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ถาม : เร่ือง “ขออาราธนา” 

ตอบ : เขาบอกว่าเขาขออาราธนาไง ค าถามนีไ้ม่ประสงค์ให้ออกอากาศ เป็น
ค าถามที่เขียนมาส่วนตวั ไม่ประสงค์ให้ออกอากาศ แต่เขาเขียนมาว่าเขาขออาราธนา
ให้หลวงพ่ออยู่ ๑๒๐ ปี เพราะว่าเขาเป็นทกุข์เป็นยากมาก เกิดมาชาตินีม้นัทกุข์มาก 
แล้วมาวดัหลวงพ่อนี่ซึง้ ซาบซึง้น า้ใจที่ว่าวดัหลวงพ่อมนัมีที่ให้ประพฤติปฏิบตัิ แต่เพราะ
เราขีเ้กยีจเอง เพราะเราคาดการณ์ไม่ถึงเอง เราเป็นคนที่ไม่เอาไหนเอง นี่เขาเขียนนะ 
แล้วว่าหลวงพ่อเป็นที่พ่ึงได้ ก็ขอให้หลวงพ่ออยู่ไปอีก ๒๐๐ ปี ๕๐๐ ปีนู่นน่ะ 

เวลาเขาพดู ใครก็พดูได้ เราได้ยินอย่างนีท้กุวนั อาราธนาเชญิชวนให้อยู่ ใครก็
พดูได้ แต่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พญามารนิมนต์ให้ดบัขนัธนิพพานไป
ซะ อยู่ท าไม ในเม่ือตวัเองก็ส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ เป็นศาสดาด้วย สิน้กิเลสไปแล้ว ถ้า
มนัวิมตุติสขุมนัสขุนกัก็ตายไปซะ มาอยู่ท าไมขวางโลกอยู่นี่ 

นี่ก็เหมือนกนั อาราธนาให้อยู่ๆ อาราธนาให้อยู่แล้วใจคิดอะไร อาราธนาให้อยู ่
๕๐๐ ปี ๖๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปีไปเลย ใครก็พดูได้ แต่มนัจริงหรือเปล่า 

มนัอยู่ที่ข้อเท็จจริง มนัอยู่ที่ข้อเท็จจริง คนเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย 
หายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตาย คนหมดอายขุยัมนัก็ตาย ถึงเวลาที่มนัต้องตาย มนัก็ตาย
ทัง้นัน้น่ะ 

แล้วอาราธนาไม่อาราธนา ไอ้นี่มนัเป็นมารยาทสงัคม มนัเป็นมารยาทสงัคม ถ้า
สงัคมที่เขามีมารยาทเขากเ็ห็นว่าเป็นคณุงามความดี เขาก็อาราธนาให้อยู่ แล้วคนที่เขา
ไม่พอใจ คนที่เห็นว่าขดัหขูดัตา เขาก็อาราธนาให้ตาย แล้วเขาแช่งให้ตายด้วย เขาไม่ได้
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อาราธนาเฉยๆ นะ เขาสาปแชง่สาปส่ง เขาสาปส่งให้ตายไวๆ เพราะอะไร เพราะว่าโลก
เขาจะหาผลประโยชน์กนั มาขวางเขาอยูไ่ด้ ไม่รีบๆ ตายไปซะ รกโลก 

นี่ไง ถ้าจิตใจเราเป็นธรรมมนัต้องมองทัง้ ๒ ด้าน ๓ ด้าน จะมองคิดว่าด้านเดียว 
คนอ่ืนเขาอาราธนาให้อยู่ ๕๐ ปี ๑๐๐ ปีนู่น อู๋ย! ทกุคนก็เชื่อถือ 

คนเดียว กบั ๖๐ ล้านคนนะ แล้วคิดดสูิ คนในโลกนีม้นั ๗,๐๐๐ กว่าล้าน 
๗,๐๐๐ กว่าล้าน คนที่เขาไม่นบัถือพระพทุธศาสนาเขาคิดอะไรกนัอยู่ 

นี่ไง ไม่ใช่ว่า แหม! พอมาอาราธนาให้หลวงพ่ออยู่ ๑๒๐ ปี โอ้โฮ! ไอ้นัน่ก็ลอย
ฟ่อง ได้กินลกูยอเข้าไป โอ้โฮ! ลอยเลยนะ ไอ้นัน่ก็ลอยกนัไปก็ลอยกนัมา ความจริงอยู่
ไหนก็ไม่รู้ คิดจริงคิดอย่างไรอีกอย่างหนึง่ 

ฉะนัน้ เวลาอาราธนาไม่อาราธนา มนักเ็ป็นมารยาท เราเห็นหลวงตาท่านเป็น
อย่างนัน้น่ะ คนอาราธนาท่าน ท่านก็พดูเล่นพดูหวักนัไป ไอ้เราก็คิดว่าเป็นปฏิสนัถาร 
วนัไหนท่านจะเข้มข้น ท่านกเ็อ็ดเอาว่ามนัเป็นสพัเพเหระ มนัไม่เป็นเนือ้หาสาระ ถ้าวนั
ไหนคนมาอาราธนาท่าน ท่านกเ็ล่นหวัไปด้วย มนัเป็นมารยาทสงัคม ข้อเท็จจริงไม่
ข้อเท็จจริง ฉะนัน้ กรณีของครูบาอาจารย์ท่านเป็นอย่างนัน้มนัก็สงัคมของท่าน อ านาจ
วาสนาบารมีของท่าน 

ไอ้อย่างพวกเราน่ะไอ้ขีเ้รือ้น ขีเ้รือ้นทัง้นัน้นะ่ มาอาราธนานู่นอาราธนานี ่
อาราธนาแล้วก็มาร าพนัไง มาร าพนัว่า เกิดมาชาตินีม้นัทกุข์นกั เคยมาปฏิบตัิที่วดัหลวง
พ่อ วดัหลวงพ่อทกุอย่างสมควรสมบูรณ์หมด เราไม่ดีเองๆ 

นี่ไง กเ็วลา ถ้าคนมนัเห็นช่องทางที่ดี เห็นช่องทางที่ด ี เวลาคนเขาปฏิบตัินะ เขา
เข้าไปเขาเคารพสถานที่ เขาเคารพสถานที่นะ เขาจะไม่ท าอะไรให้เกินเลยสิ่งนัน้ไป 

จิตใจมนัคนั กิเลสในหวัใจมนัคนัทกุคนน่ะ ถ้ากเิลสมนัคนั เราก็พยายามระงบัใน
หวัใจของเรา แต่คนมนัคิดไม่ถึง มนัคิดไม่ถึงว่าสิ่งนัน้ก็ท าไว้ดีแล้ว แต่เราจะท าให้ดีขึน้
ไป หรืออีกใจหนึ่ง เขาท าดีแล้ว เราจะเข้ามาบริหารจดัการ เราเข้ามาบริหารจดัการโดย
การแซงหน้าแซงหลงั เราบริหารจดัการโดยการควบคมุของเรา มนัก็ท าของมนัไป คน
เป็นอย่างนัน้หมดน่ะ สงัคม การเมือง การเมืองมนัมีร้อยแปด 
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ฉะนัน้ การเมืองมีร้อยแปด สิ่งที่มนัดีแล้ว เราเห็นว่ามนัดีแล้ว เรามาเพ่ืออะไรล่ะ 
เราไม่ได้มาเพ่ือวตัถสุิ่งนัน้ ดสู ิ ร้านก็ปลกูไว้ก็ปลกูไว้ให้คนภาวนา ต้นไม้ปลกูไว้ก็เพ่ือ
ความร่มเย็น ทางจงกรมท าไว้กเ็พ่ือให้คนเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ท าไว้ให้พร้อมแล้ว 
มนัอยู่ที่คนขยนัหรือคนขีเ้กียจ คนจะเอาอะไร 

