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ถาม : เร่ือง “การภาวนาค้นหาทําลายจิต” 

หลวงพ่อ : เพราะว่าเขาเขียนถามมาหนหนึง่ไง แล้วนี่มนัหนที่สอง แล้วหนนีเ้ขา
ชมมามาก เราก็เลยวา่ ถ้าเขาชมมาแล้ว เราก็ติดกบัเขาเลย ถึงว่าบางทีจะตดัทิง้เลย แต่
ทีนีเ้พ่ือเป็นประโยชน์ไง 

ถาม : กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสงูยิง่ ศิษย์ได้เคยกราบเรียนถาม
ปัญหาการภาวนากบัท่านอาจารย์มาแล้วครัง้หนึ่งคะ่ และท่านอาจารย์ก็ได้เมตตาตอบ
ปัญหาให้กบัศิษย์ในคําถามตอบปัญหาธรรมเร่ือง “นี่คือจิต” เม่ือวนัที่ ๑๔ มิถนุายน 
๒๕๕๘ 

ศิษย์ดีใจมาก และกราบขอบพระคณุท่านอาจารย์ที่ได้เมตตาตอบปัญหาข้องใจ
ของศิษย์ ซึ่งถือเป็นสมบตัิลํา้ค่าที่ท่านอาจารย์มอบให้ต่อศิษย์ ทําให้มีกําลงัใจในการ
ปฏิบตัิภาวนามากยิ่งขึน้ ในครัง้นีศ้ิษย์ขอกราบเรียนผลของการภาวนาเพ่ิมเติมค่ะ 

ตามที่การภาวนาของศิษย์ได้ใช้การพิจารณาอารมณ์โดยมีเคร่ืองมือในการ
ภาวนากําหนดต่ออารมณ์ที่มากระทบ คือ เราไม่รู้สิ่งนี ้ และจิตไม่รับรองสิง่นี ้ ใช้ควบคู่
กนัไป รวมทัง้ยงัใช้วิธีการให้จิตไปอยู่กบัผู้ไม่รู้ ซึ่งท่านอาจารย์ได้กล่าวเตือนว่า ผู้ไม่รู้นี ้
เป็นชื่อของอวิชชา อย่างไรก็ตาม การกําหนดให้จิตไปอยู่ที่ผู้ไม่รู้นีอ้าจนบัเป็นอบุายก็ได้ 

ในการภาวนาของศิษย์ เม่ือมีอารมณ์มากวนมากๆ ใช้การพิจารณา เราไม่รู้สิ่งนี ้
และจิตไม่รับรองสิ่งนี ้จิตจะละอารมณ์ได้เป็นเร่ืองๆ ทลีะอารมณ์นัน้ได้แล้ว อารมณ์ใหม่
ก็เข้ามาอีก ต้องพิจารณาละอีก กําหนดละอีก เม่ือเป็นเช่นนีเ้ร่ือยๆ บางครัง้จิตจะรู้สึก
อ่อนกําลงัลง และเหมือนว่าไม่อาจจบสิน้ได้ ศิษยจ์ึงใช้วิธีการให้จิตไปอยู่กบัผู้ไม่รู้อีก ใน
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สภาวะที่จิตอยู่กบัผู้ไม่รู้นัน้รู้สึกว่าสติเต็มดีขึน้ จิตมีกาํลงัเข้มแข็งกว่าสภาพที่จิตอยู่ปกติ
มาก โดยในสภาวะของการอยู่ที่ผู้ไม่รู้นัน้ได้กําหนดตดัละทกุสิ่งทกุอย่างทีรู้่สึกสมัผสัได้ 
โดยกําหนดว่า ไม่รู้ ไม่เป็น ไม่ใช่ ไม่เอา สิ่งที่ทกุอย่างที่เข้ามาสมัผสัจิต รวมถึงเม่ือระลึก
ถึงตวัตนได้ว่ากําลงัตัง้อยู่ในสภาวะใด ในขณะนัน้ก็จะกําหนดและละสภาวะที่ตัง้อยู่ของ
จิตนัน้ออกไปด้วย การพิจารณาเช่นนีจ้ะระงบัดบัอารมณ์ได้ดีกว่าง่ายกว่าการทีจ่ิตอยู่ใน
สภาวะปกติมาก และจิตมีความสงบได้เร็ว 

ขอกราบเรียนการภาวนาของศิษย์ เม่ือคืนวนัที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดงันี ้
ขณะที่กําหนดให้จิตอยู่ในสภาวะที่ตรงผู้ไม่รู้ ตามที่ได้กราบเรียนมาแล้วข้างต้นนัน้ ศิษย์
ได้พิจารณาว่า ตวัจิตนีเ้องเป็นผู้สร้างอารมณ์ต่างๆ ขึน้มา ซึ่งเป็นต้นตอของความหลง
ติดอยู่ในสิ่งที่สร้างขึน้มาเองด้วย หลงเพลินด้วย นบัเป็นภยัร้าย จงึพยายามเพ่งหาตวั
จิตที่เป็นตวัผลิตอารมณ์เพ่ือจะทําลายเสีย ได้ใช้การพิจารณาทัง้ควานหาและงมหา 
ตามก็ไม่ค่อยทนั รู้สึกว่าตวัจิตนีจ้ะไหลไปหลบซ่อนเร่ือยๆ บางครัง้เห็นลิบๆ ในช่วงสัน้ๆ 
แป๊บๆ 

ศิษย์ได้ค้นหาทําลายตวัจิตนีโ้ดยกําหนดให้เป็นไฟเผา ไฟที่นํามาเผานี ้ ในครัง้
แรกได้ขอให้เป็นกําลงัใจกบัตวัเองโดยกําหนดว่า ขอไฟมาจากองค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้า แล้วนํามาใช้ในการกําหนดเผาจิต ได้เอาไฟนัน้ไล่ตามเผาจิตตามสายของจิต
และในพืน้ที่ที่จิตอาศยัอยู่ บางทีก็กําหนดให้เอาไฟทีค่ิดว่าร้อนที่สดุจากใจกลางโลกมา
เผาด้วย โดยกําหนดภาวนาเชน่นีอ้ยู่ รู้สึกว่าตื่นเต้นคึกคกักว่าที่เคยปฏิบตัิภาวนามา
เป็นอย่างมาก ทัง้ที่เป็นครัง้แรกที่ศิษย์มีการภาวนาเป็นเช่นนี ้ ขอความกรุณาหลวงพ่อ
ช่วยชีแ้นะด้วย 

ตอบ : ไอ้นี่ช่วยชีแ้นะ ช่วยแก้ไข ว่าอย่างนัน้เถอะ ทีนีก้รณีนี ้ กรณีนีเ้อาไฟมา
จากโลก เอาไฟมาจากอะไร ไอ้นี่เป็นหนงัการ์ตนูแล้ว เราถึงไม่อยากอ่านไง ถ้าอ่านไป
แล้วเขาจะดถูกูนกัภาวนา คนภาวนานี่เขาจะดถูกูดแูคลนนะว่า คนนีภ้าวนา ถ้าภาวนา
ไปแล้วจะหลดุ จะสติไม่ดี นี่มนัเป็นอย่างนี ้ ถ้ามนัเป็นอย่างนี ้ มนัเป็นอย่างนีไ้ม่ได้ ที่ว่า
ไปเอาไฟมาจากกลางโลกอะไรต่างๆ นี่มนัเป็นเร่ืองวทิยาศาสตร์ไง อาจารย์เขาสอนกนั
ไง ในสงัคม เวลาเจอกิเลส เอาปืนยงิมนั ฆ่ามนั 
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ไอ้คําว่า “ฆ่ามนัๆ” นี่มนัเป็นบุคลาธิษฐานไง เวลาหลวงตาท่านบอกต้องฆ่ามนัๆ 
เวลาฆ่ากิเลส กิเลสอยู่ไหน กเิลสเป็นนามธรรม เอ็งจะตามไปฆ่ามนัจากอะไร แต่พอ
เวลาฆ่ามนัไม่ได้ก็นึกเอา นึกเอา กิเลสตายแล้ว ไม่มีกิเลสแล้ว เขาถึงถามว่า กิเลสเป็น
อย่างไร ตวักิเลสเป็นอย่างไรไง แล้วฆ่ามนั เอาอะไรไปฆ่ามนั กิเลสมนัตวัเป็นอย่างไร 
กิเลสมนัอ้วนๆ ผอมๆ ตวัใหญ่ ตวัเล็ก เป็นยกัษ์เป็นมาร เป็นอะไร...เป็นบุคลาธิษฐาน
หมด 

ตามวดัตามวาเขาเขียน กเิลสเป็นยกัษ์เป็นมาร อวิชชา โอ้โฮ! เป็นยกัษ์ใหญ่โต
เลย แล้วก็เขียนปฏจิจสมปุบาท อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณํ 
เวลาหลวงตาท่านไปที่วดันรนาถฯ สมเดจ็วดันรนาถฯ บอกว่า “มหาๆ ดนูี่หน่อย” 

