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ถาม
เหมาะสม"

: ข้อ ๑๖๙๕. เรื่ อง "วิธีทาลายหนังสื อธรรมะ หรื อสื่ อธรรมะที่เห็นไม่

กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ โยมมีคาถามดังนี้ค่ะ
๑. ถ้าหากเราได้หนังสื อธรรมะหรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ธรรมะต่างๆ มา พอมาอ่านดูแล้ว
มันไม่ใช่ เมื่อลองเทียบเคียงที่หลวงปู่ องค์ต่างๆ ที่ท่านเป็ นอริ ยบุคคลแล้ว โยมเลยไม่
อยากเก็บหนังสื อเหล่านี้ไว้ เพราะถ้าเก็บไว้ และมีคนอื่นมาอ่านเจอ เขาก็จะได้ขอ้ มูลผิด
ไปด้วย จะสามารถทาลายหนังสื อได้หรื อไม่คะ คือเมื่อก่อนที่จะยังไม่ได้เจอหลวงตามหา
บัว และเข้าวัดหลวงพ่อ โยมมีหนังสื อธรรมะแบบที่ไม่ใช่แนวทางปฏิบตั ิ และยังไม่มี
หลักยึด เห็นว่าเป็ นหนังสื อธรรมะก็รับมา แยกแยะไม่ออก แต่ตอนหลังมาพอจะเริ่ ม
เข้าใจได้นิดหน่อยว่าธรรมะจากพระปฏิบตั ิ กับพระไม่ปฏิบตั ิเป็ นแบบไหน ทีน้ ีเลยไม่
อยากเก็บเอกสารต่างๆ ที่รู้สึกว่าไม่ใช่ออกไป จะมีวิธีทาลายโดยที่ไม่เป็ นบาปไหมเจ้าคะ
เพราะหนังสื อบางเล่มก็มีรูปพระพุทธรู ป มีรูปพระสงฆ์ และก็เป็ นหนังสื อธรรมะด้วยค่ะ
๒. เมื่อเราเจอพระพุทธรู ป และพระเครื่ อง หรื อพระสงฆ์ หรื อรู ปที่ควรสักการะ
ในหนังสื อพิมพ์ แต่ว่ามีรูปอย่างอื่นมาแทรกด้วย เช่นในรู ปมีพระพุทธรู ปก็มีโลงศพด้วย
ใจหนึ่งก็เห็นว่าเป็ นพระพุทธรู ปก็ไม่อยากทิง้ หรื อทาลาย แต่สิ่งที่อยูข่ า้ งๆ พระพุทธรู ป
มันก็เป็ นสิ่ งที่ไม่กล้าที่จะตัดเอามาขึ้นหิ้งบูชาด้วย ถ้าจะทิง้ หนังสื อพิมพ์ช่วงนี้ไปก็กลัวว่า
ทิง้ พระพุทธรู ปอีก กลัวว่าไม่เคารพ แล้วเราจะมีวิธีทาลายรู ปแบบนี้โดยที่ไม่เป็ นบาปว่า
เป็ นทาลายพระพุทธรู ปหรื อไม่เจ้าคะ
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ตอบ : นี่คาถามเนาะ โอ้โฮ คาถามนี่เป็ นคาถามโลกแตก เป็ นคาถามโลกแตก
เพราะ เพราะศรัทธาของคนมันมีอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด ศรัทธาของคน ถ้า
ศรัทธาเริ่ มต้นก็เป็ นแบบนั้น ถ้าศรัทธาเริ่ มต้นก็มีความเชื่อ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเผยแผ่ธรรม เขาเชื่อผี เชื่อสาง เขาเชื่อรู ปเคารพต่างๆ สมัยเขาถือผีเขาก็ตอ้ งเชื่อ
อย่างนั้น แล้วเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เขาละทิง้ ไง ให้เขาละทิง้ สิ่ งนั้นมา
ให้เชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าให้เชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี่
พระพุทธเจ้าคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมคือสัจธรรม พระสงฆ์คือ
สาวกที่ได้ประพฤติปฏิบตั ิ รู ้แจ้งเห็นจริ งแล้วถึงเป็ นที่พ่ ึงของเราได้
นี่เผยแผ่ธรรมๆ ให้จิตใจของคนละทิง้ ละทิง้ สิ่ งความเชื่อเดิม ละทิง้ สิ่ งความเชื่อ
เดิมให้มาเชื่อในรัตนตรัย ดูสิเวลากองทัพธรรมๆ หลวงปู่ มัน่ เห็นไหม จากภาคอีสานเขา
ถือผีๆ กัน การถือผีนี่มนั ทุกข์ยากมากนะ การถือผี ทาอะไรก็ได้กลัวผิดผีไง ถ้าผิดผีตอ้ ง
ไปแก้ไปอะไร ลาบากนะชีวิตนี่ยุ่งยากมากเลย แล้วจะได้สิ่งใดมา ดูสิเราทาอะไรมันผิดผี
ผิดผีเราก็ตอ้ งไปแก้ เพราะผิดผีเดี๋ยวมันจะเจ็บไข้ได้ป่วย ผิดผีแล้วเดี๋ยวครอบครัวจะมี
ปัญหา ผิดผีแล้วยุง่ ไปหมดเลย ชีวิตเราต้องระวังเต็มที่เลย แล้วพอได้สิ่งใดมา จะกินจะใช้
ก็ตอ้ งเซ่ นไหว้ผกี ่อนถึงจะได้กินได้ใช้ แล้วทาสิ่ งใดมันติดขัดไปหมด
นี่กองทัพธรรมถึงได้พยายามเผยแผ่ให้คนมีที่พ่ งึ ให้ถือศีล ให้มีศีล ๕ ถ้ามีศีล ๕
แล้ว แล้วเรารักษาศีล ๕ ของเรา เราไม่เบียดเบียนใคร เราไม่ลกั ของใคร เราไม่ผดิ ลูกเมีย
ใคร เราไม่โกหก เราไม่เสพของเมา ให้ถือศีลแล้วทามาหากิน มันก็พออยูพ่ อกิน ทาให้
เป็ นกิจจะลักษณะให้มีความขยันหมัน่ เพียร ให้มีจุดยืน ให้มีความเข้มแข็ง ทาสิ่ งนี้มา ให้
คนละทิง้ ละทิง้ สิ่ งนั้นมาเพื่อเข้าเป็ นพุทธมามกะ ให้ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็ นที่พ่ งึ แล้วพยายามประพฤติปฏิบตั ิของเราเองให้เป็ นความจริ งขึ้นมา ถ้าเป็ นความจริ ง
ขึ้นมานะ เรื่ องหนังสื อ เรื่ องต่างๆ นี่จบเลย
แต่น้ ีปัญหาโลกแตกๆ เพราะอะไร? เพราะคนศรัทธา คนศรัทธาความเชื่อ คนไม่
ศรัทธา ไม่ศรัทธาเขาก็ไม่สนใจเลย ดูคนสิ ดูทางตะวันตกเขาเอาพระพุทธรู ปไปเป็ น
เครื่ องประดับบ้านเขา เพราะเขาไม่นบั ถือพุทธ คนไม่นบั ถือเขาไปทาอย่างนั้น เพราะเขา
ไม่ถือเลย เขาว่าเป็ นศิลปะ เขาว่าเป็ นโบราณวัตถุ เป็ นของสวยงาม แต่เขาไม่ได้เคารพ
บูชาแบบชาวพุทธเรา ชาวพุทธเราเป็ นสัญลักษณ์ไง เป็ นตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
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พุทธเจ้า แล้วธรรมะล่ะ? ธรรมะก็เป็ นแนวทาง มรรคโคทางอันเอกที่เราจะเอามา
ประพฤติปฏิบตั ิให้ถึงจริ งให้ได้ แล้วพระสงฆ์ล่ะ? พระสงฆ์ก็เป็ นครู บาอาจารย์ของเรา
คอยชี้แนะนาทางของเรา
ถ้าเราเป็ นชาวพุทธแท้ เราเป็ นชาวพุทธถ้าจิตใจมันสู งส่ งขึ้นมา ถ้าจิตใจไม่สูงส่ ง
มันก็มีปัญหาไปหมดแหละ ถ้ามีปัญหาไปหมด นี่มนั เป็ นปัญหาโลกแตกเพราะว่าศรัทธา
