-
สวรรคน์ะ ฮึ เอาเท่าน้ีพอเนาะ เปล่า มนัเก่ียวกบัไอน่ี้ดว้ย มนัเก่ียวกบัวา่ศาสนา 
ความสมัพนัธ์ของศาสนา เรามาเพื่อศาสนา องคก์รของศาสนาใหม้ัน่คง  

 ท่ีเราพดู เราพดูเร่ืองธรรมะนะ ธรรมะคือถกูกบัผดิ เหตุและผลก็คือธรรม เราพดู
ธรรมะ เราไม่ไดพ้ดูตวับุคคล ถา้พดูถึงตวับุคคล มนัไปเก่ียวพนักนั แลว้เก่ียวพนักนั มนั
จะออกไปนอกลู่นอกทาง แต่ถา้เราไม่พดู เร่ืองทฤษฎี เร่ืองขอ้เทจ็จริง เร่ืองขอ้เทจ็จริงใน
การปฏิบติั แลว้เราจะท าอยา่งไรกนั  

 ท่ีเราพดู เราพดูธรรมะนะ เวลาเราพดูถึงขอ้เทจ็จริง เราเอาหวัชนฝาเลย แลว้นัง่อยู่
ท่ีน่ีนะ แลว้เด๋ียวคืนน้ีกลบั แลว้ถา้ใครมีขอ้เทจ็จริงขอ้ดีขอ้เสีย เราอยูท่ี่วดั ไปไดทุ้กเวลา 
ถา้กลวัไม่เจอขอใหน้ดั ขอใหน้ดั อะไรกไ็ด ้ ขอ้เทจ็จริง นรก สวรรค ์ สวรรคใ์นอกนรก
ในใจ ส าคญัมาก 

 เพราะวา่ส่ิงท่ีเหตุท่ีไปไง เหตุสกปรกสะอาด แลว้เวลาวิปัสสนาไปภาวนาไป มนั
จะตดั มนัจะตดัเลยนะ ท าไมรู้วา่ไม่เกิดเป็นกามภพ พระอนาคา ไม่เกิดเป็นกามภพแลว้ 
เกิดบนพรหม มนัรู้ไดอ้ยา่งไร? มนัตดัอะไรท้ิง? เราท าอะไรมนัถึงจะไม่เกิดอีก? แลว้มนั
ท ามนัเหลืออะไรท่ีเกิดบนพรหม?  

ภวาสวะภพน่ี แลว้ท าอยา่งไร? จะท าลายส่ิงท่ีเกิดบนพรหม แลว้ใหห้มดไปอยา่ง
น้ีท าอยา่งไร? ส่ิงน้ีเป็นเหตุนะ ส่ิงน้ีเป็นเหตุ แลว้มนัไปเกิดผลคือเทวดา อินทร์ พรหมนะ 
แลว้เราท าลายตรงน้ี ท าลายเหตุดว้ย แลว้เหตุน้ีผลมนัคือวิบากท่ีรอรับอยู ่ เราท าลายเหตุ
แลว้ เราใชห้น้ีหมดแลว้ เจา้ทุกขท่ี์ไหนจะมาทวงหน้ีอีก  

 ถา้เราเป็นหน้ีนะ เด๋ียวเขาจะเอาหมายศาลมาติดหนา้บา้น เหตุจากใจนะ แลว้เหตุ
จากใจแลว้ พอใจมนัพน้จากเหตุแลว้ แลว้ท าไมมนั มนัจะไปรู้ไปดูไม่ได ้ไปไดท้ั้งนั้นน่ะ 
แต่ไปท าไม? ไปเท่ียวนรก-สวรรค ์ มนัเท่ียวนะวิปัสสนึกกมี็ อปุาทานหมู่กมี็ อุปาทาน
หมู่นะ ชกัน ากนันะ  

ถาม :  กราบนมสัการ เร่ืองเห็นทุกขก์จ็ะเห็นธรรม 



เทศนท่ี์ธรรมศาสตร์คร้ังท่ี ๑ ไฟล ์๖  ๑๖ 

 

