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หลวงพ่อ : ไอผู้ป้ฏิบติัใหม่ก่อนนะ ผูป้ฏิบติัใหม่ท่ีว่าขอกรรมฐาน ขอกรรมฐานมนัเป็น
ประเพณีเฉยๆ ถา้ขอกรรมฐาน ถา้เป็นทางโลก เขาก็ตอ้งมีขนั มีพานรอง มีดอกไมธู้ปเทียนไง มนั
ก็เหมือนข้ึนครูน่ะ ถา้ข้ึนครู ทีน้ีการข้ึนครูมนัเป็นประเพณี ทีน้ีถา้เป็นพระป่าเรา ตรงน้ีเขาไม่ถือ 
เขาเพียงแต่ เช่น หลวงปู่อ่อน หลวงปู่อ่อนน่ีตามหาหลวงปู่มัน่ ตามหาหลวงปู่มัน่มาก เพราะ
เคารพหลวงปู่มัน่มาก ครูบาอาจารย ์ อยา่งเช่นหลวงตาท่านพูดเลยว่าท่านจะออกปฏิบติัใหม่ๆ 
ท่านบอกว่าท่านไดย้นิช่ือกิตติศพัทข์องหลวงปู่มัน่ตั้งแต่ท่านเดก็ๆ ฉะนั้น พอปฏิบติัป๊ับ พอใคร
ปฏิบติั ใครจะออกปฏิบติั ส่วนใหญ่จะพุ่งเขา้หาหลวงปู่มัน่ เพราะมนัไดย้นิกิตติศพัทกิ์ตติคุณไง 
มนัเช่ือใจ มนัลงใจ มนัก็ไปหาหลวงปู่มัน่ 

หลวงปู่มัน่ แต่พระแต่ละองคท่ี์เขา้ไปหาท่าน ท่านก็ตอ้งปูพื้นฐาน อยา่งเช่นสมยัครูบา
อาจารยเ์รา ท่านจะปูพื้นฐานก่อน อยา่งเช่นเขา้มา เขาใหฝึ้กนิสัยก่อน พระจะบวชนะ ตอ้งใหห้ดั
ฝึกนิสัย อุปัฏฐากพระ แลว้เวลาต่อไปโตๆ ข้ึนไปแลว้ไม่ตอ้งไปเถียงกนัว่าอะไรอะไรเป็นวินยัไม่
เป็นวินยัไง ฝึกจนเป็นนะ ปะขาวน่ีตอ้งอยูใ่หต้ดัผา้เป็น ตดัผา้เป็นถึงจะใหบ้วช พอบวชเสร็จแลว้
มนัก็เหมือนกบัเราเขา้ใจทุกอยา่ง ไอก้ารตดัผา้เป็น 

แลว้ไอก้ารภาวนา ไอท่ี้ว่าขอกรรมฐาน มนัอยูต่รงน้ี อยูต่รงท่ีแบบว่า ถา้พูดถึง ถา้เราจะ
ภาวนาใช่ไหม เรามีลมหายใจ พระพุทธเจา้สอนไว ้๔๐ วิธีการ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง กรรมฐานคือ
ท าความสงบ กรรมฐานคือฐานของใจ ตอ้งท าความเขา้ใจค าวา่ “กรรมฐาน” ก่อน เราจะคุยกนั เรา
บอกว่าเราจะภาวนาๆ เราจะภาวนากนั เราจะไปท างานกนับนอากาศใช่ไหม เราจะท างานตอ้งมี
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ออฟฟิศ เราจะท าอะไรเราตอ้งมีสถานท่ีท างาน นกักีฬาตอ้งมีสถานท่ีฝึกซอ้ม การจะท าจะภาวนา
มนัตอ้งรู้จกัตวัเองก่อน รู้จกัจิตก่อน คือหอ้งท างาน คือสถานท่ีท างาน 

แต่ในปัจจุบนัน้ีปฏิบติักนัไม่มีอะไรเลย เราไม่ไดจ้ดทะเบียนบริษทั เราไม่ไดท้  าอะไรเลย 
แต่อา้งกนัว่ามีบริษทัใหญ่โต เป็นการคาดหมาย วิปัสสนาสายตรง คิดไปเลย บา้บอคอแตกกนัไป 
มนักระจายไปทัว่ไง 

แต่เวลากรรมฐาน กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ในพระป่าเรา กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ท าสมาธิก่อน ท า
ฐานก่อน หาสนามฝึก นกักีฬาตอ้งมีสนามฝึกซอ้ม นกักีฬา เชา้ข้ึนมาอยา่งนอ้ยมนัตอ้งมีท่ีว่างให้
มนัวิ่งออกก าลงักาย ใหม้นัอบอุ่นร่างกายก่อน ไม่อบอุ่นร่างกายเลย นกักีฬาเก่งๆ ขนาดไหนไม่
อบอุ่นร่างกายลงไปนะ น็อกเลย เล่นไม่ออก 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือกรรมฐาน ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทุกคนมนัเกิดมาตั้งแต่
อยูใ่นทอ้ง อยูใ่นทอ้งมนัยงัหายใจเลย คือกรรมฐานมนัมีอยูแ่ลว้ ทุกอยา่งมนัมีอยูแ่ลว้ เพียงแต่
พวกเราท ากนัไม่เป็น พอท ากนัไม่เป็นป๊ับ มนัเควง้ควา้ง มนัไม่มีจุดยนื ไม่มีจุดเร่ิมตน้ ทีน้ีไปหา
ครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยก์็ตอ้ง น่ีไง การปฏิบติัมนัยาก ยากตรงน้ี ยากตรงท่ีว่าตอ้งชอ็กพวกเรา
ก่อน ชอ็กใหพ้วกเรากลบัมาหาตวัเองก่อน แต่โดยธรรมชาติของมนั มนัวิ่งออก มนัส่งออก 
พลงังานมนัส่งออก มนัคิดไปเร่ืองอ่ืนหมดเลย ถา้พูดถึงจะภาวนากนัก็โน่นพระไตรปิฎก คน้ทาง
วิชาการ ไปเลย ออกไปนู่น ตกทะเลไปเลย ยงัไม่กลบันะ แลว้มนับอกมนัภาวนากนัน่ะ 

แต่ถา้ไปหาครูบาอาจารยป๊ั์บ กลบัมาท่ีเรา กลบัมาท่ีจุดยนื กลบัมาท่ีเทา้เราน่ี กลบัมาท่ีส้น
ตีนน่ีแหละ ยนือยูท่ี่ไหน กลบัมาท่ีใจเราก่อนไง ถา้เรามีสติ ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก 
หลวงปู่ฝ้ันบอกว่าหายใจทิง้เปล่าๆ คือคนเราตั้งแต่เกิดจนตาย ลมหายใจตอ้งมี แลว้ไม่ใช้
ประโยชน์มนั ใชไ้ม่เป็น เพียงแต่ลมหายใจเป็นออกซิเจนฟอกเลือดเขา้มาใหผ้ลประโยชน์กบั
ร่างกาย แต่ไม่ไดคิ้ดเลยวา่ลมหายใจเป็นอานาปานสติ ถา้มีสติไปรับรู้มนั ไปเกาะเก่ียวมนั ท าให้
จิตมนัมีหลกั มีจุดยนืได ้

มีจุดยนืเพราะอะไร เพราะพอมนัเห็นการเปล่ียนแปลงไง บอกลมหายใจหายไป หายหมด
เลย โอย๊! ไม่หายใจ ชอ็กอีก จะตายอีก กลวัอีก แลว้มนัหายใจอยูท่  าไมไม่รู้ล่ะ เม่ือก่อนไม่ได้
ก าหนดลมหายใจมนัก็หายใจอยูน่ะ แต่ไม่รู้ตวั พอเราก าหนดมนัป๊ับ เรามีสติไปอยูก่บัมนั แลว้จิต
มนัเปล่ียนแปลง เห็นมนัว่าง เห็นมนัเป็นใส เห็นมนัเป็นอะไรก็แลว้แต่ ไปตกใจอีก อะไรก็ตกใจ 
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ทั้งๆ ท่ีมนัจะก่อตวัไง น่ีกรรมฐาน ถา้จิตมนัมีหลกัมีเกณฑ ์ กรรมฐาน พอจิตมนัมีหลกัมีเกณฑ์
ของมนั น่ีฐานท่ีตั้งมีแลว้ แลว้ฐานท่ีตั้งน่ีออกวิปัสสนา พอออกวิปัสสนาก็ออกไปเห็นกาย เวทนา 
จิต ธรรม 

ส่ิงท่ีเขาว่าเห็นๆ กนัน่ี เราไปคุยกบัเดก็สิ เดก็ๆ ถามว่ารู้จกักายไหม มนักจ็บัใหดู้ หนูก็รู้ 
กาย คือมนัเป็นสามญัส านึกของเราไง มนัเป็นความคิดเฉยๆ มนัไม่ใช่วิปัสสนาหรอก วิปัสสนา
มนัลึกกว่าน้ี มนัมีโลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา โลกียปัญญาคือปัญญาสามญัส านึกเราน่ี เขาเรียก
โลกียปัญญา คือปัญญามาจากฐานความคิด จากกรรมฐาน แต่ไม่รู้จกั ของเป็นของเราทั้งหมดเลย 
เหมือนกบัหลวงปู่ขาว ท่านไปกบัหลวงปู่แหวน จะไปหาหลวงปู่มัน่ แลว้ไปดว้ยกนั ๒ องคก์็คุย
กนัไง บอก “เอ๊! ไปหาหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่จะรู้วาระจิตไหม ไปหาหลวงปู่มัน่ ท่านจะทายว่า
อยา่งไร” 

พอไปกราบหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่อดัเอาเลย “จิตของตวัก็ไม่ดู จะใหค้นอ่ืนดูให”้ แลว้
ของตวัเอง เงินของเรา เงินในกระเป๋ามาถึงจะมาถามเราว่ามีเงินเท่าไร ก็เงินในกระเป๋าของตวัเอง
แท้ๆ  ก็ไปถามวา่ “เงินหนูมีเท่าไรคะ” ก็เงินของเอง็น่ะ ไอน่ี้ก็ใจของเราแท้ๆ  แต่เราไม่ดู แต่
อาจารยจ์ะรู้ใจเราหรือเปล่าไม่รู้ เห็นไหม มนัส่งออก โดยธรรมชาติของจิตมนัออกหมด มนัไม่มี
เขา้หรอก น่ีไง ธรรมะทวนกระแส 

โลกียปัญญา โลกียปัญญาคือปัญญาจากฐาน จรวดยงิออกจากฐาน ฐานของความคิด ฐาน
ของภพชาติ ฐานของจิต ฐานของส่ิงท่ีมีชีวิต คือภวาสวะ คือภพ เราบอกน่ีชาติไทย ภพ ชาติไทย 
ภพชาติเป็นภพชาติขา้งนอก ไร้สาระมาก เอง็โอนสัญชาติ เอง็ก็เปล่ียนชาติ เอง็โอนสัญชาติ เอง็
เปล่ียนชาติหมดเลย แต่เอง็โอนการเกิดการตายไดไ้หม เอง็จะชาติใด เอง็ก็เกิดตายเหมือนกนั จะ
เป็นชาติเทวดา ชาติอินทร์ ชาติพรหมก็เกิดตายเหมือนกนั แมแ้ต่เป็นเทวดา อินทร์ พรหมก็เกิด
ตายเหมือนกนั ทีน้ีพอเกิดตาย ไอภ้พชาติตวัน้ี น่ีภพ ตวัฐาน กรรมฐาน 

น่ีขอกรรมฐานๆ ไง 

ขอเอาไม่ได ้ คือเราปฏิบติัเอา น่ีพูดใหเ้ขา้ใจไง ทีน้ีเพียงแต่น่ีขอ้เทจ็จริงเป็นอยา่งน้ี ครูบา
อาจารยเ์ราถึงปฏิเสธพิธีกรรมทั้งหมด พิธีกรรมน่ีนะ มนัเป็นรูปแบบ เหมือนกบัขอศีล มาวดัมา
ท าไม ถา้คนเขาไปวดัทัว่ๆ ไป มาวดัท่ีน่ีเขาบอกว่าไม่ไดม้าหรอก มาวดัเหมือนไม่ท าอะไรเลย 
แลว้จะไดอ้ะไร ถา้มาวดันะ ตอ้งถวายทานนะ ตอ้งขอศีล ตอ้งกราบพระก่อน จุดธูปจุดเทียนกราบ
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พระ อาราธนาขอศีลขอธรรม กว่าจะอีกคร่ึงชัว่โมง พอดีคร่ึงวนัยงัไม่ไดถ้วายอาหารเลย ไอเ้ราตกั
เสร็จ ใส่บาตรเสร็จ ฉนัเสร็จแลว้นะ เขายงัท าพิธีกรรมไม่เสร็จน่ะ 

แต่ท าพิธีกรรมมนัดีส าหรับคนท่ีเขา้มาวดัมาวา มนัจะไดรู้้พิธีกรรม ทีน้ีพิธีกรรม เราติด
มนัไม่ได ้ทีน้ีพอมาปฏิบติั พระป่าเอาเน้ือหาสาระ ไม่เอาพิธีกรรม จะบอกพิธีกรรมรู้จกัไหม รู้ ท  า
อยา่งไร ท าก็ท  าเป็น ใหท้  าก็ได ้ เร่ิมตน้เลย โอ!้ กลบัมาก็ตอ้งมาจุดธูปจุดเทียน กราบพระ 
อาราธนาศีล ถวายทาน โอโ้ฮ! สวดมนตน์ะ คร่ึงวนัยงัไม่ไดกิ้นขา้วเลยนะ แมลงวนัมนัไข่มาเป็น
ตวัแลว้นะ ไอพ้ิธีกรรมมนัยงัไม่จบ 

แต่พูดถึงขอกรรมฐานไง ถา้ขอกรรมฐานมนัเป็นทางโลกเขานะ จะบอกว่าผดิ มนัแบบ
ประสาเราเลย ถา้เราเป็นอาจารยท่ี์กลวง อาจารยเ์หมือนจานกระเบ้ือง จานท่ีไม่มีกบัขา้วเลย ไม่มี
อะไรเลย มนัก็ตอ้งบอกท าพิธีกรรมคร่ึงวนั มนัขลงั แลว้เราก็มีเหตุมาคุยกบัโยมไง แต่ถา้เป็นของ
จริง เขาลบทิง้หมดเลย ใบตองก็ใส่ขา้วกินได ้มือเปล่าๆ ก็หยบิขา้วกินได ้ส่ิงใดๆ ก็หยบิขา้วกินได ้
ขา้วคือสัจจะขอ้เทจ็จริง ไม่ตอ้งไปนู่น ไปเปิดตูเ้อาจานมาเชด็ มาลา้ง มาท า กว่าจะไดกิ้นนะ 
เหน่ือยแลว้ กูไม่กินดีกว่า เลิกเหอะ น่ีไม่ตอ้งเลย น่ีกรรมฐานเป็นอยา่งนั้น 