ถ้าคนจะเอามรรคเอาผลเขาเห็นอย่างนีเ้ขาเคารพบูชา เคารพบูชา
ต่อเมื่อเขาได้ประพฤติปฏิบัติ เขาได้ไปเห็นสถานที่ปฏิบัติมาโดยทั่วแล้ว ถ้าไป
เห็นสถานที่ปฏิบัติโดยทั่วแล้ว มันไม่มีอะไรดีไปกว่านีห้รอก มันจะขาดอยู่อย่าง
เดียว ขาดคนที่ท า ขาดคนที่ไปประพฤติปฏิบัติ 

แต่เวลามารมนัมาแล้วมนัไม่มาปฏิบตัิ มนัจะบริหารจดัการไง จะเอาอาหารไป
ฝากคนนู้น จะเอาอาหารไปฝากคนนี ้คนนู้นยงัอดอาหาร เราต้องได้ส่งเสริมเขา 

เขาตัง้ใจอดอาหาร เขาตัง้ใจอดอาหารก็เพ่ือเขาจะภาวนาของเขา แล้วเราไปยุง่
อะไรกบัเขา แล้วก็บอกเขาดีอยู่แล้ว ดีอยู่แล้ว เอ็งไปเสริมอะไรล่ะ แล้วเวลาไปแล้วก็
ยงัให้คนอ่ืนท าตามอีกนะ ว่าฉันท าเปิดช่องไว้แล้ว เธอต้องท าช่องนีต้ามฉันไป ฉันเป็น
คนเปิดช่องไว้ 

แล้วทีนีม้าอาราธนา มนัมาอาราธนาให้ตายไวๆ ไง เพราะอยู่ไปก็มาขวางโลกไง 
กิเลสมนัจะออกช่องไหนก็ต้องคอยมาด่าเขาอยู่นี่ไง 

ฉะนัน้ เร่ืองมนัแล้วไปแล้ว ถ้าไม่แหย่มา ไม่ต้องเขยีนมา เขียนมาไม่ต้องให้
ออกอากาศอย่างนู้นอย่างนี ้ร้อยแปดพนัเก้า ร าพนัมาจนเต็มที่เลย 

คนเราจะดีจะชัว่มนัอยู่ที่พฤติกรรม ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ 
ของเขาท าไว้ดีอยู่แล้ว ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤตปิฏิบตัิมา ท่านผ่านกิเลสมา หลวง
ตาหรือครูบาอาจารย์ทกุองคถ้์าท่านมีคณุธรรม ท่านจะบอกว่าในโลกนีไ้ม่มีอะไรน่ากลวั
เท่ากิเลสของคน ใน ๓ โลกธาตนุีไ้ม่มีอะไรน่ากลวัเทา่กบักิเลสของคน คนมีกิเลสในใจ
มนัปลิน้ปล้อน มนัจะหาทางออก 

เขาท าไว้ดีแล้ว นี่ไง เขียนมา หลวงพ่อท าไว้ดีแล้วหมดแล้ว 
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ดีหมดแล้ว แล้วเอ็งมาแซงหน้าแซงหลงัอะไรอีก แล้วนี่มาอาราธนาให้อยู่อีก 
๑๒๐ ปี อีก ๕๐๐ ชาติด้วย มนัมีผลไหม มนัมีผลที่คนท าดีและท าชัว่เท่านัน้น่ะ 

ฉะนัน้ เวลาพดู เขาก็พดูกบัเราเยอะแยะไปหมดแหละ มนัก็เป็นประเพณี เป็น
มารยาท คนเจ็บไข้ได้ป่วย คนทกุข์คนยากมนัทนไม่ไหวมนัก็ต้องตายไป คนที่มีอ านาจ
วาสนาเขาหมดอายขุยัไป เขาตายไปโดยที่ไม่ทกุข์ทรมาน เขาก็ตายไปด้วยบญุกุศลของ
เขา คนเกิดมาทัง้หมดมนัต้องตายทัง้หมด ขณะที่มีชวีิตอยู่นี่ เอ็งท าอะไร ขณะที่มีชีวิต
อยู่ เอ็งท าเพ่ือประโยชน์กบัใคร ท าเพ่ือประโยชน์กบัตนเอง ท าตรงนัน้ ท าตรงนัน้ 

ตรงนัน้ไม่ท า เที่ยวกว้านไปหมด อาราธนานู่นอาราธนานี่ แล้วนี่ยงัแสดง
มารยาทอีกนะ ไม่ควรออกอากาศนะ เขียนมาเป็นเร่ืองส่วนตวันะ 

เขาท าที่วดันีเ้ป็นที่สาธารณะ เวลาเขาสร้างวดัสร้างวา เห็นไหม ภิกษุที่อยู่จตรุ
ทิศที่ยงัไม่ได้มา ขอให้มาเถิด ที่มาแล้วขอให้อยู่สขุอยู่สบาย ที่อยู่ เขาให้เข้าใจกนั เขาให้
พ่ึงพาอาศยักนั เขาให้มีน า้ใจต่อกนั เขาสร้างวดัมาเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ ฉะนัน้ 
ภิกษุทัง้ ๔ ทิศ ถ้ายงัไม่ได้มา ขอให้มาเถิด เพราะได้สร้างแล้วเพ่ือประโยชนก์บัที่อยู่
อาศยั ผู้ที่มาแล้ว ขอให้อยู่ด้วยความสขุอยู่ด้วยความร่มเย็น อย่าเบียดเบียนกนั อย่า
กระทบกระเทือนกนั อย่าท าร้ายกนั อย่าวางยากนั นี่ถ้ามนัเป็นประโยชน ์

ทีนีม้นัส าคญัมนัก็ส าคญัที่หวัหน้า หลวงตาท่านบอก เวลาท่านออกประพฤติ
ปฏิบตัิท่านหาหวัหน้าที่เป็นธรรม ถ้าหวัหน้าที่เป็นธรรมไม่ล าเอียงเพราะรัก ไม่ล าเอียง
เพราะชงั ไม่ล าเอียงเพราะใครทัง้สิน้ 