“ไม่ดูๆ  ไม่จริง ความจริงมนัละเอียดกว่านี”้ 

ไอ้นี่มนัเป็นบุคลาธิษฐานไง นี่คือปัญญาขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นพทุธวิสยั ท่านแจกแจง แจกแจงธรรมะจากลึกซึง้
เอามาเป็นตืน้ๆ ให้เราเข้าใจได้ สิ่งที่มนัเป็นความลึกซึง้ในหวัใจ ท่านเอามาเผยแผ่ เอา
มาตีแผ่ให้พวกเราเข้าใจได้ ไอ้พวกเราก็ไปติดวิธีการทีต่ีแผ่นัน้ไง อ๋อ! เป็นอย่างนัน้ๆ เลย 
พญามารก็ โอ้โฮ! เป็นยกัษ์เบ้อเร่อเลย 

เวลาหลวงตาท่านไปเจออวิชชานะ เพราะอะไร เพราะหลวงตาท่านศึกษาเป็น
มหา ด้วยการศึกษา มนัก็มีสายเลือดของนกัศึกษาเหมือนกนัใช่ไหม มนัก็ต้องคิดว่า 
โอ้โฮ! กิเลสนีน้่ากลวัมาก พญามาร โอ้โฮ! น่ารังเกียจสดุๆ แทบจะมองไม่ได้เลย 

แต่เวลาหลวงตาท่านไปเจออวิชชานะ เพราะหลวงตาท่านเป็นพระอรหนัต์ ท่าน
สิน้ไปแล้ว ท่านบอกเวลาไปเจออวิชชา มนักลบัตาลปัตรเลย มนัสวยยิ่งกว่านางสาว
จกัรวาลนะ มนัผ่องใส มนัน่าเคลิบเคลิม้ มนัน่าหลงใหล มนัเป็นเนือ้เดียวกนั มนัเป็นอนั
เดียวกบัเราเลย ไหนวา่เป็นยกัษ์เป็นมารไง นี่คนปฏิบตัิ 

เวลาเราพดู เราบอกเอาอารมณ์ อารมณ์ที่เวลาคนที่ไปเห็นน่ะ แล้วเห็นจาก
ความแตกต่างที่เราได้เก็บข้อมลูมา มนัอึง้นะ เพราะเราศึกษามา ทีนีถ้ึงบอกว่า เวลาฆ่า
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กิเลสๆ มนัเป็นคําพดูของหลวงปู่ มัน่ เป็นคําพดูของหลวงปู่ เสาร์ เป็นคําพดูของครูบา
อาจารย์เรา เพราะครูบาอาจารย์ของเราท่านได้ฆ่ากเิลสจริงๆ แล้วท่านฆ่าจริงๆ 

มนัก็เหมือนองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาฆ่ากิเลสไปแล้วมนัจะเป็น
บุคลาธิษฐานเพ่ือจะให้เรา พวกเราเข้าใจได้ว่ากิเลสมนัน่ารังเกียจอย่างนัน้ๆ ก็
เหมือนกบัที่ว่าคอมมิวนิสต์เป็นยกัษ์เป็นมาร เวลาคึกฤทธ์ิไปเมืองจีนน่ะ ก็ไหนว่า
คอมมิวนิสต์มนัเป็นเปรตเป็นมาร แล้วมาทําความสมัพนัธ์ทําไมล่ะ 

คึกฤทธ์ิ ปราโมช เวลาไปหาเหมาเจ๋อตงุ เหมาเจ๋อตงุมนัถามเลย ก่อนหน้านัน้
บอก โอ๋ย! คอมมิวนิสต์เป็นยกัษ์เป็นมาร เป็นไฟเผา มนัเขียนไปเต็มทีเ่ลย เวลาคึกฤทธ์ิ
เขาจะไปทําสมัพนัธไมตรีกบัเหมาเจ๋อตงุนะ เขาถามว่า ไหนว่าเอ็งว่าคอมมิวนิสต์มนั
เป็นยกัษ์ไง แล้วเอ็งทําไมต้องมาสมัพนัธ์กบัคอมมิวนิสต์นี่ล่ะ 

นี่ไง เขาเขียนภาพกนัไง เขียนภาพกนัขึน้มาไง มนัเป็นลทัธิ มนัเป็นความเชื่อ 
ลทัธิความเชื่อมนัอยู่ที่คนดีหรือคนเลวใช้ ถ้าคนดีมนัใช้ สิ่งที่มนัพลิกไปเป็นความดี มนั
เป็นความดีได้ สงัคมนิยมมนัเป็นสิ่งที่ความเสมอภาค แต่มนัอยู่ที่คนใช้ 

ไอ้คนใช้ลทัธิคอมมิวนิสต์มนัก็บอกเลยนะ มนับอกว่าต้องเสมอภาค แต่ไปดู
รัฐบาล ไปดนูายก ไปดปูระธานาธิบดีของคอมมิวนิสต์สิ มนัยิ่งกว่าราชา มนัมีสวน
เหมือนกบัสมยันโปเลียนเลย มนัมีป่าที่เป็นของกษัตริย์ที่จะไปล่าสตัว์ ในยโุรป
ตะวนัออกเป็นอย่างนัน้หมดเลย รฐับาลเขาจะมีป่าไว้ป่าหนึ่งให้ฝ่ายบริหารไปล่าสตัว์
เล่น เสมอภาค ต้องเสมอภาค คอมมิวนิสต์ต้องเสมอภาค ข้อเท็จจริงมนัอยู่ที่คนทําคน
ใช้ แต่ลทัธิทฤษฎีเขาอยากให้มีความเสมอภาค 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราศึกษามา โอ้โฮ! กิเลสมนัเป็นยกัษ์เป็นมาร กเิลสมนัน่า
กลวัมากเลย ตามภาพฝาผนงัเขียนเลย โอ้โฮ! ยกัษ์ตวัเบ้อเร่ิมเลย นี่อวิชชา ไอ้พวกเรา
ว่าอวิชชา 

เวลาหลวงตาไปเจออวิชชานะ โอ้โฮ! มนัสวยยิ่งกว่านางสาวจกัรวาล มนัผ่องใส 
มนัเคลิบเคลิม้ มนัทําให้คนไม่รู้จกัมนั เห็นตวัมนัเองไม่ได้ ทําให้เราเห็นมนัไม่ได้ มนัอยู่
ในกลางหวัใจของเรา เราเห็นมนัไม่ได้ แต่เวลาเหน็แล้ว มนัเห็นแล้ว โอ้โฮ! มนัน่า
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เคลิบเคลิม้ขนาดนัน้ แต่เพราะความเคลิบเคลิม้ขนาดนัน้คือว่ามนัสวยงามจนเราลุ่ม
หลงไง 

แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเห็นโทษของมนัไง บอกว่า ไอ้ความสวยงาม
นัน้คือหน้าฉากไง มนับงัเงา ทําให้พวกสตัว์โลกอยู่ในใต้อํานาจของมนัไง ท่านถงึบอกว่า
มนัถึงน่าเกลียดน่ากลวั คําว่า “น่าเกลยีดน่ากลวั” นา่เกลียดน่ากลวัเพราะฤทธ์ิของมนั 
การกระทําของมนัไง ท่านกเ็ลยบอกว่ามนัน่าเกลียดน่ากลวั เราก็น่าเกลียดน่ากลวัใช่
ไหม ถ้าน่าเกลียดน่ากลวั มนัต้องเป็นยกัษ์ เขียนเลย ยกัษ์ นี่ไง ทฤษฎีมนัเป็นแบบนี ้นี่
เร่ืองโลกไง พอเร่ืองโลกเป็นอย่างนีป๊ั้บ คนไปปฏิบตัิมนัเป็นอีกเร่ืองหนึ่งไง 

ฉะนัน้ เวลาบอกว่า ต้องฆ่ามัน ต้องทาํลายมัน มันเป็นคําพูดของหลวงปู่
มั่น เป็นคําพูดของหลวงปู่ เสาร์ เป็นคําพูดของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ฆ่ากิเลส
แล้ว ต้องฆ่ามันจริงๆ ต้องฆ่ามันจริงๆ แต่ต้องฆ่ามันโดยมรรค ต้องฆ่ามันโดย
มรรคสามัคคี โดยความเป็นจริง โดยความสมดุลของธรรม 

ไม่ใช่ไปฆ่ามนัโดยจินตนาการ ไม่ได้ฆ่ามนัเพราะเราศึกษาธรรมะมาแล้วเรา
รังเกยีจ เรารงัเกียจกเิลส เรารังเกียจทกุๆ อย่าง แล้วก็ฟังแล้วมนัฟังไม่ขึน้ ฟังแล้วฟัง
ไม่ได้เลย ความจริงจะไม่อ่านเลย ไปเอาไฟกลางโลกมาเผา...ไฟกลางโลกมนัก็เร่ืองวตัถุ
ธาตแุล้ว มนัส่งออก มนัไม่ใช่เร่ืองของการภาวนา มนัไม่ใช่ ไม่ใช่เลย 