ของคน เพราะอะไร? เพราะเราเห็นอยูบ่ ่อย เวลาพวกจานกระเบื้อง พวกจานกระเบื้อง
เวลามันพิมพ์หนังสื อนะ พิมพ์หนังสื อแจก พอแจกไปแล้ว ใครได้รับหนังสื อนี้ตอ้ งพิมพ์
ต่อ ต้องแจกต่อ ถ้าไม่แจกต่อจะเป็ นกรรม ไอ้พวกจานกระเบื้องมันไม่ใช่ครู บาอาจารย์ใช่
ไหม
ครู บาอาจารย์ เห็นไหม การสอนโดยไม่ตอ้ งสอนประเสริ ฐที่สุด การสอนโดยตัว
ของท่านเอง ประพฤติปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างนัน่ ล่ะประเสริ ฐที่สุด การสอนโดยไม่ตอ้ งสอน
เลย นี่เราไปเห็นครู บาอาจารย์ใช่ไหม เราเห็นแล้วเราศรัทธา เรามีความเชื่อ เห็นท่าน ชีวิต
ของท่าน ท่านดารงชีวิตของท่าน นัน่ ล่ะท่านสอนเราแล้วล่ะ ท่านสอนเราโดยชีวิตของ
ท่านนัน่ แหละ นี่ท่านสอนเรา ท่านไม่ตอ้ งไปเผยแผ่ ไม่ตอ้ งพิมพ์แจกออกไป พอพิมพ์
แจกออกไป ใครรับหนังสื อนี้แล้วต้องพิมพ์ต่อเนื่อง ถ้าไม่พิมพ์ต่อเนื่องจะเป็ นเวรเป็ น
กรรม มันก็เลยกระจายไปทัว่ เป็ นแชร์ ลูกโซ่
นี่แจกหนังสื อแจกกันอย่างนั้นเยอะ แจกหนังสื อนะ ใครได้หนังสื อเล่มนี้แล้วต้อง
พิมพ์อีก ๕๐๐ เล่มแจกไป ถ้าไม่พิมพ์แจกไปแล้วมันจะเป็ นเวรเป็ นกรรมอย่างนั้น ไอ้
พวกนั้นก็เชื่อ พิมพ์แจกไปมันก็เลยเผยแผ่ไปทางโลก แล้วมันจริ งหรื อเปล่าล่ะ? เพราะเรา
ก็ไม่มีก๋ ึนเราก็ไม่รู้วา่ อะไรเป็ นธรรมะ ไม่เป็ นธรรมะ พอพิมพ์หนังสื อมา พอพิมพ์เป็ น
หนังสื อมาเราก็เชื่อแล้ว ศรัทธาของคนมันแตกต่างหลากหลายอย่างนี้มนั เลยทาให้เป็ น
ปัญหาโลกแตก ปัญหาโลกแตกว่าคนที่เขาละเอียดกว่า เขาฉลาดกว่าเขาก็หาพวกนี้เป็ น
ผลประโยชน์ของเขา แล้วเขาแจกหนังสื อ คาถามเนาะ
ถาม : ๑. ถ้าหากได้หนังสื อธรรมะ สิ่ งพิมพ์ธรรมะต่างๆ มา พออ่านดูแล้วว่า
มันไม่ใช่
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ตอบ : นี่ถา้ มันไม่ใช่ คาว่าไม่ใช่ๆ เราทาลายทิง้ ได้ เดี๋ยวนี้เขารี ไซเคิล เขา
ทาลายทิง้ ถ้าพูดถึงว่าเราทาลายทิง้ เพื่อประโยชน์กบั เราไง มันเหมือนกับว่าในการปฏิบตั ิ
นะ เขาว่าเป็ นครู บาอาจารย์มีชื่อเสี ยงด้วยนะ อยูท่ างภาคเหนือ เวลาท่านไปแสดงธรรม
กับลูกศิษย์แล้วท่านลงจากเขามา พอท่านคิดได้ว่าท่านพูดผิดไง ท่านปี นเขาขึ้นไปนะไป
บอกว่าคาพูดนั้นผมพูดผิดนะ ลูกศิษย์บอกโอ้โฮ อาจารย์ไม่ตอ้ งมาก็ได้ บอกเมื่อไหร่ ก็ได้
ไม่ได้ เดี๋ยวเธอไปบอกคนอื่น ถ้าบอกคนอื่นไปแล้วถ้ามันเสี ยหายมันเสี ยหายมาก เพราะ
เพราะว่าเราหลงผิดเองมันก็เป็ นบาปเป็ นกรรมนะ แต่เราไปชักจูงให้คนอื่นหลงผิดมัน
เป็ นบาปเป็ นกรรมมากกว่านั้นอีก
ครู บาอาจารย์ที่เป็ นจริ งท่านห่ วงตรงนี้มาก ถ้าเรายังไม่รู้จริ งเราไม่ควรจะบอกใคร
ถ้าเรายังไม่รู้จริ งเราไม่ควรชี้แนะใคร ถ้าเรายังไม่รู้จริ งนะ ถ้ารู ้จริ งแล้วนะ ดูสิเวลาหลวง
ตาท่านพูดนะ ท่านพูดท่านท้าทายสังคมมากเลยบอกให้ใครก็ได้มาถามปัญหาท่าน ให้
ท่านติดปัญหานั้น มันก็เหมือนหมอ หมอนี่ดูสิในการเจ็บไข้ได้ป่วยในประเทศนี้ เราจะ
รักษาได้หมด รักษาได้หมด ถ้ารักษาได้หมดรักษาตามอาการนั้นเพราะเขาเป็ นหมอ
นี่ก็เหมือนกัน หลวงตาท่านพูดบ่อยให้ถามมาๆ ปัญหานี้ให้ถามมา ดูซิว่าหลวงตา
ติดไหม นี่ไงถ้ารู ้จริ งแล้วมันสอนมันเป็ นประโยชน์ไง ถ้ายังไม่รู้จริ งยังไม่ควรสอนเขา
สอนตัวเองให้ได้ก่อน หลวงตาจะเน้นย้า หลวงปู่ มัน่ ครู บาอาจารย์เราจะเน้นย้า สอน
ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยสอนคนอื่น สอนตัวเองให้ก่อนแล้วค่อยสอนคนอื่น ถ้าสอน
ตัวเองได้แล้ว ถ้ามันได้จริ งแล้ว มันทาสิ่ งใดมันไม่ผดิ พลาดเลย นี่ทาสิ่ งใดไม่ผดิ พลาดเลย
หนังสื อเรานี่มีคนเอาไปอ่านนะ หนังสื อเรามีคนเอาไปอ่านนะหนังสื อเรานี่ แล้วก็เอา
หนังสื อเรากลับมาถามเรา หลวงพ่อนี่ผดิ พอเราอธิบายปั๊ บนะเงียบเลย ครับ กลับ เพราะ
อะไร? เพราะความหยาบของเขาไง
เวลาความหยาบของเขา เวลาคาพูดมันพูด มรรค ๔ ผล ๔ มันมีเป็ นระดับของมัน
นะ ถ้าเป็ นระดับของมัน ถ้าคนเขาเป็ นเขาจะรู ้ ถ้าคนไม่เป็ นมันขัดแย้งกัน มันขัดแย้ง
ความจริ งมันไม่ขดั แย้งหรอก กิเลสของเขาขัดแย้ง พอกิเลสของเขาขัดแย้งปั๊บเขาว่า
หนังสื อนี่ผดิ แต่ความจริ งหนังสื อมันไปขัดแย้งความเห็นเขา แล้วเอาหนังสื อมาเลย เอา
หนังสื อมาถามเรา ถ้าอย่างนี้ดี เพราะมันจะได้แก้ไขไง ถ้าไม่อย่างนั้นไปเขาก็เข้าใจผิดไป
อย่างนั้นเรื่ อยๆ
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ฉะนั้น ว่าถ้าเราอ่านแล้วไง ถ้าเราอ่านแล้วมันไม่ใช่เราจะทาลาย ทาลายได้เลย
ทาลายได้เลย เห็นไหม ทาลายได้เลยมันเป็ นบุญหรื อเป็ นบาป เป็ นบุญ เวลาองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปริ นิพพาน มารเอย เมื่อใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กาของเรา
ยังไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถกล่าวแก้คาจาบจ้วงของลัทธิต่างๆ ได้ เราจะไม่ยอมนิพพาน
จนถึงเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนิพพานนะ บัดนี้ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิ กาของเราเข้มแข็ง เข้มแข็ง สามารถกล่าวแก้คาจาบจ้วง เราสามารถรู ้ถกู รู ้ผดิ ได้ ถ้า
เราสามารถรู ้ว่าอันนั้นมันผิด เราแยกความผิดออกไปมันเป็ นบาปตรงไหน มันเป็ นบุญ