นี่ก็เหมือนกนั นี่กไ็ม่ล าเอียงทัง้สิน้ ใครจะมาบริจาคมากมาย ใครจะมาส่งเสริม
ขนาดไหน ถ้าเขาท าผิดก็คือผิด คนทกุข์คนเข็ญใจเขามา ถ้าเขาท าถกูก็คือถกู ถ้าเขาท า
ดีก็คือด ี มนัอยู่ที่การกระท า มนัไม่ได้อยู่ที่สถานะ ไม่ได้อยู่ที่การเข้ามาแย่งชิงกนั เอา
อ านาจกนั นี่ไง แล้วพอเอาอ านาจกนัอย่างนี ้ มาอาราธนา อาราธนาอะไร ท าไมต้อง
อาราธนา เวลาฉันจะเกิดนี่ต้องให้เอ็งเป็นคนพาให้เกิดใช่ไหม จะต้องให้เอ็งเป็นหมอ
ต าแยพาให้มาท าคลอดกูหรือ 
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มนัไม่ใช่ โลกเป็นส่วนโลก นี่ไม่ได้ว่าใคร ไม่ได้ใส่อารมณ์กบัใคร แต่ถ้ามนัไม่จบ
ไง มนัไม่จบ ไม่จบไม่สิน้สกัที ถ้ามนัจบมนัสิน้ไป ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ ในเม่ือเอ็งท าดีที่
ไหน เอ็งก็ท าของเอ็งไป ความดีก็ต้องให้ผลเป็นความดี ถ้าเขาท าความดี พระสงบไม่
สามารถไปท าความดีของเขาให้เป็นความชัว่ได้ พระสงบไม่สามารถจะไปบิดเบือนสจั
ธรรมได้ พระสงบไม่สามารถจะท าสิง่ที่เขาท าเป็นบญุกุศลของเขาให้เป็นบาปอกุศลได้ 
แล้วพระสงบก็ไม่สามารถไปท าให้คนชัว่ คนท าบาปอกุศลให้เป็นบุญได้เหมือนกนั 

ฉะนัน้ เป็นแล้วก็เป็นไป ทีนีเ้ขามาร าพนัไง มาร าพนัว่า หลวงพ่อดีอย่างนู้น 
หลวงพ่อดีอย่างนี ้หลวงพ่อท าไว้ให้พร้อมแล้ว 

ถ้ามนัท าให้พร้อมแล้ว ก็เห็นๆ กนัอยู่ ถ้าเห็นๆ กนัอยู่ แล้วเข้ามาวุ่นวายท าไม ก็
เขาท าไว้ดีแล้วพร้อมแล้ว ถ้าดีพร้อมแล้วเราก็ต้องส่งเสริม หรือเราท าไม่ได้ เราไม่
ส่งเสริม เราก็ควรอเุบกขาซะ ให้คนทีเ่ขาจะท าคณุงามความดี ให้คนที่เขาจะปฏิบตัิได้ 
ให้เขาควรเดินของเขาไป 

ไม่ใช่เราท าไม่ได้ เราอยูไ่ม่ไหว แล้วเรากจ็ะไปวางยาเขา จะต้องท าให้สมความ
ปรารถนาเรา พอท าไม่ได้ขึน้มา ทีนีก้ลบัมาเสียดายไง เสียดายอย่างนู้น เสียดายอย่างนี ้
อู๋ย! 

ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ ในเม่ือยงัเป็นมนษุย์ ยงัเป็นคน เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ ใครท าสิ่ง
ใดก็ได้อย่างนัน้ ถ้าเอ็งท าดีก็ท าดีของเอ็งไป ทกุคนท าความดีไป แต่วดัของเรา เราอยู่ใน
วงการพระนะ เวลาใครมาเรียกร้องว่าอยากจะเห็นวดัที่ดีๆ อยากเห็นวดัที่เป็นประพฤติ
ปฏิบตัิ วดัที่มีหลกัการ แล้วเวลามาก็มาร ่าร้องๆ 

ไอ้ร ่าร้อง เวลาเขาคิด เขาคิดของเขา เวลาเขาท า เขาก็ท าไม่ได้ เขาท าตาม
ความคิดความรู้สึกของเขา ไอ้ของเราแบบว่าเรามีประสบการณ์อยู่กบัครูบาอาจารย์มา
ไง เวลาท่านอาจารย์สงิห์ทองท่านบอกว่า ท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านกเ็ป็นมือขวา เป็นผู้
ที่เป็นหเูป็นตาให้กบัหลวงตา เวลาสายของหลวงปู่ ฝัน้ท่านท าวตัรทกุวนั ท าวตัร ท าวตัร
เย็นแล้วก็นัง่ภาวนาไป ๕ ชัว่โมง ๖ ชัว่โมงแล้วแต ่ แล้วท่านก็พดูกนัในวงในว่า สาย
หลวงปู่ ฝัน้ท่านท าวตัรของท่านแล้วนัง่สมาธิภาวนา แต่ของหลวงตาเรา หลวงตาเรา
ท่านไม่พาท า 
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นี่เป็นค าพดูของอาจารย์สิงห์ทองเลยว่า หลวงตาเราท่านไม่พาท า หลวงตาเรา
ท่านพาท าตามแบบหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านจะรวมเฉพาะวนัที่หลวงปู่ มัน่จะเทศน์ ถ้า
เทศน์เสร็จแล้ว วนัปกติจะให้ทกุคนภาวนาได้ ๒๔ ชัว่โมง 

ฉะนัน้ เวลาคนภาวนา บางคนถ้าเขาถือเนสชัชิก เขาไม่นอน เขาถึงเวลา ๒๔ 
ชัว่โมง เขาจะภาวนาของเขา แล้วเรามาท าวตัร ถึงเวลามาท าวตัร มานัง่ท าวตัรเสร็จ ท า
วตัรเสร็จแล้วเราก็ต้องนัง่ภาวนา เรานัง่ภาวนาก็ต้องดึงจิตไว้อย่าให้ลง ถ้าลงไปแล้ว ถ้า
เกิดเขาเลิกล่ะ ๒ ชัว่โมง ๓ ชัว่โมง เขาเลิก แล้วจิตเราลงล่ะ เราก็ต้องนัง่เกร็งไว้ คนที่
ภาวนาดีๆ เขาต้องนัง่เกร็งไว้นะ นัง่รัง้ไว้ 

เพราะถึงเวลาเลิก เวลาพระกรรมฐาน เวลาจะเลิก หวัหน้าจะกระแอม อ้าว! ก็ได้
เลิก เลิก เราก็ได้ลกุเลย แต่ถ้าวนัใดวนัหนึ่ง เราก าหนดพทุโธแล้วจิตมนัลงไปเลย แล้วถ้า
หวัหน้ากระแอม เราจิตมนัลงไปมนัไม่รับรู้นะ พอไม่รับรู้ใช่ไหม ก็บอกว่าพระนี่อวด 
อยากจะนัง่โชวเ์ขา มนัก็มีอะไรที่จะกระทบกระเทือนกนัไป 

ครูบาอาจารย์ของเราท่านปฏิบตัิมา คนทีภ่าวนาได้ดีก็มี คนที่ภาวนาล้มลกุ
คลกุคลาน คนที่ภาวนาไม่ได้ คนภาวนาไม่ได้ เขากอ็าศยัตรงนี ้ อาศยัหมู่คณะลากกนั 
อาศยัหมู่คณะคือท าวตัรเย็น ท าวตัรเย็น เราก็นัง่สมาธิภาวนา ฉะนัน้ เวลาอย่างนีม้นั
เป็นการชกักนั เป็นการดึงหมู่คณะให้มาสู่การภาวนา 

แต่เวลาหลวงตาท่านบอกว่า วดัของท่าน ท่านจะสร้างผู้น า ถ้าสร้างผู้น า มนั
ภาวนาลึกกว่านัน้ ดีกว่านัน้ ลึกกว่านัน้ เข้มข้นกว่านัน้ ถ้าเข้มข้นกว่านัน้ ถ้ามนัจะมา
พร้อมกนั มนัจะไปดึงไอ้คนที่อ่อนแอให้ขึน้มาเข้มข้นไม่ได้ ไอ้คนเข้มข้นมนัเข้มข้นได้ แต่
ไอ้คนอ่อนแอมนัจะขึน้มาอย่างนัน้ไม่ได้ 