ฉะนัน้ พอไม่ใช่ขึน้มา มนัถึงบอกว่า หงบใจเย็นๆ นะ ใจเย็นๆ เพราะไอ้เร่ือง
คําถามมนัคําถามหนึ่งไง แต่สงัคมในการประพฤติปฏิบตัิมนัมีหลายฝักหลายฝ่าย 
หลายมมุมอง หลายความเห็น คําว่า “หลายฝักหลายฝ่าย” ถ้ามนัเป็นการหลายฝัก
หลายฝ่ายโดยการกระทําทีถ่กูต้อง เป็นสมัมาทิฏฐิ เป็นการดีงาม เราสาธุนะ 

แต่คนที่ประพฤติปฏิบตัิไปแล้ว ดสู ิ ดเูจ้าชายสิทธัตถะเวลาไปศึกษากบัเจ้าลทัธิ
ต่างๆ ๖ ปี ไปศึกษากบัลทัธิใด พอถึงที่สดุของเขา อาฬารดาบส อทุกดาบส เห็นไหม 
“เจ้าชายสิทธัตถะมีความรู้เสมอเรา มีความเห็นเท่าเรา เป็นอาจารย์สอนได้” 

เจ้าชายสิทธัตถะ โน ไม่เอา เพราะกิเลสมนัยงัมีอยูใ่นใจ ไปศึกษากบัเจ้าลทัธิ
ไหน เจ้าลทัธิก็สอนจนหมดไส้หมดพงุ สอนจนสดุท้ายแล้วก็ฆ่ากิเลสในใจของเจ้าชาย
สิทธัตถะไม่ได้ เจ้าชายสิทธัตถะได้ละทิง้เขามาหมดแล้ว แล้วเจ้าชายสิทธัตถะจนตรอก
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แล้วล่ะ เพราะมนัหาใครสอนก็สอนไม่ได้แล้ว ไปศึกษามาหมดแล้วที่ว่าสดุยอด ที่ว่า
แน่นอนก็ไปศึกษามาหมดแล้ว มนัไปไม่ได้ สดุท้ายเจ้าชายสิทธัตถะก็ต้องมาค้นคว้าของ
เจ้าชายสิทธัตถะเอง วชิชา ๓ บุพเพนิวาสานสุติญาณ จุตปูปาตญาณ อาสวกัขยญาณ 
ได้เป็นไก่ตวัแรกที่เจาะฟองอวิชชาออกมา ได้ทําลายอวิชชา ทําลายกิเลสตามความเป็น
จริงขึน้มา นัน่ถงึเป็นสจัธรรม ถ้าเป็นสจัธรรมอย่างนี ้ ครูบาอาจารย์ท่านทํามาอย่างนีไ้ง 
ถ้าเป็นความจริง เป็นความจริงอย่างนี ้

ฉะนัน้ เวลาเป็นจริงอย่างนี ้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะรือ้สตัว์ขนสตัว์
ใช่ไหม ทอดธุระเลยนะ ใครจะรู้ได้ เพราะมนัละเอียดลึกซึง้เกินไปที่สตัว์โลกสามารถจะรู้
ได้ แต่เวลาจะมาสอนแล้ว ท่านก็ด้วยความเมตตาของท่านใช่ไหม กรรมฐาน ๔๐ ห้อง 
การทําความสงบ ๔๐ วิธีการ ท่านเปิดกว้างให้กบัจริตนิสยัของคน 

จริตนิสยัของคนนะ ดสู ิเจ้าชายสิทธัตถะก็มีองค์เดยีว ศาสดามีองค์เดียว พระสา
รีบุตร พระโมคคลัลานะก็มีองค์เดียวๆ องค์เดยีวเพราะเขาสร้างบารมีของเขามา สตัว์
โลกที่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะนีเ้ขากไ็ด้สร้างจริตนิสยัของเขามา เขาได้ทําบุญกุศล
ของเขามา เขาได้ทําบาปทํากรรมของเขามาในใจของเขา เขามีจริตนิสยัของเขา เขาจะ
ทําช่องทางเดียวกนัไม่ได้ การปฏิบตัิขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงไม่มีสตูร
สําเร็จ เห็นไหม ให้ตรงกบัจริตนิสยั ให้ตรงกบัอํานาจวาสนาของคน องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าถึงเปิดการทําความสงบ ๔๐ วิธีการ แต่เวลาจะเข้าถึงวิปัสสนา มนัมี
วิธีการเดียว วิธีการเดยีวคืออริยสจั คือสจัจะความจริง 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล เวลาทําความเป็นจริงขึน้มาแล้วมนัจะ
เป็นมรรคเป็นผลขึน้มา ท่านถึงเปิดไว้ ๔๐ ห้อง ๔๐ วธีิการ คือว่าเห็นนํา้ใจของคนไง ทํา
อย่างไรก็ได้ มนัต้องพยายามขวนขวายขึน้มา พยายามทําความสงบของใจเข้ามา 
ความสงบของใจคือหาต้นขัว้ไง สมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แห่งการงาน เวลาเราเกิดมา 
เกิดจากพ่อจากแม่ แต่จริงๆ แล้ว ภวาสวะ ตวัจิตเป็นตวัเกิด เวลาแก้ไขก็ต้องเข้าไป
แก้ไขที่ตวัจิตนัน้ ถ้าแก้ไขที่ตวัจิตนัน้ จิตมนัอยู่ที่ไหน จิตมนัอยู่ที่กลางหวัอกนี ้ แต่ไม่มี
ใครเห็นจิต เห็นแต่ความคิด เห็นแตเ่งา 
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เวลารถมา เห็นรถจอดอยู่นัน่น่ะ รถนีเ้ป็นของใคร ทะเบียนรถนัน้ของใคร ตวัรถ
ของใคร ความคิดมนัใช่จิตไหม ความคิดไม่ใช่จิต คิดได้แค่ความคิดไง พอคิดได้แค่
ความคิด พอเวลาปฏิบตัิไปแล้วมนัหลายแนวทาง มนัก็จินตนาการกนั เคลิบเคลิม้
หลงใหล เราจะบอกเลย มนัเป็นนิยาย ยิ่งตอนนีน้ะ แวมไพร์อะไรออกมามากๆ เดี๋ยวนี ้
ละครทีวีเป็นหมดเลย สองภพสามภพซ้อนกนัอยู่นัน่น่ะ โอ้โฮ! เหาะเหินเดินฟ้า...ไอ้
อย่างนีม้นัเป็นได้ แต่มนัไม่เกีย่วกบัธรรมะ จําไว้ ไม่เกีย่วกบัธรรมะ 

ธรรมะมีอนัเดียว อนัที่ว่าเวียนว่ายตายเกิด ภพชาติมี แต่ส่ิงที่เขาทํา เขาทําด้วย
ปลายปากกาของเขา มนัอยู่ที่การเขียนของเขา แล้วเวลาภาวนา เราก็จะภาวนาอย่าง
นัน้ แล้วถ้าใครทําได้อย่างนัน้ ก็คิดว่าตวัเองจะภาวนา เวลาภาวนาไปมนัจะมี อาการ
แบบนีมี้ อาการที่เขาเขียนมาเร่ิมต้นในการภาวนา 

การภาวนา เห็นไหม เหมือนเรา เราไม่รู้อะไรเลย หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่นะ 
เวลาท่านออกประพฤติปฏิบตัิใหม่ๆ มนัจะรู้อะไร คนที่ปฏิบตัิใหม่ๆ ก็เหมือนคนน่ะ 
เหมือนเราปถุชุนที่มีการศึกษา แต่มนัมีจิตใจอยากพ้นทกุข์ มนัมีความทกุข์บีบคัน้ มนัก็
อยากจะปรารถนาหาทางออก ทีนีป้รารถนาหาทางออก เราทําไปมนัจะถกูต้องดงีามไป
หมดไหม มนัผิดพลาดทัง้นัน้น่ะ 

คนที่ปฏิบตัิก็เหมือนเราทกุคน จิตใจเป็นอย่างนีท้กุคนน่ะ ทีนีพ้อจะปฏิบตัิไป มนั
อยู่ที่อํานาจวาสนา เพราะหลวงปู่ มัน่เวลาจิตท่านสงบ ท่านเห็นนิมิตของท่าน ท่านรู้เห็น
ของท่าน อนันัน้มนัเป็นอํานาจวาสนาของท่าน 

ฉะนัน้ เวลาถ้าจิต เห็นไหม ดสู ิ อย่างเช่นหลวงตาทา่นพดูเอง เวลาหลวงปู่ มัน่
ท่านจิตสงบแล้ว เวลาธรรมมนัเกิดเป็นภาษาบาลี มนัจะมีบาลีขึน้มาเลย หลวงปู่ จวน
ท่านก็บอกของท่านเป็นบาล ี

แต่ไปฟังหลวงตาสิ ไปฟังเทปหลวงตาทกุม้วนเลย เวลาธรรมของท่านเกิดเป็น
ภาษาไทย หลวงตาท่านพดูเอง “เวลาของเราเกิดนีเ่ป็นภาษาไทย” ตรงตวั ไม่ต้องแปล 
ภาษาไทยนี่แหละ มนัขึน้เป็นภาษาไทยเลย ภาษาไทยคือว่าภาษาที่เราเข้าใจเลย 
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แต่บางคนถ้าจิตสงบแล้วมนัจะผดุขึน้มาเป็นภาษาบาลี ของหลวงปู่ มัน่ท่านเป็น
ภาษาบาล ีเห็นไหม ที่ท่านบอกว่าเวลาธรรมมนัเกิด คอืบาลีมนัผดุขึน้มาในใจท่าน 

