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เขาเปนเพื่อนกัน “นักมวย” แลวเวลาวงโคจรมันมาพบกัน วงโคจรของนักมวย 
บางทีมันบังคับมาใหเจอกันนะ มันตองขึ้นไปเจอกัน ขางลางก็เปนเพื่อนกัน ถึงเวลาไป 
ขางบนก็ตองไปตอยกัน เปนกีฬาโวย แบบวงโคจรมันบังคับใหมาเจอกัน นี่ก็เหมือนกัน 
ถามันมองอยางนั้น เหมือนกับความจริงวงโคจรมันมาพบกัน ก็เลยไปพูดเหมือนกับไปติ 
เตียนเขา 

ที่พูดถึงถาเอาวัตถุจับนะ โลกมองไดอยางนี้เลย มองแบบวงโคจรบังคับมาใหเจอ 
กัน แลวเราก็ไปวาเขาไมดี เพราะวงโคจรมาพบกันใชไหม นั่นตามวิถีทางของวงการมวย 
มันเปนแบบนั้น วงการกีฬา ถาถึงเวลามันตองมาพบกันแลวก็ตองไปประหัตประหารกัน 
แตอันนี้มันเปนกีฬา ก็มีแพมีชนะ แตธรรมะไมใช ไอนี่มันเปนวัตถุใชไหม 

ธรรมะจริงๆ หมายถึงวา นักกีฬาตองตอสูกันใชไหม ตองตอสูกับเขา แตธรรมะ 
ของพระพุทธเจาใหตอสูกับตัวตนของเราใชไหม สิ่งใดที่เปนภัยมันตองเปนภัยอยูวันยัง 
ค่ํา สิ่งใดเปนภัยแลวจะเปนคุณไมมีหรอก สิ่งนั้นเปนภัยก็ตองเปนภัย เวลาพูดมันพูดถึง 
ตรงนั้นไง พูดถึงวาสํานักปฏิบัติแลวมันจะเปนภัยไปเห็นไหม 

อยางเชน ในพระไตรปฎกคําวาเงินทองเปนอสรพิษ เห็นไหม ตกลงมันเปน 
อสรพิษ เพราะมันใหโทษ มันจะใหโทษตอเมื่อถาเราตั้งเปาหมายใหมันต่ําไว คือวา 
เปาหมายที่เงินทองนั้นเปนเปาหมายที่เราจะไปหามัน สําหรับนักปฏิบัตินะ โยมไมเกี่ยว 
เพราะตองชําระกิเลส
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ทีนี้ไปตั้งเปาหมายไวแคตรงนั้น พอตั้งเปาหมายแคตรงนั้นปบ ตองเปนเปาหมาย 
หาวิธีการ ไอวิธีการนี้เห็นไหม เราถึงบอกเลย วิธีการเขาไปตรงนั้นมันก็เปนเรื่องของเขา 
ไป แตวิธีการถามันผิดละ ถาวิธีการนั้นมันผิด มันอยูตรงนั้นนะ ตรงที่วิธีการที่ผิด การ 
แสวงหามานี้ 

อยางเชน เรากินขาว เราก็เรียกกินขาว พระฉันขาว โยมก็กินขาวเหมือนกัน แลว 
อะไรผิดละ เพราะวาสิ่งที่เปนวัตถุ ไมควรไปหาเปนอสรพิษ หลวงพี่ก็หา พระที่พูดวาเขา 
ก็ทําอยู มันถึงแทงใจไง วาเวลาวาเขาตัวเองก็เปนอยางนั้นเหรอ ถึงวามันไดมาดวยความ 
บริสุทธิ์เห็นไหม 

การไดมาดวยความบริสุทธ์ิเขาเรียกวามันเปนบารมีธรรมไง อยางนี้มันเปน 
ธรรมชาติ  มันไมมีไอตรงนั้นมาหาไง ไอตรงที่วาการบังกัน อะไรกันอยางนี้ การบังเงานี้ 

“กิเลสมันบังเงานะ กิเลสมันบังเงานะ” 