ท่านถึงบอกว่าให้ท าอิสระ ให้แยกกนัปฏิบตัิ ถ้าใครท าเข้มข้นได้ เอาเลย ๗ วนั ๗ 
คืน เต็มที่ไปเลย อดอาหารแล้วไม่ต้องท าอะไรเลย เพราะอะไรล่ะ เพราะหลวงตา ถ้า
พระเรียกพ่อแม่ครูจารย์ พ่อแม่ครูจารย์ท่านอยู่กบัหลวงปู่ มัน่มา หลวงปู่ มัน่ท่านเข้มข้น
แค่ไหน แล้วสมยัหลวงปู่ มัน่มีหลวงปู่ พรหม หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ค าดี ครูบา
อาจารย์ท่านเข้มข้นทัง้นัน้ แล้วท่านปฏิบตัิมา ท่านได้เพชรน า้หนึ่ง ท่านได้เนือ้ได้น า้มา 
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ฉะนัน้ พอมารุ่นหลงัมานี่เป็นปัญญาชน มีการศึกษา มีปัญญามาก ก็คิดว่าทาง
ลดัทางสัน้ ทางสะดวกทางสบาย ทกุคนมีปัญญา ขนปัญญากนัมา หาบหามปัญญากนั
มาปฏิบตัิ บรรทกุปัญญามาเต็มที่ แล้วปฏิบตัิส ามะเลเทเมา ปฏิบตัิเอาแต่ใจของตวั 
ปฏิบตัิเอาแต่ช่องทางของตวั ปฏิบตัิไม่ได้อะไรเป็นชิน้เป็นอนัเลย แต่ครูบาอาจารย์ของ
เราท่านก็ยงัยืนหลกัของท่าน เพราะว่าท่านจะสร้างผู้น าไง 

ฉะนัน้ ค าพดูนีเ้ป็นค าพดูของท่านอาจารย์สิงห์ทอง อาจารย์สิงหท์องท่านคอยดู
หมู่คณะ แล้วถ้ามีสิ่งใด ท่านจะไปคอยรายงานหลวงตา เพราะหลวงตาท่านเป็นผู้
คุ้มครองดแูลพวกเราอยู่ ถ้าใครภาวนาแล้ว ถ้าเขาภาวนาออกนอกลู่นอกทาง อาจารย์
สิงห์ทองท่านรู้ของท่าน ถ้าท่านเคลียร์ปัญหาได้ก็จบกนัไป ถ้าท่านเคลียร์ปัญหาไม่ได้ 
ท่านก็จะมาเล่าอธิบายให้หลวงตาท่านฟัง หลวงตาท่านจะเก็บข้อมลูไว้ เก็บข้อมลูไว้ 

ขณะนีก้ลุ่มชนหมู่สงฆ์ที่ไหนปฏิบตัิแล้วมีหลกัมีเกณฑ์ พระที่นัน่มีชื่อเสียง แล้ว
ท าแล้วอยู่ในหลกัในเกณฑ์ สงัคมสงฆ์ของเราเจริญรุ่งเรือง ท่านก็มีความอบอุ่น ท่านก็มี
ความสขุใจของท่าน ขณะนีมี้กลุ่มชนมีหมู่สงฆ์ที่ปฏิบตัินอกลู่นอกทาง ปฏิบตัิแล้วเฉไฉ
ออกแต่ความเห็นของกิเลส ท่านก็รับฟังข้อมลูนัน้ไว้ 

เพราะศากยบุตรพทุธชิโนรส เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่าห่วงพระมาก เวลาท่าน
ห่วงพระนะ ท่านบอกเลยนะ ภิกษุที่อายพุรรษามากคือว่าได้อยู่กบัท่านมา มี
ประสบการณ์แล้วก็ไม่ต้องขึน้มาก็ได้ ให้ภิกษุใหม่ๆ ไม่รู้เหนือรู้ใต้ให้ขึน้มา แล้วต่อไป
อนาคตมนัจะได้มีข้อวตัร คือสิ่งที่ได้ขึน้มาแล้วได้สมัผสั จะได้ติดหวัใจมนัไป ถ้ามนั
ปฏิบตัิไปข้างหน้า มนัก็ต้องมีหลกัมเีกณฑ์ของมนั นี่ท่านเป็นห่วงเป็นใย ท่านคิดของ
ท่าน ศากยบุตรพทุธชิโนรส มนัจะส่งต่อกนัไปด้วยความเป็นธรรมๆ ถ้าความเป็นธรรม 
เวลาความเป็นธรรม เพราะว่าเป็นธรรมนะ ไปเห็น 

ตอนนีน้ะ อย่างเรา ทกุคนมาเห็นแล้วขดัอกขดัใจไปหมดเลย เพราะอะไร เพราะ
มนัไปขดัแย้งกบักิเลสในใจของเขา แล้วถ้าเราอ่อนแอใช่ไหม เราก็ต้องปรับแต่งความ
เป็นอยู่ของเราให้เข้ากบักิเลสของเขา เพ่ือความพอใจของเขา 

แต่ของเรา เราไม่เช่ือไม่ฟังกิเลสของใคร เราจะท าเรือนว่าง ธุดงควัตร 
เรือนว่าง ท าเรือนว่าง ท าทางจงกรม น่ังสมาธิภาวนา 
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เวลาหลวงตาท่านพดูนะ ท่านเคยพดูกบัโยมคนหนึ่งที่บ้านตาด ท่านบอกว่า ไป
เที่ยวตามวดัเห็นอะไรไหม 

เขาบอกว่าไม่เห็นอะไรหรอก 

ท่านบอกว่า ไม่เห็นวิมานหรือ เรือนว่างคือวิมานของพระ หลวงตาท่านว่าวิมาน
นะ ไอ้เรือนว่าง โคนไม้ นี่เป็นวิมานนะ 

ไอ้พวกเราไปเห็น นี่มนัเป็นข้อด้อย มนัจะเอาสะดวกสบายของมนั แล้วมนัก็คิด
ว่า ถ้าใครเอาสิ่งปลกูสร้าง เอาวตัถมุาให้ จะต้องมีสิง่ที่หลวงพ่อพระสงบนีจ้ะต้องยอม
จ านน ต้องยอมรับความดีของเรา เรามา เราจะเอาของดีๆ มาปรนเปรอท่าน พอ
ปรนเปรอท่าน แล้วท่านจะเห็นความดีของเรา เรามาแล้วเราจะจดัการวดันีใ้ห้มนัเป็นวดั
ที่สงัคมเขานบัหน้าถือตา แล้วท่านก็จะชื่นชมเราเพราะเราได้ท าวดัของท่านให้เป็นที่
สงัคมเขายอมรับ 

เอ็งคิดกนัอย่างนัน้หรือเปล่า ถ้าเอ็งไม่คิดอย่างนัน้ เอ็งท าไมไม่ยอมรับสภาพ
อย่างที่เราท าอยู่นี่ ถ้าเอ็งยอมรับ เอ็งเขียนมาว่าดีไปหมดเลย ดีไปหมด แล้วเอ็งท าอะไร 

เราจะบอกว่า อาราธนาให้อยู่กี่ปีก็แล้วแต่ มารนะ่ นิมนต์องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าให้นิพพานตลอด ไอ้คนที่มนัเห็นต่างมนัแช่งให้กูตายทกุวนั มนัแช่งให้
กูตายไวๆ อย่าอยู่ๆ อยู่ไปแล้วขวางโลก 