อย่างนีเ้วลาคนเราปฏิบตัิ เวลาคนปฏิบตัิมีหลายคนมาถามเรา เวลานัง่ๆ อยู่มนั
มีเสียงมาเป็นภาษาบาลี เขาจะมาถามเลย “หลวงพ่อ นี่คืออะไร” นี่เวลามนัมาเป็น
ภาษาบาลีก็เป็นภาษาบาลี มนัเป็นภาษาไทยก็เป็นภาษาไทย ภาษาก็คือภาษา เนือ้หา
สาระก็เป็นเนือ้หาสาระ ฉะนัน้ เวลาคนภาวนาไป บางคนจะมีอย่างนี ้บางคนจะไม่มี ไม่
มีต่างๆ มนัเป็นจริตนิสยั อย่างนีม้นัเป็นอะไร 

คําว่า “จริตนิสยั” คือความชํานาญ จริตนิสยัคือสนัดานน่ะ สนัดานของใครเป็น
อย่างไรมนัก็เป็นอย่างนัน้น่ะ สนัดานๆ ดสูนัดานเจ๊กส ิเป็นอย่างนี ้ถ้าสนัดานอย่างไรมนั
ก็เป็นอย่างนัน้ ถ้าเป็นอย่างนัน้แล้วมนัก็ปฏิบตัิให้มนัตรงกบัสนัดานของตวัเอง มนัก็เข้า
หลกัเข้าเกณฑ์ไง ทีนีพ้อเข้าหลกัเข้าเกณฑ์ มนัเป็นธรรมะหรือยงัล่ะ เราจะพดูตรงนี ้มนั
เป็นธรรมะหรือยงั 

มนัเป็นเบสิกไง มนัเป็นพืน้ฐานไง นกักีฬาทกุชนิด เม่ือก่อนพวกยิมนาสติกพวก
อะไรเขาถึงต้องเล่นเวท เขาต้องแข็งแรงใช่ไหม เวลาเขาแข่ง โอ๋ย! รําไทย โอ้โฮ! อ่อน
ช้อยเลย การอ่อนช้อยนัน่เกิดจากความแข็งแรงนะ ความอ่อนช้อย ความนุ่มนวลเกิด
จากความแข็งแรง เราเห็นว่าอ่อนช้อยนุ่มนวลนัน้คิดวา่เขาไม่แข็งแรง เอานิว้ผลกัก็ล้ม...
ไม่ใช่ เพราะอ่อนช้อยนัน้เขาต้องแขง็แรง 

การจะฝึกหดัปฏิบตัิเข้ามา ต้องกําหนดพทุโธ ต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ต้องหา
หลกัเกณฑ์ให้เจอตรงนีไ้ง แต่โดยทัว่ไปนกักีฬายิมนาสติกเขาต้องเล่นเวทของเขาเพ่ือ
ความแข็งแรงของเขา ไอ้พวกแนวทางปฏิบตัิไหนมาไม่รู้เร่ืองบอกเอาเลย ยิมนาสติกฉัน
ก็เล่นได้ ดสูิ ฉันจะยืนปลายเท้าให้ดนู่ะ...ไม่เคยยืนได้สกัที แต่มนัคิดว่ายืนได้ เขาทําได้ 
เราก็ต้องทําได้ นกักีฬายิมนาสติกมนัได้เหรียญทองมา โธ่! เหรียญทอง กูเอาสอง
เหรียญ มนัคิดว่าทําได้หมดแหละ แต่จริงๆ แล้วทําไม่ได้ 

จริงๆ คือทําไม่ได้ แต่ความคิด ถ้าเราอยากทํา เรากว็่าเราทําได้ไง เราคิดว่าเรา
ทําได้ เพราะเราเห็นคนอ่ืนทํา เขายืนปลายเท้าได้ เขาหมนุได้ โอ๋ย! อย่างนีฉ้ันก็ทําได้ 
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พอฉันทําได้ ฉันก็เขียนตํารา พอเขียนตํารา “ไอ้พวกที่ยืนปลายเท้าทีเ่ขาไปทํานัน่ อย่า
ไปทํากบัเขา ลําบาก ฝึกหนกั มาอยู่กบัฉันนี่ ทําได้” 

ทําได้ตามทฤษฎี เราจะชีใ้ห้เห็นไง ที่เขาปฏิบตักินันี่ “พอเจอนิมิตแล้วฆ่ามนัเลย 
ทําลายมนัเลย ทําทกุอย่างเลย”...เป็นอย่างนีห้มดนะ 

เราบอกว่า หงบใจเยน็ๆ นะ ใจเยน็ๆ เห็นมาอย่างนีแ้ล้วมนัเศร้าไง สิง่ที่สงัคม
ปฏิบตัิ ถ้ามนัจะเข้มแข็ง แข็งแรงขึน้มานีเ้พราะเร่ิมต้นมาจากหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครู
บาอาจารย์ของเรา หลวงปู่ ฝัน้ หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ พรหม ครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นครู
บาอาจารย์ท่านทุ่มเท ท่านทําด้วยหวัใจ ของที่เป็นจริงนะ เป็นจริง อย่างที่ว่าลกูนกแม่
นกนี่แหละ แม่นกมนัจะรักลกูนกมากเพราะโดยสญัชาตญาณของมนั ครูบาอาจารย์
ของเรานะ ท่านจะปกป้อง ท่านจะดแูลลกูศิษย์ตามความเป็นจริงนะ แต่ถ้ามนัเป็น
กาเหว่า มนัชอบไปไข่ทิง้ไว้ให้อีกาฟักใช่ไหม กาเหว่ามนัไม่รักลกูมนั มนัเอาไข่ไปทิง้ให้
คนอ่ืนฟัก แล้วมนัยงัไปตู่ไปโกงเขาอีก 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าครูบาอาจารย์ที่ดี ครูบาอาจารยจ์ะเป็นอย่างนี ้ สงัคมมนั
อ่อนแอ มนัเลยเป็นอย่างนี ้ พอเป็นอย่างนีป๊ั้บ เราจะพดูไงว่า คําถามเวลาเขาถามมา 
“หลวงพ่อนี่ อู้ฮู! อารมณ์ฉนุเฉียวเลยนะ หนไูม่รู้อะไรเลย หลวงพ่อทําไมอดัหนลู่ะ” 

เอ็งไม่รู้อะไรหรอก แต่มนัมีทฤษฎีสงัคม สงัคมปฏิบตัิที่เขาถือกนัอย่างนี ้ เขา
พยายามทําอย่างนี ้“เวลาเจอนิมิตแล้วฆ่ามนัเลย ทํามนัเลย โอ๋ย! ฆ่าเลย” 

แล้วเขาเขียนมาครัง้ที่แล้วเรากเ็ตือนเขา เขาบอกว่าเขาไปอยู่ที่ผู้ไม่รู้แล้วสบาย 

นี่ไง นกัรบกบันกัหลบ ไอ้นี่มนันกัหลบ ทําไมจะไม่สบาย เฮ้ย! เอ็งจะไปไหนก็ไป 
กูจะนอนอยู่นี่ ไปเลยๆ ใครมา ไปเลย ทํางานกนัอาบเหงื่อต่างนํา้ ไปเลยๆ ฉันก็สบายน่ะ
สิ เพราะฉันไม่ต้องทําอะไรไง ฉันทําความสงบมนัก็สงบไง ไม่รู้ไม่ชี ้ ไม่รู้ไม่เห็น ไม่ได้ยิน 
ไม่ได้ฟัง ไม่รู้ นกัหลบ ไอ้คนที่เขาทํามาหากินเขาอาบเหงื่อต่างนํา้ เขาขวนขวายกนัอยู่
นัน่ “ไปเลยๆ ฉันไม่เกี่ยว” 

เพราะอะไร เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคยทําไง เขาเคยพิจารณา พอพิจารณาแล้ว 
อารมณ์มนัเกิดขึน้บ่อย อารมณ์มนัแปรปรวน 
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ก็ทํางานก็ต้องเป็นอย่างนัน้นะ่ อ้าว! ก็ทํางานไง 

แต่พอออกไปแล้วมนัวุ่นวายไปเลย เลยไปอยู่ที่ผู้ไม่รู้ 

อวิชชาอยู่แล้ว อวิชชาคือความไม่รู้ แล้วไปอยู่กบัอวิชชา แล้วมึงจะรู้ได้อย่างไร กู
อยากรู้นกั มึงไปอยู่กบัผู้ไม่รู้ มึงจะรู้ได้อย่างไรล่ะ 

อ้าว! ก็อยู่กบัผู้ไม่รู้มนัสบายไง มนัสบาย ไม่ต้องรู้อะไรเลย มนัสบาย แล้วออกไป
รู้แล้วมนัไม่สบาย 