ทีน้ีเวลาเราบอกว่าขอกรรมฐานก่อน ถา้กรรมฐานนะ น่ีใหเ้ห็นว่าพิธีกรรมกบัสัจจะความ
จริง แลว้เรามีสัจจะความจริงแลว้เราก็ตั้งใจเลย หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธนะ หายใจเขา้
น่ีกรรมฐาน ฐานคือความรู้สึกของเรา ฐานท่ีตั้งของการงาน เราจะหาฐานท่ีตั้ง เหมือนคนจะหาท่ี
ท างาน คนเราตอ้งหาท่ีจุดยืนของตวั จุดยนืของตวั ท างานออกจากจุดยนืนั้นจะเป็นความถูกตอ้ง 
ฉะนั้น จุดยนืน่ีหาดว้ยอะไร นามธรรม เราก็ก าหนดลมหายใจน่ี ลมหายใจเขา้นึกพุท ลมหายใจ
ออกนึกโธ ท าไปเร่ือยๆ ท าไปเร่ือยๆ แลว้มนัจะมีการเปล่ียนแปลง มนัจะวูบวาบ 

แต่เดิมไม่ท าอะไรก็ไม่มีอะไรหรอก พอท าข้ึนไปนะ จะเป็นอยา่งนั้น เก่งนะ โอย๊! จะลม้ 
จะนัง่ จะยนื...เวลามนันอนอยูม่นัไม่เป็นไรนะ พอเร่ิมท าจะมีปัญหาเยอะมากเลย น่ีกิเลสมนัจะ
หลอก 

มนัจะเป็นอะไรก็แลว้แต่ มนัจะมีอาการอะไรเกิดข้ึน อยูก่บัหายใจเขา้นึกพุท หายใจออก
นึกโธไปเร่ือยๆ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมนัเหมือนหญา้ปากคอก มนัเหมือนส่ิงท่ีมนัมีอยู ่ มนักระทบอยู่ มนั
ไม่ใช่ว่าไม่มี ไม่ใช่ มี แต่รับรู้แลว้ผา่น รับรู้แลว้ผา่น รับรู้ไวแ้ลว้ผา่นเขา้ไปเร่ือยๆ รับรู้แลว้ผา่น 
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ค าว่า “รับรู้แลว้ผา่น” หมายถึงว่า รับรู้ไวแ้ลว้ปล่อยวางมนัไวไ้ง คืออยา่ไปยุง่กบัมนั ถา้ไป
ยุง่กบัมนันะ ถา้ร่างกายโคลงเคลง ร่างกายมีอะไร ยิง่ไปรับรู้นะ มนัยิง่ชดัเจนนะ มนัยิง่กระเทือน
ใหญ่เลยนะ ท าอยา่งน้ีมนัก็ไหวนิดหน่อยเดียว พอไปรับรู้มนั ตอนน้ี โอโ้ฮ! เหมือนกบัโลกจะ
แตกเลยล่ะ มนัจะหวัน่ไหวใหญ่เลย เพราะอะไร เพราะอุปาทานไปยดึมนั เราไปใหค่้ามนั เหมือน
ของ เราพูดบ่อย เม่ือวานก็พูดนะ เพชรคือหิน หินคือเพชร เพชรก็มาจากหินน่ีแหละ แต่บอกเพชร 
โอโ้ฮ! มีคุณค่าเลย ถา้บอกหินนะ คนโยนทิ้ง ถา้บอกเพชร โอย๊! เพชรๆๆ มือไมส้ั่นเลยนะ ถา้บอก
ว่าแร่ธาตุเป็นหินน่ะ โยนทิง้เลย 

ความรู้สึกของใจท่ีโคลงเคลง เราไปรับรู้มนัมาก เราไปวิตกวิจารณ์กบัมนัมาก มนัจะเป็น
เหมือนกบัเพชรเลย คือมนัมีค่าข้ึนมา พอมีค่าข้ึนมา เราจะไปตกใจกบัมนั แต่ถา้เราบอกว่ามนั
ธรรมดา หินก็แร่ธาตุอนัหน่ึง ก็ธรรมดาของมนุษย ์ มนุษยม์นันัง่มนัก็มีความรู้สึก ความรู้สึกเรา
ไปรับรู้มนั เรารับรู้แลว้ถอยเขา้มา พอเราไม่ใหค่้ามนันะ คือประสาเรา กิเลสมนัหลอกเราไม่ได ้
พอกิเลสหลอกไม่ได ้เราอยูก่บัจุดยนืของเรา อยูก่บัผูรู้้ มึงจะเป็นอะไรก็เป็นสิ 

แต่ไม่เป็นอยา่งนั้นหรอกพวกเราน่ะ พอเป็นอะไรไปนะ มนันึกว่าเราวิเศษไง นึกว่ามนัจะ
นัง่ครอบโลกแลว้ โอย๊! ใจมนัใหญ่โต ไปหลงตวัเอง หลงความรู้สึก ทีน้ีอาการมนัจะไปใหญ่ การ
ปฏิบติัเร่ิมตน้ คนท่ีปฏิบติัยาก ยากตรงน้ี ยากตรงพอเกิดประสบการณ์อะไรป๊ับ มนัไม่รู้ พอไม่รู้ 
มนัจะวิ่งตามไป มนัจะใหค่้า ใหค่้ากบัความรู้เรา เป็นไอน้ัน่ๆๆ ยิ่งอ่านหนงัสือมามากนะ ยิง่สร้าง
ภาพมากเลย 

ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยท่์านบอกว่าท่านศึกษามาขนาดไหนนะ เวลาปฏิบติัตอ้งวางไว้
ไง ท่านบอกนะ ถา้เราศึกษามาเป็นปริยติั เป็นแผนท่ี ถา้เราไปขนาบแผนท่ี พิกดัของมนั เราไป
เกร็งกบัมนัเกินไป ขอ้เทจ็จริงในพื้นท่ีมนัละเอียดกว่า น่ีไง พอจิตมนัลงไปแลว้ จิตมนัจะเป็นไป 
ไม่ตอ้งบอกว่าตอ้งเอาแผนท่ี ใหบ้งัคบัให้เป็นตามแผนท่ีนั้น คือจิตมนัมีขอ้เทจ็จริงท่ีเยอะกว่า
เยอะเลย มนัจะมีอาการ จะมีอะไร มนัจะเป็นไป เวน้ไวอ้ยา่งหน่ึง อีกอยา่งหน่ึงบางคนไม่มีอะไร
เลย คือว่างเฉยๆ ถา้มนัจะว่างเฉยๆ มีสติอยู ่ขอใหมี้สติอยู ่มีผูรู้้อยู ่ใชไ้ดเ้ลย น่ีคือกรรมฐาน อะไร
จะเกิดข้ึน รับรู้แลว้วางไว ้รับรู้แลว้วางไว ้

ฉะนั้น ไอท่ี้ว่าตอ้งขอกรรมฐาน ตอ้งมีขนัตอ้ง มีพาน ตอ้งมีดอกไมธู้ปเทียนนัน่น่ะ ไอน้ัน่
มนัก็เหมือนกบัทางไสยศาสตร์ มนัเป็นแบบข้ึนครูนะ เราไม่ใช่ไม่เช่ือนะ อยา่งเช่นพวกศิลปะ 
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พวกช่างศิลป์ พวกอะไรน่ี เขาข้ึนครูเขา เราเห็นดว้ยนะ คนเราไม่มีครูไม่มีอาจารย ์เราจะเป็นคนดี
ไดอ้ยา่งไร เราก็ตอ้งมีครูมีอาจารยใ์ช่ไหม เราก็ตอ้งมีท่ีพึ่งใช่ไหม ไอน้ัน่มนัเป็นวิชาชีพของเขา 

แต่ถา้กรรมฐาน เราจะไปเกาะตรงไหนไว ้ มนัก็จะเป็นประเดน็ข้ึนมา ฉะนั้น ใหถื้อพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เพราะค าสอนน้ีเป็นค าสอนพระพุทธเจา้ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ฉะนั้น เรา
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูแ่ลว้ ไม่มีอะไรผดิหรอก ไม่ตอ้งกลวั คือเรากรรมฐาน 
เราปฏิเสธตรงน้ีเลย น่ีพูดถึงขอกรรมฐาน 

เราจะบอกว่า ถา้เราจะขอกรรมฐานหรือเราจะท าอยา่งนั้นไป มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ตลอด ถา้
เร่ืองโลกๆ ตลอด มนัก็จะเป็นโลกไปตลอดนะ เป็นโลกก็เป็นพิธีไง เป็นโลกก็ประสาเราเป็น
สมมุติ เป็นการสร้างภาพอนัหน่ึงข้ึนมาในหวัใจ ว่าอยา่งนั้นเลย ใจมนัจะสร้างอะไรข้ึนมา
อนัหน่ึง แลว้ก็เกาะอยูต่รงนั้นตลอดไป 

แต่ถา้เราใหอ้ยูก่บัขอ้เทจ็จริง มนัจะพฒันาของมนั จิตน้ีจะพฒันา จากสมาธิของมนุษย ์
สมาธิของปุถุชน ถา้มนัละเอียดเขา้ไป มนัจะเป็นสมาธิของกลัยาณปุถุชน ถา้สมาธิของกลัยาณ
ปุถุชนมนัเป็นสมาธิ กลัยาณปุถุชนมนัจะตดัรูป รส กล่ิน เสียง มนัจะควบคุมใจไดง่้าย นัน่คือ
กรรมฐาน 

แลว้ท าไมถึงเป็นโสดาปัตติมรรค 

โสดาปัตติมรรค หมายถึงว่า สมาธิน้ี จิตท่ีเป็นกรรมฐานมนัออกไปเห็นกาย เวทนา จิต 
ธรรม การเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมน้ีมนัเป็นปัญญา วิปัสสนามนัมีปัญญาร่วม เป็น
สมาธิ มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิคือปัญญาใคร่ครวญ มนัเป็นปัญญาแบบ
สามญัส านึก คือปัญญาแบบโลกียปัญญา คือปัญญาท่ีออกมาจากฐาน พอมนัเขา้ไปสงบถึงท่ีฐาน
ป๊ับ ถา้มนัออกวิปัสสนา มนัเกิดปัญญาท่ีเป็นโลกุตตรปัญญา โลกุตตรปัญญาเพราะอะไร เพราะ
สมาธิมนัไม่มีตวัตน ไม่มีตวัตนคือไม่มีอุปาทาน ไม่มีการใหค่้าสูงหรือต ่า มนัจะเป็นขอ้เทจ็จริง
ของมนั ถา้เป็นขอ้เทจ็จริงของมนั มนัมีปัญญาน้ีร่วมเขา้มา มนัถึงเป็นโสดาปัตติมรรค 

สมาธินะ เป็นปุถุชน กลัยาณปุถุชน พอกลัยาณปุถุชนท าสมาธิไดม้ัน่คงข้ึน ถา้นอ้มไป
เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม นั้นเป็นวิปัสสนา มนัถึงเป็นสมถะ-วิปัสสนา วิปัสสนาเพราะสมถะ 
สุดทา้ยกระบวนการของการท่ีเขาไปภาวนาทั้งหมดคือสมถะหมด ใครจะคิดอยา่งไร ใครจะใช้
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ปัญญาอยา่งไรก็แลว้แต่นะ ผลของมนัคือกรรมฐาน คือสมถะ คือจิตสงบ มนัปล่อยวางเฉยๆ 
ไม่ไดช้ าระกิเลสเลย 

แต่ถา้มนัสงบแลว้มนัออกไปเห็นกาย เวทนา จิต ธรรมโดยพื้นฐานของสมาธินะ นัน่คือ
เป็นวิปัสสนา วิปัสสนาเพราะมนัเป็นมรรค ๘ ด าริชอบ งานชอบ งานชอบ งานการคน้ควา้ งาน
การถอดถอนอุปาทาน งานการถอดถอนภพชาติ งานอนัน้ีถึงเป็นวิปัสสนา วิปัสสนามนัตอ้งจิต
เห็นจิต จิตเห็นกาย จิตเห็นเวทนา จิตเห็นธรรม จิตเห็น จิตเห็น ไม่ใช่ตาเห็น ไม่ใช่สมองเห็น 
ไม่ใช่ จิตเห็น จิตเห็น แลว้จิตเห็นเป็นอยา่งไร จิตเห็นเป็นอยา่งไร คนไม่เคยเห็นก็ไม่รู้อีก แลว้คน
ไม่เห็นพูดอีกลา้นคร้ังก็ผดิลา้นคร้ัง พูดลา้นคร้ังอาจผดิ ๒ ลา้นคร้ังดว้ย เพราะมนันึกอีกดว้ย 

แต่ถา้คนเห็นนะ ถูกหมด เพราะมนัเห็นเอง มนัรู้เอง วิปัสสนาอยูต่รงนั้น วิปัสสนาของมนั
ไปมนัถึงเปิดไง เราถึงบอกว่าสมถะกบัวิปัสสนาไง กรรมฐานๆ ตอ้งมีฐานตรงน้ี ถา้มีฐานตรงน้ี
นะ แลว้มนัจะเป็นกรรมฐาน กรรมฐานแลว้มนัจะถอดถอนกิเลส ถา้ไม่ไดท้  าตรงน้ี ลูบคล ากิเลส
ไง ลูบคล ากนัไวไ้ง เอากิเลสเขา้ใตพ้รมแลว้ปิดไวไ้ง ว่างๆ สบาย ว่างๆ สบาย ไม่มีเหตุผล คือเขา
ไม่มีเหตุมีผล 

เราไม่ไดท้  างาน ไม่ไดท้  าธุรกิจการคา้ เอง็จะไม่มีสตางคใ์ชแ้มแ้ต่สลึงเดียว ถา้เอง็ได้
ท  างาน เอง็ไดท้  าธุรกิจการคา้ เอง็จะมีผลประโยชน์ เอง็จะด ารงชีวิตได ้ จิตถา้ไม่มีการกระท าเลย 
ว่างๆ ว่างๆ มนัเป็นสามญัส านึก มนัเป็นธรรมชาติของมนัอยา่งนั้น แลว้ต่อไปศาสนาจะเส่ือม 
เส่ือมตรงน้ี เส่ือมตรงศาสนาเรียวแหลม ไม่มีคนรู้จริง ถา้ไม่มีคนรู้จริง กระแสมนัแรง 
พระพุทธเจา้สอนบอกว่านิพพานคือความว่าง ทุกอยา่งว่าง ว่างหมดเลย 

เราจะเผาท าลายใหห้มดเลย แลว้ไปอยูบ่นอากาศ อากาศมนัว่าง ว่างจริงๆ เลยนะ มนัไม่ใช่
ว่างในต ารานะ ว่างจริงๆ เลยน่ะ อวกาศน่ะ แลว้เป็นนิพพานไหม ว่างๆ ว่างๆ กนัไง 

มนัเป็นความจริงเขา้มา มนัตอ้งถอนท่ีน่ี ความจริงมนัอยูท่ี่น่ี น่ีไง มนัถึงว่าศาสนา เราพดู
บ่อย ในต าราว่าพระพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ 