©2011 www.sa-ngob.com 

หลวงพ่อ : เร่ืองเห็นทุกขจ์ะเห็นธรรมน่ีนะ ถา้เห็นทุกขจ์ะเห็นธรรม เห็นทุกข ์ มนั
เห็นไหม เห็นทุกข ์เห็นท่ีตั้ง เห็นจุดสตารท ์การเห็นทุกขม์นัจะเห็นธรรม พวกเรา เราพดู
วา่พวกเรา ไม่เคยเห็นทุกข ์ พวกเรา เห็นแต่ผลท่ีเกิดจากทุกข ์ เกิดจากทุกขเ์พราะเราไม่
พอใจ เราขดัใจ เราเคืองใจแลว้ถึงเป็นทุกข ์ 

 ทุกขอ์นัน้ีมนัเป็นทุกข ์ทุกขโ์ดยอาการ แต่มนัตอ้งมีเหตุ เหตุเห็นไหม ตวัทุกข ์ตวั
ทุกขอ์ยูท่ี่ไหน ตวัทุกข ์ ชาติปิ ทุกขา ตวัภพตวัชาติคือตวัทุกข ์ ไม่ใช่เหตุท่ีเราขาดแคลน
เรามีส่ิงใดเป็นทุกขน์ะ เหตุท่ีทุกข ์ มนัอยูท่ี่นัน่ ผูใ้ดเห็นทุกขจ์ะเห็นธรรม เราจะบอกวา่ผู ้
ท่ีไม่ทุกขไ์ม่ยากไม่อดไม่อยาก  

 เราเคยธุดงคอ์ยูใ่นป่า แลว้ไม่มีขา้วกิน วนัหน่ึงมีพวกพรานป่า เขาไปเท่ียวป่า 
แลว้เขาไปเจอเรา เขาใส่บาตรเราขา้วเหนียวกอ้นหน่ึง อยูภ่าคอีสาน ตั้งแต่เกิดมานะไม่
เคยกินขา้วอร่อยเท่าขา้วเหนียวกอ้นนั้นเลย หวานมาก ติดใจมาจนป่านน้ีนะ เพราะมนัไม่
มีจะกิน มนัไม่มีอะไรกิน แลว้เขาใหข้า้วเหนียวกอ้นหน่ึง  

  เขาเป็นนายพรานป่า เขามีแต่ขา้วเหนียวติดตวัไป แลว้เขาไปหาเสบียงเอา
ขา้งหนา้ เขาไปเจอเราในป่า เขาใส่บาตรขา้วเหนียวคนละกอ้น คนละกอ้น อร่อยมาก 
หวานสุดๆ เลย มนัถึงซ้ึงมาก ไม่ทุกขไ์ม่ยากไม่อดไม่อยาก 

 เราเคยทุกขเ์คยยากมา (โทษนะ) ไม่ใช่อวดนะ น่ีมาพดู จะพดูวา่มนัเคยสมัผสัมา 
มนัเคยสมัผสัมา มนัเคยไดส้มัผสัส่ิงน้ีมา มนัจะไม่รู้ไดอ้ยา่งไร? สมัผสัโลกกส็มัผสั 
สมัผสัภายในกส็มัผสั ไม่ทุกขไ์ม่ยากไม่อดไม่อยาก  

ทีน้ีเห็นทุกขม์นัจะเห็นธรรมไดอ้ยา่งไร? เห็นทุกขน์ะพอเห็นทุกข ์ เห็นทุกขม์นั
เป็นเหตุ ถา้เหตุ ถา้มีความเขา้ใจเอาเหตุตั้งนะ ทุกข ์ทุกขค์วรก าหนด ไปรบกบัทุกข ์ทุกข์
มนัเป็นผลใช่ไหม? ทุกข ์ เหตุใหเ้กิดทุกขเ์หตุมนัคืออะไร เหตุมาจากสมุทยั ตณัหาความ
ทะยานอยาก ความพอใจ ความไม่พอใจ ความผลกัไส ความตอ้งการ ความต่างๆ  มนัเป็น
เหตุใหเ้กิดทุกข ์ทุกขก์  าหนด  

 ทุกขน่ี์มนัมาจากไหน? มนักส็าวไปหาเหตุ หาเหตุดว้ยวิธีการอะไร? วิธีการ
อะไร? ดว้ยวิธีการของมรรค ถา้ไม่มีมรรคมนัจบัตรงน้ีไม่ไดห้รอก ทุกคนนะบอกวา่
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วิปัสสนา วิปัสสนานะ ในทางกฎหมายนะ เรารู้วา่คนน้ีเป็นคนโกง คนน้ีเป็นคนท าลาย
เขา เรารู้ดว้ยการสืบสวนแต่เราไม่สามารถจบัจ าเลยได ้เราเอาข้ึนศาลไดไ้หม? ถา้ใครเห็น
ทุกข ์เห็นจ าเลย เห็นจ าเลยนะตดัสินกนัดว้ยมรรคญาณ เน่ียข้ึนศาล 