นกัรบกบันกัหลบไง ฉะนัน้ เวลานกัหลบ โทษนะ คนเห็นแก่ตวัไปอยู่ที่ไหนมนัก็
สบาย มนัให้คนอ่ืนทําให้แทน เออ! ทําเลย เดี๋ยวเสร็จ กูกินด้วย ทําเลย ปทูี่นอน ปเูลย 
เดี๋ยวกูนอนด้วย แล้วทําไมไม่สบายล่ะ ก็มนัไม่ทําอะไรเลย ทาํไมจะไม่สบาย ไอ้คนอ่ืน
หนัรีหนัขวาง มาถงึก็ต้องทําอาหารให้มนักิน ปทูี่นอนก็ปใูห้มนั แล้วปแูล้วเดี๋ยวก็ต้อง
เก็บ พรุ่งนีก้็ต้องปทูี่นอนอีกแล้ว เดี๋ยวต้องเก็บ 

“มนัไม่ดีเลย อารมณ์มนัเปล่ียนแปลงเร่ือย มนัไม่ดีเลย สู้อยู่ที่ไม่รู้นี่สบายใจกว่า” 

ถ้าครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นนี่มนัเศร้า จริงๆ ปัญหานีเ้ราจะไม่อ่านเลย เพราะอะไร 
เพราะเรารู้ว่าสงัคมเขาคิดกนัอย่างนัน้เยอะ แล้วมีคนสอนอย่างนีเ้ยอะ “ฆ่ามนัๆ” ฆ่ามนั
อย่างนัน้มนัเป็นฆ่ามนัโดยจินตนาการ เราไม่ต้องทําอะไร เราคิดเอา มนัง่ายทัง้นัน้น่ะ 

โธ่! ในการประพฤติปฏิบตัินะ ที่เราปฏิบตัิกนัไม่เป็น หลวงตาท่านสอนบ่อย แต่
พวกเราคิดกนัไม่ถงึไง การขดุคุ้ยหากเิลสนัน้เป็นงานอนัหนึ่ง กิเลสนีมึ้งจะไม่เจอหน้ามนั
หรอก เวลาสงบแล้วกิเลสมนัหลบหมด 

การขุดคุ้ยหากิเลสน่ีงานอันหนึ่ง 

เจ้าพนกังานตํารวจไง ตํารวจถ้าจบัคนร้ายไม่ได้ คดีนัน้จะเป็นคดีขึน้มาไม่ได้ เขา
ต้องจําหน่าย เพราะมนัไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีผู้กระทําผิด ต้องจบัคนทําผิดได้ ต้อง
สอบสวน ถึงเอาขึน้ศาล เอ็งทําความสงบของใจเข้าไป กิเลสมนัอยู่ไหน เอ็งเห็นอะไร ก็รู้
ไง ในการสืบสวนรู้ได้ว่าใครทาํผิด โดยสญัชาตญาณของเรารู้ได้ว่ากิเลสมนัทําร้ายเรา 
ในการสืบสวน ในการสอบสวนทําไม่ได้ เพราะเราไม่เห็นคนกระทําผิด แต่ในการสืบสวน
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รู้ได้ สืบสวนคือว่าสืบเอา สืบรู้ คือจินตนาการเอา นกึเอา รู้ เออ! ทกุข์ก็เพราะกิเลส นี่
กิเลสทัง้นัน้น่ะ ทกุข์หมด แต่การสอบสวนหาเจ้าทกุข์ หาผู้ทําผิดไม่มี ไม่เจอ ไม่รู้ 

การขุดคุ้ยหากิเลสนีเ้ป็นงานอันหนึ่ง แล้วเป็นงานอันสําคัญด้วย เป็นงาน
อันใหญ่โตด้วย แล้วงานชําระล้างฆ่ากิเลสนัน้กต้็องไปชําระล้างฆ่ามันอีก เป็น
งานหลายซับหลายซ้อน คนที่ทาํเป็นเขารู้ว่าควรทาํอย่างใดๆ 

ไอ้นี่การสืบสวนรู้ได้จริงๆ รู้ได้ รู้ได้แล้วก็หลกัลอย รู้แล้วก็บ้าบอคอแตกอยู่อย่าง
นัน้น่ะ แล้วตอนนีพ้อมาจินตนาการหลกัธรรมะใช่ไหม ครูบาอาจารย์ท่านทํามา ฆ่ามนั
เลยๆ ฆ่ามนัก็เอาปืนไปยิงมนัไง...โอ้โฮ! ฟังแล้วเศร้า เอาปืนไปยิงมนั มนัก็เร่ืองหนงัไทย 
เร่ืองการฆ่า การทําลายกนันะ่ เร่ืองอิทธิพลจากโลก มนัเร่ืองใช้อาวธุทําลายกนั 

คนที่เขาเป็นประชาธิปไตยนะ เขาบอกว่าการกดขี่ กดขี่ใครไม่ได้หรอก แต่การใช้
ปัญญา การเจรจาให้เขายอมรับตามความเป็นจริง อนันัน้ถึงจะสงบ การกดขี่ เอ็งกดที่
ไหนมนัก็มีแรงต้านแรงดนั มนัต้องมีที่สดุ ไม่มีวนัจบสิน้หรอก 

ไปฆ่ามนั ไปทําลายมนั ไอ้คําว่า “ฆ่ามนั” โดยมรรคโดยผลมนัมรรคสามคัคีโดย
สจัจะความจริง มนัทําลายกนัโดยตวัมนัเองอย่างนัน้ เห็นไหม พอถึงที่สดุ โสดาปัตติ
มรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล 
อรหตัตมรรค อรหตัตผล 

อรหตัตมรรค อรหตัตผล มนัจะไปทําลายกนัที่ภวาสวะ ทําที่ตวัจิต ตวัจิตเลย ตวั
ที่อวิชชาอยู่เลย แล้วถ้าไปทําลายตรงนัน้ ทําไมมรรคกบัผล กิเลสกบัธรรม ทําไมมนัเป็น
สองสาย แต่เวลามนัเข้าไปแล้วทําไมมนัจบสิน้ทีภ่วาสวะ ที่ภพ ที่จิตดวงเดียวกนัล่ะ ดี
กบัชัว่ เวลามนัไปแล้วมนัไปจบลงทีภ่วาสวะน่ะ 

เห็นไหม เวลาชัว่มนักช็ัว่มาจากนัน่ เวลาดีก็ดีเข้าไปตรงนัน้ แล้วไปทําลายกนั
ตรงนัน้ มนัไปทําลายกนั เวลามนัเป็นข้อเทจ็จริง มนัจะเข้าไปสู่สจัจะความจริงอย่างนัน้ 
ถ้าความจริงอย่างนัน้ มนัถึงเป็นมรรคเป็นผลไง 
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ฉะนัน้ ไอ้สิ่งที่ว่า ไปอยู่ที่ไม่รู้ ไม่รู้แล้วมนัสบาย เวลาหลวงพ่อสอนก็พิจารณา
ตามหลวงพ่อว่า แล้วมนัไม่ดีเลย เพราะเดี๋ยวพอมนัวางแล้วเดี๋ยวก็มาอีก มนัไม่จบไม่สิน้ 
สู้ไปอยู่ที่ไม่รู้ดีกว่า สบาย 

สบายก็ส่วนสบาย ไอ้กรณีนีม้นัเป็นอํานาจวาสนาของคน เราไม่ได้เก็บค่าวิชา
จากใครทัง้สิน้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่มีเจ้าของ เป็นเจ้าของศาสนา แต่ไม่
ถือลิขสิทธ์ิ “อานนท์ ไม่มีกํามือในเรา แบตลอด” สจัธรรมองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าแบตลอดเลย เสนอลงไปสงัคมโลกเลย ใครจะทําได้ไม่ได้ มนัเป็นวาสนาของคน ไม่มี
ลบัลมคมใน แบตลอดเลย ไอ้เราต่างหาก กิเลสมนัปิดไว้ ค้นหาไม่เจอ ท่านไม่มีลบัลม
คมใน ท่านอยากให้รู้ด้วย อยากให้รู้ด้วย 

แต่เวลาหลวงปู่ มัน่ เวลาข้อเท็จจริง ท่านบอกว่า มนัพดูไม่ได้ มนัเป็นสญัญา 
เพราะกิเลสมนัร้าย พอมนัได้ยินได้ฟัง มนัจําได้ พอมนัจําได้ป๊ับ มนัสร้างภาพเลย มนั
สร้างภาพ มนัเป็นไปไม่ได้ นี่พดูถงึวงการปฏิบตัิไง 

ทีนีเ้ราจะพดู มนัเป็นมรรคภายใน เป็นธรรมภายใน ธรรมภายนอก ไอ้นี่มนัธรรม
ภายนอก มนัเหมือนกบัจินตนาการ ธรรมภายใน ธรรมภายนอก ถ้าธรรมภายนอก ไอ้
ที่ว่าหลบหลีก มนันอกคือนอกหวัใจ นอกจากจิต มนัเป็นความคิด เป็นเงา 