ถ้าเราเห็นว่ามันผิดนะเราออกเลย เราออกเลย ถ้าเป็ นความจริ งนะเราทาลายเลย
เราทาลายทิง้ มันไม่เป็ นบาปหรอก มันจะเป็ นบาปตรงไหนถ้าเราจะทาลายของเรานะ นี่
เขาบอกว่าสิ่ งที่เห็นว่ามันไม่ใช่เราควรทาลายไหม? โยมว่าเขาได้หนังสื อนี้มา เพราะได้
แล้วเขาไม่อยากจะเก็บไว้ เพราะว่าถ้าคนอื่นได้ไปแล้วมันได้ขอ้ มูลผิดๆ เราสามารถ
ทาลายหนังสื อนี้ได้ไหม? ได้ เราทาลายได้ นี่ทาลายเลย ถ้ามันผิดชัดเจนนะทาลายได้เลย
แล้วมันจะเป็ นบาปเป็ นกรรมตรงไหน มันเป็ นบุญ เป็ นบุญเพราะเราจะคัดเลือกว่าสิ่ งใด
ถูก สิ่ งใดผิด แล้วถ้าอย่างนั้นปั๊บนะ หนังสื อในเมืองไทยต้องเผาทิง้ ทั้งประเทศเลย
หนังสื อในเมืองไทยต้องเผาทิง้ ทั้งประเทศเลย ถ้าหนังสื อเกี่ยวกับธรรมะนะ มันมี
ตรงไหนบ้างถูก
ฉะนั้น ถ้าถูกนะ เขาบอกว่า อ้าว มหามกุฎฯ นี่ถูก มหามกุฎฯ เป็ นวิชาการที่คดั
แยกออกมาจากพระไตรปิ ฎกเลย เออ ถูก ถูกตามคัดแยกมา แต่เวลาครู บาอาจารย์อย่าง
หลวงตาท่านบอกว่าในพระไตรปิ ฎกท่านก็แน่ใจว่ามีบางส่ วนที่จดจารึ กกันมาผิด เราใช้
คาว่าจดจารึ กมาผิดนะ ไม่ใช่คาว่าพระไตรปิ ฎกผิดนะ จดจารึ กมาผิด ถ้าจดจารึ กมาผิด
คนมันพิมพ์มนั ไปคัดแยกมันจดจารึ กมาผิด หลวงตาท่านพูดถึงอันนั้นท่านบอกเลยว่าถ้า
อาทิตต์ฯ มันเข้าไปถึงมโน คือเข้าไปถึงใจ ถ้าอนัตฯ มันแค่ขนั ธ์ ๕
ท่านบอกว่าปฏิบตั ิไปแล้ว ถ้าแนวทางปฏิบตั ิมนั ไม่ต่อเนื่องเข้าไปถึงใจ ไม่
ต่อเนื่ องเข้าไปถึงพุทธะ แต่ท่านก็ยกให้ ท่านบอกว่าสิ่ งนี้คนจดจารึ กมา คนจดจารึ กมา
อาจจะขาดตกบกพร่ อง แต่ถา้ เป็ นอาทิตต์ฯ นะ มโนมิงปิ นิพพินทะติ เข้าไปถึงมโน เข้า
ไปถึงตัวใจ แต่ตวั ขันธ์มนั ไม่ถึงใจ แต่ตวั ขันธ์ไม่ถึงใจทาไมพระปัญจวัคคียเ์ ป็ นพระ
อรหันต์ เป็ นพระอรหันต์เป็ นความจริ ง แต่น้ ีเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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เทศน์มนั เป็ นความจริ ง ถ้าไม่เป็ นความจริ งปัญจวัคคียเ์ ป็ นพระอรหันต์ข้ ึนมาไม่ได้ อนัตต
ลักขณสู ตร แต่ในพระไตรปิ ฎกละขันธ์ ๕ นิพพินทัง วิรัชชะติ ละขันธ์ ๕ แล้วบรรลุ
ธรรม เพราะขันธ์มนั ไม่ใช่จิตมันไม่ถึงตัวจิต ท่านบอกว่าแม้แต่ในพระไตรปิ ฎกจดจารึ ก
ผิด มีคนจดจารึ กกันมามันอาจจะขาดตกบกพร่ องมี แต่อนั นี้ยกไว้เพราะมัน ๒,๐๐๐ กว่า
ปี ใช่ไหม แต่คนปฏิบตั ิ เวลาปฏิบตั ิแล้วเข้าไปตารามันจะถูกเลย
ฉะนั้น บอกว่าสิ่ งที่คดั มาจากพระไตรปิ ฎกนี่ถูก ถูกนั้นถูกเป็ นทางวิชาการ ถูกนั้น
เป็ นทฤษฎีที่เราศึกษากันแต่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิ พอปฏิบตั ิเข้าไปแล้วมันจะรู ้เลย เพราะคน
ปฏิบตั ิแล้วกับสัจจะมันเป็ นเนื้ อเดียวกัน แต่ถา้ เวลาปฏิบตั ิแล้ว ถึงแล้ว สิ่ งที่ว่าเป็ นทาง
วิชาการมันขาดตอน มันไม่สืบต่อไปจนถึงที่จบ มันมีวรรค มันเว้นวรรคไว้ เรายกให้ไง
เพราะถ้าเราปฏิบตั ิได้จริ งเรารู ้ได้ เพราะ เพราะในสู ตรนี้มนั ขาด แต่เวลาไปเทียบกับสู ตร
อื่น สู ตรอื่นมันเต็ม ในพระไตรปิ ฎกมันมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
นี่มนั มี อันไหนที่มนั ขาดตกบกพร่ องแสดงว่าคนจดจารึ กมา คนจดจารึ กผิด ถ้า
บอกว่ามันเว้นวรรคอย่างนั้น แล้วถือว่าการเว้นวรรคอย่างนั้นเป็ นความถูกต้อง สู ตรอื่น
มันก็ตอ้ งเว้นวรรคเหมือนกันหมดสิ ทาไมสู ตรอื่นมันเต็มล่ะ? อาทิตต์ฯ นี่ เต็มเลย มโน
มิงปิ นิพพินทะติ เข้าไปถึงมโน เข้าไปถึงตัวจิต อันนั้นเข้าไปถึงขันธ์ เห็นไหม มัน
แตกต่างกัน ฉะนั้น บอกว่าแม้แต่ของที่ว่าออกมาจากพระไตรปิ ฎก มหามกุฎฯ มหาจุฬา
ฯ เขาถูกทางวิชาการ ถูก ถูกตามทฤษฎี ถูกตามสิ่ งที่เขาจดจารึ กมา คือหลักฐานมีเท่านี้ก็
ถูกตามหลักฐานนั้นแหละ แต่มนั ยังมีหลักฐานที่ดีกว่านี้อีก หลักฐานที่ชดั เจนกว่านี้ ถ้า
อย่างนั้นแสดงว่า เราพูดไปมันจะแรงไป อ้าว หันกลับมา เดี๋ยวแรงเกินไป นี่พดู ถึงถ้ามัน
ถูกก็คือถูก คนปฏิบตั ิแล้วมันถูก ถ้ามันผิด อะไรมันผิด ถ้าผิดต้องเผาทิ้งกันเยอะมาก
ฉะนั้น เมื่อวานสิ่ งที่ว่าหนังสื อหลวงตาถูกไหม? ถ้าหนังสื อหลวงตาเล่มเก่าๆ ที่
หลวงตายังตรวจสอบอยูน่ ี่ถูก แต่เล่มใหม่ๆ เราเองเรายังคัดค้านในใจเยอะมากเลย ที่
หนังสื อหลวงตาที่ทากันเล่มท้ายๆ ที่หลวงตาตอนออกมาช่วยชาติแล้ว ใครๆ ก็จะไปเค
ลมว่าหลวงตาตรวจแล้ว หลวงตาเช็คแล้ว หลวงตาได้ตรวจสอบแล้ว เราไม่เชื่อ เราไม่
เชื่อ ไม่เชื่อเลย แต่ถา้ ว่าหนังสื อประวัติหลวงตานี่ดูได้ไหม? ได้ แว่นส่ องธรรม นิพพาน
เป็ นนิพพาน อวกาศของจิต อวกาศของธรรม เล่มเก่าๆ ที่หลวงตาท่านยังตรวจทานอยู่
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พวกนั้นใช้ได้หมดเลย แต่มาท้ายๆ เรายังไม่เชื่อเลย ไม่เชื่อ เพราะอะไร? เพราะมันปฏิบตั ิ
แล้วมันขัดแย้ง มันเป็ นไปไม่ได้ มันเป็ นไปไม่ได้
ฉะนั้น ถ้าเป็ นไปไม่ได้แล้วเราจะพึ่งอะไรกัน? พวกเราจะพึ่งอะไรกัน? พวกเราจะ
พึ่งที่ไหน? ถ้าหาที่พ่ งึ ช่วงนี้ครู บาอาจารย์ยงั มีชีวิตอยู่ สิ่ งนี้ เพราะอะไร? เพราะหนังสื อ
นะเวลาได้มาเราจะดูเลย ถ้าหนังสื อเขาเอามาฝากเราเราจะดูคานา ถ้าเป็ นหนังสื อหลวงตา