ไร้สาระ เราอยู่กบัโลก เราต้องรู้อย่างนีไ้ง คนที่เห็นด้วยเขาก็ยอมรับ เขากช็ื่นชม 
ก็เท่านัน้ เพราะว่ามนัอยู่ เห็นไหม เห็นสมณะ การเหน็สมณะเป็นมงคลอย่างยิง่ เราได้
เห็นผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ ใจทีเ่ป็นธรรม ท่านด ารงชีวิตให้เราเหน็ นี่มนัเป็นมงคลแล้ว ถ้า
จิตใจเขาเป็นธรรม เขาเห็นเป็นมงคลชีวิตของเขา นัน่ก็เป็นอ านาจวาสนาของเขา 

ถ้าจิตใจเขาเป็นเปรตเป็นผี เขาก็บอกว่าขวางตา เม่ือไหร่จะตายซะ พระสงบนี่
ขวางโลก เม่ือไหร่จะตายเร็วๆ 
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นี่พดูถึงอาราธนา ไม่ต้องมาอาราธนา แต่โดยสามญัส านึก โดยประสาโลก เขาก็
พดูกนัทกุวนัอยู่นี่ เขาพดูกนัทกุวนัก็เร่ืองของเขา เราไม่ใช่ลกูโป่ง ยิ่งใครเป่าอากาศให้
มากขึน้มนัจะลอยขึน้ไป 

ลกูโป่งเวลายิ่งได้ลมเยอะมนัยิง่ลอย โอ้โฮ! อยู่กลางอากาศเลย กลายเป็น
บอลลนูเลยนะ อู้ฮู! เกง่มาก ดีมาก ไม่รู้จะตายวนัไหน แต่ถ้ามนัจะตายโดยข้อเท็จจริง 
มนัเร่ืองของมนั ไอ้นี่เป็นเร่ืองข้อเท็จจริง ฉะนัน้ ไอ้ที่วา่มาพดูมาอย่างนีไ้ร้สาระ ไร้สาระ 
จบ ต่อไปนะ 

ถาม : เร่ือง “ท าสงครามกองโจรกบักิเลส” 

ตอบ : นี่เขาบอกว่าเขาท าสงครามกองโจรกบักเิลส เขาปฏิบตัิแบบนีถ้กูหรือไม่ 
แล้วเขาปฏิบตัิ ถ้าเขาปฏิบตัิถกูหรือไม่ ท าถกูต้องหรือไม่ 

ไอ้ปฏิบตัิแบบกองโจร การปฏิบตัิขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลา
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนนะ สอนว่าให้ท าความสงบ ๔๐ วิธีการ เวลา
กรรมฐาน ๔๐ ห้อง การท าความสงบ ๔๐ วิธีการ 

ฉะนัน้ ท าไมถึงต้องท าความสงบล่ะ ท าไมศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา 
ท าไมเราไม่ใช้ปัญญาไปเลยล่ะ 

การใช้ปัญญาอย่างนัน้มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าเป็นลกูศิษย์ขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าที่รู้แจ้ง แต่ถ้ายงัไม่รู้แจ้ง เวลาเราไปศึกษาธรรมะขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเขาเรียกว่าสญัญา คือความจ า ความจ าคือเป็นปริยตั ิ
ปริยตัิคือการศึกษา เขาศึกษามาเพ่ือให้ประพฤติปฏบิตัิ ฉะนัน้ เราศึกษามา เรายงัไม่
ประพฤติปฏิบตัิ เราศึกษามานี่เราหนัรีหนัขวางอยู่แล้ว 

ฉะนัน้ เวลาหนัรีหนัขวางอยู่แล้ว องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงบอกว่าให้
ท าความสงบของใจ ๔๐ วิธีการ การท าความสงบของใจ ๔๐ วิธีการ 

ฉะนัน้ เวลาเราจะมาประพฤติปฏิบตัิกนั เราก็คิดว่าศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่ง
ปัญญา เรากจ็ะใช้ปัญญากนัไปเลย 
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ถ้าปัญญาอย่างนัน้ ถ้าถกูต้องนะ เป็นสมัมาทิฏฐิ มนัจะเป็นปัญญาอบรมสมาธิ 
แต่ถ้ามนัไม่เป็นสมัมาทิฏฐินะ มนัเป็นสญัญา มนัเป็นสญัญา พอมนัพิจารณาไปมนัจะ
เป็นจินตมยปัญญา จินตมยปัญญามนัจินตนาการไป 

สตุมยปัญญา จินตมยปัญญา มนัเป็นปัญญาแก้กเิลสไม่ได้ ทีนีแ้ก้กิเลสไม่ได้ 
เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เวลาท่านประพฤติปฏบิตัิของท่าน ท่านท าความสงบของ
ใจของท่าน แล้วท่านพยายามฝึกหดัยกขึน้สู่วิปัสสนา ยกแล้วยกเล่าๆ มนัไปไม่ได้สกัท ี

ฉะนัน้ มนัก็เป็นบงัเอิญว่า หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่าหลวงปู่ เสาร์ท่านปรารถนาพระ
ปัจเจกพทุธเจ้า หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่าท่านปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้า ฉะนัน้ ค าว่า 
“ปรารถนาเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า เป็นพระพทุธเจ้า” ความเป็นพระโพธิสตัว์ ก าลงัมนั
มาก ก าลงัต่างๆ มนัจะดงึไว้ให้เป็นฌานโลกีย์ 

พระโพธิสตัว์ท าได้แต่ฌานโลกีย์ พระโพธิสตัว์ท าได้อภิญญา เพราะการท าฌาน
โลกีย์ ท าอภิญญา มนัจะรู้วาระจิตของคน มนัจะรู้เร่ืองของวฏัฏะ แล้วมนัจะเอาเร่ืองของ
วฏัฏะมาแก้ไข มาเพ่ือบุญกุศลของคนตกทกุข์ได้ยาก มนัจะแก้ไข พระโพธิสตัว์ท าได้แค่
นี ้ฉะนัน้ เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านจะเข้าสู่วปัิสสนา มนัถึงติดขดัไปหมดไง พอ
ติดขดัไปหมด 

แล้วกึ่งพทุธกาล ก่อนกึ่งพทุธกาล ผู้ทีจ่ะชีน้ ามนัไม่มีด้วย ฉะนัน้ คนที่มีอ านาจ
วาสนาระดบัหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เพราะท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์มาก่อน ท่าน
มีอ านาจวาสนา ท่านถึงพยายามรัง้ พยายามค้นคว้า พยายามแสวงหา แสวงหาจน
พิจารณากายจนสู่ความจริง 

เพราะตามต าราท่านบอกพิจารณากายๆ หลวงปู่ มัน่ท่านพิจารณากายของท่าน 
แต่ท่านบอกพิจารณากายของท่านไปแล้วมนัจะเป็นหน้าผาตดั มนัจะเป็นเหมือนซอยที่
ซอยตนั เป็นถนนตนั มนัไปไมไ่ด้ๆ มนัไปไม่ได้ทัง้นัน้นะ่ 