ถ้าเป็นเงา เป็นเงา ใครก็คิดได้ ดคูวามคิดของคน เราห้ามความคิดกนัไม่ได้ 
ความคิดทกุคนห้ามความคิดกนัไม่ได้ แล้วความคิดมาจากไหน ความคิดมาจาก
พลงังาน มาจากจิต แล้วจิตถ้ามนัมีอวิชชา พอคิดออกไปนะ มนัส่งออกไปก็เป็น
ภายนอกไง ถ้าเป็นธรรม มนัก็ต้องย้อนกลบัเป็นภายใน แล้วภายนอกภายในเป็น
อย่างไร 

เราฟังพระสอนเยอะ มนับอกว่า คิดมานี่เป็นภายใน ถ้าภายนอกก็อยู่ข้างนอก 

โอ้! เป็นอย่างนัน้เนาะ เพราะคนภาวนาไม่เป็นมนัจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็น
ภายนอก อะไรเป็นภายใน แล้วถ้าเป็นภายในมนัจะเป็นภายในจริง 

แล้วนี่เขามาพดู เห็นไหม เม่ือวนัที่ ๒๖ เขามาภาวนาอย่างดีเลย แล้วเขากจ็ะไป
หาตวัจิต จะทําลายตวัจิต 
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นกัหลบแล้วมนัจะเอาอะไรไปทําลาย หาตวัจิตนี่หาไม่เจอ หาได้ก็หาแบบใน
นิยายทีวีไง นยิายทีวี อยากจะจบัใครได้ มนัก็ต้องไปจบัคอเขา มนัสิงกนัอยู่นัน่น่ะ แล้ว
มนัจะไปหากนัเจอ มนัไม่เจอหรอก เพราะอะไร 

เพราะเวลาจิตสงบแล้วมนัทวนกระแสกลบั ถ้าทวนกระแสกลบั ถ้ามนัจะเจอนะ 
ต้องพทุโธ พทุโธหรือปัญญาอบรมสมาธิถึงจะเจอ พอมนัจะเจอ ไม่ต้องไปวิ่งหามนัเจอ
ด้วย เวลาไปเจอมนัน่ะ ไปเดินชนมนัปึง้! หงายท้องเลย เพราะจิตมนัเป็นเราไง เราเป็น
จิตไง ถ้าจิตสงบแล้วมนัพทุโธไม่ได้ไง คือเป็นหนึ่งไง มนัไม่มีสอง สมาธิคือไม่รับรู้
อารมณ์ ถ้าอารมณ์เกิดขึน้เป็นสอง เป็นสองเพราะอะไร เพราะมนัเสวย มีความรู้สึกนึก
คิดนี่เป็นสอง 

แต่ถ้าตัวมันเองเป็นหนึ่ง แล้วหนึ่งเป็นอย่างไร หนึ่งคือไม่มีช่องทางให้
เกิดอารมณ์ได้ เอกัคคตารมณ์ จิตตัง้มั่น ไม่มีอารมณ์ แต่เป็นสมาธิ ถ้าเจอจิต 
เจออย่างนี ้จิตเป็นสมาธิ จิตตัง้มั่น 

แต่ถ้ายงัว่างๆ คิดได้ อารมณ์สอง ว่างๆ ใครเป็นคนบอกว่าว่าง มนัเย็น ใครบอก
ว่าเย็น มนัร้อน ใครบอกว่าร้อน เยน็ ร้อน อ่อน แข็ง อารมณ์ที่สอง จิตหนึง่ จิตหนึ่งคือจิต
สมัมาสมาธิ ถ้ามนัเป็น 

นี่ค้นหาจิตไง เอ็งค้นไปเถอะ เขาบอกว่า ค้นไม่เจอเลย มนัซ่อนเร้น มนัไหลไป
เร่ือย 

ค้นให้เจอ แต่ถ้ากลบัมาพทุโธ พทุโธก็เป็นสอง เพราะเรานึกพทุโธ แต่นึกพทุโธ 
พทุธานสุติ พทุธานสุติระลึกถึงองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ระลึกถึงพทุธะ ระลึก
ถึงผู้ รู้ ระลึกถงึหนึง่ เดี๋ยวมนัพทุโธๆ จนมนัออกไม่ได้ ออกไม่ได้ พทุโธๆๆ จนออกไม่ได้ 

เพราะพทุโธก็ไม่ได้ เพราะถ้าไม่พทุโธ มนัคิดเร่ืองอ่ืน ถ้าคิดเร่ืองพทุโธมนัจบ มนั
สะท้อนกลบั พทุโธๆๆ จนพทุโธไม่ได้ แล้วไม่ได้ มันเป็นอย่างไรล่ะ เออ! ไม่ได้ เป็น
อย่างไร 
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ถ้าจะค้นหาจิตไง เขาบอกเขาค้นหาจิตกไ็ม่เจอ ทําอย่างไรก็ไม่เจอ เสร็จแล้วพอ
ต่อเนื่องไป พอคิดว่า “ศิษย์ก็หาวิธีทําลายจิต พอถึงว่าพอจิตสงบไปแล้วก็เลยคิดถึงว่า
ขอไฟจากองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า” 

“ขอไฟจากองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า” เห็นไหม กําหนดใจเองว่าขอไฟ
จากองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทกุคนก็ปรารถนา เวลาขอศีลไง เวลาปรารถนา 
ขอให้ธรรมมาสถิตที่ตา ขอให้ธรรมมาสถิตที่ใจ ขอให้ฉันได้เป็นพระอรหนัต์ ขอให้ฉันมี
คณุธรรม ขอเอา 

เขาให้ทําเอา ถ้าทําจริง มนัเป็นจริงไง 

แล้วนี่เขาบอกว่าไปขอไฟมาแผดเผา 

คําว่า “ไฟแผดเผา” เขาเรียกว่าตบะธรรม ตบะธรรมมันแผดเผา เพ่งเผา
กิเลสตัณหาความทะยานอยาก เวลาประพฤติปฏิบัติเขาจะมีตบะธรรม มีตบะ
ธรรม ความบําเพ็ญเพียรตบะ เวลาตบะมันจะแผดเผา แผดเผาให้หัวใจเราอ่อน
ลง ให้สิ่งที่ทิฏฐิมานะ สิ่งที่เป็นความสะสมใจ ให้แผดเผา เหมือนเผาทอง 
ทองคําเอามาหลอม เอามาละลายให้มันใสให้มันสะอาด ไอ้การแผดเผา เขา
แผดเผาเพ่ือเหตุนีไ้ง เขาแผดเผาน่ีตบะธรรม แต่ตบะธรรม ธรรมมันคืออะไรล่ะ 
ศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยกําลังของสมาธิ ด้วยกําลังของปัญญา ปัญญามัน
แยกแยะ มนัค้นคว้า 

มนัไม่ใช่ว่าไปขอให้ไฟมาจากพระพทุธเจ้า เราจะไม่พดูถึงธรรมกายเลยล่ะ นี่ก็
เหมือนกนั เวลาธรรมกายเขาไปขอเอาอย่างนี ้ธรรมขนัธ์ เขาว่า 

เราบอก ปัญญาเกิดอย่างไร 

อ้าว! ก็เกิดจากขนัธ์ไง ธรรมขนัธ์นะ เขาว่ามนัจะขอมาสู้กบักิเลส นี่เวลาเขาพดู
กนั เห็นไหม คือมนัไม่มีปัญญา จุดศนูย์กลางของกลางมนัไม่ใช่ปัญญา 

ปัญญามนัต้องแยกแยะดีชัว่ แล้วปัญญา มนัมีมหาปัญญา มนัมีปัญญา
อตัโนมตัิ ปัญญาที่เข้มแข็ง 
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ปัญญาที่หยาบมนัก็ฆ่ากิเลสได้อย่างหยาบๆ ถ้าปัญญาละเอียดลึกซึง้ก็ฆ่ากิเลส
อย่างละเอียดลึกซึง้ขึน้ไป เวลาเป็นอวิชชามนัเป็นหนึง่ ดีและชัว่ก็ลงไปจุดหนึ่งเดยีว จุด
หนึ่งเดียว คิดเป็นปัญญาอย่างนีไ้ม่ได้ เพราะถ้าคิดเป็นปัญญา มนัก็เป็นสองไง จิตหนึ่ง
คิดเป็นสองได้อย่างไร คิดเป็นสอง ปัญญามนัส่งออก มนัฆ่ากิเลสไม่ได้ เพราะเป็นสอง 
มนัอยู่ที่หนึ่ง ไม่ใช่อยู่ที่สอง แล้วถ้าเป็นปัญญาญาณมนัไม่ใช่สอง มนัเป็นอย่างไร ถ้า
มนัเป็นอย่างไร 

นี่ไง นี่พดูถึงขัน้ของปัญญาไง ถ้าครูบาอาจารย์ท่านมีปัญญา ท่านจะรู้ว่ามรรค
มนัเป็นอย่างไร ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผลไง 