 วิปัสสนาคือการไต่สวน ไต่สวนตรวจสอบผดิถกูอยา่งไร? แลว้ถึงท่ีสุดแลว้ เรา 
ผดิร้อยเปอร์เซ็นตเ์พราะมนัคิดโดยกิเลส แต่ขณะข้ึนไต่สวนตรวจสอบ คือวิปัสสนา แลว้
ถา้จบัทุกขไ์ม่ได ้จบักาย เวทนา จิต ธรรม ไม่ไดโ้ดยจิต จิตเห็นจิต มนัคือวา่จิตคือจิตท่ีเขา
ดูกนั มนัไม่เห็นจิตคือมนัไม่เห็นจ าเลย ไม่มีจ  าเลย ไม่มีการไต่สวน ไม่มีส่ิงใดๆ เลย มนั
จะเป็นธรรมไปไม่ได ้ 

 เห็นทุกขม์นัจะเห็นธรรมอยา่งไร? เห็นทุกข ์ พอเห็นทุกขข้ึ์นมา เราจบัทุกขเ์ห็น
ไหม ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ ควรละดว้ยวิธีการของมรรค เห็นไหมมรรค ทุกข ์
เหตุท่ีเกิดทุกข ์ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์เห็นทุกขแ์ลว้จะเห็นธรรม เห็นทุกขแ์ลว้ไม่คิดไป
ดบัมนักไ็ม่เห็นธรรม เห็นทุกขก์โ็อดโอยร้องไหอ้ยูน่ี่ มนักทุ็กขต่์อไป เห็นธรรมไม่ได้
หรอก เห็นทุกขแ์ลว้ตอ้งมีการกระท า มีวิปัสสนาแลว้จะเห็นธรรม เพราะทุกขม์นัจะเตือน 

 อยา่งพวกเรา เราจะบอกมนุษย ์ แหม สุดยอดเลย ลองไม่กิน พรุ่งน้ีหิวน่าดูเลย 
ทุกขม์นัเตือน ทุกขม์นับีบคั้นอยูต่ลอด แต่พวกโยมนอนใจกนัเอง มนุษยน่ี์ทุกขม์นับีบคั้น
อยู ่พญามจัจุราช มนัเยื้องกรายเขา้มาตลอด แต่นอนจมกนัเองไม่มีสติสมัปชญัญะ  

 ครูบาอาจารยท่์านพดูนะ ถา้พระเรา การกระท าโดยท่ีไม่มีสติสมัปชญัญะ ท่าน
บอกวา่ “ศพเดินได”้ คือมนัไม่มีจิตวิญญาณไง มนักา้วเดินไปแบบซากศพไง ครูบา
อาจารย ์ ท่านตอ้งเอาปฏกัท่ิม เพื่อจะใหพ้วกเรา ไดต่ื้นตวั พอต่ืนตวั “ทุกขค์วรก าหนด 
สมุทยัควรละ” ดว้ยมรรคญาณจากภายในหวัใจ  

 งานอยา่งน้ีเป็นงานอนัประเสริฐ ไอห้นา้ท่ีการงานหาอยูห่ากินทุกข์ๆ  ยากๆ  มนั
หาปัจจยัเพื่อมาเล้ียงปาก เล้ียงปากใคร? เล้ียงไม่เล้ียงกต็อ้งตาย ตอ้งตายแลว้กต็อ้งเกิด แต่
ถา้มนัเห็นธรรม มนัจะวิปัสสนาเขา้มา อยา่งท่ีวา่เม่ือก้ี จะไปเกิดท่ีไหนจะไปตายท่ีไหนรู้
หมด ถา้ไม่รู้เป็นพระอรหนัตไ์ม่ได ้
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 พระอรหนัต ์ รู้หมดเลย เพราะพระอรหนัตไ์ม่มีความลงัเลสงสยัในวฏัฏะ ในชีวิต 
ศาสนา การตอบมนัจะตอบเร่ืองชีวิตเราน่ีไง ชีวิตน้ีมาจากไหน? ท่ีนัง่กนัอยูน่ี่มาจาก
ไหน? ชีวิตน้ีมาจากไหน? ชีวิตน้ีคืออะไร? ตายแลว้ไปไหน? ศาสนาน่ีตอบหมดในหวัใจ 
ถา้ไม่ตอบส้ินกิเลสไม่ได ้ 