ฉะนัน้ เวลาถ้ามนัไปไม่ได้ เวลาท่านมาค้นคว้าของท่าน ท่านถึงไปลาพระ
โพธิสตัว์ของท่าน พอลาพระโพธิสตัว์ของท่านนะ พอท่านท าความสงบของใจขึน้มาแล้ว
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ท่านยกขึน้สู่วิปัสสนา มนัถึงจะเป็นโลกุตตรปัญญา มนัถึงจะเป็นภาวนามยปัญญา ท่าน
ถึงภาวนาไปได้ ท่านภาวนาไปถกูต้อง 

เพราะท่านภาวนาไปถกูต้อง ท่านภาวนาไปได้ เวลาทา่นวางข้อวตัรไว้เพ่ืออนชุน
รุ่นหลงั ท่านถึงบอกว่า วางข้อวตัรไว้ แล้วให้ท าความสงบของใจ ท าความสงบของใจคือ
ท าสมาธิ ท าสมาธิมนัก็เข้าไปสู่ธรรมวินยัขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ศีล 
สมาธิ ปัญญา 

แต่ของเรา คนที่ปฏิบตัิไม่เป็น คนที่ไม่มีพืน้ฐาน เหน็คนปฏิบตัิ เห็นคนเชื่อถือ
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เพราะท่านปฏิบตัิ ปฏิบตัิไปถึงที่สดุแห่งทกุข์ ปฏิบตัิไป องค์
หลวงปู่ มัน่ท่านนิพพานไป ท่านเผาแล้วกระดกูท่านเป็นพระธาตุ 

ไอ้สงัคมโลก สงัคมโลกที่ไม่มีหลกัไม่มีเกณฑ์ก็พยายามจะหาสจัจะ หาความ
น่าเชื่อถือ ก็ไปเอาความน่าเชื่อถือของอภิธรรมคือความท่องจ านัน้มา พอความท่องจ า 
เขาบอกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ไปตดัเอาปัญญา ปัญญาเวลาท าสงัคายนาก็บอกว่า 
ภาวนามยปัญญาอธิบายไม่ได้ จะขอให้ตดัทิง้ ถ้าเป็นสตุมยปัญญา จินตมยปัญญา มนั
อธิบายได้ แล้วเวลาไปเอาปัญญามาก็ไปเอาความจ ามาไง ไปจ ามาจากพม่า ไปจ ามา
ว่านี่เป็นปัญญา ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา...ไอ้นัน่เป็นปัญญาท่องจ า ปัญญา
ท่องจ าก็มาท่องจ ากนัต่อไป พอท่องจ ากนัต่อไป เวลาภาวนาไปด้วยความท่องจ า ด้วย
จิตที่มนัมหศัจรรย์ พอท่องจ าแล้วจิตนีม้นัสร้างภาพ มนัก็เลยเหน็เป็นความว่าง มนักเ็ลย
เห็นเป็นความเวิง้ว้าง นี่มนัไปอีกแนวทางหนึง่ 

ฉะนัน้ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านถึงบอกว่าให้ท าความสงบของใจเข้ามา 
ความเวิง้ว้างความว่างนัน่เพราะเขาเข้าใจผิด เขาเข้าใจเอง เขาสร้างภาพเองว่า ความ
ว่างความเวิง้ว้าง ความรู้เท่ามนัเป็นปัญญามนัเลยไม่มีนิมิต มนัก็เลยไม่คิดแตกต่าง มนั
ก็เลยท าให้การปฏิบตัินีไ้ม่ล้มเหลว ไอ้ท าพทุโธๆ ไอ้ท าสมาธิท าแล้วเกิดนิมิต เห็นแล้ว
มนัแตกต่าง เห็นแล้วออกอาการต่างๆ 

ไอ้นัน่เป็นข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงเพราะมนัเป็นจริตนิสยั คนเราสร้างมา 
ลายนิว้มือของคนไม่เหมือนกนั ความรู้สึกนึกคิดของคนแตกต่างกนั ความรู้สึกนึกคิด
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ของคนแต่ละภพแต่ละชาติ การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะแสนๆ ชาติ ล้านๆ ชาต ิ
หลายๆ ล้านชาติ ท าให้จริตนิสยัฝังมากบัใจ 

ถ้าการฝังมากบัใจ เวลาคนท าความสงบของใจเข้าไป มนัก็เข้าไปสู่พืน้ฐานเดมิ 
เข้าไปสู่ข้อมลูอนันัน้ ถ้าสู่ข้อมลูอนันัน้ มนัก็แสดงออกตามนัน้ มนัไม่ใช่มรรค ถ้าไม่ใช่
มรรค เขาพยายามแก้ไว้ พยายามแก้ไข ท าความสงบของใจเข้ามาแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา 
การยกขึน้สู่วิปัสสนา ยกขึน้สู่วิปัสสนามนัจะเข้าไปสูม่รรค เข้าไปสู่มรรคนะ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ปัญญาชอบไง 

ปัญญาชอบธรรม ชอบธรรมในการศึกษาค้นคว้า มนัก็ชอบธรรมในปัญญาของ
โลก เขาเรียกโลกียปัญญา ปัญญานีศ้ึกษามา ศึกษามาท าไม ศึกษามาเพ่ือประพฤติ
ปฏิบตัิ ไม่ได้ศึกษามา ไปจ ามา ไปท่องจ ามาจากพม่าแล้วก็ไปวางระบบของความคิด 
พอวางระบบความคิดก็เป็นขัน้ตอน พอเป็นขัน้ตอน คิดอย่างนี ้ อารมณ์อย่างนีไ้ด้
อารมณ์นี ้ ญาณที่ ๑ มีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี ้ มีความเห็นอย่างนี ้ ญาณที่ ๒ มี
ความรู้สึกอย่างนี ้ มีความนึกคิดอย่างนี ้ ญาณที่ ๓ มีความนึกคิดอย่างนี ้ มีความรู้สึก
อย่างนี ้ญาณที่ ๔ 

ญาณ ๑๖ มนัมีสมถะนะ ญาณ ๑๖ โคตรภูญาณ ๑๖ อนันีม้นัอยู่ในอภิธรรม ใน
อภิธรรมมนัมีชื่อ แต่เราไปสร้างอารมณ์กนั อารมณ์อย่างนี ้ความรู้สึกอย่างนีเ้ป็นอย่างนี ้
อารมณ์อย่างนีเ้ป็นอย่างนี ้แล้วถามว่ามรรคผลนิพพานเป็นอย่างไร 

ห้ามพดูนะ พดูไม่ได้ ห้ามพดู 

กินข้าวมานี่ห้ามพดูว่าอ่ิมเลยนะ ใครกินข้าวมาแล้วห้ามพดูเร่ืองกินข้าวนะ ห้าม
พดูนะ กินข้าวนี่ห้ามพดูหมดเลย มนัขดัแย้งกนัไปหมดแหละ ถ้าเป็นความไม่จริงมนั
ขดัแย้งกนัไปหมด 