เราบอกไม่ใช่ อาศยัโคนตน้โพธ์ินัง่เฉยๆ ตรัสรู้ในใจของพระพุทธเจา้ หวัใจพระพุทธเจา้
ตรัสรู้ธรรม ร่างกายน้ีอาศยัตน้โพธ์ินัง่เฉยๆ เพราะร่างกายตรัสรู้ไม่ได ้ธาตุรู้ไม่ได ้ตน้ไมก้็รู้ไม่ได ้
สรรพส่ิงกรู้็ไม่ได ้แต่เป็นสถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้อาศยันัง่ตรงนั้นเท่านั้นเอง แต่หวัใจน่ีตรัสรู้ แลว้
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หวัใจอนัน้ีส าคญั แลว้เรามีทุกคนไง คนทุกคนมีหวัใจหมดเลย หวัใจน้ีมนัพฒันาได ้ จากปุถุชน
คนหนาน่ีแหละ มนัพลิกได ้มนัเปล่ียนแปลงได ้อนัน้ีเป็นกรรมฐานนะ 

ทีน้ีพอภาวนาไป การภาวนาไป การก าหนดภาวนาของเราไป ถา้มนัจะเกิดเหตุการณ์
วิกฤติของเราข้ึนมา ถา้เกิดเหตุการณ์วิกฤติ เวลาพระเรา พระเราเวลาไปบิณฑบาตมา ตกัอาหารใส่
บาตรแลว้ ถา้ไม่ไดป้ฏิสงฺขา โยนิโส การห่มผา้ตอ้งปฏิสงฺขา โยฯ การเคล่ือนไหวน่ีปฏิสงฺขา โยฯ 
เพื่อมีสติตลอด ปัจจยั ๔ ไวเ้พื่อกนัหนาวกนัร้อน กนัความละอาย ห่มจีวรห่มต่างๆ เพื่อความกนั
ละอาย ตอ้งมีปฏิสงฺขา โยฯ คือมีสติว่าเราใชเ้พื่ออะไร อาหารท่ีจะฉนั ถา้เราพิจารณามนั มีปฏิสงฺ
ขา โยฯ ดูสิ หลวงปู่มัน่ท่านพิจารณาขา้วจนเป็นตวัหนอน ขา้วเป็นตวัหนอนเพราะอะไร 

น่ีไง อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค คนเขาไปมองกนัว่าอตัตกิลมถานุโยคคือการ
ท าตนใหล้  าบาก การนัง่สมาธิภาวนาน่ีล  าบาก อนัน้ีมนัเป็นเคร่ืองกิริยา อตัตกิลมถานุโยคมนัเป็น
เร่ืองการพิจารณาน่ี ถา้พิจารณาจนเห็นเป็นตวัหนอน ถา้เห็นเป็นตวัหนอน มนัปัจจุบนั ขา้วไม่ได้
เป็นตวัหนอนหรอก ขา้วก็คือขา้ว แต่เป็นโดยสภาวธรรม อยา่งท่ีเราบอก บอกว่าเวลาเห็นกาย 
เห็นกายท่ีเป็นวิปัสสนา เป็นสภาวธรรม 

คนเราน่ีคิดผดินะ คนเราคิดผดิ เวลาบอกว่าเวลาพิจารณาไปเห็นซากศพ เห็นกาย กลวัว่า
เห็นผ ีผเีป็นจิตวิญญาณ แต่ถา้เห็นสภาวะของร่างกาย มนัเห็นสัจธรรม สัจธรรมเพราะอะไร สัจ
ธรรมเพราะจิตเป็นสมาธิ จิตน้ีมนัมีฐาน พอจิตน้ีมีฐาน ก าลงัมนัมี พอก าหนดกายป๊ับ พิจารณาให้
กายแปรสภาพ ใหเ้ป่ือยใหเ้น่า ใหผ้ใุหพ้อง มนัจะเป็นไปเด๋ียวนั้นเลย แต่ถา้เป็นโดยขอ้เทจ็จริง
ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยต์าย ๗ วนัใช่ไหม ๓ วนัเน่า มนัตอ้งอาศยัเวลาใหม้นัเน่าใหม้นัผพุงั เพราะ
มนัจะเน่าในตวัมนัเอง แต่ถา้เป็นสัจจะทางธรรม พอบอกใหแ้ปรสภาพ มนัจะพบั! พบั! พบั! เลย 

ทีน้ีพอยอ้นกลบัมาท่ีขา้วท่ีเป็นตวัหนอน มนัเป็นตวัหนอนไหม ปัจจุบนัน้ีมนัเป็นไหม เรา
มองกายน้ีเป็นไหม กายก็คือกายน่ีแหละ แต่ขณะท่ีจิตมนัเป็นนะ ก าหนดเลย ถา้จิตดีๆ นะ พูดแลว้
เหมือนจะโม ้ถา้จิตดีๆ จิตเราสมาธิดีๆ ก าหนดป๊ับ ทะลุหมดเลย มองไปน่ีเห็นโครงกระดูกเลย ถา้
ใหถึ้งตบัไตไส้พุงมนัจะทะลุพบั! เลย ถา้จิตแรงๆ ท่ีเวลาหลวงปู่กงมาท่านมาจากสกลฯ สมยันั้น
รถหวานเยน็จากสกลฯ มาอุดรฯ แลว้อยูบ่นรถไง นัง่ภาวนาไป จิตมนัลง พอจิตมนัลง คนในรถ
นะ เวลาพูด เห็นขากรรไกรงบัๆ งบัๆ เลย เป็นไดจ้ริง แต่นอ้ยคนนกัท่ีจะเป็นได ้มีพระเอาตรงน้ี
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ไปหลอกกนัเยอะว่า โอ๋ย! เห็นโครงกระดูกๆ...ไม่จริง เห็นโครงกระดูกจริงไหม จริง แต่คนท่ีเห็น
จริงตอ้งพื้นฐานสมาธิดีมาก 

ทีน้ีพอพื้นฐานสมาธิดีมาก เวลาก าหนดจิต ถา้จิตแรงๆ พบั! เหมือนกบัเราน่ีผา่มนุษย์
คร่ึงหน่ึงเลย ผา่คร่ึงหน่ึงเลย ใหเ้ห็นโครงสร้างขา้งในเลย จิตมนัแรงไดข้นาดนั้นนะ แต่แรงได้
ขนาดน้ีถูกตอ้งไหม ไม่ถูก กามสุขลัลิกานุโยค อตัตกิลมถานุโยค มนัอยูต่รงน้ีไง ตรงท่ีเวลามนั
พฒันาไป เทฺวเม ภิกฺขเว ภิกษุไม่ควรเสพทางสองส่วน คืออตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค 

อตัตกิลมถานุโยคคือเกินกว่าเหตุ เกินกว่าเหตุ ใครไปท ามนั เกินกว่าเหตุ ไม่ใช่รถน่ี เรา
เหยยีบคนัเร่ง ไมลก์็ข้ึนใช่ไหม เกินกว่าเหตุมนัอยูท่ี่เทา้เราเหยยีบหนกัเหยยีบเบา ถึงว่าเกินกว่า
เหตุ เพราะรถมนัวิ่งชา้วิ่งเร็ว มนัอยูท่ี่คนัเร่งท่ีเราเหยยีบไป แต่ขณะท่ีเราวิปัสสนา ท่ีมนัตกซา้ย
ขวา กามสุขลัลิกานุโยค อตัตกิลมถานุโยค ใครจะไปรู้มนั 

แลว้มชัฌิมาปฏิปทา เราขบัรถไป ตามกฎหมาย ๙๐ กิโลเมตรต่อชัว่โมง ตามกฎหมายใช่
ไหม ความพอดีของมนั แลว้น่ีความพอดีของจิตท่ีจะใหล้งมนัสมดุลน่ะ น่ีไง เวลาวิปัสสนาท่ีว่า
จิตมนัพิจารณาไปน่ะ มนัถึงตอ้งท าซ ้ าท  าซากไง เพราะเราไปบนถนน กฎหมายให ้ ๙๐ กิโล แต่
ทางโล่ง ไม่มีรถเลย แลว้ด่ิงเลย เหยยีบ ๑๔๐ ก็ไม่มีใครว่า มนัก็อยากเหยยีบเป็นธรรมดา เพราะ
มนัเป็นไปได ้ เวลาวิปัสสนามนัเป็นอยา่งนั้นไง เวลาวิปัสสนาไป เหยยีบ ๑๔๐ นะ มนัก็
เหมือนกบัอยูค่นเดียว มนัก็เหมือนกบัไป ๒๐-๓๐ กิโลเมตรต่อชัว่โมงเท่านั้นล่ะ เหยยีบ ๑๔๐ นะ 
จิตมนัมหศัจรรยม์าก 

น่ีมนัอตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค ไออ้ยา่งน้ีมนัจะบอกว่ามนัไม่มีระดบัการวดั 
มนัเป็นเฉพาะระดบัของจิต กิเลสใครกิเลสมนัไง ฉะนั้น ถา้ใครมีปัญหาอยา่งน้ี ปัญหาว่าเวลา
พิจารณาไป ขา้วจนเป็นตวัหนอน จนพิจารณาไปจนอาหารกินไม่ไดเ้ลย มนัตอ้งใชปั้ญญาไล่เขา้
มา ปัญญาเราเองจะไล่ความคิดเราเขา้มา เพราะในการท า เวลาภาวนาไม่เป็น ภาวนาแลว้อยากมี
พื้นฐานก็ขยนัหมัน่เพียร เวลาเราท าอะไรจะไดผ้ล กิเลสมนับงัเงา มนับงัเงา จากจิตเรากระทืบไป
เลย ตกไปอีกฟากหน่ึง ธรรมดาขบัรถจะตกเลนซา้ย เพราะเราอยูเ่ลนซา้ย มนัจะตกขอบถนน
ตลอดเลย พอแซงข้ึนมา มาตกเลนขวาอีก 

วิปัสสนาไป พอจิตมนัออก ฉะนั้น ถา้มนัจะเป็นอะไร มนัตอ้งใชปั้ญญาไล่กลบัเขา้มา ไล่
กลบัมาท่ีใจว่า มนุษยเ์รามนัตอ้งมีปัจจยัเป็นเคร่ืองอาศยั อาหาร ๔ ในวฏัฏะ มนุษย ์สัตวเ์ดรัจฉาน
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กินค าขา้วเป็นอาหาร เทวดากินวิญญาณาหาร คือกินความคิดเป็นอาหาร ทิพย ์ความคิด อารมณ์
ความรู้สึกกบัจิตมนัสัมผสักนัเป็นอาหาร พรหม ผสัสาหาร แลว้พน้จากวฏัฏะไป มโนสัญเจตนา
หาร ในวฏัฏะน่ีนะ ตอ้งมีอาหารประจ าชีวิต ส่ิงท่ีสืบต่อชีวิตมนัตอ้งมีอาหารของมนั เกิดเป็นภพ
ใด อยูอ่ยา่งไร กินอาหารอะไร อยูเ่กิดภพชาติ ภพชาติหน่ึงน่ะเกิดอยา่งไร สถานะเป็นอยา่งไร กิน
อะไรเป็นอาหารด ารงชีวิตน้ี 

ชีวิตน้ีคืออะไร ชีวิตน้ีคือพลงังาน ชีวิตน้ีคือไออุ่น ไออุ่นตั้งอยูบ่นอะไร ตั้งอยูบ่นกาลเวลา 
ถา้ไม่ตั้งอยูบ่นกาลเวลา ชีวิตเราสืบต่อมาไม่ได ้ ชีวิตน้ีตั้งอยูบ่นกาลเวลา แลว้ชีวิตน้ีด ารงดว้ย
อยา่งไร ชีวิตเราด ารงไวด้ว้ยอะไร ด ารงไวด้ว้ยอาหาร 

ฉะนั้น อาหาร ถา้มนัขยะแขยง มนัรับไม่ได ้น่ีกิเลสบงัเงา อตัตกิลมถานุโยค แลว้ถา้อตัตกิ
ลมถานุโยค เวลาปฏิบติั เวลาพระเราหรือนกัปฏิบติัอยากจะปฏิบติั แต่เวลาปฏิบติัไปท าไมนัง่
หลบัล่ะ นัง่หลบัเพราะว่าอาหารมากเกินไป เราตอ้งผอ่น เราผอ่นอาหาร เราฉนัแต่นอ้ย 
พระพุทธเจา้สอนไว ้ ภิกษุใหฉ้นัขา้วเหมือนกบัหยอดน ้ามนับนลอ้เกวียนใหม้นัไม่เสียงดงัเท่านั้น 
เรากินอาหารเพื่อด ารงชีวิตเท่านั้นนะ เวลาเราสอนพระ พระน่ีนะ ด ารงชีวิตนะ กินอาหารเพื่อ
ด ารงชีวิต ไม่เหมือนคฤหสัถเ์ขา คฤหสัถเ์ขากินเพื่อกาม กินเพื่อเกียรติ ตอ้งมีเกียรติมากนะ คนมี
ฐานะกินขา้วแกงไม่ได ้กินเพื่อเกียรติ กินเพื่อกาม กินเพื่อด ารงชีวิต ไอเ้รากินเพื่อด ารงชีวิต ขณะ
แค่กินเพื่อด ารงชีวิตยงัตอ้งผอ่นปรนมนั ผอ่นปรนมนัเพราะว่ามนัมากเกินไป มนัมากเกินไป
ในสัปปายะ อาหารเป็นสัปปายะ อาหารถา้ฉนัแลว้ นัง่แลว้ตวัเบา นัง่แลว้ปลอดโปร่ง นั้นเป็น
อาหารสัปปายะ 

อาหารสัปปายะไม่ใช่ว่าอาหารกินแลว้อร่อย ใครอร่อยมนัก็สัปปายะของมนั ไม่ใช่ กิน
แลว้มนัไม่กดถ่วง มนันัง่แลว้โล่งเบาสบาย แลว้ถา้มนัไม่เบาไม่สบาย กินเหลือวนัละ ๒ ค า ๓ ค า
ก็พอ ทดสอบไปทดสอบมา แต่จะตดัมนัเลยน่ีไม่ได ้ไม่ไดอ้ะไร เพราะอะไร เพราะพระเวลาบวช 
บริขาร ๘ บาตรคืออาหาร ธมกรกคือน ้า แลว้ก็ผา้ ๓ ผนื แลว้ก็เขม็ ดา้ย น่ีเองการด ารงชีวิตไง 
เพราะมนัตอ้งมีเคร่ืองอาศยัไง มนัตอ้งผา้ผ่อน ปัจจยั ๔ บาตรคืออาหาร ธมกรกคือน ้า มนัขาด
ไม่ได ้ พอขาดไม่ได ้ แมแ้ต่พระ พระท่ีพระพุทธเจา้บอกว่าไม่ใหเ้อาอะไรเลย ยงัใหพ้ระมีสิทธิมี
บริขาร ๘ เพื่อด ารงชีวิต 
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แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมา พอจิตมนัไปเห็นอยา่งนั้นเขา้ มนัจะขยะแขยงอยา่งไรแลว้ มนัเป็น
กิเลสบงัเงาไง มนัไม่ใช่ธรรม ถา้มนัเป็นธรรมนะ มนัเห็นแลว้มนัสลดสังเวช สลดนะ เขาเรียกวา่
ธรรมสังเวช เวลามนัสะเทือนธรรมนะ ชีวิตเป็นอยา่งน้ี เวลาครูบาอาจารยท่์านพิจารณาของท่าน
นะ ชีวิตน้ีคือดิน แลว้ก็กินดิน จะไม่บอกว่าชีวิตน้ีคือข้ีดว้ย กินข้ีกนั ข้ีดิน อาหารมาจากดิน เรา
ปลูกมนัข้ึนมา มนุษยน่ี์กินข้ี แต่เรามาบอกเป็นผกั เป็นเน้ือสัตว ์ เป็นส่ิงท่ีดีๆ ไง ถา้บอกข้ี กินกนั
ไม่ลงนะ น่ีมนัเป็นอุบาย อุบายใหเ้ราใหเ้ห็นชีวิตไง อุบายใหเ้ราเห็น น่ีมนัของสมมุติไง ร่างกายน้ี
ของหลอก ร่างกายมนัเป็นธาตุ ๔ 