 ศาสนา ตอบเร่ืองชีวติไดห้มดเลย ตอบตั้งแต่ท่ีมาเกิดนัง่อยูน่ี่เลย ชาติท่ีแลว้เป็น
อะไร? ท าไมมาเกิดเป็นคนน้ี แลว้คนน้ีท าไมมีฝักใฝ่ในการปฏิบติั แลว้ถา้มีอ  านาจวาสนา
เจอครูบาอาจารยท่ี์ดีปฏิบติัในทางถกูตอ้ง ถา้มีอ  านาจวาสนามาเกิดมาเป็นผูใ้ฝ่ปฏิบติั แต่
ไปเจอเปรต เปรตมนัพาตกนรก 

ถาม :  อยากใหท่้านอาจารยอ์ธิบายเร่ืองจิตเห็นจิต 

หลวงพ่อ : อนัน้ีผา่นแลว้ หมดซีกน้ีใช่ไหม ผา่นไปแลว้ อนันั้นหมดไปแลว้ เด๋ียวมนั
จะหมดปัญหาแลว้สินะ  

ถาม :  อยูเ่ฉยๆ การเห็นจิตสงบเยน็จิตหน่ึงถึงเฉพาะหนา้ แลว้รู้เห็นอารมณ์ต่างๆ 
เกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ลว้ดบัไปอยูอ่ยา่งน้ีเป็นประจ า แต่กิเลสกย็งัไม่หมดไป น่ีควรท าอยา่งไร
เพิ่มเติม?  

หลวงพ่อ : ใช่ การจิตเห็นจิตน่ีนะ เวลาจิต ขณะท่ีจิตสงบเยน็อยูก่บัหน่ึงโดยเฉพาะ
หนา้ แลว้รู้ตลอดเวลาโดยอารมณ์ต่างๆ เกิดข้ึน ตั้งอยูก่ด็บัไป เหมือนเม่ือก้ี เหมือนเม่ือก้ี
คือวา่ถา้เรามีจุดยนื ขณะท่ีเราตั้งอยูน่ี่นะ มนัเหมือนกบัเราปฏิเสธทุกๆ อยา่งนะ  

  บางทีนะครูบาอาจารยท่์านเทศน์ ท่านกบ็อกวา่ ทุกอยา่ง เราจะพดูบ่อยวา่สมถะ 
เหมือนกนัหมดเลย เพียงแต่ท าแลว้จะเป็นมิจฉาหรือสมัมาเท่านั้น แต่ถา้วิปัสสนา มนัมี
ขั้นตอนหน่ึง ทีน้ีจะบอกวา่ ถา้จิตมนัสงบเยน็ เห็นไหม พอสงบเยน็ แลว้มนัอารมณ์เขา้มา 
มนัอยูเ่ฉย แต่กิเลสกไ็ม่หมดไปเลย มนัไม่หมดหรอก มนัหมดไปไม่ได ้ 

 ถา้จิตมนัสงบน่ีนะ ท าไมมนัถึงสงบล่ะ แลว้สงบ ท าไมมนัไม่มีจุดยนืล่ะ เราถึงวา่
เราพดูบ่อยมากเลย เวลาเพราะพดูบ่อยเลย อยูท่ี่วดันะ แลว้ทุกคน เราทุกคนจะมีญาติพี่
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นอ้ง พอญาติพี่นอ้ง บางคนเขาไปหาเรา แลว้ญาติพี่นอ้งเขาปฏิบติัอะไร? เขากจ็ะไปบอก
ญาติพี่นอ้งเขาไปหาเรา  

 ไปทีไรนะบางคนปฏิบติัมา ๒๐ ปี ๔๐ ปี วา่งๆ  วา่งๆ  ใหท้  าอยา่งไรต่อไป? เรา
ดว้ยความส าคญั ดว้ยเร่ืองของศาสนา ถา้มนัวา่งๆ อยา่งน้ีนะ ถา้มนัเป็นการปฏิบติัธรรม 
ถกูไหม? ถกู อา้ว ถกูแลว้ล่ะ อา้ว แลว้ถา้จะหวงัมรรคหวงัผล มนักจ็ะเขา้อนัน้ีไง แลว้มนั 
แต่กิเลสกไ็ม่หมดไปสกัที ควรจะท าอยา่งไรต่อไปเห็นไหม 