แต่ถ้าเป็นความจริงนะ ความจริง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านล้มลกุคลกุคลาน
มาก่อน ท่านมีอ านาจวาสนาของท่าน ท่านถึงท าความจริงของท่าน พอความจริงของ
ท่านเกิดขึน้มาแล้วท่านถึงเห็นไง หลวงปู่ มัน่ท่านมีอ านาจวาสนาของท่าน ท่านรู้ถึงวาระ
จิต ท่านรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของคน ท่านรู้ถึงอ านาจวาสนาของคน ฉะนัน้ เวลาท่านจะ
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สอน ท่านจะสอนคนนีก้ าหนดพทุโธนะ คนนีใ้ห้ก าหนดเป็นบาลียาวๆ นะ กเ็หมือนองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า สมยัที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าด ารง
ชีพอยู่ เวลาผู้บวชแล้วอยากจะออกประพฤติปฏิบตัจิะไปขอกรรมฐานจากองค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แต่ถ้าใครบวชมาแล้วจะศึกษาเล่าเรียน ท่านให้เรียนในส านกั 
อย่างเช่นไปเรียนกบัโปฐิละๆ ใบลานเปล่า เรียนทฤษฎี เรียนตามปริยตัิ เขามีส านกัเรียน
ของเขา แต่ถ้าจะประพฤติปฏิบตัิ ท่านให้เข้าอยู่โคนไม้แล้วท่านให้ปฏิบตัิ แล้วเวลา
ติดขดัจะเข้าหาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ตลอดเวลา องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าจะแก้ไขได้ตลอดเวลา 

ฉะนัน้ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านบอกว่าท่านจะอยู่ในที่สงดั
วิเวก ๓ เดือน ห้ามพระเข้ามา ใครเข้าไปเป็นอาบตัิปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่พระปฏิบตัิ พระ
กรรมฐาน พระป่านี่แหละ จะเข้าไปถามปัญหา ท่านเว้นไว้ตรงนัน้ ท่านเว้นไว้ให้เพราะ
อะไร เพราะว่าคนที่ปฏิบตัเิวลามนัติดขดัเดี๋ยวนัน้ มนับีบคัน้เดี๋ยวนัน้ มนัมีปัญหาเดี๋ยว
นัน้ ฉะนัน้ ต้องตอบเดี๋ยวนัน้ ต้องแก้ไขเดีย๋วนัน้ 

ฉะนัน้ สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง เวลาหลวงปู่ มั่นท่านถึงว่า เวลาสอน สอน
จ าเพาะๆๆ แล้วจ าเพาะขึน้มา เวลาปฏิบัติขึน้ไป ดูส ิลูกศิษย์ของท่าน ลูกศิษย์
ของหลวงปู่ มั่นเป็นพระอริยบุคคลมากมายมหาศาล แล้วมากมายมหาศาลแล้ว
ของจริงด้วย ถ้าของจริงแล้วไม่ออเซาะไม่ฉอเลาะ ไม่ออกมากวนบ้านกวนเมือง 
ไม่ท า เพราะอะไร เพราะธรรมมันสูง เพราะธรรมนีม้ันสูงกว่าแร่ธาตุ กว่าวัตถุ
ธาตุ กว่าโลกธรรม ๘ กว่าช่ือเสียง กว่าการเคารพนับถือถ้าเป็นธรรม เว้นไว้แต่
เป็นกิเลส เป็นกเิลสมันจะลงไปอย่างนัน้ 

นี่พดูถึงว่าเวลาเขาว่ารบแบบกองโจรไง แล้วรบแบบกองโจร รบแบบกองโจรก็ใช้
ปัญญาอบรมสมาธิไง ถ้ารบแบบกองโจร ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าเอ็งมีปัญญาจริง เขา
บอกว่า เขาท าสงครามกองโจร เขาปฏิบตัิไปแล้วมนัถกูหรือผิด 



เห็นช่องทาง ๑๔ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

ถ้ามนัถกูหรือผิด สิ่งที่เราคิด ค าว่า “เราภาวนาแบบกองโจร” กองโจร เราก็ต่อสู้
ไง เราต่อสู้ไป แต่ถ้าเราปฏิบตัิปัญญาแบบกองโจร เขาเรียกปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าเรา
ท าสิ่งใดไม่ได้ มนัก็ท าให้จิตใจเราฟุ้งซ่าน มนัท าให้เราทกุข์เรายาก 

แต่ถ้าเรามีสติปัญญา มนัทนัความคิด ความคิดมนัหลอกเรา ความคิดเกิดจาก
จิต แล้วก็หลอกจิต ความคิดไม่เกิดจากที่ไหนเลย ความคิดเกิดจากจิต แร่ธาตอ่ืุนสร้าง
ความคิดไม่ได้ แร่ธาตอ่ืุนสร้างความคิดไม่ได้ เว้นไว้แต่ธาตรูุ้ เพราะมนัเป็นธาตรูุ้ 
ธรรมชาติของธาตรูุ้มนัมีหน้าที่รู้ พอรู้ขึน้มา โดยสญัชาตญาณมนัเกิดความคิด ความคิด
มนัเกิดโดยอวิชชา มนัก็เกิดการลุ่มหลง เกิดการคิด เกดิการฟุ้งซ่าน 

แม้แต่มาปฏิบตัิธรรม คิดเร่ืองธรรมะ ตรึกในธรรมๆ เขาตรึกในธรรมเพ่ือให้มนั
กล่อมใจ แต่ถ้ากิเลสมนัมาก ตรึกในธรรมมนัก็ว่ามนัมคีณุธรรม มนัยึดมัน่ถือมัน่ของมนั 

แต่ถ้าสติมนัทนั เอ็งรู้อะไร เอ็งว่ามีคณุธรรม คณุธรรมมนัสร้างความสขุหรือ
ความทกุข์ให้เอ็ง ถามตวัเอง พอถามตวัเอง ถ้ามนัมีสติปัญญาไป ถ้ามีสติปัญญาไป นี่
ปัญญาอบรมสมาธิ 

ถ้าเขาบอกว่าเขาจะปฏิบตัิด้วยการรบแบบกองโจร การต่อสู้ไป ถ้าสู้ได้ก็เป็น
ประโยชน์ ฉะนัน้ ถ้าสู้ได้ก็สู้ไป ถ้าสู้ได้ก็ท าไป 

เขาถามว่ามนัถกูไหมๆ ถกูไหมๆ 

จิตมนัหยดุไม่หยดุ ถ้าจิตมนัหยดุมนัก็ถกู ถ้าจิตมนัหยดุนะ ถ้าจิตมนัหยดุ นัน่
สมัมาสมาธิ แล้วพยายามใช้ปัญญาให้มากขึน้ มนัต้องอยู่ให้มากขึน้ มนัต้องยาวขึน้ 
ยาวขึน้คือจิตมนัสงบมากขึน้ มนัวาง มนัวางความคิดมนัก็สงบ 

พิจารณาต่อเนื่องๆ ไปจนจิตมนัมัน่คงของมนั ถ้ามนัมีสตินะ เวลามนัจะเสวย
อารมณ์มนัจะเห็นเลย เห็นว่าเวลาจิตมนัเสวย จิตมนัส่งออก ถ้าเสวยก็คือคิด ถ้าไม่เสวย 
เห็นภาพ รู้อยู่ แตไ่ม่รู้ว่าเร่ืองอะไร ขาดสติ แต่ถ้ามีสติป๊ับ มนัก็นิ่งของมนั ถ้านิง่ของมนั 
มนัก็เป็นประโยชน์กบัมนั ท าอย่างนีไ้ปต่อเนื่องๆ นี่เป็นปัญญาอบรมสมาธิ แล้วสงัเกต
ตรงนี ้สงัเกตตรงที่มนัจะคิดนี่ ถ้ามนัคิด เราก็จบั ถ้ามนัคิดได้นะ เรากจ็บัของเรา ถ้ามนั
เป็นประโยชน์กบัเรา 
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นี่พดูถึงว่า ถ้าเราปฏิบตัิแบบกรรมฐาน ๔๐ ห้อง มนัก็พทุโธ ธัมโม สงัโฆ มรณานุ
สต ิเทวตานสุติ เราระลึกอย่างนี ้แต่ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิๆ มนัเป็นว่าเป็นมาตัง้แต่
ปัญญาชน มีแต่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกหดัแล้วท่านท าแล้วได้ประโยชน์ ฉะนัน้ ถ้าว่ามนั
จะไม่มีอยู่ในบาลี ไม่มีอยู่ในสิ่งใด มนัก็เป็นปัญญา ๓ สตุมยปัญญา จินตมยปัญญา 
ภาวนามยปัญญา แล้วถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปัญญา 