สมมุติ ! ดูสมมุติสิ เราคิดอะไรก็แลวแต อยางวาอยางนักมวยเมื่อกี้นี้ นักมวยมันมี 
การตอสู หรือการกีฬามีการตอสูกับคนอื่นนะ มันมีเรามีเขาเปนคนนอก แตกิเลสมันเปน 
ความคิดของเรา เราคิดขึ้นมากิเลสมันอยูพรอมกับเราใชไหม ความคิดเรานี่ 

เวลาปฏิบัติอาจารยมหาบัวสอนอยูวา “ถาใครวาคนนั้นฉลาด คนนั้นโงที่สุดเลย 
ยิ่งโง โงสุดๆ โง ๒ ช้ัน ๓ ช้ันนะ” เพราะอะไร ? เพราะโงกับกิเลสของตัวเอง ความคิดที่ 
คิดมาทั้งหมด กิเลสมันชวนใหคิด กิเลสเปนตัวตนเหตุใหคิด กิเลสเปนตัวยุแหย ตัว 
กอกวน ตัวปลุกปนออกมาทั้งหมดเลย เพราะกิเลสมันอยูที่ใจ ก็เหมือนกับสิ่งนี้มันขยับ 
ออกมาจาก... 

พลังงานไฟฟาออกมาจากเครื่องนั้น ถาเครื่องนั้น สมมุติสิ สมมุติเปนวัตถุใชไหม 
สมมุติวาเครื่องนั้นมันมีสิ่งที่วาแปลกปลอมอยูในเครื่องนั้น มันออกจากเครื่องนั้นมา มัน 
ตองมีสิ่งแบบนั้นออกมาตลอด
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กิเลสมันฝงอยูที่ใจ ถามันเคลื่อนไหวบนความคิดของเรา ถูกตองเปนความคิด 
ของเรา แตความที่เปนกิเลสออกมา มันออกมาดวย แลวเรามองไมเห็นไง เราไมเขาใจ 
หรอก 

แลวเราไปวาอันนี้ถูกตองเพราะวาเราคิดจนเคยไง มันถึงบอกวาเปนกิเลส เห็น 
ไหม กิเลสมันออกมาจากตรงนั้น มันถึงบังเงาออกมาไง พอบังเงาออกมามันเลยไมรูจัก 
วามันเปนภัยไง สิ่งที่เปนภัยตองเปนภัยวันยังค่ํา 

เราบวชใหมๆ สมมุติวาเราบวชใหมๆ หรือวานักปฏิบัติใหม หรือวาใครก็แลวแต 
ของใหมมันจะระวัง มันจะเปนภัยตอเมื่อเรายังตื่นตัวอยู พอมันชินชาไป มันเผลอไป 
อยางนี้ มันตื่นตัวไหม มันนานไป นานไป มันชินไป ชาไป ชินไป ชาไป 

นี่เห็นไหมตองตื่นและระวังภัยอยูตลอดเวลา สิ่งนั้นเปนภัยตองเปนภัย แตมันบัง 
เงามาตลอดจนเราไมเห็นไง มันบังอยูในความคิดเรานั่นละ มันยากตรงนี้ไง ยากที่มันบัง 
มาๆ พอบังมามันก็เปนเรา เราก็เปนมันอยางนี้ พอเปนเราปบ มันก็ตองวาสิ่งนี้เราคิด สิ่งนี้ 
เรากระทําถูกตอง เห็นไหม 

พระพุทธเจาถึงสอนวา “ใหทําสมาธิไง” ใหหยุดยั้งใหได ถึงวาคนเราเห็นไหม 
คนที่เกงคือชนะตน.. ชนะตนเทานั้น ชนะคนอื่น ชนะเทาไหรก็แลวแตมันกอเวรกอ 
กรรม กอเวรกอกรรมเด็ดขาด มีเวรมีกรรม แตถาชนะตนเอง ชนะใจของตนเอง เปนยอด 
ของการที่ชนะนะ แลวชนะไดไหม ? 