ที่ท่านจัดการ เออ แต่ส่วนใหญ่แล้วพอหลวงตาท้ายๆ มันจะเป็ นคณะบุคคลเรี ยบเรี ยง
ใหม่ ได้ขดั เกลาใหม่ โอ้โฮ เราฟังคานี้แล้วเศร้ามาก มันใจนี่ห่อเหี่ ยวเลยนะ เอ็งมีความรู ้
ความสามารถอะไรถึงไปเรี ยบเรี ยงใหม่ เรี ยบเรี ยงใหม่ก็เรี ยบเรี ยงของถูกให้เป็ นของผิด
เพราะอะไร? เพราะเอ็งไม่เข้าใจว่าอะไรถูก อะไรผิด เอ็งไม่เข้าใจ หลวงตาท่านใช้คาว่า
นิวเคลียร์ นิวตรอนของเรามันตัดทิง้ แล้วมันเอากล้วยหอม กล้วยไข่ใส่ เข้าไป
หลวงตาท่านพูดตอนท้ายๆ ชีวิต ท่านพูดคานี้เยอะมาก นี่ตารับตารา หนังสื อใน
ท่านเทศน์ไว้มนั ไปตัดนิวเคลียร์ นิวตรอนทิ้งกัน เพราะมันไม่เข้าใจเรื่ องนิวเคลียร์
นิวตรอน แล้วมันเอากล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยไข่กพ็ วกลิงไง ลิงมันชอบกิ น
กล้วย ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกัน หัวใจมันยังเป็ นลิงอยู่ หัวใจมันภาวนาไม่เป็ นมันก็ชอบเอาที่
มันพอใจ เวลานิวเคลียร์ นิวตรอนเขาจะทาลายชีวิตลิง เขาจะทาลายชีวิตกิเลสไง เพราะ
กิเลสมันเป็ นลิง มันจับจด นี่นิวเคลียร์ นิวตรอนมันก็ระเบิดทาลายชีวิตกิเลสทิง้ ซะ ไอ้ลิง
นั้นมันก็ปฏิเสธซะ มันจะไปเอากล้วยหอม กล้วยไข่
ฉะนั้น แม้แต่หนังสื อถ้ามันคลาดเคลื่อนไปแล้วมันจะเป็ นแบบนั้น แล้วอะไรล่ะ
ที่ชดั เจน ฉะนั้น บอกว่าที่เขาได้มาทาลายได้ไหม? ได้ แต่หนังสื อครู บาอาจารย์ของเรา
เช่นเมื่อก่อนนี้เขายังไม่เจอหลวงตา ยังไม่เข้าไปหาหลวงพ่อเขาก็ยงั ไม่มีหลักยึด เขาก็
เข้าใจของเขาไป แต่ตอนนี้เขามีหลักยึดแล้ว เพราะเข้าไปแล้วมันแยกแยะเป็ น แยกแยะ
ออกได้ ทีน้ ีเลยไม่อยากเก็บเอกสารต่างๆ นี้ไว้ ไม่อยากเก็บไว้แล้ว แล้วถ้าไม่อยากเก็บไว้
เวลาจะไปทาลายมันก็มีรูปด้วย มีอะไรด้วยทาอย่างไร มีรูปด้วยอะไรด้วย เพราะว่าจริ งๆ
แล้วนะสิ่ งที่เวลาหลวงตาท่านพูด เวลาหลวงปู่ มัน่ จิตใจท่านเป็ นธรรม ท่านเห็นเอง
หลวงตาท่านเห็นเองนะที่ว่ามาวัดป่ าสาละวันเขาจัดที่พกั ให้ แล้วพอเข้าไปมันมี
หนังสื ออยู่ท่านไม่ยอมนอน ท่านบอกว่าแม้แต่ตวั อักษรมันยังสื่ อธรรมะของพระพุทธเจ้า
ได้ หนังสื อตัวอักษรมันยังสื่ อได้ ฉะนั้น ท่านถึงยกไว้ๆ ไง นี่ดว้ ยความเคารพในหัวใจ
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ของท่าน เห็นไหม เราบอกว่าสิ่ งที่มนั ขัดแย้งในใจเรา มันขัดแย้งเพราะว่าเราไม่รู้อะไรถูก
อะไรผิด แต่เวลาหลวงปู่ มัน่ ท่านรู ้ถูก รู ้ผดิ ฉะนั้น ตัวอักษร ตัวอักษรยังไม่ได้ผสม ยัง
ไม่ได้ผสมคือความเห็นของใคร ท่านบอกว่ามันสื่ อธรรมะได้ ท่านเคารพตั้งแต่ตรงนั้น
ท่านเคารพตั้งแต่ตวั อักษรที่มนั สื่ อธรรมะได้ มันสื่ อออกมาได้ใช่ไหม แต่เวลาสื่ อออกมา
นี่ถูกหรื อผิดล่ะ? ฉะนั้น ท่านยังเคารพเลย
ฉะนั้น สิ่ งนี้ถา้ ท่านเคารพนะ เราก็เคารพ แต่ถา้ เวลามันสื่ อออกไปมันสื่ อออกไป
ผิดแล้ว นี่ที่เราแยกเอกสารมันผิด แล้วมันมีรูปด้วยมีอะไรด้วยเราก็แยก เราก็ทาลาย รู ปก็
คือรูป แต่ถา้ เราเคารพของเราก็คอื เคารพของเรา เราเคารพของเรา แต่จติ ใจมันสูง มันตา่
มันเป็ นอย่างนี้ นี่ขอ้ ที่ ๑ ใช่ไหม
ถาม : ๒. ถ้าเราเจอรู ปพระพุทธรู ป หรื อพระเครื่ อง พระสงฆ์ที่ในหนังสื อพิมพ์
มันมีรูป
ตอบ : ถ้าคาว่ามีรูปๆ พอมีรูป เห็นไหม ทาไมเราไม่ใช่คนฉลาดหรื อ? ถ้าเรา
คนฉลาดนะ รู ปมันก็เป็ นรู ป เขาวาดเป็ นรู ปอะไรขึ้นมาก็ได้ ถ้าเรามองรู ป เพราะอะไรรู ้
ไหม? หลวงตาพูดคานี้เราจาจนตายเลยนะ มันสะเทือนใจมาก มีพวกพระด้วยกันเขาไป
เอาพระพุทธรู ป
แล้วเมื่อก่อนที่หลวงตาท่านยังเข้มงวดอยูใ่ ครๆ
ก็อยากว่าเอา
พระพุทธรู ปไปถวายหลวงตาๆ ถ้าหลวงตารับเขาจะเป็ นคนพิเศษ เขาก็ไปทาพระพุทธรู ป
กัน แล้วก็ไปตั้งไว้ที่ศาลาใหญ่ ไม่กล้าไปถวายไง
เวลาพวกพระนี่นะเขาจะไปรับหน้าโยมไง โยมอยากถวายพระพุทธรู ปหลวงตา
ไหม? อาตมาทาได้ อาตมาเอาให้ได้ ไปรับหน้าเขา เวลามาถึงวัดบ้านตาดจริ งๆ ไม่กล้า
เอาไปตั้งไว้ที่ศาลาใหญ่ ตั้งไว้อย่างนั้นแหละ แล้วหลวงตารถท่านเข้าออกไง ท่านเห็น
พระพุทธรู ปองค์ใหม่มาตั้งอยูท่ ี่ศาลาใหญ่ ท่านถามพระว่า “ใครเอาวัตถุมาตั้งไว้นนั่ น่ะ
ให้เอาคืนไปซะ ใครเอาวัตถุมาตั้งไว้ที่นนั่ ให้เอาคืนไปซะ” เห็นไหม หลวงตาท่านใช้คา
ว่าวัตถุนะ วัตถุคือธาตุ ทองเหลือง ถ้าเป็ นหยกก็เป็ นหยก ถ้าเป็ นไม้
ท่านใช้คาว่าวัตถุ ท่านบอกว่าใครเอาวัตถุมาวางไว้ที่ศาลาใหญ่ ให้เอาวัตถุน้ นั
ออกไป ให้เอาออกไป ท่านไม่ได้บอกพระพุทธรู ป ถ้าบอกพระพุทธรู ปขึ้นมาหาว่าเราไม่
เคารพแล้ว หาว่าหลวงตาไม่เคารพพระพุทธรู ป แล้วไอ้คนที่เอามาเขาคิดว่าเป็ น
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พระพุทธรู ป ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ไง เพราะของมันสู งส่ งไง แล้วเห็นไหมเวลาเราไป
ถวายพระพุทธรู ปท่าน ท่านบอกท่านรับแล้ว แล้วให้โยมกลับไปไหว้ต่อ ท่านรับแล้ว
เพราะจิตใจท่านเป็ นธรรม นี่สิ่งนั้นมันเป็ นรู ปเคารพไง เวลาเขาเอาไปไว้ที่ศาลาใหญ่ท่าน
บอกว่าให้เอาวัตถุน้ นั ออกไป ท่านไม่ใช้คาว่าเอาพระพุทธรู ปออกไป
ท่านไม่ใช้คาว่าเอาพระพุทธรู ปออกไปนะ
ท่านใช้คาว่าให้เอาวัตถุออกไป
พระพุทธรู ปมันของสู งส่ ง พระพุทธรู ปนี่นะมันเป็ นสัญลักษณ์ เป็ นตัวแทนของ