มนัเป็นบาลี เพราะเรายึดบาลี เราบอกว่าห้ามคลาดเคลื่อนจากนัน้ แต่เวลามนั
สวมเลยนะ มนัเอาความเห็นมนัทัง้หมดเลยไปสวมในบาลี มนับอกว่าถกู แต่เวลาเรา
ปฏิบตัินะ เราพยายาม มีบาลีคือค าสอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มีบาลีมา 
มีค าบาลี แล้วเราจะวิเคราะห์วิจยั เราวิเคราะห์วิจยัเพ่ือให้แตกแขนง เพ่ือพยายาม
ปฏิบตัิให้เป็นปัญญาของเรา มนับอกว่าอนันัน้ผิด แต่เวลาสญัญามนัจ ามามนับอกว่า
ถกู 

นี่ว่าถ้าการรบแบบกองโจรไง 

ฉะนัน้ ถ้าท าได้มนัก็เป็นประโยชน์กบัผู้ที่ท านัน้ แตเ่ขาถามมาว่าอย่างนัน้ๆ 

ความเห็นก็คือความเห็น ความคิดก็คือความคิด แล้วถ้าบอกว่า ที่เขาท าอย่างนี ้
ถกูหรือผิด 

ถูกหรือผิด ถ้ามีสติ หลวงตาท่านสอนว่า ถ้ามีสติ การควบคุม การปฏิบัติ
นัน้ก็ถูกต้องดีงามทัง้หมด ถ้าขาดสติ ขาดสติ การปฏิบัตินัน้สักแต่ว่า คือสักแต่
ว่า มันจะไม่ได้ผล แต่ท าก็ถือว่าท า แต่คนปฏิบัติใหม่จะเป็นแบบนัน้ พยายาม
ท าของเราเพ่ือประโยชน์กับเรา 

ทีนีถ้้าท าไปแล้ว คนปฏิบตัิไปแล้วเร่ิมต้นมนัก็หญ้าปากคอก ถ้าท าไปแล้วมนัจะ
เห็นช่องทาง ถ้าคนเห็นช่องทางแล้ว เราพยายามขวนขวายของเรา มนัเหมือนกบัขอ
อาราธนา ถ้าเอ็งเห็นช่องทางแล้ว เอ็งมีคณุงามความดีแล้ว ถ้ากิเลสมนัไม่ท่วมหวั ไม่ไป
ระราน ไม่ไปท าใคร มนักจ็ะเป็นประโยชน์กบัคนคนนัน้ 
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นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราจะประพฤติปฏิบตัิแบบกองโจร ถ้าเป็นสติเป็นปัญญา ถ้า
เราทนัก็ทนักิเลส มนัก็ปราบปรามกิเลสของเรา มนัก็เป็นประโยชนก์บัเรา มนักเ็ป็น
ช่องทางของเรา ถ้าเราเห็นช่องทางนัน้ ช่องทางคือข้อวตัรปฏิบตัิ 

ถ้ายงัท าไม่ได้ เราอย่าไปท าลาย เราอย่าไปคดัค้าน เราพยายามมาทดสอบก่อน 
ถ้ามนัท าได้นะ พอมนัท าได้ ดสู ิ เวลาหลวงตาท่านตรัสรู้ธรรมที่ดอยธรรมเจดยี์ กราบ
แล้วกราบเล่า กราบองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า กราบแล้วกราบเล่า เพราะองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าวางข้อวตัรไว้ วางธรรมและวินยัไว้ ๒,๐๐๐ กว่าปี องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมมาแล้ว ๒,๐๐๐ กว่าปี หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่
ท่านพยายามค้นคว้าของท่านจนจิตใจของท่านเบิกบานในใจของท่าน แล้วพยายาม
เข้มงวดสัง่สอนลกูศิษย์ลกูหามา 

ถ้าคนใดปฏิบตัิยงัไม่ถงึ มนัใจไม่ลงหรอก ใจมนัคดัค้าน ใจมนัต่อต้าน ใจมนั
ต่อต้านเพราะอะไร เพราะมนัมีอวิชชา อวิชชาเพราะมนัไม่รู้ตวัมนัเอง ใจมนัไม่รู้ตวัมนั
เอง มนัก็เลยคดัค้าน มนักเ็ลยต่อต้าน 

แต่ถ้าคนบรรลุธรรมนะ จิตใจมันลงนะ มันจะเคารพครูบาอาจารย์ หลวง
ตาท่านบอกว่าคืนไหนไม่ได้กราบหลวงปู่ มั่นก่อน คืนนัน้นอนไม่ได้ ก่อนนอน
ต้องกราบหลวงปู่ มั่นก่อน ถ้าไม่ได้กราบหลวงปู่ มั่นก่อน คืนนัน้นอนลงไม่ได้ นัน้
ความคิดความระลึกถึง เห็นไหม แม้แต่หลวงปู่ มั่นท่านนิพพานไปตัง้หลายสิบปี
แล้ว ท่านยังเคารพบูชาของท่าน 

ถ้าจิตใจคนประพฤติปฏิบัติ หลวงตาท่านถึงบอกว่า เวลาท่านบรรลุธรรม 
ท่านกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบแล้วกราบเล่า กราบด้วย
ความซาบซึง้ใจไง ถ้ามันเป็นธรรมมันเป็นอย่างนี ้

ถ้ามนัเป็นกิเลส มนัดีแต่ปาก ดีแต่ปาก พฤติกรรมมนัต่อต้าน พฤติกรรมมนักีด
ขวางเขา พฤติกรรมมนัท าลายคนอื่น แล้วสงัคมมนัจะสงบสขุอย่างไรล่ะ สงัคมมนัจะ
สงบสขุมนัต้องสงบสขุจากใจเราด้วย หวงัแต่ว่าฉันมีดีๆ ฉันเป็นคนดี แต่พฤติกรรม 
พฤติกรรมมนับอก 
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เราต้องการตรงนัน้ ต้องการความสตัย์ ต้องการความจริง ต้องการคนท าจริง ท า
จริงเพ่ือประโยชน์ไง ฉะนัน้ ใครท าดไีด้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ ขอให้ท าดีเถิด แล้วอายขุยัของเรา 
ความเป็นไปของพระสงบ ช่างหวัมนัเถอะ ไอ้คนทีเ่ขาไม่เห็นด้วยเขาแช่งให้ตายทกุวนั 
แช่งให้มนัตายไวๆ มนัอยู่มนักีดขวางเขา เอ็งยงัคิดกนัไม่เป็นอีกหรือ เอ็งอย่ามาคิดว่า
เอ็งคิดดีคิดถกูนะ ไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิมนัแชง่กูอยู่ทกุวนั ให้กูตายไวๆ เอวงั 