แลว้ธาตุ ๔ ทางวิทยาศาสตร์กไ็ปเอาดิน น ้า ลม ไฟมารวมกนั แลว้มาท าอยา่งไร หลอมให้
มนัเป็นมนุษยไ์ดไ้หม ไม่ได ้ มนัก็ตอ้งใชส้เปิร์ม ใชไ้ข่ สเปิร์มกบัไข่มนัก็เก่ียวพนักนัจาก
กรรมพนัธ์ุ เก่ียวพนักบัสายบุญสายกรรม แต่จิตไม่ใช่ ชีวิตน้ีมหศัจรรยม์าก ภาวนาไปเถอะ เร่ือง
อยา่งท่ีเราพูดจะรู้หมด ถา้ไม่รู้นะ มนัเกิดความสงสัย ลงัเลสงสัยแกกิ้เลสไม่ได ้เวลาวปัิสสนาเขา้
ไปมนัจะเคลียร์หมดเลย ปัญหาทั้งหมดตอ้งเคลียร์หมด ถา้เคลียร์ออกหมดไม่ได ้ อุปาทานถอน
ไม่ได ้

เห็นหมด ชีวิตน้ีมาจากไหน เม่ือชาติท่ีแลว้มึงเป็นอะไร ชาติต่อไปเป็นอะไร ชาติๆๆ เป็น
อะไร จิตน้ีมาจากไหน จิตน้ีบุพเพนิวาสานุสติญาณของพระพุทธเจา้สาวแลว้ไม่มีตน้ไม่มีปลาย 
เวลาเราสาว เวลาเราท าของเราข้ึนมา เราก็ตอ้งใชวุ้ฒิภาวะของเรา ใชค้วามรู้ของเรา แต่ขณะท่ีเรา
ท าไป เราก็มีครูมีอาจารยใ์ช่ไหม มนัก็เทียบเลย เทียบหลวงปู่มัน่ เทียบครูบาอาจารยเ์ลยวา่
ช่องทางน้ี ช่องทางน้ีถูกไหมๆๆ เพราะประวติัครูบาอาจารยมี์หมดแลว้ ช่องทางท ามาเป็นอยา่งไร 
แลว้เราเทียบของเราเขา้ไปเลย 

เพราะเวลาภาวนาไป กิเลสมนัร้ายมาก เพราะว่าเราเคยเป็นอยา่งน้ี เราเคยพิจารณาจนกิน
ขา้วไม่ไดเ้หมือนกนั แลว้คนท่ีพิจารณาอยา่งน้ี เราสืบประวติัมาแลว้ มีหลวงปู่มัน่ มีแม่ชีแกว้ แลว้
มีในพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎก พระสารีบุตรไปถามพระพุทธเจา้ตรงน้ี พระพุทธเจา้บอกเรา
ไม่อยากจะตอบเลย เพราะอะไรรู้ไหม เพราะโดยธรรมชาติของกิเลสมนัข้ีเกียจอยูแ่ลว้ แลว้จะไป
บอกว่าไอน่ี้มนัเป็นอตัตกิลมถานุโยค มนัรุนแรงเกินไป พระพุทธเจา้บอกไม่อยากเทศน์เลย แต่
ตอ้งเทศน์ เพราะมนัเป็นความจริง 
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ในพระไตรปิฎกมีอยูก่ณัฑห์น่ึง เราดูในพระไตรปิฎกมาแลว้ แลว้เรากม็ามองในวงจร
ของกรรมฐานเราท่ีเป็นอยา่งน้ีมีใครบา้ง มีหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่บอกท่านพิจารณาเมด็ขา้วของ
ท่านเหมือนกบัตวัหนอนในส้วมเลย ไอท่ี้ตวัหนอนในโถส้วม ไอต้วัขาวๆ น่ะ เมด็ขา้วเราน่ะ 
มนัดุ๊กด๊ิกๆๆ ใครเอาเขา้ปากได ้แลว้ท่านกพ็ิจารณาของท่านนะ พิจารณาน่ีพิจารณาปฏิสงฺขา โยฯ 
ทีน้ีดว้ยก าลงัของจิต จิตน้ีมนัมีก าลงัของมนั 

ไอเ้ราเอาบาตรมาตั้งเนาะ จะกินช้ินไหนก่อน อนัไหนอร่อย ไอเ้ราพิจารณาว่าอนัไหน
อร่อยจะกินช้ินนั้นก่อน แต่ถา้จิตมนัเป็นธรรมนะ มนัเป็นตวัหนอนเลย น่ีท่านเล่าเอง พอเป็นตวั
หนอน มนัก็ขยะแขยงเป็นธรรมดา แลว้ใครจะเอามือเปิบตวัหนอนใส่ปาก พออยา่งนั้นป๊ับ มนัก็
ไม่ยอมกิน พอไม่ยอมกิน เวลาเราภาวนาไปน่ีนะ เหมือนกบัเราท างานดีๆ พอท าแลว้มนัเลยเถิด
ไป พอเลยเถิด มนัตกไปอีกขอบหน่ึง แลว้จะท าอยา่งไรใหม้นัตบกลบัมา แลว้หลวงปู่มัน่เป็น แม่
ชีแกว้เป็น แลว้เราเคยเป็น มนักระอกักระอ่วน เวลาจะกินขา้วมนัอาเจียน ไม่ไดเ้ห็นขา้วนะ คิดจะ
กินขา้ว มนัอาเจียน มนัพุ่งออกมาเลย มนัขยอ้นพุ่งพรวดออกไปเลย โอโ้ฮ! อยา่งน้ีตายเวย้ อยา่งน้ี
ตาย มนัอดอาหารน่ะ อดอาหารเป็นปีๆ อดจนมนัตีกลบั มนัตีกลบัจนนึกว่ากินขา้วไม่ไดน้ะ นึก
จะกินขา้วน่ีมนัเหมือนมนัพุ่งออกมาเลย พุ่งออกไปเลยๆ โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! เดินจงกรมอยู ่ ๓-๔ วนั 
อยา่งน้ีตาย อยา่งน้ีตาย 

แต่ทีน้ีประสาเรา คนภาวนาเป็นมีสตินะ ถา้ไม่มีสติมนัก็แกอ้ะไรไม่ได ้อยา่งน้ีตาย แสดง
ว่ามนัไม่อยากตายไง เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเรายงัมีกิเลสอยู ่เพราะเรายงัมีเช้ือไขอยู ่ถา้ตายไปก็
ตอ้งมาเกิดใหม่ มนัก็ตอ้งมาเร่ิมตน้นบัหน่ึงใหม่ มนัเบ่ือ ก็ไม่อยากตาย ไม่อยากตายแลว้มนัไม่กิน
ขา้ว อยูอ่ยา่งไร แลว้ก็ถามตวัเองว่าท าไมมึงถึงไม่กินล่ะ 

โอโ้ฮ! มนัน่าเกลียด 

ไปรังเกียจอะไรมนัล่ะ มนัเป็นอะไรถึงรังเกียจมนั 

ถา้จิตเราดีนะ จิตเป็นสมาธินะ มนัจะเห็นสภาวะแบบนั้น ถา้แกง่้ายๆ นะ ก็คือออกมาคุย 
ออกมาพูดใหจิ้ตมนัออกมานะ มนัก็หาย แต่มนักไ็ม่ใช่การแก ้การแกน่ี้เขาตอ้งใชปั้ญญาไล่กนั 

แม่ชีแกว้หรืออยา่งไรในประวติัหลวงปู่มัน่ แลว้หลวงตาท่านเล่าบ่อยเร่ืองน้ี เพราะพอแม่
ชีแกว้มาก็กินขา้วไม่ไดเ้หมือนกนั เป็นตวัหนอนเหมือนกนั หลวงปู่มัน่อดัใหญ่เลย “ตายนะ ตาย
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นะ” เพราะอะไรรู้ไหม เพราะรู้ว่านัน่กิเลสมนัหลอกเราใหเ้ราตาย กิเลสน้ีเราจะฆ่ามนันะ กิเลส
เรามนัครอบง าเรา จริงๆ แลว้พอเราจะไปสู้กบัมนันะ มนัหลอกเรา คือมนัตอ้งการ พญามารไง 
มนัตอ้งการภวาสวะ ตอ้งการภพ ตอ้งการจิตน้ีอยูใ่นอ านาจของมนั 

คือมารมนัอาศยัอยูบ่นหวัใจของมนุษย ์ บนหวัใจของสัตวโ์ลก แลว้ถา้ใครภาวนาไปจน
พน้จากกิเลสไป คือท าลายเมืองเมืองหน่ึง ท าลายสถานท่ีท่ีมารมนัอยู ่ ทีน้ีพอท าลายมนั มนัจะไม่
ยอมใหท้  าลาย มนัจะตอ้งหาเล่ห์หาเหล่ียม ท่ีเราภาวนาทุกขย์ากกนัอยูน่ี่ก็เพราะเล่ห์เหล่ียมของ
มารน่ีแหละ เล่ห์เหล่ียมของพญามาร เล่ห์เหล่ียมของกิเลสท่ีมนัครอบง าใจเราอยูน่ี่ คนมีการศึกษา
มากมนัก็มีเล่ห์เหล่ียมมาก เพราะปัญญาเรามากขนาดไหน เหมือนสวะ น ้าสูง มนัก็ยกข้ึนสูง คนมี
การศึกษานอ้ยนะ น ้านอ้ยใช่ไหม สวะมนัอยูบ่นน ้า คนจะมีความรู้สูงส่งขนาดไหนนะ กิเลส
ครอบง าหมด คนมีความรู้ต ่าตอ้ย กิเลสครอบง าหมด คนมีความรู้ปานกลาง กิเลสครอบง าหมด 
กิเลสครอบง าหมด ไม่มีใครพน้มนัเลย 

แลว้พอภาวนาไป ถา้มนัท าดีมนัจะเจอเหตุการณ์อยา่งน้ี แต่นอ้ยคน แต่มี เพราะเราคน้ควา้
มา ในพระไตรปิฎกก็มี เพราะพระสารีบุตรไปถามพระพุทธเจา้เอง พระพุทธเจา้บอกเราไม่อยาก
เทศน์เลย ในพระไตรปิฎกนะ เราไม่อยากเทศน์เลย เพราะอะไรรู้ไหม เพราะสามญัส านึกของ
มนุษยม์นัข้ีเกียจกนัอยูแ่ลว้ คือมนัจะสบายอยูอ่ยา่งนั้น แลว้บอกว่ามนัเป็นอตัตกิลมถานุโยค ทุก
คน เออ! ใช่ ทุกคนผอ่นเลย พระพุทธเจา้พูดขนาดน้ี 

แลว้พอมาเจอหลวงปู่มัน่ ตวัหลวงปู่มัน่ก็เป็น แม่ชีแกว้ก็เป็น หลวงตาไม่เคยไดย้นิท่าน
พูดตรงน้ี แต่เราเป็น กินไม่ไดเ้ลย กินไม่ไดเ้ลย อว้กแตกอว้กแตน ไม่รู้ นึกว่าจะกินเท่านั้นน่ะมนั
ขยอ้นเลย มนัขยอ้นออกเลย ตอ้งบอก เฮย้! ไม่กินๆๆ บอกไม่กินก็หยดุได ้ แต่หิวฉิบหายเลยนะ 
แต่บอกกิน ไม่ได ้คิดดูสิ อดอาหาร ในกระเพาะไม่มีอะไรเลย มีแต่น ้ายอ่ย เวลามนัอาเจียนทีหน่ึง 
เปร้ียวไปหมดเลย ขยอ้นแต่ส่ิงไอพ้วกน ้ายอ่ยออกมา แลว้คิดดูว่ามนัจะทรมานขนาดไหน เพราะ
อดอาหารมาเป็นปีๆ น่ีคือประสบการณ์ของเรา 

น่ีเวลาพูด เขาเป็น ว่ามนักินไม่ได้ๆ  มนัเป็นชัว่ท่ีกิเลสมนัแสดงตวั ถา้พูดถึงนะ ถา้พระไม่
เป็นนะ บอกหยดุภาวนา ถา้หยดุภาวนานะ คือไม่ใช่การแกไ้ข ถา้พระไม่เป็นนะ เพราะอะไร 
เพราะว่าพอจิตมนัเป็นไปไง เหมือนกบันกักีฬา ร่างกายมนัก าลงัดี ก าลงัเป็นไป มนัท าอะไรก็ได ้
บอกใหห้ยดุไง ใหห้ยดุ ใหร่้างกายมนัเส่ือม ใหร่้างกายมนัไม่มีก าลงั แลว้ถึงเวลาจะมาฝึกซอ้มก็
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ตอ้งมาเร่ิมตน้ตรงน้ีอีก แต่ถา้เราเป็นนกักีฬาแลว้เราตอ้งแกไ้ข วิทยาศาสตร์ทางกายภาพ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา แกไ้ขใหไ้ด ้

น่ีก็เหมือนกนั เราตอ้งแกไ้ขทางปัญญาของเราใหไ้ด ้ แกไ้ขได ้ ท่ีเราพูดน่ีเราพูดเป็น
หลกัการ แต่เวลาแกไ้ข คนเป็นตอ้งแกเ้อง เพราะจิตเราเป็นเอง จิตเรารังเกียจเอง มนัรังเกียจไม่กิน
ไง รังเกียจว่าเป็นอยา่งนั้น ทั้งๆ ท่ีว่าจิตเรามนัพฒันาข้ึนมาแลว้ แต่มนัตกไปอีกฟากหน่ึง แลว้ตก
ไปอีกฟากหน่ึง เราก็อยูก่บัมนั เพราะถือว่าส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีดี 