พระพุทธเจ้า แต่จิตใจของคนมันต่า จิตใจของคนมันอ้างเอาพระพุทธรู ปนั้นมาเป็ นเครื่ อง
แสดงออก มันอยากดัง อยากใหญ่ อยากมีอานาจ แล้วเอาพระพุทธรู ปนั้นมาเป็ นเครื่ อง
แสดงออก ท่านบอกว่าเอาวัตถุน้ นั ออกไป เพราะท่านรังเกียจกิเลสของคน ท่านให้เอา
ออกไป
สุ ดท้ายแล้วพระนี่เคารพหลวงตาก็ตอ้ งเอาออกไป เพราะพระก็รู้ว่าใครเอามา ก็
เอาไปคืนเขา เอาไปคืนเขา เห็นไหม ถ้าบอกว่าสิ่ งที่ว่าเป็ นรู ปเคารพ เป็ นพระพุทธรู ป
เป็ นพระสงฆ์ เป็ นพระเครื่ องในหนังสื อพิมพ์ ถ้าอย่างนั้นมันก็ตอ้ งไปแบกโลกหมด ถ้า
อย่างนี้ปั๊บก็เหมือนคนเรา อย่างเรานี่ อวดเขาว่าถือศีล ๕ ไปตลาดก็บอกฉันถือศีล ๕ นะ
ฉันไม่กินของมีชีวิต ไอ้คนขายปลามันเห็นคนนี้เดินมามันทุบหัวไว้เลย พอมานี่ปลาตาย
ตัวนี้ ๕๐๐ ต้องซื้ อ มันทุบหัวแล้วมันคิดราคาแพงเพราะเราต้องซื้ อไง ไปอวดเขา
นี่ก็เหมือนกัน ไปอวดเขาว่าเราเป็ นชาวพุทธ เราเคารพพระพุทธรู ปมาก ไอ้พวก
ลัทธิอื่นนะมันพิมพ์พระพุทธรู ปมาวางไว้ที่เมืองไทย
มันจะตีเมืองไทยมันเอา
พระพุทธรู ปมาวางไว้นะ ทุกคนไม่กล้าสูก้ บั มันเลย กลัวจะโดนพระพุทธรู ปก่อน มันยึด
ประเทศไทยได้เลย ให้มองอย่างนี้ นี่หลวงตาท่านทาเป็ นตัวอย่างนะ หลวงตาหรื อหลวง
ปู่ มัน่ ท่านทาอะไร ถ้าคนคิด ไอ้คาที่ท่านบอกว่าใครเอาวัตถุมาวางไว้ให้เอาออกไป
ถ้าคนคิด นี่เราคิดนะ อ๋ อ ท่านตีความอย่างนี้เนาะ ท่านตีความอย่างนี้แล้วท่าน
ไม่ให้ไอ้พวกกิเลส ไอ้คนที่มนั เอารัดเอาเปรี ยบมากดขี่ท่าน มันมากดขี่นะ มันเอา
พระพุทธรู ปมาพวกเราก็แบนแต๊ดแต๋ เลย นอนราบให้มนั ทับเลย เออ ยอมแพ้ เอา
พระพุทธรู ปมานะ ท่านตีกลับบอกว่าใครเอาวัตถุมา ให้เอาวัตถุน้ นั ออกไป นี่ เราก็
ย้อนกลับมา หนังสื อพิมพ์มนั สิ่ งที่ว่าเขาโฆษณาของเขา มันอาชีพของเขา อายุของมันก็
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แค่วนั เดียว พอวันใหม่หนังสื อพิมพ์น้ นั ก็หมดอายุแล้ว ขายไม่มีราคาแล้ว แต่เขาพิมพ์
ภาพพระพุทธรู ปไว้ เราจะต้องแบกรับสิ่ งนี้ ท้งั ชีวิตเลยหรื อ
หนังสื อพิมพ์มนั ก็เป็ นการขายหนังสื อพิมพ์เก่า ขายกระดาษไป สิ่ งนั้นมันเป็ นที่
ต้นเหตุไง ต้นเหตุอยู่ที่สานักพิมพ์ ต้นเหตุอยูท่ ี่การโฆษณา ไอ้พวกพระพุทธรู ปส่ วนใหญ่
แล้วงานไง เวลาเขาจะมีงานกัน เขาจะมีบุญกุศลอะไรกันเขาก็เป็ นการประชาสัมพันธ์ เขา
มีรูปพระพุทธรู ป เขาก็เพื่อจะสื่ อความหมายเพื่อให้รู้ในแค่ช่วงงานของเขา แต่มนั ติด
กระดาษนั้นไปตลอดนะ
เราเองต่างหากไปเป็ นทาสเขา
ไปเป็ นแบกรับว่ามีรูป
พระพุทธรู ป ไม่กล้าทาลาย โอ๋ ย ยุง่ ไปหมดเลย กระดาษ มองไปว่าเป็ นกระดาษ เป็ นวัตถุ
แล้วก็ใช้ตามนั้นไป คือยกใจเราให้สูงขึ้น
ฉะนั้น ทิง้ ได้ ทาลายได้ แล้วมันจะเป็ นบาปไหม? เขาว่าเป็ นบาปไหม? เราว่าเป็ น
บุญ เราเป็ นบุญเราพยายามเก็บ พยายามทาความสะอาดพุทธศาสนา เราเก็บที่ไหน เรา
เก็บที่ความรู ้สึกเราไง คนเรานะดีชวั่ มันอยูท่ ี่ใจ เห็นไหม เดี๋ยวนี้ทางโลกเขากาลังจะ
โฆษณากันว่างามออกจากภายใน งามจากหัวใจ ตอนนี้เขาพยายามประชาสัมพันธ์กนั นะ
ให้งามจากภายใน นี่มนั เจริ ญมันงามจากหัวใจ มันงามจากความรู ้สึกของเรา มันงามจาก
การที่เราพิจารณาของเรา แล้วเราทาของเรา บุญมันเกิดตรงนี้
ฉะนั้น เขาบอกว่าถ้าทิง้ หนังสื อพิมพ์ก็กลัวว่าทิง้ พระพุทธรู ปนั้นอีก กลัวว่าไม่
เคารพ แล้วเราจะมีวิธีทาลายรู ปอย่างนั้นอย่างไร? ทาลายขายเป็ นของเก่าไป กรณี น้ ี มนั
เป็ นกรณี ของโลกนะ ถ้าเป็ นกรณี ส่วนตัวของเรา ตั้งแต่เราปฏิบตั ิมา สิ่ งใดที่ไม่ถูกเราไม่
เคยรับไว้เลย ถ้าเป็ นโยมเอาหนังสื อมาฝากให้แจกเราจะให้เอาคืน เมื่อตอนกฐินมันมีกลุ่ม
คนกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะเอาประวัติหลวงตามาให้เราแจก ประวัตินี่เป็ นพระผูใ้ หญ่
ทาด้วยเอามาให้เราแจก เราบอกว่าเขาทากันทาไมเขาไม่แจกของเขาล่ะ? ทาไมต้องให้เรา
แจกล่ะ? ทาไมต้องมาให้เราแจก?
เขาอ้างว่าเป็ นประวัติหลวงตานะเขาทากัน เราบอกว่าไม่ ไม่รับ หนังสื อนี่ไม่รับ
เลย ยิง่ หนังสื ออื่นนะเราไม่รับเลย เพราะ เพราะเราไม่แน่ใจเรื่ องคนพิมพ์เขามีเจตนาอย่าง
ใด แล้วเขารู ้จริ งหรื อเปล่า แล้วถ้าเอามาให้เราดู พอเราดูแล้วเราก็รู้วา่ ถูกหรื อผิด ก็จะมี
การกระทบกระเทือนกัน
เวลาหนังสื อมาเราบอกเล่มนั้นผิด
เล่มนี้ผดิ มันจะ
กระทบกระเทือนกันไง แต่ผดิ ถูกมันต้องคุยกันด้วยเหตุผลสิ ถ้าเขามีความสามารถพิมพ์
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ได้เขาก็แจกของเขาได้ ทาไมต้องมาบังคับให้เราแจก หนังสื อเราที่เราพิมพ์เรานัง่ อยูน่ ี่ไง
ถ้าใครอ่านว่าผิดมาได้เลย แล้วมันผิดตรงไหนว่ามา แต่มีคนถือหนังสื อมาหลายคนแล้ว
บอกมันผิด มันผิดอย่างไร?
นี่หลวงพ่อผิดอย่างนี้ มรรค ๔ ผล ๔ ไง โสดาปัตติมรรค ถ้ามันจบแล้วมันมีสกิ
ทาคามิมรรค มันมีอนาคามิมรรค มันมีอรหัตตมรรค มรรคมันมีหยาบ ละเอียด ถ้ามัน
หยาบเป็ นโสดาปัตติมรรค อันนั้นเป็ นสกิทาคามิมรรค อันนั้นเป็ นอนาคามิมรรค อันนั้น
อรหัตตมรรค แล้วเอ็งได้ข้ นั ไหนล่ะ? ไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้อะไรเลยแล้วเอ็งรู ้ได้อย่างไร?