เพราะวาเวลาการตอสูของกีฬา มันมีฝายตรงขาม แตเราเปนเรา ไมมีฝายตรงขาม 
แลวเราจะไปตอสูตรงไหน เราถึงบอกวาตองหยุดไง ตองหยุด แตเวลามันหยุดนี่ พอ 
ตัวเองวา ตัวเองคิดถูกๆ ความคิดถูกนั่นแหละโง ๒ ช้ันละ เพราะกิเลสมันยุแหยมาแลว 
ช้ันหนึ่งแตไมรู แลวตัวเองยังตามไปอีกชั้นหนึ่งนะ
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ถึงวาการปฏิบัตินี้เวลาครูบาอาจารยสอนมาวา ตองทําแบบคนโงไง ปดหู ปดตา 
ปดทุกอยาง เพื่อจะเอาตัวเองเอาไวใหอยูไง เอาความคิดของตัวเองไวใหอยู ถาเราปด 
ไมใหความคิดเราไปเกาะเกี่ยวกับสรรพสิ่งตางๆ ขางนอกเห็นไหม สรรพสิ่งตางๆ ขาง 
นอก จิตมันกระโดดไปไง โลกนี้มีเพราะมีเรา เราคิดไปสิ สิ่งที่เคยผานมา คิดไปสิ โลกนี้ 
เพราะมีเรา เรามีเห็นไหม มันคิดออกไป มันกระโดดออกไป 

ความคิดก็เหมือนกัน ถาคิดถึงคนอื่นมันไปแลว มันพนจากเราไปไง แตถาคนอื่น 
ไมมีเลย มีเราคนเดียวเห็นไหม เราเปนคนคิด ความคิดตองปดกั้นตรงความคิดนี้ใหได ให 
เปนสมาธิไง แมแตจิตที่สงบก็มีความสุขมากแลว มีความสุขพอแรงแลวนะ จิตนี้สงบนะ 

แตถาการคิดอยู การใครครวญ ขนาดคิดอยางนี้นะ แลวคิดกระโดดออกไป แลว 
คิดออกไปขางนอก คิดดูมันขนาดไหน มันวนกลับมาตรงนี้ไง วนกลับมาถึงที่วาใหตัวบงั 
เงาหรือวาไมใหชินชา ชินชาแลวหนาดาน ชินชากับความคิดเพราะคิดจนเคยไง ยิ่งคิดยิ่ง 
ยอด ยิ่งคิดยิ่งฉลาด ยิ่งคิดยิ่งเกง ยิ่งคิดยิ่งยอด มันหลงตัวมันเอง แลวมันก็พันไปหมดเลย 
พันจนแบบวาจับจุดไมได 

ถึงวาตองทําเปนคนโงไง คนโงใหปดๆๆ ยิ่งปดมันยิ่งอัด พอมันอัดๆๆ อัดแลว 
มันตอตานไง ความตอตาน ความฟุงออก เด็กปลอยใหมันเลน มันเลนไปตามสบายเลย 
จับมันมานั่งนี่มันเอาตายเลย ลิงจับมันผูกสิ หัวใจจับใหมันอยูไง แตตองอยู ถาไมอยูมันก็ 
แบบวาออกมาพรอมกับความคิดดั้งเดิมคือกิเลส ตองใหกิเลสมันยุบยอบลง ใหมันเบาตัว 
ลงแลวใหเปนสมาธิ สมาธิคือวามันสงบตัวลงๆ พอกิเลสสงบตัวลงใจมันก็เปนอิสระ ใจ 
มันก็พออยูไดเห็นไหม 