ดูสิ ครูบาอาจารยบ์างคน ไม่อยากเอ่ยช่ือ ท่ีเขาบอกว่าพิจารณาพวกหนงัสัตวเ์หมือนหนงั
เราเลยอยา่งน้ี ไออ้ยา่งนั้นมนัเป็นโลก อยา่งเช่นเรา เราไปทางถนน เราไปเจออุบติัเหตุ เราไปเจอ
พวกตบัไตไส้พุง เรากินอะไรไม่ไดห้ลายวนัเลย ไอน่ี้เขาเรียกว่ามนัเป็นเร่ืองโลก มนัไม่เป็นธรรม
หรอก อยา่งเช่นเราไปเท่ียวป่าชา้ ไปเท่ียวป่าชา้ไปดูซากศพ มนัซากศพคนอ่ืนนะ แต่ในวิสุทธิ
มรรคพูดอยา่งน้ี ใหต้ั้งสติใหดี้แลว้ข้ึนเหนือลม อยา่ไปใตล้ม ถา้ไปใตล้มมนัจะไดก้ล่ิน มนัจะตั้ง
สติไม่ได ้ พอไดก้ล่ินป๊ับ เราก็กระอกักระอ่วนแลว้ ถา้ไปเท่ียวป่าชา้ใหข้ึ้นไปเหนือลม ไปเหนือ
ลม แลว้ถา้จิตดีนะ ไปถึงแลว้ใหม้อง หลบัตา ภาพนั้นติดไหม ถา้ภาพนั้นติดนะ ใหก้ลบั ภาพนั้น
ติดไหมๆ ไม่ใช่ซากศพนั้น ภาพนั้นติดตาไหม ถา้ติดแลว้กลบัมา ถา้จิตมนัดี ติดป๊ับ เหมือนกบั
ภาพติด ขยายภาพไดไ้หม อุคคหนิมิต วิภาคะ ขยายส่วนแยกส่วน ถา้ขยายส่วน ถา้จิตดี ขยายส่วน
แยกส่วนได ้ เป็นวิภาคะ เป็นวิปัสสนา อุคคหนิมิต นิมิตเฉยๆ เห็นเฉยๆ น่ีพูดถึงถา้เราไม่มี
คุณสมบติั เราตอ้งเป็นอยา่งนั้น แต่ถา้จิตเราดี ไม่ตอ้งไป มนัเกิดเอง แลว้ถา้มีคุณสมบติั พอจิต
สงบมนัข้ึนเลย ถา้มนัข้ึนเลย น่ีเทคนิคมนัมีเยอะ เทคนิค หมายถึงว่า คนเรา ดูสิ เราเรียนหนงัสือ
มาดว้ยกนั จบมา แบบว่าเราจะมีความรู้เหมือนกนั เราจะมีความชอบเหมือนกนั มนัเป็นไปไม่ได้
หรอก 

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั มนัไม่เหมือนกนัหรอก พอไม่เหมือนกนัป๊ับ มนัก็อยูท่ี่เราจะบริหารมนั
อยา่งไร เราจะควบคุมมนัอยา่งไร ถา้มนัเป็นวิปัสสนานะ ตอ้งยอ้นกลบัมา ตอ้งแก ้ค าวา่ “แก”้ มนั
แกท่ี้ใจเรา มนัเป็นออกไปจากใจ ส่ิงท่ีเห็นแลว้มนัขยะแขยง ท่ีมนักินไม่ไดเ้ลย เราอยากเห็นน่ะ 
ใหค่้าเป็นตวัหนอนเลย เราท าจริงนะ ท่ีอยา่งน้ีมนัตอ้งมีท าจริง หน่ึง ตอ้งท าจริง มนัแบบมนั
ต่อเน่ืองไง เหมือนกบัค่าความร้อน ถา้ค่าความร้อนมนัพอ น ้าจะเดือดไง ฉะนั้น ค่าความร้อนไม่
พอ น ้าไม่เดือดไง 
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ทีน้ีจิตเหมือนกนั จิตมนัพฒันา ค่ามนัมี ค่าของคุณธรรมมนัมี พอพิจารณามนัเป็นอย่าง
นั้น แลว้ถา้พูดถึงจะแกง่้ายๆ เลย ก็ดบัสิ ปิดไฟสิ พอปิดไฟ น ้าก็ไม่เดือด มนัก็จบไง พอจิตมนัก็
ตกมา ตกมาเป็นปุถุชนธรรมดาน่ีไง แต่ถา้ค่าความร้อน น ้าจะเดือด ถา้น ้าเดือด น ้าจะลน้ น ้าจะลน้ 
เราจะท าอยา่งไร เราจะรักษาน ้าไม่ใหก้ระฉอกอยา่งไร เราจะประคองใหน้ ้ าเดือดดว้ย แลว้น ้า
เดือดใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนต่อไปไดด้ว้ย คือจิตเป็นสมาธิ จิตท่ีมีคุณค่า จิตท่ีมนัมีคุณค่ามนัถึงเห็น
สภาวะแบบนั้น ถา้เห็นสภาวะแบบนั้น เราจะแกไ้ขของเราอยา่งไร 

ตอ้งแกไ้ขไป แกไ้ขไปน่ีลองอีก ใชค้วามคิดไล่มนั มนัเห็นคือมนัเห็นนะ แลว้ท าไปเร่ือยๆ 
ท าไปเร่ือยๆ อยา่งท่ีว่ามนัวิปัสสนาไป พอใชปั้ญญาไล่เวทนาไปมนัปล่อย 

ปล่อยขนาดไหน ท าอีก มนัไม่ใช่อนัเดิม เราจะบอกว่าอาหารม้ือน้ี ม้ือน้ี อาหารจานน้ี ม้ือ
หนา้ อาหารจานเดียวไง ม้ือหนา้ไปก็อาหารจานนั้นแหละ เอง็เขา้ไปกินสิ อาหารจานเดียว มึงสั่ง
ก่ีร้อยหนก็นัน่ล่ะ แต่มนัจานเดียว จานเก่าหรือเปล่า จานใหม่ใช่ไหม 

วิปัสสนาไปก็เหมือนกนั พอมนัปล่อยทีหน่ึงก็เป็นอารมณ์หน่ึง ปล่อยทีหน่ึงก็เป็นอารมณ์
หน่ึง ไม่ใช่อนัเดียวกนัหรอก แลว้ท าไปเร่ือยๆ ท าไปเร่ือยๆ กินอาหารทุกวนั อาหารจานเดียว กิน
อยูทุ่กวนั กูไม่กิน เบ่ือ น่ีก็เหมือนกนั ถา้วิปัสสนาไปเร่ือยๆ ปัญญามนัเกิดไง ทีน้ีเราไปคิดว่า 
อาหาร เวลาอาหารน่ีนะ กินเพราะมนัหิวใช่ไหม แลว้ถึงเวลาหิว อยากกินอีก แลว้เวลาภาวนา 
เวทนา พอมนัปล่อยแลว้ มนัปล่อยแลว้ไม่อยากภาวนาอีก ก็อาหารกินท าไมล่ะ ท าไมอาหารเรา
กินทุกวนัล่ะ ท าไมเวทนามนัยงัเกิดอยู ่มนัยงัมีอยู ่ก็ตอ้งซดักบัมนัไปทุกวนัน่ะ จนกว่ามนัจะขาด 
มนัคงท่ีของมนั ไม่ตอ้งถามเลย เราจะรู้ข้ึนมาเอง 

พระพุทธเจา้ เวลาพระไปถามปัญหานะ ท่านบอกว่าพูดมาสิ แลว้ท่านเป็นคนฟัง แลว้ท่าน
เป็นคนบอกว่าถูกหรือผดิเท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่าเราจะเอาความถูกความผดิยดัใส่เขา้ไปในใจเขา 
ความถูกความผดิ เราเป็นคนท ากนัทั้งนั้นน่ะ เราเป็นคนท ากนัข้ึนมา แลว้ครูบาอาจารยเ์ป็นคน
บอกว่าถูกหรือผดิ แต่เราเป็นคนท าข้ึนมาๆๆ น่ีเราก็ท  าของเราข้ึนมา มนัเป็นวิบากกรรม มนัเป็น
วิบากกรรมของแต่ละคนนะ เวลาภาวนาไป ทุกคนจะไม่เหมือนกนัหรอก เหมือนนกัมวย นกัมวย
ซอ้มอยูค่่ายเดียวกนั แต่โคช้ เวลาครูบาอาจารยข์องเขาจะสอนไป ถา้นกัมวย อยา่งท่ีว่าเป็นแชมป์
เลย มนัจะมีสักก่ีคนในค่ายค่ายหน่ึง 
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ไอน่ี้เรา การภาวนาก็เหมือนกนั ท าไปเถอะ ท าไป แลว้ถึงเวลาแลว้เราก็แกไ้ขไปเร่ือยๆ 
มนัจะใหม้นัเหมือนกนั มนัไม่เหมือนหรอก ครูคนเดียวกนั นกัมวยเยอะแยะ เขายงัสอนต่างๆ กนั
ไปเลย เพราะมนัอยูท่ี่ความถนดั พรสวรรคข์องแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั ไอพ้รสวรรคก์็คือบุญ
เก่ากรรมเก่าเราน่ีแหละ บุญเก่ากรรมเก่าของใครสร้างมา ทีน้ีพอพูดอยา่งน้ีป๊ับ ทุกคนก็จะเอาไป
นอ้ยใจ 

ไม่ตอ้งนอ้ยใจ เพราะปัจจุบนัน้ี วินาทีน้ี เราเท่ากนัหมดนะ วินาทีน้ี เราจะเร่ิมตน้จากตรง
น้ี ไอน้ัน่เราไปแกไ้ขอะไรไม่ได ้วินาทีน้ี หมายถึงว่า เราสนใจในศาสนาไง เราสนในการปฏิบติั
ไง ดูสิ ตน้ไมเ้วลาปลูก บางทีตน้ไมเ้ราลอ้มมาตน้เบอ้เร่อเลย ไอเ้ราเอากลา้มา ตน้เท่าไมขี้ด แลว้
ใครจะนอ้ยใจใครล่ะ อีกตน้เหมือนกบัไมขี้ด กา้นไมขี้ดเลย ตน้นิดเดียว ลอ้มมาตน้ ๓-๔ คนโอบ 

น่ีก็เหมือนกนั ใจของใครเขาสร้างของเขามาก็เป็นเร่ืองของเขา ไอข้องเราจะเป็นกา้นไม้
ขีดก็หมัน่รดน ้าพรวนดินไป เพราะมนัคือชีวิตเราไง มนัคือความจริงของเราไง ในเม่ือเป็นชีวิต
จริง เป็นความจริงของเรา เราตอ้งสู้ ตอ้งสู้แลว้ท าของเราไป 

อนัน้ีมนัเป็นเพราะปัญหาหน่ึง กรรมฐาน 

ปัญหาสอง เวลากินขา้ว เวลาเห็นเน้ือ กินไม่ได ้เห็นแลว้กินไม่ได ้

ไอกิ้นไม่ไดน่ี้ ถา้เราคิดโลกๆ มนัก็เป็นการตั้งแบบโลกท่ีเขาว่า พอกินไม่ไดป๊ั้บก็ปฏิเสธ
เน้ือสัตว ์ก็จะไปกินพวกพืชๆ อนัน้ีพูดอยา่งน้ีนะ มนัเป็นเร่ืองของกรรม ถา้พูดอยา่งน้ีป๊ับ ทุกคน
ตอ้งเป็นอยา่งนั้นหมด ไม่ใช่ ถา้เป็นอยา่งนั้นหมด พระพุทธเจา้บญัญติัไวแ้ลว้ พระพุทธเจา้บอก
อาหารนะ มนัมีอะไรนะ ไม่ไดย้นิ ไม่ไดฟั้ง ไม่ไดรู้้ว่าเพื่อเรา แลว้ถา้อาหารในการปฏิบติัก็อาหาร
หยาบ อาหารกลาง อาหารละเอียด 

อาหารหยาบหมายถึงเน้ือสัตว ์อาหารอยา่งกลางคือผกัทัว่ไป อาหารอยา่งละเอียดคือพวก
พืช ทุกอยา่งนะ ท่ีโลกเขาท่ีเขาท ากนัเป็นอุดมการณ์ของเขา ในพระไตรปิฎกมีอยูห่มด 
พระพุทธเจา้บอกไวห้มดเลย บญัญติัไวห้มดเลย แลว้พระพุทธเจา้เปิดใหเ้ป็นสิทธิของมนุษยท่ี์
เลือกเอา พระพุทธเจา้ไม่บญัญติัตายตวั เพราะพระพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์ พระพุทธเจา้ถึงบอก
ว่าถา้บญัญติัตายตวัป๊ับ ใครตรงจริต ใครไปตรงกบัความชอบก็ว่าตวัเองถูก คนอ่ืนผดิหมด ทิฏฐิ
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มนัเกิด แลว้มนัเกิดมีปัญหา แต่ถา้พูดถึงว่า เปิดไวห้มด กวา้งหมดเลย แลว้ใครชอบตรงไหนๆๆ 
เตม็ท่ีเลยๆ ทุกคนมีสิทธิหมดเลย 

ทีน้ีเวลาพวกเราสาวกสาวะกะมนัไปศึกษาแลว้มนัก็อยูใ่นประเดน็ท่ีใครชอบตรงไหนไง 
ใครชอบตรงไหน ตรงนั้นเป็นประเดน็ ชอบตรงไหนเป็นอุดมคติ แลว้ก็สร้างเป็นกลุ่มเป็นกอ้น
ข้ึนมา แลว้ก็ว่าคนอ่ืนผดิ ทั้งๆ ท่ีว่ามนัเป็นประเดน็หน่ึงในศาสนา มนัเป็นจุดนิดเดียวในศาสนา 
ในศาสนาพุทธน่ี โอโ้ฮ! แต่คนเขา้ไปศึกษาโง่เอง ไปรู้มนันิดหน่ึงนะ โอโ้ฮ! ตวัเองเก่งมาก คนอ่ืน
ผดิหมดเลย แต่พระพุทธเจา้บญัญติัไวห้มดเลย บญัญติัไว ้หมายถึงว่า อาหาร ๓ ไง อาหารอยา่ง
หยาบ อาหารอยา่งกลาง อาหารอยา่งละเอียด จะกินอะไรก็ได ้อยา่งพวกเราน่ีไม่กินเลยก็ได ้

ถา้ใครอดอาหารเพื่ออวดอุตริ ฉนัอดอาหาร ฉนัเก่งกว่า ปรับอาบติัทุกกิริยาการ
เคล่ือนไหว แต่ถา้อดอาหารเพื่อเป็นอุบายวิธีการ อุบายคืออดแลว้มนัหิว อดแลว้ร่างกายมนัเบา ถา้
อดอาหารเพื่อเป็นกลอุบายวิธีการจะต่อสู้กบักิเลส เราตถาคตอนุญาต แต่ถา้อดดว้ยทิฏฐิมานะ อด
ดว้ยว่ากูเก่งกว่ามึง มึงเก่งกวา่กู ปรับอาบติัหมดเลย ถา้อยา่งนั้นแลว้มนัก็เอาทิฏฐิมาอวดกนั อดให้
ตายไง มึงอดได ้๙๐ วนั กูจะอด ๑๐๐ วนั ตายทั้งคู่ 