อธิบายแล้วกลับหมดไม่มีใครอยูห่ รอก มีคนถือหนังสื อมาหาหลายคนแล้ว เพราะ
หนังสื อทางโลกเป็ นแบบนั้น หนังสื อทางโลกนี่เคลมกันเลยนะ นอนหลับไปตื่นมาเป็ น
พระอรหันต์ แล้วไม่มีเหตุมีผล เวลาอธิบายไปแล้วมันขัดแย้งกันมันก็วิ่งมาหาเราหมด
พอวิ่งมาหาเรา ชี้มนั ก็จบกลับไป
อันนี้เขาว่ามันขัดแย้งกันภายใน มันขัดแย้งกันภายในหัวใจของเรา ถ้าหัวใจของ
เรา เราเป็ นคนดี เราปรารถนาดี แต่โลกเขาทาอย่างนั้น แล้วเราจะไปแบกโลกอย่างไร
โยมต้องแบกออกไงนัน่ มันเป็ นปัญหาทางโลก ถ้าปัญหาทางโลกหมายถึงว่าทางโลกที่ว่า
เขาเป็ นสุ จริ ตนะ แล้วทางโลกมันมีทุจริ ตด้วย มีทุจริ ตเขาพยายามจะเอาสิ่ งนี้มาเพื่อหา
ประโยชน์ แต่เรานี่จิตใจเราเป็ นธรรม เราไม่ตอ้ งการหาผลประโยชน์ แล้วเราทาอย่างไร
ล่ะ? นี่มนั ก็ตอ้ งแบบว่าศึกษา ศึกษาแล้วทาความเข้าใจแล้ว เข้าใจแล้วก็ดูครู บาอาจารย์ทา
หลวงตาท่านใช้คานี้นะ เวลาคนจะเอาหนังสื อมาให้ท่านแจกท่านบอกว่าให้แจก
กันเอง แต่ท่านมัน่ ใจว่าหนังสื อที่ท่านพิมพ์ของท่าน ท่านสอนถูก ท่านสอนของท่านถูก
ท่านมัน่ ใจหนังสื อของท่าน
แต่ตอนออกมาโครงการช่วยชาติแล้วมันมีเจ้าภาพเยอะ
เจ้าภาพที่เขาจะมาช่วยหลวงตาเยอะมาก แล้วก็มีมุมมองแตกต่างหลากหลาย แล้วก็ไปเอา
หัวข้อ ไปเอาธรรมะของหลวงตามา แล้วก็ขยายความ ตีความ พิมพ์มาเลอะเทอะ เลอะ
เทอะ วุ่นวายไปหมด แต่มนั จะมีค่าว่าหลวงตาตรวจแล้ว หลวงตาตรวจแล้ว หลวงตารับ
แล้ว หลวงตารับประกัน แต่พอถามจริ งๆ เข้าไม่ได้ตรวจหรอก
เวลาไปโต้แย้งมันผิดขึ้นมา เขาสารภาพกับเราเองว่าไม่ได้ตรวจ ไม่มีเวลาตรวจ
หรอก แต่ตอนพิมพ์น้ นั ว่ากาลังชุลมุน เขาว่าตรวจกันไป หลายคน เวลาจี้เข้าไปแล้วบอก
ว่าไม่ได้ตรวจหรอก
เพราะว่าถ้าตรวจมันรู ้ว่ามันผิดอย่างนั้นหลวงตาปล่อยมาไม่ได้
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เพราะคนอ่านเป็ นมันมี คนรู ้จริ งมันมี หลวงตาปล่อยออกมาได้อย่างไร? พอหลวงตา
ปล่อยออกมาได้เขาก็สารภาพว่าไม่ได้ตรวจ ไม่ได้ตรวจหรอก แสดงว่าเขาโกหกมาตั้งแต่
ต้น เขาโกหกมาตั้งแต่ตอนพิมพ์ เขาโกหก อันนี้พดู ถึงหนังสื อนะ จบ ฉะนั้น ต้องให้มนั
จบเรื่ องไป
ถาม : ข้อ ๑๖๙๖. เรื่ อง "การละอยูท่ ี่ใจ"
กราบเรี ยนหลวงพ่อที่เคารพอย่างสู ง การทาสมาธิให้ได้อริ ยมรรคอย่างสม่าเสมอ
ก็พอที่เห็นอาการไหวของจิตไปเกาะติดราคะอยูบ่ า้ ง เบาบางบ้าง ที่เป็ นอย่างนี้ก็อาศัยการ
พิจารณาว่าเพราะอาศัยกายนี้ซ่ ึ งประกอบไปด้วยหนัง กระดูก เอ็นเป็ นต้น จึงเกิดราคะ
เพราะไม่รู้จริ งในราคะก็เลยละราคะไม่ได้ พิจารณาซ้ าๆๆ เข้าไปอย่างสม่าเสมอก็ดู
เหมือนว่าจิตใจจะรู ้และยอมรับว่าใช่ เพราะเราไม่รู้ว่าราคะจึงเกิดราคะ แต่ราคะก็ยบุ ตัว
ลงแล้วด้วยพิจารณาโครงกระดูกของตัวเองอย่างเสมอๆ และก็มีความเบาสบายตัวมาบ้าง
แล้ว แต่ก็ยงั ไว้ใจไม่ได้ เพราะมันยังเกิดยุบยับอยูภ่ ายในนี้ หรื อเรี ยกว่าสนามรบ ตรงนี้
หรื อที่จะแพ้หรื อชนะบ่วงมารได้ แต่ก็ไม่ประมาณในลมหายใจเข้าออก แต่ผมก็คิดอยู่
เสมอว่าถ้าได้บวชคงจะสงบได้มากกว่านี้ หรื อแต่ก็กลัวมันตลบหลังให้สึกในภายหน้าอีก
ก็เลยนึกได้ว่าถ้าอยูใ่ นเพศคฤหัสถ์ ถ้าไม่ชนะใจตนเองตรงนี้แล้วจะไปชนะที่ไหนอีก แต่
ด้วยถ้ามีบุญกระผมคงได้บวชในพุทธศาสนาครับ ขอให้หลวงพ่อเป็ นแสงเทียนแห่ ง
ธรรมด้วยครับ
ตอบ : นี่พดู ถึงอันนี้กค็ ือการบอกการปฏิบตั ิอีกแหละ เขาเคยถามปัญหามา
พอสมควร ก็ได้อธิบายกันไปเยอะแล้ว แต่นี่พอเยอะแล้วเขาถามมาอีกว่าสิ่ งที่ทาแล้ว ที่ว่า
พิจารณาซ้ าๆๆ เพราะว่าเราไม่รู้จกั ราคะมันถึงได้เกิดราคะ แต่ถา้ รู ้เท่าราคะแล้วมันก็เบา
บางลง สิ่ งที่รู้ราคะแล้วเบาบางลงแล้วเขาพิจารณาซ้ าในโครงกระดูกของเขา ตรงนี้สาคัญ
มาก ถ้าผูป้ ฏิบตั ิเป็ น เพราะอะไร? เพราะเวลาคนปฏิบตั ิแล้วส้มหล่นก็มี คือพอปฏิบตั ิไป
แล้วมันสมดุล มันเป็ นไปมันเป็ นการส้มหล่น เป็ นของชัว่ คราว เวลาผูป้ ฏิบตั ิไปนะถ้าจิต
มันสงบแล้วนะมันเป็ นกายนอก กายนอกหมายถึงพิจารณาแล้วมันปล่อยวางเข้ามา นี่เขา
เรี ยกว่ากายนอก
กายนอกผลของมันคือสมาธิ กายนอกของมันคือสมถะไง พอจิตเป็ นสมถะแล้ว
จิตเป็ นอิสระแล้วมันถึงเป็ นสัมมา สัมมาคือสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิยกขึ้นสู่ วิปัสสนา ใน
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สติปัฏฐาน ๔ มันจะเห็นกายตามความเป็ นจริ ง เห็นกายตามความเป็ นจริ งเราพิจารณาไป
แล้วมันปล่อยวางๆ เขาเรี ยกตทังคปหานมันปล่อยวางชัว่ คราว การปล่อยวางชัว่ คราวโดย
การพลั้งเผลอ พอปล่อยวางมันมีความสุ ข ถ้าปล่อยวางมันจะดีมาก พอดีมาก พอมัน
ปล่อยวางมันคิดว่าเป็ นธรรมๆ ไง
ฉะนั้น ครู บาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าให้ซ้ า ทีน้ ีให้ซ้ ามันซ้ าอย่างไรล่ะ? เหมือนกับ
ให้ซ้ื อของซ้ า ให้ซ้ื อของซ้ ามันก็ตอ้ งมีเงินไปซื้ อจริ งไหม? ให้ซ้ ามันต้องมีสมาธิ ถ้าให้ซ้ า
คนให้ซ้ า ถ้ามันจะซ้ าได้มนั ต้องมีสมาธิมนั ถึงจะซ้ าได้ เพราะสิ่ งที่มนั ทามา คาว่าส้ม
หล่นๆ มันก็มีสมาธิ มีสติ มีปัญญามันถึงพิจารณาอย่างนั้นได้ พิจารณาได้มนั ปล่อยวาง
ปล่อยวางมันปล่อยวางชัว่ คราว ปล่อยวางชัว่ คราวแล้ว ปล่อยวางชัว่ คราวกิเลสมันไม่ได้
ขาด คือมันไม่จบสิ้ น ไม่จบสิ้ นกิเลสมันแค่เข้าไปทักทายมัน พอกิเลสมันทักทายแล้ว พอ
มันรู ้ตวั ถ้ามันตีกลับขึ้นมา พอจิตใจเราผ่อนคลาย มันเสื่ อมขึ้นมา มันตีกลับขึ้นมา นี่พระ
เวลาปฏิบตั ิดีๆ เยอะแยะไปหมดเลย พระที่ต้ งั ใจมีเยอะแยะไปหมดเลย แล้วพระก็สึกไป
มหาศาลเลย ทาไมพระอยูไ่ ม่ได้ ทาไมพระปฏิบตั ิไม่ได้ พระปฏิบตั ิไม่ได้เพราะมันไม่
เป็ นความจริ งไง
ฉะนั้น เวลาคนถามปัญหาขึ้นมา เวลาถ้าถามปัญหาว่า พิจารณาถูกไหม? ถูก ถูก
แล้วทาอย่างไรต่อ? ถูกต้องซ้ า ถ้าซ้ ามันก็เหมือนซื้ อของซ้ า ซื้ อของซ้ าก็ตอ้ งมีเงินเท่ากับ
เคยซื้ อของครั้งแรก นี่เราจะซื้ อของครั้งแรกราคาหนึ่งร้อยบาท จะซื้ อซ้ าก็ตอ้ งร้อยที่สอง
ซื้ อซ้ าก็ตอ้ งร้อยที่สาม ซื้ อซ้ าต้องร้อยที่สี่ ซื้ อซ้ าต้องร้อยที่หา้ เงินร้อยแรกมันซื้ อของไป