 เขากบ็อกวา่ กม็นัวา่งๆ  อยา่งน้ี แลว้กท็  าอยา่งน้ีมนักต็นัอยูอ่ยา่งน้ี เราบอกนะ มนั
วา่งเพราะเราไปสร้างอารมณ์วา่วา่ง พอสร้างอารมณ์วา่วา่ง เราไปสร้างอารมณ์วา่วา่ง เรา
ไม่เป็นอิสระ เราน่ีท างานไม่ได ้จริงนะ เราจะก าหนดอะไรกแ็ลว้แต่  

 ถา้ดูจิต มนัจะวา่ง มนัจะวา่งเพราะอะไร? เพราะโดยธรรมชาติของมนักว็า่งอยู่
แลว้ เพราะจิตน้ีเป็นนามธรรมแต่มีอยู ่ พอจิตน้ีเป็นนามธรรม เราคิดตามอารมณ์ไป ตาม
ธรรมะไป ตรึกธรรมะไปมนัจะวา่ง วิตก วจิาร พทุโธๆ  คือวิตก วิจาร แลว้ตรึกในธรรมะ 
ตรึกในอะไร? มนักจ็ะวา่ง เพราะอะไร?  

 เพราะเราเอาอารมณ์ความรู้สึกท่ีเราคิด มาคิดเร่ืองธรรมะ ตรึกในธรรมไง พอตรึก
ในธรรม มนักว็า่ง มนักว็า่ง ถา้ตรึกในธรรมนะ ถา้ตรึกในธรรมโดยมีสติ มนัมีสติเห็น
ไหม มนักเ็ป็นสมัมาใช่ไหม? แต่ถา้เราก าหนด เราไม่เขา้ใจวา่ตรึก เรากก็  าหนดของเราไป
วา่เป็นวิปัสสนา วิปัสสนา วิปัสสนามนักว็า่ง วา่ง มนัวา่ง แต่วา่งไม่มีสติ   

 เราถึงบอกเขาวา่เป็นมิจฉาสมาธิ ถา้เป็นสัมมาสมาธิ มนัจะมีสติควบคุมตลอด พอ
มีสติไป เห็นไหม สติจบั ความคิดจะมาขนาดไหนถา้สติดีๆ  มนัปิดกั้นไดห้มดเลย ถา้มนั
พอปิดกั้นข้ึนมา ความคิดมนัเกิด สติจบั ปัญญาตดัเห็นไหม ถา้กิเลสมนัจะหมด มนักต็อ้ง 
ตอ้งท า ตอ้งตั้งสติ  

 ถา้ก าหนด สงบเยน็ ท ามาแลว้มนัสงบ มนัสงบ อารมณ์ มนัสงบต่างๆ  มนัเกิดข้ึน
ดบัหมดๆ  มนัเกิดดบั ทุกอยา่งกเ็กิดดบั แต่เกิดดบัแลว้ไดอ้ะไร? ไฟฟ้ากเ็กิดดบั เด๋ียวปิด
ไฟดบัหมด แลว้เราเปิดข้ึนมามนักติ็ดอีกแลว้ พอดบัมนักด็บัอีกแลว้ ความรู้สึกเรากเ็กิด
ดบั  
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 เราพดูเหมือนวนัน้ีเห็นไหม เราบอกเลยเห็นไหม ชีวิตน้ีมนัเหมือนพลงังาน ทาง
วิทยาศาสตร์เขาบอกวา่ชีวิตน้ีเหมือนพลงังาน กไ็ปเอาแบตเตอร่ีมาเอาถ่านไฟฉายมาชีวิต
คือพลงังาน พลงังานอยา่งน้ีมนัพลงังานไม่มีชีวิต แต่ธาตุรู้ มนัเป็นพลงังาน แต่มนัมีชีวิต 
มนัสืบต่อ แลว้พอมนั เวลาเราตายจากชาติน้ี แต่จิตมนัไม่ตาย พลงังานน้ีตายไม่เป็น  

 พอพลงัน้ีตายไม่เป็นพลงัน้ีกไ็ปเกิดใหม่ ถา้มนัไปเกิดใหม่เห็นไหม พลงัน้ีไปเกิด
ใหม่ ถา้เรามีสติล่ะ ถา้มีสติ มนักเ็ขา้ไปถึงพลงัตวัน้ี แต่เราไม่มีสติไง วา่งๆ ไหม? วา่ง วา่ง 
๔๐ ปี ๕๐ ปีนะ  