คําวาใจอิสระ อิสระชั่วคราวไง เพราะกิเลสมันแบบวาโดนอํานาจของคําบริกรรม 
ของเรา  อํานาจของธรรมะพระพุทธเจาเขาไปกดมันไว กดมันไวนะ กดมันไวแลว 
คอยพิจารณา คอยหันกลับมา คอยขุดคุย คอยขึ้นมาแสวงหา คุยวามันอยูไหน ไอตัวที่วา 
มันกอกวน ไอตัวที่วามันคิดวามันเกง มันแน มันมีศักดิ์ศรี อยูมาไดเต็มตัว อยูตรงไหนไง
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ถาชําระลางตรงนี้กอน ชําระลางตรงนี้ออกมาแลว สิ่งที่วาวัตถุเงินทองที่วาเปน 
โทษอยูเมื่อกี้นี้ก็ไมเปนแลว มันจะเปนประโยชนแลว มันไมเอามาประหารตนไง นี่เอา 
มาประหารตนนะ ใชก็ใชในทางที่ผิด หามาก็หามาในทางที่ผิด แตสําหรับถาคนมีธรรม 
มันจะมีมาหรือไมมีมา มันเปนเปลือกจริงๆ 

ถึงบอกวาแกวแหวนเงินทองนี้ไมใชตัวโทษ หัวใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นมันตางหาก 
เปนตัวโทษ แตถายังไมชําระกอนมันเปนโทษตั้งแตเริ่มแสวงหา ไอตัวนั้นเปนตัวยุแหย 
อีกตัวหนึ่งนะ เปนการใหโทษเปน ๒ ช้ันนะ เพราะความอยากไดมันใชไหม ความอยาก 
ไดมันจะทําอยางไรก็แลวแตจะใหไดมันมา ทั้งๆ ที่มันไมเปนโทษ แตความอยากไดมัน 
เปนผลสะทอนกลับ ๒ ช้ันอีก เพราะความอยากไดมัน เรื่องจะผิดถูกอยางไรก็ตองวากัน 
ไปเพื่อที่จะเอาตรงนั้น 

แตถามันไมมีแลวนะ มันชําระตรงนี้แลว ไอตรงนั้นมันเปนประโยชนแลว เพราะ 
ไดมามันเปนประโยชนทั้งหมด เพราะมันบังเงาไง ความบังเงาอยู เพราะถามองพื้นๆ 
มองเผินๆ ไมมีใครดีกวาใครหรอก คนเหมือนคน พระเหมือนพระ ไมมีใครดีกวาใคร แต 
ถามองลงไปถึงการจะเริ่มกําจัดมันไง กับเริ่มจะดูแลมันไง ดูแลกอน ใหมันเปน 
ประโยชนกอนแลวคอยมาเปนประโยชน 

มันคิดนะเศรา แตถาใครถามอีกก็พูดอยางนี้อีก เพราะแบบวาอยากใหมันไมให 
เปนเหยื่อกัน ไมใหเปนอะไรกัน เพราะวามันรับไมได รับไมไดเลย 

แตพูดไปแลวมันก็เศราใจ เหมือนกับวาวงโคจรวิถีมันมาเจอกัน แลวก็เหมือนกับ 
ตารอนไปลอกเขาไง คิดอยางนั้นเลยนะ ถามองๆ อยางนั้นจริงๆ เหมือนวงโคจรบังคับ 
วิถีมาเจอกัน แลวก็ไปวาคนนั้นเลว คนนี้เลว  ไอคนพูด ไอคนวาเขาเลว มึงเลวกวาเขา ก็ 
อยางที่วาเมื่อกี้นั่นนะ อวดฉลาด อวดรูนะโง ๒ ช้ัน
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แตนี่ในฐานะของอาจารยไง ในฐานะของการพูดวาอะไรถูกอะไรผิด แตถาไมใช 
ถามนะ เอาอันนี้พูดออกไป เพราะอาจารยสอน.. 