แต่ถา้อดมาเพื่อเป็นอุบาย มนัไดผ้ลจริงๆ นะ อดมาเพื่อเป็นอุบายวิธีการน่ะ อยา่งเราจะท า
อะไร อยา่งเช่นแข่งกีฬา ถา้เรามีเทคนิคท่ีดีกว่า เรามีพรสวรรคท่ี์ดีกว่า อุบายไง เรายงัมีโอกาส
ชนะนะ น่ีก็เหมือนกนั เราจะต่อสู้กบักิเลสของเรา เรามีช่องทางออก เรามีวิธีการ เรามีกลวิธีการท่ี
จะหลอกล่อกบัมนั เรามีโอกาสมากกว่าไหม แลว้พอไปทางโลกก ็ “เป็นอตัตกิลมถานุโยค เป็น
การทรมานตน”...เอง็เดินมาวดัก็ทรมานแลว้ มนัเหน่ือยนะ เดินมาวดั ถา้ทรมาน ทุกอยา่งก็
ทรมานทั้งนั้นน่ะ มนัอยูท่ี่คนไปวดัคุณค่า ถา้คนพอใจก็เป็นส่ิงท่ีดี คนไม่พอใจก็เป็นส่ิงท่ีไม่ดี 
แลว้ทรมานไม่ทรมาน 

เม่ือวานซืนดูทีวี เขาไปถวายชา้งหลวงตา เราก็ดูซิหลวงตาจะว่าอยา่งไร ท่านก็เฉย พอ
วนัรุ่งข้ึน โอโ้ฮ! ท่านว่าเจบ็ “เราเป็นเจา้อาวาส จะมีส่ิงใดตอ้งปรึกษาเราก่อน น่ีท  าอะไรกนัไม่
ปรึกษาเจา้อาวาสเลย ขอ้วตัรปฏิบติั การปกครองวดัไม่ใช่ของง่าย” 

แต่วนัแรกไม่พูดสกัค า เราก็ดูซิ เราเห็นแลว้ เราเห็นแลว้ทีแรกท่ีเอาววัเอาควายมาถวาย 
แม่บงัอรน่ะ แลว้พวกพระเขาไม่รับกนั เขาบอกต่อไปมนัจะเยอะมาก แต่น่ีถา้คิดทางโลกไง คิด
ทางโลก เราไถ่ชีวิตโคน่ีเป็นบุญไหม เราไถ่ชีวิตของเขาเป็นบุญไหม เราปล่อยสัตวก์นั วนัเกิดเรา
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ปล่อยสัตวก์นัเป็นบุญไหม เป็น เป็นทั้งนั้นน่ะ เป็นบุญ เป็นบุญเพราะเราแลกชีวิตเขามา แต่เรา
แลกชีวิตเขามาแลว้เป็นภาระใครล่ะ ถา้แลกชีวิตเขามาแลว้ ชีวิตเขายงัอยูต่่อไปไดไ้หม การ
ต่อเน่ือง ฉะนั้น ไออ้ยา่งโคควายน่ีนะ เวลา ๑๒ สิงหาคม ทุกคนจะคิดอยา่งน้ีก็ได ้เราก็เห็นดว้ยนะ
ว่าพวกเราลูกศิษยลู์กหาอุตส่าห์ไปไถ่ชีวิตโคมา ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ตวัเพื่อชีวิตท่านสดใสใช่ไหม 
เราก็เห็นดว้ย 

แต่ทีน้ีถา้มนัเป็นชา้ง เป็นเสือ เป็นสัตวท่ี์มนัเป็นโทษ พอเขาถวายป๊ับ เราดูว่าใครเป็นคน
ถวาย พอเห็นว่าเป็นแม่ชีจอยถวาย เราเขา้ใจเลย เพราะท่ีวดัทุ่งสามคัคีธรรมหรือวดัอะไรน่ีเขามี
เสือนะ เขามีกรงเสือ เขามีอะไรของเขา พอมีกรงเสือ น่ีวดัทัว่ไปไง คิดแบบโลกๆ วดัมีเมตตา 
ตอ้งมีเมตตาสัตว ์

ค าว่า “เมตตาสัตว”์ ถา้เมตตาสัตวต์อ้งเมตตาสัตวแ์บบวิทยาศาสตร์ ถา้เมตตาสัตวต์อ้งเอา
สัตวไ์ปปล่อยในธรรมชาติของมนั เมตตาสัตวไ์ม่ใช่เอาสัตวม์ากกัขงั ถา้เมตตาสัตวใ์ช่ไหม เอง็
เอาชา้งมา เอง็ก็เอาไปให้ท่ีปางชา้งล าปางสิ ศูนยท่ี์ฝึกชา้งน่ะ เออ! เขามีการเล้ียง มีการอะไรใช่
ไหม ถา้มึงเอามาไวท่ี้วดัน่ีนะ เราจะบอกว่า ธรรมะมนัสูงกว่าทุกๆ อยา่งนะ เรามาประพฤติปฏิบติั 
เราตอ้งการเวลา เราตอ้งการความสงดั เราไม่ตอ้งการภาระ นิวรณธรรม ครูบาอาจารยท่์านถึงวดั
กรรมฐาน 

ท่ีว่าพระ ท่ีโยมเขาไปวดักรรมฐานแลว้เขาบอก เอ๊! ท  าไมวดัน้ีเงียบ เขาก็เลยนดัว่าใหตี้
ระฆงั พระจะออกมา เห็นพระต่างคนต่างมาก็ว่าพระไม่ถูกกนั น่ีวดักรรมฐาน คือมนัสงบสงดั มนั
ตอ้งการความวิเวกเพื่อจะวิปัสสนา ฉะนั้น พอเอาพวกเป็นภาระเขา้มา มนัจะวิเวกไหม 

น่ีเม่ือวานเร่ิมเอด็แลว้ แลว้ดูว่าจะจดัการอยา่งไร เพราะอะไร เวลามา มาแบบโลกไง เอง็มี
เมตตาไหม เอง็ลงทุนตั้งหลายแสนซ้ือชา้งมาถวาย เอง็ไดบุ้ญไหม แลว้ท าไมพระมาเอด็ล่ะ พระ
เอด็เพราะมนัเป็นภาระต่อไป อยา่งน้ีบ่อย เราสังเกตหลวงตาบ่อย เวลาอาจหาญน่ีอาจหาญมาก 
แต่เวลาเป็นอุบาย มีอยูช่่วงหน่ึงพวกเมืองลาว พระเมืองลาวเขาจดัเป็นทีมมาเลย มาหาท่าน 
เม่ือก่อนนั้นน่ะ มาขอใหส้ร้างมหาวิทยาลยัสงฆไ์ง 

ท่านบอกว่าท่านไม่ว่าง ท่านมีภาระรับผดิชอบมาก น่ีพูดต่อหนา้พวกพระนัน่นะ พอ
กลบัไปแลว้ รุ่งข้ึนท่านพูดอีกทีหน่ึงกบัเทศน์ “จา้งก็ไม่ให ้ มีก็ไม่ให”้ เพราะอะไร เพราะพระ
กรรมฐาน มหาวิทยาลยัป่า มหาวิทยาลยัอยูท่ี่โคนไม ้ มหาวิทยาลยัอยูท่ี่การกระท า มหาวิทยาลยั
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อยูใ่นหวัใจ ไปสร้างเป็นรูปแบบนัน่มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ไง “จา้งก็ไม่ให”้ แต่เวลาต่อหนา้เขาไม่พูด
เลยนะ  

กรณีชา้งก็เหมือนกนั ชา้ง วนัแรกไม่พูดเลย พอเม่ือวานน้ีเร่ิมแลว้ เด๋ียวดูวนัน้ีจะขนาด
ไหน แลว้จะออกกนัอยา่งไร เราจะบอก เห็นไหม ความคิดพวกเราคิดเร่ืองโลกๆ คิดว่าเมตตาๆ 
เมตตานะ มนัตอ้งเมตตาใหม้นัเป็นวิทยาศาสตร์ คือเมตตาแลว้ตอ้งใหเ้ขาอยูข่องเขาได ้ เราจะท า
อยา่งไร ไม่ใช่ว่าฉนัเมตตานะ แลว้ก็ไปขนมานะ แลว้ก็มาทิง้ไวใ้หค้นน้ีรับผดิชอบ ฉนัเมตตานะ 
แลว้รับผดิชอบไป...ตาย ไอค้นรับผดิชอบตาย มึงเมตตาไม่จริงน่ีหว่า เมตตาคร่ึงเดียว เมตตาไป
ไถ่ชีวิตมา เอง็เมตตามาแลว้ เอง็ก็ตอ้งใหค้นอ่ืนหรือ น่ีโลกกบัธรรม 

แลว้เม่ือวานท่านพูด ถา้เป็นธรรมดานะ ถา้เป็นพระนะ เสร็จ ขนาดพูดเลย “เราสละได้
เด๋ียวเดียวเลย เราไปไดเ้ด๋ียวน้ีเลย” ท่านพูดอยู ่เราฟัง “เราไปไดเ้ด๋ียวน้ีเลยนะ ใครอยา่มายุง่กบัเรา
นะ เอาภาระมา คนโนน้เอาอนันูน้มาทิง้ อนัน้ีมาทิง้ ลุกไปไดเ้ลย” 

คิดกนั ประสาเรานะ เราว่าเป็นเร่ืองโลก โลกตรงไหน โลกตรงท่ีมีการแข่งขนัไง เอง็เอา
ววัเอาควายมา กูจะเอาชา้งมา เด๋ียวจะมีคนเอาปลาวาฬมานะ มนัจะไปจบัปลาวาฬมา เอาปลาวาฬ
มาถวาย มนัเป็นการแข่งขนั โลกๆ เห็นไหม ถา้เราพูดถึงนะ เราจะไปแข่งความดีนะ เอง็แข่งขนั
นะ นัง่ท  าสมาธิตลอดรุ่งท่ีกุฏิ ต่างคนต่างภาวนา แข่งอยา่งน้ีดีกว่า ไม่เบียดเบียนใคร แลว้เราก็
เหยยีบย  า่กิเลสเรา เราพยายามท าใหกิ้เลสเรา แข่งขนัอยา่งน้ี ไม่ใหวุ้่นวาย ไม่เดือดร้อน ถา้ไป
แข่งขนัทางโลกนะ เดือดร้อนกนัไปหมดเลย คนโนน้ก็เดือดร้อน คนน้ีก็เดือดร้อน 

ถา้จะแข่งขนัคุณงามความดี นัง่สมาธิน่ี ต่างคนต่างนัง่ ก าหนดพุทโธๆ แข่งขนัอยา่งน้ี
เถอะวะ แลว้เด๋ียวมนัจะรู้อะไรข้ึนมาดีๆ แลว้มนัจะกดเราใหอ้ยูใ่นหวัใจ ดูในนั้น เราเห็นนะ 
เพราะเรามองอยา่งน้ีป๊ับ เราก็มองกลบัไปท่ีวดัของหลวงพ่อสังวาลย ์วดัหลวงพ่อสังวาลยเ์ขามีนะ 
มีกรงเสือ มีกรงชา้ง มีกรงอะไร แลว้บางวดัเขาก็เล้ียงเสือ เล้ียงชา้งกนั แลว้ท่ีทางดอนเมืองท่ีมีชา้ง
ในวดั แลว้พวกโยมใหไ้ปปล่อย 

“ปล่อยไม่ได ้ชา้งตวัน้ีเรียกคนเยอะมาก ใครๆ ก็มาเพราะชา้งตวัน้ี” 

เศร้าใจ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆไ์ง รัตนตรัย ชา้งรัตนตรัย ชา้งเป็นท่ีพึ่ง ไม่มี ไม่มี
หรอก อะไรก็ไม่มี แต่พระเขาพูดอยา่งนั้นน่ะ พระพูดอยา่งน้ีท่ีวดัดอนเมือง ตอนนั้นมนัลงข่าวไง 
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เขาเอาชา้งไปเล้ียง แลว้ชาวบา้นเขาเห็นกนัเยอะมาก เขาสงสาร เขาก็ไปพยายามพูดใหไ้ปปล่อย 
เขาพูดค าน้ีออกมาไง พระนะ เราถึงเทียบวุฒิภาวะของพระกบัของโยมไง ของโยม ของคฤหสัถ์
เขายงัเห็นภาพ เขายงัเขา้ใจวา่ถูกผดิได ้แลว้พระท่ีตอบเขาน่าอาย น่าอายมาก บอก “ปล่อยไม่ได้
หรอก ชา้งตวัน้ีนะ เรียกโยม เรียกศรัทธาเขา้วดัเยอะแยะเลย” 

แสดงว่าวดันั้นอยูไ่ดเ้พราะชา้งตวัน้ีไง ชา้งมนัเล้ียงพระ ชา้งเป็นอาจารยพ์ระ ชา้งหาเงิน
ใหพ้ระใช ้พระไม่มีคุณค่าเลย น่ีไง ศาสนาเรียวแหลม ศาสนาเรียวแหลมมาก 

ถา้ศาสนา ศาสนาเป็นท่ีพึ่ง สัตวม์นัมาอยา่งไรก็แลว้แต่ น่ีพูดถึงการบริหารจดัการนะ เรา
จะพูดเร่ืองค่าน ้าใจ เร่ืองมุมมอง ค่าน ้าใจของคน แลว้มองตรงไหน แต่ถา้ใจของคนเขา้วดัใหม่ๆ ก็
ใช่ ไถ่ชีวิตสัตวทุ์กอยา่งเป็นบุญ แต่มนัเป็นบุญเร่ืองโลก เป็นบุญกลายเป็นธุรกิจเลย 

แลว้เราคิดประสาเรานะ ไถ่ไม่หมดหรอก เพราะโลกเขาเป็นอยา่งน้ี มึงจะไถ่มาอีกแสน ๕ 
แสนตวั ๕ ลา้นตวั เขาก็ตอ้งเพาะข้ึนมาเกินกว่านั้นเพราะตลาดเขาตอ้งการ แต่ถา้เราจะช่วย มนั
เป็นบุญกุศลของเรา เราก็ช่วยดว้ยก าลงัของเรา เราก็ท  าได ้ แต่จะบอกว่าใหม้นัเป็นอย่างท่ีเราคิด 
ไถ่ชีวิตใหห้มดเลย โลกน้ีจะไดร้าบร่ืน...อยา่งนั้นกรรมมนัก็ไม่มีสิ อยา่งน้ีกรรมมนัก็ไม่มี อยา่งน้ี
ผลวิบากท่ีใครท ามามนัก็ไม่เป็นไปตามนั้น 

ฉะนั้น อยูท่ี่บุญ เพราะว่ามีครูบาอาจารยน์ัง่ภาวนาอยา่งน้ี เห็นเป็นบางครอบครัวเลย เดิน
เขา้ไปในฟาร์มสัตว ์ จิตวิญญาณเดินเขา้ไปในฟาร์มสัตวห์มดเลย ไปท าไมรู้ไหม ไปเกิด ไปเกิด 
เพราะเราเกิดไง การเกิดและการตาย อบายภูมิ แลว้ท าไมเราเกิดเป็นมนุษยล่์ะ มนุษยเ์กิดเป็น
มนุษยน์ะ มนุษยเ์กิดเป็นมนุษยน่ี์มีบุญมาก เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเทวดา อินทร์ พรหมก็อยาก
เกิดเป็นมนุษย ์ เพราะเกิดเป็นมนุษยน่ี์อิสรภาพ แลว้เกิดเป็นมนุษย ์ วดัเตม็ไปหมดเลยถา้เกิดใน
ประเทศสมควรนะ ถา้ไปเกิดในทวีปท่ีไม่มีวดัก็อีกเร่ืองหน่ึง เพราะเทวดาจะฟังเทศน์ยงัตอ้งลง
มาน่ี เทวดาจะฟังเทศน์ ทุกอยา่งจะฟังเทศน์ ตอ้งมาหาครูบาอาจารย ์แต่ของเราน่ีนะ ใกลเ้กลือกิน
ด่าง 