 มนัมีนะ มีขา้ราชการผูใ้หญ่คนหน่ึงไปหา เพราะวา่เพื่อนเขาพาไปหา เขากบ็อก
วา่ เขาก าหนดผา่นแลว้ ผา่นกาย ผา่นทุกอยา่งหมดแลว้ แลว้เขาพดูไปอยา่งน้ี แลว้บอกจะ
ใหท้ าอยา่งไร? เราบอกใหพ้ิจารณากาย กพ็ิจารณามาแลว้ ผา่นหมดแลว้ แต่พอเขาสรุป
นะตอ้งรีบกลบัแลว้ ไปท าไม? ไปทบทวน  

 มนัท่องจ า ตอ้งไปทบทวน เขาจะทบทวนกนัอยูต่ลอดเวลา แต่ถา้มนัเป็นความ
จริงนะ เราตอ้งทบทวนไหมความรู้สึกเราตอ้งทบทวนไหม? ไม่ตอ้งทบทวน ทุกอยา่งมนั
เป็นของ เรารู้ของเราตลอด มนัจะยอ้นกลบัมา เพราะถามวา่ใหท้ าอยา่งไรไง  

 พอใหถ้ามวา่ใหท้ าอยา่งไร เพราะโดยความรู้สึกของเรา เราวา่มนัเป็นความวา่ง 
มนัเป็นสภาวะแบบนั้น เรากเ็ขา้ใจวา่มนัเป็นความวา่ง เราเขา้ใจ แลว้ควรท าอยา่งไร? ควร
ท าอยา่งไรนะ สมัมาอรหงักไ็ด ้พทุโธ กไ็ด ้อานาปานสติกไ็ด ้ปัญญาอบรมสมาธิกไ็ด ้ 

 ปัญญาอบรมสมาธิคือใชค้วามคิด ปัญญาชน พทุธจริต ศรัทธาจริต เราดูท่ีจริตน่ี
ไง ถา้ดูท่ีจริต ใชปั้ญญา ใชปั้ญญาสติตามไป ตามไป แลว้คอยดูสิเวลามนัหยดุ กบัความ
วา่งๆ ท่ีเราวา่วา่งๆ  มนัจะต่างกนัไหม? ถา้มนัต่างกนั น่ีสนัทิฏฐิโก มนัเป็นส่ิงท่ีเรา
ตรวจสอบเอง เราเปรียบเทียบเอง  

 ส่ิงท่ีมนัเคยวา่งเห็นไหม เราคิดวา่วา่งๆ กนัอยูน่ี่ เพราะมนัไม่มีสติ เราไม่เคยท า
ใหม้นัเป็นรูปธรรมข้ึนมา แต่เวลาท าข้ึนมาใหม้นัถกูตอ้ง โดยกรรมฐานโดยความเป็นจริง
ท่ีถกูตอ้ง แลว้ถา้มนัวา่งมาพิสูจน์กนั เราน่ีพิสูจน์ มนัหลอกกนัไม่ไดห้รอก การศึกษา ถา้
เราศึกษาไม่หยดุ ทนักนัหมดนะ  
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 การปฏิบติักเ็หมือนกนั ถา้มีวาสนา ลกูศิษยเ์ห็นไหมหลวงปู่ มัน่ท่านยงัไปสอน
หลวงปู่ เสาร์เลย ทั้งๆ ท่ีหลวงปู่ เสาร์เป็นอาจารยน์ะ แลว้เวลาครูบาอาจารยข์องเรา 
ประพฤติปฏิบติัข้ึนไปแลว้ มนัทนักนั เราถึงบอกเวลาพดูเห็นไหม วา่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ พระอรหนัตต์อ้งเป็นอยา่งนั้นๆ   

 เป็นอยา่งนั้นเพราะวา่เวลาพระไตรปิฎกเขียนถึงกิริยาขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ก ็โอโ้ฮ เป็นศาสดา เป็นแบบอยา่ง นอนสีหไสยาสน์ โอ๋ย จะเรียบร้อย
มาก เคล่ือนไหวไป สวยงามมาก กเ็ป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั พระสารีบุตร พระอรหนัต์
ท่ีวา่ไอถ่้อยๆ กพ็ระอรหนัตเ์หมือนกนั แลว้ไอถ่้อย ไอถ่้อย มนัเป็นพระอรหนัตห์รือเปล่า
ล่ะ?  