บุรุษมีไปดวยกัน ๒ คน แลวเดินไปโดนธนูเขายิงมา บุรุษผูหนึ่งโงจะไมชวย 
เพื่อน จะวิ่งไปตามกอน ธนูนี้ใครยิงมา ? ยิงมาจากลูกศรชนิดใด ? ทํามาจากไมที่ไหน ? 
ใครเปนชางทํา ? วิ่งไปหาเลยนะ ปหนึ่งก็ไมเจอ กลับมาเพื่อนแหงแลว ตายจนแหงเลย 

แตมีบุรุษอีกผูหนึ่งมาดวยกัน โดนธนูยิง บุรุษนั้นเปนคนฉลาด ไมวิ่งไปตามหา 
ใคร ดึงศรที่ธนูนั้น รักษาแผลที่หัวใจนั้น บุรุษนั้นจะหาย 

อาจารยเอาเรื่องนี้มาเตือนหมูคณะตลอดเวลา คือวาอะไรก็แลวแตตองถอนหนาม 
ที่ใจไง บุรุษที่ฉลาดคือวา เวลาอยางเมื่อวานนี้ เอ็งมาถามปบ เรากระทบที่ใจเราตองถอน 
ของเรากอน เราไมใชปากโพลงออกไป เห็นไหม 

แต !  แตอีกละ ถาถอนหนามพอมันเปนเรื่องนี้ปุบก็แผลมันเกิดแลว ธนูมันปก 
แลว ทําไมไมถอนหนามนี้ ถาเปนบุรุษที่ฉลาดไง ถึงตองอยูที่ภายใน 

แตนี้ไง เพราะถาเราไมพูดออกไป พวกเอ็งก็ตอง ฮื่อ เพราะมันมาลงที่นี่ ... เออ 
ถูกตอง แลวก็ฮือกัน ฮือกัน มันก็เปนกระแสโลก เขากระชอนเขาไปหมด 

แตมันเปนแนนอนอยูแลว เพราะโลกนี้คือหมูสัตว โลกนี้เปนกระแส โลกนี้มีคน 
โง ที่ไหนคนไปมาก ทําไมไมดี ทําไมคนถึงไปเยอะละ (หัวเราะ) ที่ดีๆ มีอยูแคนี้แหละ 
(หัวเราะ) ซ้ําๆ ซากๆ มีอยูเทานี้ละ 

มันสะเทือนใจไงถาพูดนะ กิเลสมันบังเงานะ มองไมเห็นหรอก มองไมเห็น 
หรอก เพราะธรรมชาติมันมองออก  เรามองเขาไปเถอะแลวจะขนลุกขนพองเลย 

แลวที่วาอยางการพิจารณากาย หรือพิจารณาอะไรก็แลวแต เวลารูเขา ใชไหม 
ทําไมเราโงขนาดนี้ ทําไมเราโงขนาดนี้ ขนาดมองเขานะ แลวพอมองออก พอเขาไปๆ
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แลวมองออกมา มุมกลับนะ แลวโลกนี้จะรูไดอยางไร แลวใครมันจะรูได โอย ! ธรรมะ 
มันลึกซึ้ง มันลึกซึ้งอยางนี้เอง โลกนี้มีใครจะรูไดอยางนี้ๆ 

แตเวลาเขาไปสิ เวลาหันเขาไป ครูบาอาจารยเลาใหฟงหมด ผูที่ประสบผูที่ผานจะ 
นั่งรองไหนะ น้ําตาไหลเลย น้ําตาไหล เศราใจนะ จนน้ําตาไหลพรากๆ การเกิดการตาย 
มา เรานี่มันทุกขมันรอน สงสารดวงใจของเราไง สงสารการเกิดการตาย การพบๆ ผานๆ 
มาของไอที่วาไอทุกขแสนทุกขนี่แลวจะเห็นทุกขในปจจุบันนี้เปนของเล็กนอยเลย 
โอโฮ!! มันทุกขมันรอนมาขนาดนั้นนะ มันตองหมกไหมมา มันตองเผาผลาญมา จนมา 
เปนเรา มาเกิดขนาดนี้ แลวมาเจอพระพุทธศาสนา เจอของดีแลวเราจะปลอยขามไปอีก 
เหรอ 