ฝร่ังเพื่อนเรามนับอกเลย คนไทยน่ีกบเฝ้ากอบวั ผมน่ีเป็นฝร่ัง ผมจะบวชนะ ๔ ประเทศ
แน่ะ ไปอยูอ่เมริกา พอคน้ควา้แลว้อยากบวชมาก กไ็ปบวชอินเดีย เพราะตามต าราวา่อยูอิ่นเดีย 
ไปบวชเสร็จแลว้ไปบวชอินเดียสมยัโนน้นะ ไดแ้ค่เณร เพราะไม่มีพระ บวชเป็นเณร อยากบวช
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พระ อยากบวชพระตอ้งมาลงักา เขาก็มาลงักา มาบวชเป็นพระท่ีลงักา บวชพระเสร็จอยากปฏิบติั 
ถา้เอง็อยากปฏิบติั เอง็ตอ้งไปประเทศไทย มาญตัติท่ีวดับวรฯ 

เพื่อนกนั เขาบอกว่า ไอห่้า กน่ีูกว่าจะไดบ้วช ๔ ประเทศแน่ะ คนไทยน่ีไม่สนใจ มนัพูด
ใหเ้ราฟังนะ พระดว้ยกนัเวลาคุยกนัมนัสะเทือนใจ บอกคนไทยน่ีกบเฝ้ากอบวั เอง็ดูกูน่ีกว่าจะได้
บวชตั้ง ๔ ประเทศ กว่าจะไดป้ฏิบติั ก็คน้ควา้วิจยั คน้ควา้ป๊ับ ศาสนาเกิดท่ีไหน เกิดท่ีอินเดีย ไป
อินเดียเลย ไปบวชท่ีอินเดีย ไดบ้วชไดเ้ณร เพราะบวชเณร บวชพระองคเ์ดียวบวชได ้อยากบวช
พระ บวชพระมาลงักา บวชลงักาเสร็จมนัไม่ไดป้ฏิบติั อยากปฏิบติัมาเมืองไทย พอมาเมืองไทย
แลว้ สยามลงักาวงศก์็ไปญตัติท่ีวดับวรฯ บวช ๔ หนถึงจะเจอปฏิบติั ไอเ้ราน่ีต าตาทุกวนัเลย น่ีเขา
คุยกบัเรานะ 

เวลาฝร่ังคุยกบัเรา ฝร่ังน่ี แปลก ไอเ้รามนัมีเชาวนปั์ญญาดี ไปคุยกบัใคร ใครติดนะ ไปคุย
กบัฝร่ังอีกองคห์น่ึง ไปเจอกนั ไปเจอกนัอยู่ในป่า โอ๋ย! คุยกนัถูกใจมาก “ไอน่ี้อะไร” เขาถามเรา 
“ไอน่ี้อะไร” เขาอยากได ้ไอพ้วกบริขาร “ไอน่ี้อะไรๆ” ก็บอกเขา 

เขาถามเราว่าตกัคืออะไร ตกั เพราะในวินยั เชด็บาตรหา้มวางบนตกั เขาถามเรา ตกัคือ
อะไร บอกตกัคือกิริยาท่านัง่ ตกั ถา้เวลาเชด็บาตร เอาบาตรวางบนตกัแลว้เชด็บาตร เป็นอาบติัทุก
กฏ เพราะในบุพพสิกขาบอกไวอ้ยา่งนั้น แต่เขาไม่รู้ว่าตกัคืออะไร แลว้บาตรวางบนตกั บาตรวาง
บนตกัเป็นอาบติัทุกกฏ เขาก็งงไง เขาก็มาถามเราวา่ตกัคืออะไร 

บอกตกัก็น่ีไง นัง่ขดัสมาธิมีตกัใช่ไหม แลว้เราวางบาตร เราก็เชด็ เป็นอาบติัทุกกฏ เพราะ
อะไร เพราะเวลาเชด็ไปก็ปากชอบโมช้อบคุย พอคุยเสร็จมนัเผลอ มนัลุก มนัก็ตกไง พระพุทธเจา้
หา้ม 

เวลาเราเชด็บาตร ท่านัง่เรา เห็นไหม เรานัง่คุกเข่า เพราะมนัปล่อยมือไม่ได ้ปล่อยมือ มนั
ตก เวลานัง่คุกเข่าน่ีนะ เชด็บาตรตอ้งเสร็จ ไม่เสร็จมนัปล่อยมือไม่ได ้ เพราะมนัวางไม่ไดไ้ง มนั
ไหล โอย๊! วินยัพระพุทธเจา้ไปอ่านเถอะ 

แลว้เขามาถามเรา ตกัคืออะไร ตกัก็คือท่านัง่น่ีไง ถามเร่ืองวินยั ถามเร่ืองวินยัเราเยอะมาก 
ไอเ้ราก็มนัคน้ควา้มา คุยกนัถูกใจมากเลย พอถูกใจมาก “ไปหงบ ไปเท่ียวฝร่ังเศส” เขาคนฝร่ังเศส 
“ไปเท่ียวฝร่ังเศส” 
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“กูไม่ไป” 

“ท าไมล่ะ” 

“เด๋ียวบาตรกูมนัไปท ารังไก่” เพราะตอนนั้นภาวนาอยู ่ โอ๋ย! คนชวนไปเท่ียวเยอะนะ 
พวกฝร่ังชวนไปเท่ียวบา้นเขา 

“ไม่ไปๆ” 

เพราะอ่านประวติั อ่านประวติัครูบาอาจารย ์ พระพวกเราพระกรรมฐานไปตายท่ี
เพชรบูรณ์เยอะ เพชรบูรณ์น่ะ เขาธุดงคไ์ปท่ีเชียงใหม่ไง ผา่นไปเพชรบูรณ์ พอไปเพชรบูรณ์แลว้ 
ส่วนใหญ่แลว้ครอบครัวเขาชอบพระกรรมฐาน พระกรรมฐานน้ีแขง็แรงเขม้แขง็ เขาจะมา เอา
ครอบครัวมา อะไรมา พระสึกหมด ในวงการกรรมฐานเขาเรียกว่าเอาบาตรไปท ารังไก่ มนัอยูใ่น
วงพระเขาคุยกนัอยา่งน้ี ท  าใหเ้รากลวั 

เราน่ีเวลาปฏิบติันะ เหตุใดแลว้แต่ท่ีออกนอกลู่นอกทางจะไม่ไป พยายามจะปฏิบติัใหค้ง
เส้นคงวา จะมีพระชวนไปเท่ียวเขาบอกว่า เขาเล่าใหฟั้งเอง พระองคน้ี์สึกไปหรือยงัไม่รู้ ส่วน
ใหญ่ฝร่ัง เราพูดประสาเรานะ ฝร่ังส่วนใหญ่ทา้ยๆ แลว้สึกเกือบหมด เพราะอะไรรู้ไหม เพราะ
ฝร่ัง พอเขานานไปๆ พอจิตเขาเป็นสมาธิแลว้ พวกน้ีวิทยาศาสตร์เขาไม่ค่อยเช่ือ หรือพอจิตเขาลง
ไป จิตเขามีความรู้ความเห็น เขาคิดวา่เป็นมรรคผล แลว้ฝร่ังเขาก็จะกลบัไปยโุรป กลบัไปญ่ีปุ่น 
สึกหมด พระท่ีมีช่ือเสียงๆ นะ สายอาจารยช์า ไปสึกท่ีญ่ีปุ่น ไปสึกเยอะนะ เพราะอะไร 

พอเราโตข้ึนมา วิปัสสนึก คือจิตมนัยงัไม่เป็นไป มนัยงัไม่ลง มนัเป็นวิปัสสนึก มนัมีภาพ 
ท่ีว่าว่างๆ ว่างๆ ตอนนั้นจิตมนัดี มนัก็เหมือนเราน่ีพระอรหนัตน์ะ แต่พอไปมนัเจอกระทบไง พอ
เจอกระทบนะ จิตมนัเร่ิมตีกลบันะ พอตีกลบั มนัไม่มีหมู่คณะ คือส่ิงแวดลอ้มมนัไม่ช่วยเอ้ือ เรา
ไปอยูค่นเดียวใช่ไหม แลว้ไปอยูส่ังคมอยา่งนั้นไง หลวงตาถึงบอกไง พระท่ีไปองักฤษ ท่านไป
องักฤษ ท่านบอกท าไมพระไปเผยแผ ่ ไปเสียหมด แลว้ท่านก็ตามไปดู พอตามไปดูท่านบอกว่า 
อ๋อ! อยา่งน้ีมนัถึงเสีย อยา่งน้ี พอฉนัเสร็จแลว้ก็นัง่คุยกนัทั้งวนัเลย ไม่มีขอ้วตัรไง อยา่งน้ีจะเสีย
หมด คือฉนัเสร็จยงัไม่ไดเ้ก็บเลย นัง่คุย คุยจนเยน็เลย แลว้วนัแลว้วนัเล่า วนัแลว้วนัเล่าน่ะ ตาย
หมด 
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แต่ถา้ ดูสิ เอง็เห็นพระไหม กติกาเป็นอยา่งน้ี คือฉนัเสร็จป๊ับ เชด็บาตรเสร็จ เขา้ทาง
จงกรม น่ีเพราะเราเป็นหวัหนา้ หวัรถจกัร เป็นผูรั้บผดิชอบ พอไปแลว้มนัก็ตอ้งไปเร่งความเพียร
ของตวั คืออยูใ่นธรรมวินยั อยูใ่นขอ้วตัรปฏิบติั อยา่คลุกคลี อยา่ไปอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีมนัท าให้
เราอนัตราย เสียหมด 

ไปอ่านในลอนดอนน่ะ ท่านบอกเลย ท่านแปลกใจมากว่าท าไมพระไปเผยแผ่ๆ  ไปตายห่า
หมดเลย ก็ตามไปดู ไปถึงก็กินขา้วเสร็จก็นัง่เจ๊าะแจ๊ะกนัไดท้ั้งวนั เสร็จแลว้ยงัไม่ทนัไร “โยม มี
ธุระ โยมขบัรถพาไป” 

เขามาฟ้องเยอะนะ อเมริกา ผูห้ญิงขบัรถ ผูช้าย พระนัง่กนัไปน่ะ ไปกนัเร่ือยเฉ่ือย เพราะ
อะไร ปลาอยูใ่นน ้าไง ถา้เราอยูส่ังคมพุทธ เอง็ท าอยา่งนั้น ชาวพุทธเขารู้นะ พระไม่กลา้ท านะ ไป
อยูใ่นสังคมเขาน่ะ พระก็ฮิปป้ีไง เขาไม่รู้จกัพระหรอก เขานึกว่าคนห่มผา้เหลือง โกนหวั นัน่ฮิปป้ี
พนัธ์ุใหม่ เขาไม่รู้หรอก คือเขาไม่รู้ธรรมวนิยั เอง็ก็สะดวก สะดวกไปหลอกเขาสิ แลว้ก็พากนัไป
ตาย 

น่ีจะพูดถึงพระฝร่ังไง ท่ีว่าพอสูงๆ ข้ึนมาจะสึก สึกเพราะแบบน้ี พอสึกออกไปๆ ทีน้ีส่ิง
ท่ีว่าเขาชวนเราไป เขาชวนไปเพราะเขาเล่าใหฟั้ง น่ีพูดถึงประวติันะ น่ีเราพูดบ่อย เขาบอกว่าตอน
ท่ีเขาเป็นเดก็ๆ เขาเป็นลูกชายคนเดียว ลูกเศรษฐี พ่อมีศูนยก์ารคา้อยูท่ี่ฝร่ังเศส ๒ ศูนย ์ตั้งแต่เดก็
มาเลย พ่อเปยใ์หทุ้กอยา่ง อยากไดอ้ะไรไดห้มด น้ิววิเศษ อยากไดอ้ะไร ช้ีอะไรไดห้มดเลย ใน
โลกน้ีท่ีเขาเสพ เขาใชก้นั มนัใชห้มดทุกอยา่งแลว้ จนอ่ิมหน าเปรมเลย สุดทา้ยไม่มีทางไปนะ มนั
อยาก มนัอยาก ไม่รู้อยากอะไร ก็ยาเสพติด พ่อแม่ซ้ือใหเ้สพหมด อยากฆ่าตวัตาย 

มนัอยากอยู ่แต่ไม่รู้จะอยากอะไร เพราะในโลกน้ีเขาท าอะไรก็ท  าทั้งนั้น ทุกอยา่งเลย พ่อ
เลยบอกว่า “มึงอยา่ท าอะไรเลยนะ มึงเอาเงินไปเท่ียวรอบโลกไป” เขาก็โยนเงินใหก้อ้นหน่ึงให้
เท่ียวรอบโลก เขาก็เท่ียวมาเร่ือยไง เท่ียวมาถึงอินเดีย น่ีเขาเล่าใหฟั้งนะว่าเพื่อนเขาสั่งไวบ้อก 
“เฮย้! ถา้เอง็ไปเมืองไทยนะ ธรรมดาใช่ไหม เงินน่ะ เท่ียวมนัก็อาจจะขาดมือได ้ถา้เงินขาดมือให้
เขา้วดันะ” 

เงินเขาขาดมือ พอเขา้วดั เขาเขา้วดัเลย เขา้วดัเพลง แลว้บวชท่ีวดัเพลง อยูส่ายอาจารยช์า 
แลว้ไปเจอกนั แลว้พอเขาบวช สมยันั้นเขาได ้๗-๘ พรรษา เราได ้๓-๔ พรรษา แลว้เขาก็ชวนเรา
ไปเท่ียว เราก็บอกเราไม่ไป 
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เขาบอกพ่อแม่มา พ่อแม่มา เพื่อนๆ ท่ีเป็นฝร่ังเขียนจดหมายเป็นตั้งๆ เลย เขียนมาด่าทุก
วนั บอกว่ามึงเอาชีวิตมึงไปจมปลกัอยูอ่ยา่งนั้น มึง ชีวิต โอโ้ฮ! เขียนมาด่าตลอดนะว่ามึงเป็นคน
ท่ีไม่กา้วหนา้ เขาเอาจดหมายใหเ้ราดูหมดล่ะ แลว้เขาก็ชวนเราไป แลว้พ่อแม่มาถึงกม็าแค่ท่ีสยาม 
โรงแรมสยาม แลว้ก็จะใหเ้รียกลูกมา บอกท าไมไม่มา พ่อแม่กลวังู เขาว่าเป็นเอเชียไง เป็นดอ้ย
พฒันา น่ีความเห็นของเขานะ 