คําถามอย่างนีม้นัเป็นนิยายธรรมะ แล้วมีคนสอนอย่างนีเ้ยอะมาก เดี๋ยวนีท้าง
โลกเขาบอกเลย ต่อไปนีฆ้ราวาสสอนธรรม เพราะฆราวาสเขาจะตัง้สํานกัสอนธรรมกนั
เยอะมากเลย 

เราพดูกบัพระประจํา บอกพระพวกมึงนะ ต่อไปมึงหากินไม่ได้แล้วแหละ เพราะ
ฆราวาสเขาสอนธรรม คือฆราวาสกบัฆราวาสเขาสอนกนัเอง โยมก็บิณฑบาต โยมก็ใส่
บาตร แล้วโยมก็กินกนัเอง โยมทําจบไง ไม่นิมนต์พระอีกแล้ว ต่อไปก็ขึน้ต้นจากโยม 
แล้วก็จบที่โยม พระไม่เกี่ยว พระ ไล่ไปอยู่ป่านู่นไป 

ฆราวาสสอนธรรมไง แล้วเขามีธรรมจริงหรือเปล่าล่ะ เขามีความรู้จริงหรือ 
ฆราวาสสอนธรรม ไปดสูิ เดี๋ยวนีม้ลูนิธิต่างๆ ฆราวาสสอนธรรมทัง้นัน้น่ะ แล้วฆราวาสรู้
อะไร ฆราวาสรู้อะไร 

ถ้าเขารู้เขาต้องสลดสงัเวชกบัภพ สถานะของฆราวาส สถานะของผู้ทรงศีล 
สถานะที่รองรับมรรคผลน่ะ มึงมีสถานะอะไร ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ สถานะที่
รองรับมนัไม่มี ฆราวาสสอนธรรม แล้วก็เขียนมาถาม เขียนมาถาม 

คนที่มีคณุธรรม คนที่มีครูบาอาจารย์ ท่านถงึจะเป็นจริง ถ้าเป็นจริง เห็นแล้ว
สงัเวชมากไง ถงึบอกว่า หงบใจเย็นๆ หงบใจเย็นๆ อย่ารุนแรง ทีแรกจะไม่ตอบเลยนะ 
เพราะว่าฆราวาสสอนธรรม แล้วสิ่งที่เขาเป็นกนัอยู่นี่ สงัคมกําลงัเชี่ยว แล้วถ้าพดูไป “นี่
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ไง ไปเปิดเว็บไซต์สิ พระสงบยงัพดูเลย ยงัชื่นชมเลยน่ะ” ตอนนีส้งัคมต้องฟังพระสงบ
ด้วยว่าพระสงบมนัจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 

ฆราวาสสอนธรรม ฆราวาสเป็นคนดี ฆราวาสอบรม มีการเผื่อแผ่นํา้ใจ เราเห็น
ด้วยนะ เวลาธรรมะก็สอนให้พวกเรารักกนัสามคัคีกนั มีนํา้ใจต่อกนั ไอ้คําว่า “มีนํา้ใจต่อ
กนั” นัน้เป็นเร่ืองหนึ่งนะ 

แต่ถ้าไม่รู้แล้วสอนไป ขนาดว่าทําให้ตวัเองผิดพลาดหลงก็ถือว่าเป็นบาปแล้ว 
แล้วไปชกันําให้คนอ่ืนผิดพลาด ทําให้คนอ่ืนหลงใหลไปด้วย มนัจะผิดกี่ซบักีซ้่อน ตวัเอง 
เราทําผิดแล้วเรายงัไปสอนให้คนอ่ืนทําผิดตามเรา ผิดกนัไปเป็นสายเลย มนัเป็นเวร
กรรมไหม 

แต่ถ้าเป็นสจัธรรม ดสิู ครูบาอาจารย์ของเราท่านไม่ได้หรอก ท่านละอาย ถ้าไม่รู้
จริง ท่านจะไม่พดู ถ้าจะพดูต้องรู้จริง แล้วรู้จริง รู้จริงอย่างไร 

รู้จริงก็นี่ไง หลวงตาท่านพดูบ่อยตอนท่านมีชีวิตอยู่ อยากหาให้คนถามให้ท่าน
จน คําว่า “ถามให้ท่านจน” คือถามปัญหาธรรมะนี่ ถ้าพระอรหนัต์ต้องรู้แจ้งแทงตลอด 
ถ้าถามจนคือจน 

เวลาหลวงตาท่านไปแก้หลวงปู่ บวั ไปฟังที่พระมหาบวัแก้ปัญหาของหลวงปู่ บวั 
เวลาให้หลวงปู่ บวัพดูมาเลยว่าปฏิบตัิแล้วมีความรู้เหน็อย่างไร ทีละชัน้ๆ ใช่ สองใช่ สาม
ใช่ ต่อไป คําว่า “ต่อไป” หมายความว่า ผู้ที่รู้มนัยงัมีบุคคลคู่ที่ ๔ แต่หลวงปู่ บวัท่านบอก
ว่าพอผ่านขัน้ที่ ๓ บอกว่านี่นิพพาน จบแล้ว มีแค่นีเ้อง 

หลวงตาท่าน ว้าว! ตาย! พอตายป๊ับ ท่านอธิบายต่อเลย พออธิบายต่อไปเลยว่า 
มนัต้องขึน้บุคคลที่ ๔ บุคคลที่ ๔ อ้าว! อธิบายเสร็จแล้ว “อ้าว! หลวงปู่  หลวงปู่ ไม่ต้องไป
สวดมนต์นะ ให้จดัการเลย” บอกวิธีแล้วให้พุ่งเข้าใสเ่ลย 

แล้วท่านก็ไปสวดมนต์ มนัเป็นงานครบรอบวนัมรณภาพของแม่อาจารย์สิงห์
ทองหรืออย่างไรนิมนต์ไป แล้วก็ไปสวดมนต์ ท่านก็กลบัมา พอตี ๔ เพราะหลวงปู่ บวัก็
ไม่ไปสวดมนต์ เพราะหลวงตาชีแ้นะแล้ว ท่านก็เข้ากฏุิท่านเลย แล้วพอต ี๔ เสียงมาหา
พระมหาบวัแล้ว 
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พระมหาบวัถามว่า “ใครน่ะ” 

หลวงปู่ บวั “กระผมครับ” 

“อ้าว! เอาต่อเลย” 

เพราะตัง้แต่หวัคํ่าคู่ที่ ๑ คูท่ี่ ๒ คู่ที่ ๓ ผ่านมานี่ใช่หมดไง หลวงตาท่านบอกใช ่
แต่มนัยงัมีคู่ที่ ๔ บุคคล ๔ คู่ แต่หลวงปู่ บวัท่านพดูถึงคู่ที่ ๑ ใช่ คู่ที่ ๒ ใช่ คู่ที่ ๓ ใช่ แล้ว
หลวงตาท่านก็รอคู่ที่ ๔ แต่หลวงปู่ บวัท่านบอกว่าแค่นีจ้บแล้ว พอจบแล้วก็ “อุ๊ยตาย! 
มนัยงัอยู่อีกคู่หนึ่ง” ก็เลยแนะไป พอแนะไปแล้วบอกไม่ต้องไปสวดมนต์นะ ไปเลย แล้ว
ท่านก็ไปสวดมนต์กลบัมา ตี ๔ กลบัมา พอเข้ามา พอปล่อยเข้ามา หลวงปู่ บวัท่านกราบ 
หลวงตาท่านพดูอยู่ในเทป แล้วเราจําแม่นมากเลยเร่ืองอย่างนี ้ เพราะอะไร เพราะมนั
เป็นอารมณ์ อารมณ์ของคนได้ ๑ ๒ ๓ ๔ อารมณ์แต่ละอารมณ์มนัเป็นอย่างไรเรารู้ 

ฉะนัน้ พอ “อุ๊ยตาย!” นี่อทุานเลยนะ คู่ที่ ๓ คู่ที่ ๔ ยงัไม่มี พอหลวงปู่ บวัท่านก็ไป
ทําของท่านครบคู่ที่ ๔ มา พอคู่ที่ ๔ ขึน้มา เปิดประตเูข้ามา โอ้โฮ! กราบหลวงตามหา
บวั “ถ้าไม่ได้ครูจารย์ ผมตาย ถ้าไม่ได้ครูจารย์ ผมตาย” 

แต่ตอนนัน้น่ะ หมดแล้ว นิพพานไง แต่พอหลวงตามหาบวัท่านให้ไปแก้ไขกลบั
มาแล้ว พอเข้ามานะ “โอ๋ย! ถ้าไม่ได้อาจารย์นะ ผมตายๆ” แต่ตอนหวัคํ่ายงับอกว่า
หมดแล้ว พอได้ป๊ับ “อุ๊ยตาย! ถ้าไม่ได้นี่ผมตายเลยนะ แล้วก็พอผมพิจารณาเข้าไป
อย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะ พอไปถึงอวิชชานะ อวิชชานี่ โอ๋ย! นัง่อยู่บนกุฏิ ขางคานคือ
คานของอวิชชามนัขาด บึ๊บ! ขณะจิตมนัใหญ่ บึ๊บ!” นีเ่วลาคนเป็นพดู 