นี่มองมุมกลับนะ แลวก็มองออกไปขางนอกไป ใหเขายุบไดอยางไร แลวก็มอง 
มุมกลับที่วา ดูสิ ขนาดเขาเขามาอยูกับศาสนาหรือเขามาอยูในอยางนี้ ทําไมทําตัวอยางนี้ 
เห็นไหม นี่เพราะกิเลส แหม.. กิเลสมันแสบจริงๆ เวลาเขามา บวชเขามาทุกคนก็ตองวา 
ตองเอาตัวใหรอด ตองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พอมาๆ ไป มาๆ ไป ความเคยชินไง หมกไว 
เม็ดไว แลวพอทําไปๆ ทํามากเขาไปเรื่อยๆ นะ 

อาจารยเลยสอนไง ไมใหมีหนึ่ง ไมใหผิดหนึ่ง ผิดหนึ่ง การกระทําหนึ่งแลวมัน 
ตามมาเรื่อยๆ เรื่อยๆ 

เมื่อกอนดุมากเห็นไหม ไมใหเขามาใกลเลย ไมใหเขามาใกลเลย ก็เพราะไมอยาก 
ใหมันมีเหตุ มีเหตุแลวมันมีผลก็เกาะกันไปเรื่อย เกาะกันไปเรื่อย ช้ีใหดูไง ช้ีใหเห็นวา 
โทษมันอยูตรงไหน 

เราพูดจริงๆ พูดอยางนั้นจริงๆ แลวก็สะเทือนใจจริงๆ แลวก็คิด ยังคิดเลยละ มัน 
ยิ่งมองเห็นสภาพแบบนั้นเราถึงตองระวังตัวไง เราถึงตองปรับปรุงตัวเราใหดีขึ้นๆ เพราะ 
อะไร ? เพราะศาสนาก็มีแตของอยางนั้นๆ แลวเราคนหนึ่งทําไมทําตรงนั้นดวยหรือ ตอง
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ใหเราดีขึ้นๆ ไง คิดฟุดฟดมาเหมือนกันนะ ปลอยใหหมดเลย ละใหหมด ไมยุงของที่ผิด 
แลวทําตัวเปนตัวอยางไง 

แตมันก็เปนตัวอยางสําหรับเราเทานั้นแหละ เวลามันพิสูจน พอเราทําดีขึ้นมาใคร 
จะมาชม ไมมีทางหรอก ไมมีทาง เพียงแตแบบวาคนมีหูมีตามีไง ออ พระที่ปฏิบัติตัวไม 
ดีก็มี ที่ปฏิบัติตัวเขารองเขารอยก็ยังมี เออ อยางนี้มันก็ยังพอ.. 

ไอนี่เหมือนวาปฏิบัติตัวเขารองเขารอยเพื่อมันจะหลอกเอาทีหลังไง (หัวเราะ) เขา 
ยังไมเช่ือก็หลอกใหเขาเชื่อกอน พอเช่ือแลวเดี๋ยวไปเอาทีหลังไง เพราะกาลเวลามันยังไม 
ถึงกับเขาลงใจ มันก็เปนอยางนั้นตลอดไป 

เราถึงคิดมุมกลับวา ออ จะทําใหเขาศรัทธาหรือ ใหเขาเช่ือหรือ ไอนี้ก็กิเลสตัว 
หนึ่ง แตไมไดคิดอยางนั้น คิดเพียงเวลาวา เวลาผิดมันเปนอยางนั้นไงเหรอ 

แลวพวกที่วาธรรมะหมายถึง คนที่เขาไปปฏิบัติธรรม ศาสนาดี ผูเปนพระตองดี 
หมด เพราะพระเปนคนดื่มกินศาสนาอยูตลอดเวลา ศาสนธรรมไง ผูปฏิบัติทําไมทําตัว 
ไมดีละ เขาคิดตรงนั้นหรอก คิดนะ  เพราะวาเราก็วาศาสนาดี ศาสนาธรรมของ 
พระพุทธเจานี้ยอดเยี่ยม มีความสุขจริง ผูปฏิบัติจริงสมควรแกธรรม มีความสุขจริง 
เกิดขึ้นจากภายใน แลวอยางที่พูดไปๆๆๆ อื้อ ! (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี้)