แล้ว เงินนั้นได้จ่ายไปแล้ว สมาธิได้พิจารณาไปแล้ว สมาธิมนั ใช้ปัญญาพิจารณาไปแล้ว
มันพิจารณาไปแล้วมันก็จบไปแล้ว กระบวนการมันจบไปแล้วมันก็ได้ผลมา ผลมาก็คือ
เบาไง ผลมาคือสบายไง ผลมาคือผลตอบสนองไง แต่มนั ยังไม่ขาดก็ตอ้ งซ้ าๆๆ
การซ้ าๆ ซ้ าจนซื้ อของมันเป็ นสิ ทธิของเราเลย เห็นไหม เราซื้ อรถ ซื้ อรถโตโยต้า
ซื้ อโตโยต้า ซื้ อโตโยต้าจนบริ ษทั โตโยต้าเป็ นของเราเลย ซื้ อมันทั้งบริ ษทั เลย ซื้ อมันทั้ง
ประเทศญี่ปนเลย
ุ่
เวลามันขาดมันเป็ นของเรา แต่ถา้ เราไปซื้ อนี่ซ้ื อโตโยต้า เวลาบริ ษทั มัน
ผิดพลาดนะมันเรี ยกคืน เรี ยกรถคืน เรี ยกรถคืนไปเปลี่ยนหม้อน้ าใหม่ เรี ยกรถคืนไป
เปลี่ยนสายน้ ามันใหม่ เรี ยกรถคืน มันไม่ใช่ของเรา เราซื้ อเขามาเขายังเรี ยกรถคืนเลย
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เวลาเรี ยกรถคืนรี บไปคืนเขาเลย ทาไมล่ะ? เดี๋ยวมันเกิดอุบตั ิเหตุกบั เรา เขาเรี ยกรถคืนนะ
แต่ถา้ เราซื้ อๆๆ ซื้ อซ้ าๆๆ ซื้ อซ้ าเราซื้ อจนซื้ อบริ ษทั มันเลย
นี่ก็เหมือนกัน พิจารณาซ้ าๆ จนมันขาดเลย พอมันขาดก็เป็ นสิ ทธิของเรา เป็ นของ
เรา ของเรามันเป็ นความจริ งไง นี่ที่บอกให้ซ้ าซ้ าแบบนี้ ให้ซ้ ามันต้องมีสัมมาสมาธิ มัน
ไม่ใช่ส้มหล่น ส้มหล่นมีสมาธิแล้วพิจารณาไม่เป็ น พิจารณาไม่ได้ แต่พจิ ารณาบ่อยๆ
ครั้งเข้ามันก็ส้มหล่น มันก็สมดุลอยูห่ นหนึ่ง แต่มนั ยังไม่เต็มที่ของมัน นี่มนั ก็ขดั แย้งกัน
แล้ว ขัดแย้งภายใน ขัดแย้งภายในคือไม่รู้จริ ง รู ้ครึ่ งๆ กลางๆ นี่ขดั แย้ง ไอ้ว่าไม่รู้ก็จะรู ้ ไอ้
ว่ารู ้ก็ไม่รู้ ไอ้ว่าไม่รู้ก็รู้นะ เพราะมันรู ้ครึ่ งๆ กลางๆ
ไอ้ว่ารู ้ก็ไม่รู้ เออ ไม่รู้ มันขัดแย้งภายใน ทาอะไรก็เลยผิดพลาดไง แล้วเราก็
ปฏิบตั ิซ้ าแล้วซ้ าเล่ามันเป็ นการทาเพื่อความมัน่ ใจ มันทาเพื่อความชานาญของเรา ซ้ าๆ
ไอ้ที่ว่าผิดพลาดๆ มันจะทาบ่อยครั้งเข้าจนถึงที่สุดเกิดญาณทัศนะ ถ้ามันทาซ้ าแล้วซ้ าเล่า
จนมันเห็นชัดเจน มันเกิดญาณทัศนะมันสลดสังเวชนะ กิเลสมันตายต่อหน้า เวลา
พิจารณาไปเวลาขาด พิจารณากาย เห็นไหม กายเป็ นกาย จิตเป็ นจิต ทุกข์เป็ นทุกข์
หลวงตาท่านใช้คาว่ามันแยกเป็ นสามทวีป คือมหาทวีป โลกนี้เดิมเป็ นมหาทวีป
แล้วมันแยกออกไป มันเคลื่อนย้ายออกไปกลายเป็ นทวีปต่างๆ นี่มนั เป็ นมหาทวีปแล้ว
มันแยกออกไป พิจารณาซ้ าแล้วซ้ าเล่าๆ กายเป็ นกาย จิตเป็ นจิต ทุกข์เป็ นทุกข์ มันแยก
เป็ นสามทวีป หลวงตาใช้คาว่ามันแยกออกเป็ นสามทวีป แล้วจิตมันรวมลง จิตรวมลง จิต
นั้นมันสารอก จิตนั้นคายออก นี่ซ้ าๆ จนเกิดผลอย่างนี้ พอเกิดผลอย่างนี้ปั๊บมันถึงเป็ น
จริ ง
ฉะนั้น เวลาครู บาอาจารย์มา เหมือนคาถามก็เหมือนกันเวลาถามเรามา ถ้าถูก
ไหม? ถูก ถ้าถูกแล้วอย่าเพิ่งดีใจนะ พอบอกว่าถูกเขาก็ติดปี กเลย หลวงพ่อบอกว่าถูก ฉัน
ปฏิบตั ิเป็ นพระอรหันต์แล้ว แล้วพอมันเสื่ อมนะกลับมาหาหลวงพ่อเลย ไหนหลวงพ่อ
บอกว่าถูกไง ก็หนูก็นึกว่าหลวงพ่อว่าถูก หนูก็ไปเต็มที่เลย ตอนนี้หนูหมดตัวแล้ว เสื่ อม
หมดเลย ถูกคือวิธีการทาถูก วิธีการที่ทามานี่ถูก คาว่าถูกมันปฏิบตั ิถูกต้องตามวิธีการ แต่
ถ้าผลของมันนะ เวลามันเป็ นจริ งมันไม่เป็ นอย่างนั้น
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ถูกหรื อผิด วิธีการที่ผดิ กับวิธีการที่ถูก วิธีการที่ถูก ผลตอบแทนมันถึงรวมลง ผล
มันถึงเกิดขึ้น นั้นคือวิธีการที่ถูก วิธีการที่ผดิ มันก็รวมลงแต่มนั เป็ นมิจฉา มันรวมลงเป็ น
มิจฉา คือมันว่างๆ ว่างโดยที่มนั ตั้งชื่อมันเอง ว่างโดยที่มนั พยายามเคลมของมันเอง นั้น
เป็ นทางปฏิบตั ิที่ผดิ ถูกคือวิธีการที่ถูก แต่เวลาผลของมัน เวลาผลของมัน เห็นไหม
อกุปปธรรมอันนั้นมันเป็ นผลของมัน เราไม่เคยใช้คาว่าถูก ถ้ามันเป็ นอย่างนั้น เราใช้คา
ว่ามันขาด ถ้ามันขาดแล้ว ผ่านแล้ว จบแล้ว นัน่ ถ้ามันถูก ถ้ามันเป็ นผลเราจะบอกว่าจบ
แล้ว สิ้ นแล้ว ใช้ได้แล้ว แต่ว่าถูก
คาว่าถูกคือวิธีการที่ถกู มีคนต่อว่ามาเยอะเลย บอกว่าก็หลวงพ่อว่าถูกไง แล้ว
ทาไมหลวงพ่อไม่ยอมรับผมล่ะ? ก็หลวงพ่อบอกว่าผมถูก แล้วทาไมหลวงพ่อไม่ยอมรับ
ผม ก็เอ็งมาถามปัญหาวิธีการทา เอ็งทาอยูก่ ็ถูกไง พอบอกว่าถูกปั๊บเขาจะหักคอเลยนะ
บอกว่าถ้าถูกแล้วต้องรับเขาว่าเขาเป็ นพระอรหันต์ดว้ ย โอ๋ ย ตาย วิธีการตอบปัญหามัน
หลากหลาย ในวิธีการทางปฏิบตั ินี่ถูกไหม? ถูก แต่ผลของมันมันยังไม่ได้ผลสมบูรณ์ ถ้า
ได้ผลสมบูรณ์นะ ถ้าจริ งๆ แล้วผลมันสมบูรณ์เขาจะรู ้ก่อน คือมันเป็ นปัจจัตตัง สันทิฏฐิ
โก คือเขากินข้าวก่อน เขาได้ลิ้มรสก่อน แล้วรสอาหารนั้นเขาถึงมาถามเราว่าหลวงพ่อ
มันกลมกล่อมอย่างนี้ถูกไหม? แต่ถา้ เขายังไม่รู้เขาบอกว่าเป็ นอย่างนี้ๆ เขายังไม่ได้กิน เรา
จะบอกอะไรเขา
นี่ไงเวลาพระพุทธเจ้าพยากรณ์ พยากรณ์อย่างนี้ เวลาเขาไปหาพระพุทธเจ้านะ
พระพุทธเจ้ารู ้แล้วว่าเขาจริ งหรื อปลอม เพราะพระพุทธเจ้ามีอนาคตังสญาณ เวลาของจริ ง
มาท่านจะบอกว่าถูกต้องดีงาม ถ้าของไม่จริ งมา เห็นไหม ดูพระที่หลงตัวว่าเป็ นพระ
อรหันต์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระไปดักหน้า บอกไม่ตอ้ งเข้าไปหา
พระพุทธเจ้านะ ให้เข้าไปเที่ยวป่ าช้าก่อน พอเข้าไปป่ าช้าจิตใจเขาหวัน่ ไหวเขารู ้แล้ว
เวลาคนไปหาพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าพยากรณ์ พระพุทธเจ้าพยากรณ์ตามข้อเท็จจริ ง
ที่ใจเขาเป็ น ใจเขาเป็ น
นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเขาปฏิบตั ิถูกใจเขาจะถูกก่อน แต่ถา้ เขายังไม่ถูกเขาว่างๆ เขา
เป็ นอย่างนั้นแหละ ว่างๆ อย่างนั้นสัมมาและมิจฉา ความว่างเป็ นมิจฉาเยอะแยะไป
อุปกิเลส ๑๐ โอภาส สว่างไสว ความว่าง อุปกิเลสทั้งนั้นแหละ กิเลสอย่างละเอียดไง
กิเลสหยาบๆ นะ กิเลสที่เราเป็ น เวลากิเลสอย่างละเอียดคืออุปกิเลส คือความว่าง ความ
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ผ่องใส นัน่ ล่ะกิเลสอย่างละเอียด กิเลสทั้งนั้นแหละ เพราะเวลามันเป็ นจริ งมันข้ามพ้น
จากความว่าง มันข้ามพ้นจากความผ่องใส ข้ามพ้นไปหมดเลย แล้วคืออะไรล่ะ?