เราอยูก่บัอยา่งน้ี ประสาเรา ชีวิตเราน่ีมนัแปลก มนัไดค้ลุกคลีอยา่งน้ี แลว้เราก็กลบัมามอง
ชีวิตพวกเราน่ีไง แลว้อยา่งมองชีวิตพวกเรา พวกเราน่ีประเทศดอ้ยพฒันา หมายถึงว่า ทางวตัถุมนั
นอ้ย พวกเราก็ปากกดัตีนถีบกนั แต่เราไม่ไดคิ้ดมุมกลบั เราน่ีเวลาคิด เราคิดมุมกลบัตลอด เราว่า
ประเทศเราน่ีประเทศอนัสมควร ประเทศท่ีสมบูรณ์ เพราะฝร่ังนะ พวกฝร่ังมนับอกเลยนะ พวก
คนไทยน่ีแปลก พวกเอเชียอยากไปเท่ียวยโุรป ยโุรปเขาไม่อยากอยูห่รอก เขาบอกสลมัมนัเยอะ 
สลมัทั้งนั้น ไอพ้วกอยูใ่นเมือง พวกสลมั อยูก่นัทุกข์ๆ  ยากๆ เขาบอกมาอยูก่บัเราน่ีสบาย เพราะ
ประเทศอนัสมควรไง เราอยูบ่า้นนอกคอกนา เรามีกระต๊อบหอ้งหอ เราอยูก่นัไดน้ะ ของเขาอยู่
ไม่ไดเ้พราะมนัประเทศหนาว 

ไอน่ี้พวกเราไม่อยา่งนั้นน่ะ เพราะกระต๊อบหอ้งหอนะ เขามาอยูก่บัเรานะ เขาบอกว่าถา้
พูดถึงถา้พวกเราเป็นชาวนาของยโุรปนะ ตาย มนัตอ้งสร้างเป็นบา้นดินเพื่อความอบอุ่น ไอข้อง
เรานะ โอโ้ฮ! ผา้ใบผนืเดียวก็อยูไ่ดแ้ลว้ เถียงนาน่ีนอนสบายเลย หาอยูห่ากิน มีกินมีใช ้แต่เราไป
บา้วตัถุกนัไง บา้นตอ้งมีทีวี ตอ้งมีตูเ้ยน็ ตูเ้ยน็เอาไวแ้ช่ส้ม ๒ ใบไง ไม่รู้ไปซ้ือมาท าไม เราไปบา้
วตัถุกนัเอง พวกเราไปบา้กนัเอง 

ถา้พวกเรามีการศึกษานะ แลว้ไม่บา้ไปตามเขานะ พวกเราจะ แหม! เกิดในประเทศ
สมควร เราอยูก่นัแบบสุขสบาย เราอยูไ่ด ้ แต่เราไม่คิดกนัตรงนั้น เราไปบา้วตัถุกนั ทั้งๆ ท่ีภูมิ
ประเทศของเราไม่ตอ้งบา้วตัถุ แต่ของเขาตอ้งบา้ เพราะไม่บา้ เขาอยูไ่ม่ได ้

ทีแรกเราคิดอยา่งน้ีนะ แปลกอยู ่เขาเป็นฝร่ังใช่ไหม พระฝร่ังเจอกนั เวลาหนา้หนาวเขาก็
หนาว 

เราบอก “ไอห่้า มึงท าไมหนาววะ มึงอยูเ่มืองหนาว มึงหนาวไดอ้ยา่งไร” 
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“ไอบ้า้” เขาว่านะ “ก็กูอยูเ่มืองหนาว กูก็มีเคร่ืองอบอุ่น กูไม่ใช่กูอยูเ่มืองหนาวแลว้กูไม่
หนาวหรอก” 

เราเห็นเวลาหนา้หนาวเขาก็ใส่องัสะกนัหนาว เราก็ถาม “เฮย้! ก็มึงอยูเ่มืองหนาว ไอห่้า มึง
จะหนาวอะไรวะ ก็เวลามนัติดลบขนาดนั้น ของกูมนัแค่น้ีเอง” 

เขาบอก “เออ! ไม่หรอก เมืองหนาวก็หนาว” 

เพียงแต่มนัน่ีไง บา้วตัถุอยา่งน่ีแหละ เขาตอ้งบา้เพราะส่ิงท่ีบงัคบัเขา ไอพ้วกเราไม่ตอ้งบา้ 
ใส่สูทกนัแลว้ก็เปิดแอร์ไง บางทีเราเห็นแลว้ข านะ ใส่สูทกนัเหง่ือซกเลยนะ ไม่รู้ใส่ท าอะไร ค่า
นิยมเนาะ 

เราถึงพูดนะ เราพูดประสาเรา เราอยูอ่ยา่งน้ีนะ เราบอกเลยนะ ถา้เม่ือก่อนนะ ถา้ศาสนา
เราไดก้ าส่ือสารมวลชน รอยเตอร์ เอพีอะไรต่างๆ ศาสนาพุทธจะไปอีกไกลเลย ทีน้ีเพียงแต่ว่าใน
เร่ืองของศาสนาน่ีคริสต ์ ส่วนใหญ่แลว้เจา้ของส านกัข่าวเป็นยวิ พวกน้ีเป็นคริสต ์ ฉะนั้น โดย
สามญัส านึกก็วา่เวลาใครมาจากยโุรป เดก็ๆ มาจะบอก “อุย๊! ฝร่ังดีๆๆ” 

บอกกูไม่เช่ือหรอก กูไม่เคยเช่ือคนมีกิเลสนะ คนมีกิเลสจะดีจะไม่ดีก็แลว้แต่คือมีกิเลส 
สุดทา้ยแลว้นะ เขาตอ้งรักพวกเขา ไม่มีทางหรอก ไม่มีทาง 

ใช่ คนดี บางคนดี ดีจริงๆ แต่ดีขนาดไหนนะ เพราะกิเลสมนัไม่รู้จริงหรอก 

ฉะนั้น เร่ืองศาสนา อยา่งท่ีว่า “ศาสนา น่ีศาสนสัมพนัธ์ๆ” 

เราบอกทุเรศฉิบหายเลย ศาสนสัมพนัธ์น่ะ ตอ้งเอ้ืออ านวยกบัเขา ตอ้งไปสมานฉนัทก์บั
เขา มนัเป็นไปไม่ได ้ คือน ้ากบัน ้ามนัมนัจะรวมตวักนัไดไ้หม หลวงตาพูดบ่อย ศาสนาพุทธ 
พระพุทธเจา้ปฏิญาณตนว่าเป็นผูส้ิ้นกิเลส ในลทัธิอ่ืนมีศาสนาไหนบอกส้ินกิเลส แลว้รู้จกัเร่ือง
กิเลสมีไหม ไม่มี 

แลว้เวลาไปศึกษาขอ้เทจ็จริงในศาสนาเขาน่ะ อยา่งเช่น ไม่อยากเอ่ยนะ แต่พูดเป็น
หลกัฐาน อยา่งคริสตน่ี์ฆ่าสัตวไ์ม่บาป ฆ่าสตัวเ์ป็นอาหารไม่บาป 
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อา้ว! แลว้มึงว่าจริงไหม ฆ่าสัตวไ์ม่บาปน่ีจริงไหม มนัเป็นไปไม่ได ้ แต่เพราะเราเป็น
หวัหนา้ใช่ไหม เวลาบอกว่า ถา้บญัญติัว่าฆ่าสัตวน่ี์บาปป๊ับ มนัก็ขดักบัหลกัศาสนา ฉะนั้น กูเป็น
ศาสดา กูก็ตอ้งพูดเพื่อมวลชนดว้ย พูดเพื่อความอยูร่อดดว้ย เพราะใจกมูนัไม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ใจ
กูไม่จริง ก็เลยบอกว่าถา้ฆ่าสัตวเ์ป็นอาหารไม่บาป ถา้ฆ่าสัตวเ์ล่นเป็นบาป น่ีไง ถา้ไม่จริงแลว้ การ
วางศาสนามนัถึงคร่ึงๆ กลางๆ ผดิๆ ถูกๆ ไม่มีจริงหรอก ไม่มี 

ฉะนั้น ท่ีเราบอกศาสนสัมพนัธ์ เราคบกนัได ้เราเป็นพวกกนัได ้แต่สัจจะความจริงมนัผดิ
ถูกมนัตอ้งพูดตามผดิถูก จะมาบาลานซ์กนัไม่ได ้ไม่ได ้

พูดไปเร่ือยๆ จะด่าเขาเยอะเกินไปน่ะ ใครมีอะไรว่ามา วนัน้ีพูดไดเ้ตม็ท่ีเพราะว่าวนัน้ี
ไม่ไดเ้ทศน์กลางวนั จะไปเทศน์พรุ่งน้ี เพราะว่าวดัอุโบสถพรุ่งน้ีไง อุโบสถพรุ่งน้ี ปักตกพรุ่งน้ี ที
แรกเรานึกวา่วนัน้ี เพราะพระบอกว่าอุโบสถพรุ่งน้ี 

อา้ว! ใครมีอะไรอีก เคลียร์ไหม พูดไหวไหมล่ะ ตะโกนมาสิ 

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ : อยา่ เด๋ียว จบก่อน อยา่ออกนอกลู่นอกทางมาก อยา่ไปมากไง บางทีถา้มนัจะรู้
มากไป เราตอ้งบงัคบัไวเ้ลย บงัคบัใหส้ติอยูก่บัพุทโธไว ้ คือบางทีเราไม่ออกไปรู้มาก ถา้ยิง่
ออกไปรู้มาก มนัก็จะไปมาก ถา้ไม่ใหรู้้มาก ตั้งสติไว ้ เพิ่มพลงังานดีกว่า ใหจิ้ตมีฐาน บางทีนะ 
ไม่ใหไ้ปเลย ใหอ้ยูก่บัจิต ใหม้นัสงบใหไ้ดก่้อน พอสงบป๊ับ บางทีมนัลา้งเลย ลา้งฟลอร์ ลา้งฐาน
ใจเลย ถา้ลา้งทีหน่ึงเด๋ียวก็ค่อยจะดีข้ึน 

อนัน้ีเพียงแต่ว่า มนัเหมือนกบัว่าอะไรนะ เหมือนกบัว่าเราท าความสะอาดอะไรต่างๆ มนั
ยงัมีอะไรอยู่ มนัก็ยงัโตแ้ยง้อยู ่ ถา้มนัลา้งใหส้ะอาดไปเลย ค าว่า “สะอาด” น่ีสะอาดในสมาธินะ 
ยงัไม่ไดว้ิปัสสนาหรอก สะอาด ถา้เป็นสมาธิมนัจะสะอาดของมนั คือมนัจะสงบตวัเองสักพกั
หน่ึง เขาเรียกว่าจิตคึกคะนอง ถา้จิตคึกตะนอง ก่อนจะสงบมนัจะเดง้ มนัจะดิ้น มนัจะไปรู้ไปเห็น
อะไรเยอะ ไอน่ี้เขาเรียกจิตคึกคะนอง แต่ถา้เราเอามนัอยูน่ะ เราปราบพวกมา้พยศ จะใชป้ระโยชน์
ไดดี้มากเลย แต่ถา้ปราบมนัไม่ไดน้ะ มนัจะดีดเราเลย 

ถา้จิตคน มา้ท่ีมนัเรียบง่ายมนัก็ควบคุมง่าย ถา้มา้มนัพยศ มา้มนัแรง มนัก็ควบคุมยาก ทีน้ี
การควบคุม เราก็ตั้งสติของเรา เราพยายามควบคุมมนั รักษามนั ไม่ตอ้งตามดู บางทีหยดุเลย พุท
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โธอดักบัมนัเลย แลว้อยา่งท่ีมนัเห็น เด๋ียวเราก็เห็นอยูอ่ยา่งน้ี ไอเ้ห็นอยา่งนูน้อยา่งน้ีมนัเห็นเพราะ
เป็นปัจจุบนั ปัจจุบนัเห็นอะไรก็จบัตรงนั้น เราจะคาดหมายไม่ไดว้า่เราจะตอ้งเป็นอยา่งนั้น มนั
ไม่เป็น มนัจะเป็นปัจจุบนัตลอด 

ทีน้ีค  าว่า “ปัจจุบนั” บางทีมนัฟุ่มเฟือยเกินไปไง ค าวา่ “ฟุ่มเฟือย” เราใชจ่้ายฟุ่มเฟือย ก าลงั
เราไม่พอ เราตอ้งพกับา้ง เราพกัจิตเราบา้งไง ถา้มนัสู้ได ้ สู้ ถา้มนัสู้ไม่ไดน้ะ หยดุเลย ดึงกลบัมา
หมดเลย เราท ามาอยา่งน้ี 

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ : เออ! เอาไปเหอะ ท าไปเร่ือยๆ ประสาเราเลยว่าเรานัง่อยูน่ี่  

โยม : ฉะนั้น ตอ้งเอาแลว้แต่ว่ามนัจะไปใช่ไหมคะ 

หลวงพ่อ : ฮึ! ก าหนดใหม้นัหยดุก่อน ค าว่า “จะไป” ค าพูดน้ีเราฟังไม่ได ้เพราะถา้มนัเป็น
ปัญญา มนัไม่ใช่แลว้แต่มนัจะไป แลว้แต่สติเราคุมต่างหาก ถา้แลว้แต่มนัจะไป มนัเหมือนกบัมนั
ฟาดงวงฟาดงา มนัไปตามอ านาจของมนั แต่ถา้เป็นปัญญา สติมนัคุมไป ปัญญาเราจะบอกเป็น
อยา่งนั้น เราจะใชปั้ญญาแยกแยะไง เหมือนท าการวิจยั เราวิจยัมนั ไม่ใช่กูรอใหม้นัวิจยักู ฉะนั้น 
ใชค้  าว่า “ปล่อยไปตามธรรมชาติ” ไม่ได ้

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ : ใช่ ไม่ใช่ปล่อยใหม้นัลากเราไป เราควบคุมมนั ไม่ใช่มนัลากเราไป 

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ : ใช่ อะไรข้ึนมาก็ดู แลว้จิตควบคุม หมายถึงว่า ใหเ้ป็นอยา่งน้ีๆๆ ใหแ้ปรสภาพ
อยา่งน้ี เห็นไหม เราควบคุม แลว้ถา้ควบคุมไม่ได ้หมายถึงว่า มนัไม่เป็นอยา่งท่ีเราควบคุม หยดุ
เลย นัน่คือว่าสติ สมาธิอ่อนแลว้ 

ถา้สมาธิไม่อ่อนนะ เราควบคุมได ้ แลว้สั่งได ้แต่ถา้สมาธิมนัเบาป๊ับนะ มนัยื้อกนั มนัดึง
กนัเฉยๆ รู้เลย มนัดึงกนั มนัไม่ไปแลว้ พอไม่ไปป๊ับ ถา้คนไม่เป็นนะ ตามไปนะ เด๋ียวเส่ือมหมด
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เลย ปล่อยเลย ปล่อยแลว้กลบัมาพุทโธ ปล่อย พอมีก าลงัแลว้เด๋ียวกลบัไปท าใหม่ กลบัไปท าใหม่ 
ไม่ใช่ใหม้นัดึงเราไปหรือไปตามสภาพ ไม่ใช่ไปตามท่ีมนัลากเราไป 

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ : ใช่ ก าลงัดีๆ แลว้พิจารณาเลย เนาะ 

มีอะไรอีกไหม จบ เอวงั 