 น่ีไง เวลาเขียน ในต าราเขียนถึงกิริยาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่
พระอรหนัต ์มนักมี็หลายหลากมา กิริยาต่างๆ  มนัมีหลายหลากมา ถา้หลายหลากอยา่งน้ี 
มนัปล่อยใหม้นัเป็นความจริงอยา่งน้ี มนักเ็ป็นความจริงอยา่งน้ี มนัเป็นเกิดมาจากภายใน 
จะอยา่งไรกแ็ลว้แต่นะ มนัคุยกนัได ้มนัทนักนัได ้มนัตรวจสอบกนัได ้ทนักนั การศึกษา
ทางโลกเขาทนักนั การปฏิบติักท็นักนั  

 ถา้โยมปฏิบติัเด๋ียวน้ี ถา้โยมบรรลุธรรมเด๋ียวน้ี โยมจะจบัผดิเราไดต้ลอดเลย ไอท่ี้
พดูๆ อยูน่ัน่โกหกทั้งหมดเลยน่ะ แต่ตอนน้ีจบัไม่ทนั ถา้ทนันะ มนัทนักนัเพราะใจของ
เรา หวัใจของเรา เราท าของเราได ้แลว้ถึงจุดนั้นนะทนักนัหมดเลย โกหกกนัไม่ไดห้รอก 

 ในสงัคมไทยน่ีแคบๆ  ในพระกรรมฐานเรา รู้จกัช่ือรู้จกัหนา้ตากนัหมด ใครเป็น
อยา่งไรน่ีรู้กนั ฉะนั้นการพดู ถา้พดูแลว้มนัมีหลกัฐานทั้งหมด มนัเป็นส่ิงท่ีมนัจะกลบั
มาถึงเราไดน้ะ แต่เวลาพดู มนักพ็ดูดว้ยความสงสาร หลวงตาท่านพดูอยา่งน้ีเลยวา่ท่าน
เป็นนกัล่าอาจารย ์ 

 เวลาเรามา เรานกัล่าโยม เรามาหาโยมเอง เพราะมาพดูใหโ้ยมไดฟั้งเร่ืองอยา่งน้ี
บา้งไง เพราะส่ิงท่ีวา่เป็นหลกัเป็นแก่นของศาสนานะ หลกัแก่นของศาสนา หลวงตาท่าน
พดูอยา่งน้ี ท่านพดูบอกวา่เหมือนกบัเรา ถือมีดไวเ้ลย มีส่ิงใดเหตุการณ์ข้ึนมา ใชไ้ด้
ตลอดเวลา  
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 แต่ถา้เราศึกษานะ เราเอามีดไวใ้นครัว แลว้ตอนน้ีนัง่อยู ่ เขาบอกจะใชมี้ด โยมเอา
ท่ีไหน มนัต่างกนัไง มนัไม่เป็นปัจจุบนัธรรม ถา้เป็นความจริง มนัเกิดไดเ้ด๋ียวน้ี 
เหตุการณ์ทุกอยา่งคล่ีคลายไดห้มด มนัทนัหมด แลว้พดูถึงวา่การประพฤติปฏิบติั มนัทนั
กนั  

 ถา้เวลาทนักนั เวลาตรวจสอบกนัน่ี อาจารยไ์ม่อายลกูศิษยเ์หรอ? สมาธิเป็นอยา่ง
น้ีๆ ไปถามอาจารย ์อาจารยบ์อกไม่ใช่ ทั้งๆ ท่ีเราเป็น อาจารยอ์ายลกูศิษยไ์หม? 

ครูบาอาจารยท่์านพดูบ่อยนะ ถา้ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนภูมิธรรมในใจหวัใจขั้นสมาธิก็
สอนไดข้ั้นสมาธิ ภมิูธรรมขั้นไหนกส็อนไดข้ั้นนั้น  

 แต่ถา้ภูมิธรรมของลกูศิษยท่ี์ไปเจริญกา้วไกลกวา่ จะไปตรวจเช็คอาจารยไ์ดห้มด
เลย ส่ิงน้ีมนัอยูใ่นใจเรานะ ธรรมะน่ีประเสริฐ แลว้เร่ืองนรก-สวรรคอ์ะไรน่ี มนัเป็น
วฏัฏะมนัเป็นผล มนัเป็นผล แต่เราอยากใหโ้ยมเช่ือ เราอยากใหโ้ยมเช่ือวา่วฏัฏะมนัมี 
กรรมมนัมี ผลมนัมี แลว้เราจะไม่ท าส่ิงท่ีผดิๆ ไง ส่ิงท่ีเราเช่ือ เช่ือถือธรรมะน่ีนะ มนัจะ
ท าใหพ้วกเรา ไม่ท าส่ิงท่ีผดิพลาดมากจนเกินไป  