แต่หลวงตาท่านบอกไม่ใช่ มนัคานอวิชชาต่างหาก เวลาอวิชชาขาด ขาด มนั
ขาดอย่างนัน้ นี่ถ้านกัรบมนัรบกนัอย่างนี ้

ไม่ใช่ว่าไปเอาไฟมาจากพระพทุธเจ้า ไปเอาไฟมาจากกลางโลก เอาปืนไปยิงมนั 
เอาปืนใหญ่มาตัง้ เอานิวเคลียร์ยิงเลยเดีย๋วนี ้ เดี๋ยวนีใ้ช้แสงเลเซอร์ยงิมนัเลย เจอกิเลส 
เอาแสงเลเซอร์ยิงๆ มนัจะเล่นเกมไง มนัจะเข้าตู้เกม ยิงๆๆ ยิงอวชิชา ยิง...ฆราวาสสอน
ธรรม 



ธรรมภายนอก ๑๘ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ฆราวาสสอนธรรมแล้วปลืม้ใจกนัดีใจกนัเพราะมนัปฏบิตัิง่ายรู้ง่าย ไม่ต้องไปให้
พระโขกสบั เวลาไปวดัไปวา ครูบาอาจารย์ทัง้โขกทัง้สบั 

โขกสับมันโขกสับกิเลสของคน มันไม่ได้โขกสับคน มันโขกสับกิเลสของ
คน กิเลสมันร้ายกาจ มันแผดเผาหัวใจคนนัน้ ฆราวาสมาน่ะ เอากิเลสมาด้วย 
กิเลสเผาตัวเขาเอง เขายังไม่รู้ว่ากิเลสเผาตัวเขา เขาทุกข์เขาร้อนนํา้ตาตกในอยู่
น่ัน น่ีครูบาอาจารย์ถ้าเป็นจริงนะ เป็นจริงอย่างนี ้

ไม่ใช่ว่า แหม! เอาปืนไปยงิมนันะ พดูกนัไปนี่ฆราวาสสอนธรรมไง ถึงบอกวา่ 
จริงๆ แล้วปัญหานีเ้ร่ิมต้นเราจะไม่ตอบ เพราะเราถอืว่าถ้าเราตอบแล้วไอ้ฆราวาสสอน
ธรรมมนัจะบอกว่าพระสงบกเ็ห็นด้วย แต่ทีนีเ้พียงแต่วนันีพ้อโยมมาพดูกนัหลายๆ เร่ือง 
แล้วไอ้ข้อนีม้นัเป็นอย่างนี ้

ฉะนัน้ เวลาเราจะทาํกัน ไม่ต้องไปห่วงว่าเราจะได้มากได้น้อยเนาะ พุท
โธน่ีสําคัญมาก พุทโธคือเข้ามาหาใจของตัวเอง สมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แห่ง
การงาน 

โลกเขาจะทํางานกนั ชาวนาเขาต้องลงที่ท้องนาเขา คนทํางานเขาก็มีออฟฟิศ
ของเขา นกัมวยเขาก็มีค่ายซ้อม นกัปฏิบตัิไม่มีสถานที่ให้ทํางาน เดินจงกรม นัง่สมาธิ
ภาวนา หลวงตาบอกหมามนัก็เดินได้ หมามนัวิ่งไปวิ่งมานะ บนทางจงกรม 

เราเดินจงกรมกนั เราเดนิจงกรมเพ่ือให้จิตสงบไง เราต้องการจิต เราต้องการสม
ถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แหง่การงาน ฐานที่ให้เกิดดอกบวั ปลกูดอกบวัที่ใจ เห็นไหม ปลกู
ดอกบวัที่ใจ ถ้ามนัไม่เจอหวัใจ มนัจะไปปลกูที่ไหน 

ดอกบัวของเขามันเป็นหนองบัว มันเป็นสระบัว เขาปลูกเอาดอกบัวไป
ขายดอกละบาท ถ้าวันสําคัญดอกละ ๕ บาท แต่ของเราปลูกคุณธรรมในใจ สม
ถกรรมฐาน พุทโธ พุทธะ ถ้ามันจิตตัง้มั่นมันจะเข้าสู่ตรงนัน้ แล้วถ้ามันยกขึน้สู่
วิปัสสนา มันเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เหน็ธรรม น่ันน่ะโสดาปัตติมรรค 
บุคคลคู่ที่ ๑ ถ้าโสดาปัตติมรรค ถ้ามันถึงที่สุดมันจะเป็นโสดาปัตติผล แล้วถ้าทาํ
ไปแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านจะรู้ ยกขึน้หรือไม่ยกขึน้ไง 
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นี่ไง ที่ว่าสืบสวนมนัรู้ แต่สอบสวนมนัไม่ได้ไง สืบสวนรู้ว่าทกุข์เพราะกเิลสไง แต่
สอบสวนไม่ได้ ขดุคุ้ยหากิเลสไม่ได้ ขดุคุ้ยหาที่ทํางานตวัไม่เจอ ไม่เจอมรรคเจอผลสิ่งใด
เลย แล้วพอเจอมรรคเจอผลก็ “อุ๊ยตาย! มนัยากขนาดนี ้ โอ๋ย! ลําบากมาก อู๋ย! ยุ่งฉิบ
หายเลย” 

ไปเร่ร่อนกนัสบาย ไปเร่ร่อนกนั แล้วได้ธรรมะเร่ร่อน ได้แต่ความเร่ร่อน ไม่ได้ของ
จริงสกัคน 

ถ้าได้ของจริงอย่างนี ้ จริงๆ นะ หลวงตาท่านรักมาก ท่านรักประชาชนมากนะ 
แต่ก่อนหน้าโครงการช่วยชาติฯ ท่านต้องปัน้หน้ายกัษ์ใส่ประชาชน เพราะกเิลสมนัลาม
ปาม เวลาท่านด ุทกุคนก็ว่าท่านดนุะ 

เราไปอยู่กบัท่านนะ แปลกใจมาก เราคิดในใจ เขาว่าหลวงตามหาบวัดุๆ  ดอุะไร
วะ กูเป็นพระอยู่นี่ต้องคอยจดัที่นอนให้พวกโยม เข็นนํา้ให้ ล้างส้วมให้ทกุอย่างเลย ที่
นอนต้องตึงเปร๊ียะเลย กบันพดลนี ่

เราไปดแูล้วนะ มึงไปนอนรีสอร์ต ยงัไม่ได้มานอนบ้านตาดเลย บ้านตาดมีทัง้ที่
นอนผ้าขาวปตูึงเปร๊ียะ มีกระตกินํา้ร้อนให้เสร็จ มีกาแฟ ไหนว่าดวุะ 

ไอ้ข้างนอกก็ว่าดุฉิบหายเลยนะ ไอ้เราก็ว่าดุอยู่ ดุเวลากูผิดน่ีด่ากูฉิบหาย
เลย แต่ท่านรักมาก ท่านเมตตามากนะ เราถึงซึง้ว่า อ๋อ! พระจริงๆ เขาเป็นกัน
แบบนี ้ ลับหลังน่ีดุมาก จะกนิเลือดกินเนือ้เลยนะ เพราะดุกิเลสคนไง แต่
เบือ้งหลังนะ เราเป็นคนจัดที่นอนเอง เวลาโยมจะเข้าไปต้องจดหมายเข้าไปขอ
ก่อน อาทิตย์นัน้จะมากี่คน ต้องจัดกุฏิกี่กุฏิ พระต้องไปแล้ว จัดให้ ทาํให้ อย่าง
นีห้รือดุ 

ดุน่ีมันดุกิเลส เพราะใครไปก็จะเอาแต่ใจ ฉันมาแล้วนะ ต้องเอาลิฟต์มา
รับ อู๋ย! ต้องให้บริการ มันคิดไปติดสังคมโลกไง แต่ถ้าไปโดยธรรมนะ โอ้โฮ! สุด
ยอด น่ีถ้าครูบาอาจารย์เป็นธรรม ถ้าเป็นธรรม เป็นธรรมอย่างนัน้ 

แต่ถ้าว่าดไุหม ด ุดกุิเลส กิเลสมนัลามปาม ขีก้ลาก เอาแต่ได้ ต้องด ุแต่ถ้าเป็น
ความจริงนะ ความจริงเป็นความจริงหนึ่ง 
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เจอปัญหานีท้ีแรกจะไม่ตอบ เพราะกลวัจะไปเข้าทางเขา เพราะสงสารคน 
สงสารคนที่หลงเชื่อ คนที่หลงผิด อยากจะเป็นนกัหลบ ง่ายๆ เอาสบาย แล้วอยากได้
มรรคผลไง ถ้าพดูไปกเ็ขาผิด เราถกู แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็ว่าแต่คนอ่ืน...แต่ไม่ใช่ ถกู
หรือผิด มีจริงหรือไม่มีจริง ตรงนีต้่างหาก เอาความจริงกนั เกิดมาเป็นคนทัง้ที จะปฏิบตัิ
ก็ให้มนัได้ของจริง อย่าให้เขาโกหก เอวงั 