นี่คนเป็ นเขารู ้ คนเป็ นเขาตอบได้ นี่ถา้ บอกว่าถ้ามันเป็ นมรรค เป็ นผลจะเป็ นอย่าง
ที่เราว่านี่ แต่คาว่าถูกของเราคือปฏิบตั ิถูก เราก็เข้าใจของเราเองคนเดียว เพราะมีคนมาต่อ
ว่าอย่างนี้เยอะ ก็บอกว่าถูกไง พอถูกปั๊บเขาก็ให้ค่าตัวเขาเลยโสดาบัน สกิทาคามี
อนาคามี เพราะมันถามทีไรก็ถูกทุกที เพราะเขาถามมาบ่อยไง ถามมา ๔ ครั้งเราก็บอกถูก
ทั้ง ๔ ครั้ง เขาว่าเป็ นพระอรหันต์เลย ไอ้เราบอกว่าถูกเฉยๆ วิธีการทาถูก วิธีการ มันมี
วิธีการที่ถูกและผิด ถ้าวิธีการที่ถกู ก็คือวิธีการที่ถูกไง แต่ผลของมันถูกแล้วต้องทาให้มนั
มีผลออกมาด้วย วิธีการที่ถกู แต่ผลมันยังไม่ออกมา ผลมันออกมามันยังไม่เป็ นความจริ ง
ถ้าผลออกมาบอกมาสิ ผลมันเป็ นอย่างไร ถ้าผลเป็ นอย่างไร
ฉะนั้น คาว่าปฏิบตั ิซ้ าๆ นี่คาถามก็เหมือนกัน เขาก็พิจารณาซ้ าแล้วซ้ าเล่า ถ้าซ้ า
แล้วซ้ าเล่ามันจะได้ผลอย่างนี้ แล้วถ้าตั้งจิตให้ดี ให้มนั เจริ ญขึ้น พัฒนาดีข้ ึน ถ้าเราตั้งใจ
มันไม่พฒั นาขึ้น นี่ทาเพื่อทรงตัวไว้ สร้างอานาจวาสนาบารมีไป เห็นไหม ทาเพื่อ
ประโยชน์กบั เรา การประพฤติปฏิบตั ิมนั จะเป็ นความจริ งนะ เป็ นความจริ ง มันเป็ นความ
จริ งกับเรา ทีน้ ีผลของมัน กิเลสกับธรรมมันขัดแย้งจากภายใน ถ้าความขัดแย้งจากภายใน
ทาให้เราสงสัย ถ้าเราปฏิบตั ิจริ ง รู ้จริ งมันจะไม่สงสัย มันจะเป็ นความจริ ง แล้วพอเป็ น
ความจริ งแล้วฟังออกด้วย ฟังออกหมด
เวลาครู บาอาจารย์ท่านเทศน์รู้เลยว่าองค์ไหนจริ ง องค์ไหนไม่จริ ง องค์ไหนมาก
น้อยแค่ไหน ถ้าเรายังมีวุฒิภาวะแค่น้ ีเราจะฟังได้แค่น้ ี ถ้าคนจบสิ้ นแล้วนะฟังได้หมดเลย
เช่นเวลาหลวงตาท่านบอกว่าสมัยก่อนนั้นท่านเรี ยนมากับมหาเขียนเรี ยนมาด้วยกัน แล้ว
เวลามหาเขียนท่านลาจากการเป็ นเจ้าคณะจังหวัดโคราช เจ้าคณะจังหวัดนะลาออก แล้ว
ท่านไปปฏิบตั ิ แล้วทีน้ ีมีคนไปทอดผ้าป่ า ลูกศิษย์ไปทอดผ้าป่ า
ฉะนั้น หลวงตากับมหาเขียนท่านเป็ นเพื่อนกัน ท่านเรี ยนมาด้วยกัน ก็นิมนต์
หลวงตาไปด้วย หลวงตาก็ไปนัง่ ฟังมหาเขียนเทศน์ ท่านบอกเลยตอนนั้นเทศน์มนั ปริ ยตั ิ
หมด เพราะตอนนั้นท่านออกปฏิบตั ิใหม่ๆ ไง แต่ตอนหลังท่านฟังเทศน์หลวงตา ฟัง
เทศน์หลวงตาบ่อยครั้งเข้าๆ พอท่านปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิเข้าจนถึงที่สุด ถึงที่สุดเพราะอะไร?
ถึงที่สุดเพราะเวลาท่านอยูก่ บั ลูกศิษย์ ลูกศิษย์ท่านอยูใ่ กล้ชิด แล้วเวลาเผาศพท่านแล้ว
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กลายเป็ นพระธาตุหมดเลย นี่เวลาท่านฟังท่านฟังออกไง เทศน์เป็ นปริ ยตั ิ เทศน์จากความ
จาเป็ นอย่างนั้น เทศน์จากความจาก็พดู อย่างนั้นแหละ แล้วเทศน์จากการศึกษา เทศน์จาก
พระไตรปิ ฎกก็ธรรมะพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละ ธรรมะเป็ นธรรมชาติ
นี่ธรรมะเป็ นของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละ แต่เวลาเป็ นความจริ ง ดูอย่างที่วา่ เมื่อ
กี้น้ ี ที่ว่าหลวงปู่ มัน่ เวลาหลวงปู่ ตื้อท่านบอกว่า อ้าว ตื้อทาไมฉันล่ะ? ก็ผมหิ ว คาว่าหิ ว
ของหลวงปู่ ตื้อ หิ วโดยข้อเท็จจริ งไม่ได้หิวโดยกิเลสไง แต่ของเราหิ วเพราะอยากกินไง
เราหิ วด้วย เราอยากกินด้วย อยากกินอาหารดีๆ อยากกินที่พอใจ เพราะกิเลสมันหิ วด้วย
ไง แต่เวลาหลวงปู่ ตื้อท่านหิ วท่านหิ วโดยความสะอาดบริ สุทธิ์ หิ วโดยธาตุขนั ธ์
นี่ภารา หเว ปัญจักขันธา ขันธ์ที่ไม่มีกิเลสไง ของเราขันธมาร หิ วด้วย อยากกิน
อันนี้ดว้ ย อันนี้ตอ้ งกินก่อน เวลาพิจารณาในบาตร เดี๋ยวจะกินอันนี้ก่อน เขาพิจารณาให้
มันเป็ นของเน่าบูด ไอ้เราพิจารณาไปแล้วนะจะกินอันนี้ก่อน เดี๋ยวเสร็ จจะกินอันนี้ก่อน
อันนี้ อร่ อยกว่าอันนี้ อันนี้ อร่ อยกว่าอันนี้ เขาปฏิสังขาโยเพื่อให้เห็น ไอ้เราปฏิสังขาโย ๑
๒ ๓ ๔ เรี ยงตามคิวเลย เห็นไหม คนที่ไม่มีกิเลสเขาพิจารณาเป็ นของปฏิสังขาโยเพื่อให้มี
สติ แต่ไอ้คนที่ไม่มีกิเลสมันก็พิจารณาไปอีกอย่างหนึ่ง
นี่ก็เหมือนกัน นี่ก็ผมหิ ว ผมกินเพราะผมหิ ว หลวงปู่ มัน่ บอก เห็นไหม ใครอย่าทา
อย่างหลวงปู่ ตื้อนะ เพราะหลวงปู่ ตื้อท่านเป็ นอย่างนั้น คาว่าเป็ นอย่างนั้นเพราะว่าท่านไม่
มีกิเลส แต่ของเราบอกผมหิ ว ผมอยาก ผมหิ วด้วยผมอยากด้วย ท่านไล่ออกจากวัดเลย
ท่านไม่เอาไว้หรอกหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม พูดถึงว่าถ้าธรรมจริ งเป็ นแบบนี้ นี่ถูก ถูกโดย
อะไร? ถ้าถูก ถ้าถูกนี่เป็ นวิธีการ แต่ถา้ ผลของมันเป็ นอีกอย่างหนึ่ง ถ้าไม่ขดั แย้งภายใน
มันจะรู ้ได้ ถ้าขัดแย้งภายในเราจะต้องประพฤติปฏิบตั ิของเราเพื่อประโยชน์กบั เรานะ ให้
เป็ นความจริ งของเรา แล้วเราจะไม่เป็ นเหยือ่
เราปฏิบตั ิเพื่อความฉลาด ปฏิบตั ิเพื่อความมัน่ คง ปฏิบตั ิเพื่อมรรค ผลของเรา เรา
ไม่ได้ปฏิบตั ิเป็ นเหยื่อกับใคร สังคม เป็ นเหยือ่ สังคม เพราะสังคม ประชาชนคนเรามัน
รวมกันแล้วมันหลากหลายมาก แล้วชุมชนใด ความเห็นของใครแล้วก็เสนอสิ่ งใดมา
แล้วเราก็เป็ นส่ วนประกอบของสังคมนั้น เป็ นเหยือ่ ไปหมดนะ แต่ถา้ เราฉลาดแล้ว หนึ่ง
ไม่เป็ นเหยือ่ ด้วย แล้วเราจะชักนาให้เขาไม่เป็ นเหยือ่ ด้วยกัน ชักนาให้ทุกคนเป็ นอิสระ
ชักนาให้หวั ใจของเราพ้นออกไปจากความไม่รู้ จากความครอบงาของกิเลส เอวัง
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