 แต่พระท่ีบอกไม่มีๆ  เราไม่อยากพดูเลยวา่เขาไม่อยากพดูเพราะมนัสะเทือนใจ
เขา เพราะดูอยา่งท่ีวา่ พระเวียนเทียน พระบิณฑบาต มนักท็ั้งนั้นน่ะเห็นไหม มนั
เหมือนกบัเจา้หนา้ท่ีน่ะ พวกเรา ไปท าความผดิพลาด เรากมี็โทษส่วนหน่ึง ต ารวจทหาร
เขาไปท าผดิโทษเขาหลายชั้นนะ เพราะอะไร? เพราะเขาเป็นเจา้หนา้ท่ี เขาท าความผดิเสีย
เอง  

 น่ีกเ็หมือนกนั เวลาโยมท าผดินะกก็รรมของโยมนะ เวลาพระท าผดินะเจา้หนา้ท่ี
ท าผดิเสียเองน่ะกรรมมนัหนกักวา่โยมนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกไวใ้น
ธรรมนะวา่ ถา้เราทุศีล เราบิณฑบาตเขามากิน เหมือนกลืนถ่านแดงๆ ลงคอ ถ่านกอ้น
แดงๆ น่ีกลืนลงคอ เพราะทุกวนัๆ  มนัใหผ้ลถึงขนาดนั้นนะ  

 ถา้เราท าผดิน่ะ บวชมาแลว้ไม่มีอาชีพ มีคนมาสนบัสนุน คิดวา่มนัเป็น กินอ่ิม
นอนอุ่น กิเลสมนัตวัอว้นๆ  นะ ถา้กินอ่ิมนอนอุ่น มนัคิดแต่เร่ืองโลก ทุกขม์าก พระนะ
ถา้มนัช าระกิเลสไม่ได ้ท าหวัใจไวไ้ม่ไดน้ะทุกขม์ากเลย เพราะมนัเอาความคิดไวไ้ม่อยู ่ 
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 ความคิด มนัด้ินรนนะ มนัเหมือนชา้งตกมนัในใจ แลว้มนั โอโ้ฮ ทุกขม์ากนะ แต่
ถา้ท าไดน้ะสุขใดเท่าอยา่งน้ีไม่มี “สุขใดเท่ากบัความสงบของจิตไม่มี” เวลาพวกโยม 
อยากมีความสุขกนั ไปเท่ียวกนัไปอะไรนะ เสียทรัพย ์ เสียพลงังาน เสียทั้งหมดเลย 
อยากจะพกัผอ่นนะนอนอยูก่บับา้นน่ะ นัน่ล่ะพกัผอ่นดีท่ีสุด  

  แลว้พระ จิตสงบ จิตท่ีมนัไม่เคล่ือนไหว สุขมาก สุขมาก แลว้กว็า่สุขยงัไงล่ะ? 
มนัสุขเวทนาเห็นไหม โลกน้ีวา่สุข-ทุกขน่์ะเป็นเวทนา แลว้พระอรหนัตไ์ม่มีเวทนาสุข
อยา่งไรล่ะ? น่ีไง วมุิตติสุขมนัถึงไม่ใช่สุขโลกๆ ไง สุขโลกๆ น่ีสุขดว้ยอามิสไง สุข
เวทนา ทุกขเวทนาไง  

 แต่สมมุติสุข วมุิตติสุข มนัสุขโดยเอกเทศ สุขโดยตวัของมนัเอง สุขโดยหน่ึง
เดียว หน่ึงไม่มีสอง โลกน้ีเป็นของคู่ สุขคู่กบัทุกข ์ ทุกอยา่งตรงขา้ม มืดคู่กบัสวา่ง ทุก
อยา่งคู่หมดเลย วิมุตติสุขน้ีไม่ใช่คู ่ หลวงตาบอกวา่ “ธรรมธาตุ” มนัเป็นธรรม มนัเป็น
ธรรมเหนือโลก มนัเหยยีบย  า่กิเลสไปทั้งหมด เอวงั 

 
 


